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Resumo 

 

A elaboração deste trabalho tem como objetivo compreender o funcionamento 

de uma organização desportiva, o seu papel e funções, bem como as 

responsabilidades que o gestor tem neste contexto. Este surge no âmbito da 

Unidade Curricular Estágio Profissional, do 2º ano, do 2º Ciclo em Gestão 

Desportiva, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

No decorrer do relatório foi elaborado o enquadramento conceptual acerca do 

Desporto, do passado até ao presente. As diferenças existentes entre o 

Desporto e a Atividade Física, abordando o papel da escola nesta questão. 

Temas como a descentralização de poderes no meio desportivo, e a crescente 

ligação entre o desporto e a turismo, foram também alvo de análise. Passando 

pelo desporto federado e o estado deste, no país.  

Foi elaborada uma breve contextualização acerca do enquadramento legal, 

sobre o direito ao desporto e o direito do desporto. Tendo sido também 

realizada uma reflexão acerca liberdade de associação, e ainda, sobre o 

Estatuto de Utilidade Pública Desportiva (o que é e para que serve).  

De seguida, o foco centrou-se no andebol e mais especificamente na 

Associação de Andebol do Porto, não sendo apenas abordada a sua história 

até aos dias de hoje, como analisado o seu enquadramento institucional e o 

conceito de organização e de organização desportiva. Percebeu-se o que são 

organizações sem fins lucrativos e o seu papel no desporto. No enquadramento 

de natureza funcional, reflectiu-se acerca das capacidades que um bom gestor 

deve dominar. Quanto à realização da prática profissional, ênfase na 

concepção do estágio e planeamento do mesmo, quais as potencialidades e 

fraquezas sentidas, ao longo de todo o processo. 
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Abstract 

 

The purpose of this paper is to understand the functioning of a sports 

organization, its role and functions, as well as the responsibilities that the 

manager has in this context. This is part of the Professional Training Course, 

2nd year, 2nd Cycle in Sports Management, Faculty of Sports, University of 

Porto. 

In the course of the report the conceptual framework on sport has been 

prepared from the past to the present. The differences between Sport and 

Physical Activity, addressing the role of the school in this matter. Topics such as 

the decentralization of powers in sport, and the growing link between sport and 

tourism, have also been under scrutiny. Passing through the federated sport 

and its state in the country. 

A brief contextualization of the legal framework, the right to sport and sport law 

has been elaborated. A reflection on freedom of association was also held, as 

well as on the Statute of Sport Public Utility (what it is and what it is for). 

Then, the focus was on handball and more specifically on the Porto Handball 

Association, not only its history to this day, but also its institutional framework 

and the concept of sports organization and organization. We realized what non-

profit organizations are and their role in sport. In the framework of a functional 

nature, reflected on the skills that a good manager should master. Regarding 

the realization of professional practice, emphasis on the conception of the 

internship and planning of it, what are the potentialities and weaknesses felt 

throughout the process. 

 

KEYWORDS: PROFESSIONAL STAGE; Manager; Sports management; 

Associations; ORGANIZATIONS. 
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“A tomada de decisão não é mais do que um processo de escolha racional 

entre alternativas, tendo em vista metas específicas. Neste processo, o decisor 

deve analisar todas as alternativas possíveis, e escolher aquela que permite 

maximizar a acção face aos objectivos desejados. Neste perspectiva a tomada 

de decisão é um processo inteiramente racional e maximizador.” (Bilhim, 2001, 

pág. 309). 

 

Ao longo da vida, o ser humano é constantemente confrontado com diversas 

tomadas de decisão, umas mais irrelevantes, outras de carácter extremamente 

importante, que podem mudar a vida do próprio ou, até mesmo, a vida de 

inúmeras pessoas à sua volta.  

No que diz respeito ao Desporto, e nomeadamente à gestão desportiva, a 

tomada de decisão existe, e é fundamental. Tal acontece numa simples 

questão, como a de um treinador na gestão da sua equipa convocar um atleta 

para o jogo ou não, e num cenário completamente diferente e com muito mais 

impacto, um dirigente desportivo de uma federação, decretar uma norma que 

afeta milhares de atletas. 

São nestas tomadas de decisão que é necessário que exista uma preocupação 

maior, por parte dos dirigentes das diversas organizações desportivas. Os 

dirigentes desportivos, que gerem o desporto, através de normas e 

regulamentos, devem ter um profundo conhecimento acerca do assunto, 

adquirido através de uma formação académica específica e pela experiência 

profissional comprovada. Só assim, o desporto poderá desenvolver-se e atingir 

outros patamares. 

Estas instituições desportivas que têm a capacidade de mudar 

significativamente cenários desportivos, necessitam de líderes que estejam 

preparados para o cargo que assumem, demonstrando conhecimento e 

experiência na área, mas que acima de tudo saibam comunicar e tomar 

decisões com as pessoas com quem trabalham. Drucker (1998) afirma que 

uma forma de controlar bem uma organização é que o seu líder consiga tomar 
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decisões certas para com os seus colaboradores, pois serão essas decisões 

que vão mostrar os seus valores, a competência da sua gestão. Se juntarmos 

esta capacidade de decidir, à forma como comunica com os trabalhadores, 

estaremos a aumentar a capacidade de produção individual de cada um. 

Segundo Rego (2016), os gestores para motivarem os seus funcionários, 

devem proporcionar um feedback construtivo, baseado em informações 

favoráveis e desfavoráveis, transmitindo-lhes essas informações por forma a 

motivá-lo e para que tenha alguma utilidade, sendo respeitador, justo e claro, 

de forma consistente e coerente, e acima de tudo, dando o exemplo. Desta 

forma, qualquer organização vai ser mais capaz e estar em melhores 

condições para trabalhar nos objectivos a que se propôs, elaborando um plano 

que coloque esse processo em andamento. Pois, citando Drucker (1997), um 

bom desempenho dos objetivos e da missão de uma organização é conseguida 

através da estratégia delineada. 

Contudo, apesar do aumento do desenvolvimento desportivo que sem vindo a 

verificar nas organizações desportivas, estas estão dependentes das normas 

jurídicas. “O Desporto, todo o Desporto, vê sobre si projetadas normas jurídicas 

que ordenam a vivência social de uma determinada comunidade organizada, 

independentemente de estarmos face a um praticante desportivo inserido numa 

federação desportiva, o mesmo acorrendo com as organizações desportivas 

que constituem o chamado movimento associativo desportivo.” (Meirim, 2007, 

pág. 202). Muitas destas políticas desportivas lançadas pelos nossos governos 

ao longo dos anos não permitem que o desporto se desenvolva à velocidade 

que devia, pois fica preso em questões burocráticas, estagnando, assim, esse 

crescimento. Como refere Tenreiro (2007), as leis de base do desporto em 

Portugal interligadas pela jurisdicionalização do ato desportivo, lesam o 

desporto pela incapacidade de modificar o processo tradicional de produção de 

medidas de políticas desportivas e pela perda de tempo para questões 

burocráticas ou actos administrativos.  

Assim, este trabalho pretende abordar diversas dimensões do desporto e 

traduzir por palavras a experiência vivida aquando do estágio. 
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1.1. Caraterização Geral do Estágio Profissional 

 

O retorno aos estudos académicos, aconteceu na minha vida, não pela falta de 

trabalho, pois encontrava-me empregado, tanto como professor de atividade 

física e desportiva, em escolas primárias e como treinador e coordenador de 

andebol, mas principalmente pelas condições precárias que existem na área do 

desporto, e pela necessidade de ter dois ou três empregos para conseguir ter 

um salário aceitável ao final do mês. Logo, surgiu a oportunidade de ingressar 

no Segundo Ciclo de Gestão Desportiva na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto (FADEUP), por forma a renovar conhecimentos e 

aprender algo de novo numa área do desporto diferente da minha formação 

inicial, e consequentemente abrir outras portas no mercado de trabalho. 

Sendo que, no segundo ano de mestrado existindo a possibilidade da 

realização de um estágio curricular, a minha opção pelo local foi desde logo a 

Associação de Andebol do Porto (AAP). A minha escolha por esta instituição 

baseou-se no facto de ter um passado como jogador de andebol e um presente 

como treinador de andebol e coordenador de uma secção da modalidade. 

Assim, e de forma a conhecer um pouco melhor tudo o que vai para além do 

treino e da realidade do clube, queria conhecer os “bastidores” da modalidade. 

Outra razão, foi a possibilidade de estagiar numa instituição desportiva muito 

creditada a nível nacional, com trabalho demonstrado e confirmado no andebol 

português. 

O estágio tornou-se, desta forma, possível, pois por ser da área, conhecer 

muitos dos intervenientes na AAP, e por esta organização ir ao encontro dos 

meus objetivos, foi viável a realização do estágio. 
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1.2. Objetivos do Estágio Profissional 

 

Os meus objetivos pessoais para o Estágio Profissional (EP) na AAP foram 

desde logo definidos, quando escolhi a instituição. O primeiro era entrar na 

área da gestão desportiva numa organização com créditos e onde tivesse a 

oportunidade de intervir activamente. A outra, tal como já referi, era conhecer o 

que está por detrás da modalidade, aquilo que não é visível a “olho nu”, mas 

que em muito pode contribuir para o desenvolvimento do andebol. 

Quanto às metas traçadas na primeira reunião com o presidente da AAP Dr. 

Paulo Martins e com a minha supervisora no local, Professora Liliana Couto, 

foram os seguintes: 

 Conhecer o trabalho diário da AAP; 

 Dar o meu contributo ao nível da concepção e planeamento das provas; 

 Organizar, planear e controlar os eventos organizados pela AAP; 

 Realizar projetos e participar ativamente nos mesmos; 

 Ajudar na gestão dos cursos realizados pela AAP; 

Resumindo, o objectivo seria trabalhar como técnico superior do departamento 

desportivo da AAP, pois só assim seria possível alcançar as metas delineadas. 

 

1.3. Finalidade e Processo de realização do Estágio Profissional 

 

O documento em causa tem como finalidade principal reportar na sua 

totalidade o processo de estágio, em todas as suas formas e contornos, as 

vivências e sentimentos passados, momentos difíceis e dificuldades 

ultrapassadas, ao longo de todo o ano. Contém ainda uma introdução em que 

aborda algumas das questões do estágio, uma revisão bibliográfica sobre as 

ideias transmitidas e abordadas e as conclusões de todo o estágio, assim 

como, as perspetivas para o futuro. 
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Quanto à estrutura apresentada ao longo do trabalho, e com o intuito de narrar 

o estágio de uma forma fundamentada e a interligar os temas, exibissem os 

pontos da seguinte maneira: 

 Introdução com a missão de descrever a problemática que levou à 

escolha do estágio e dos temas aqui apresentados, bem como a 

caraterização do estágio e dos objetivos delineados para o mesmo, e 

ainda a finalidade e processo de realização do EP; 

 O Enquadramento da Prática Profissional, como forma de revisão da 

literatura. Começando no enquadramento conceptual, onde abordemos 

questões como o desporto, a atividade física, o papel da escola no 

desporto, a descentralização, o desporto e o turismo, o desporto 

federado e, como não podia deixar de ser o andebol, em Portugal, na 

AAP e o seu presenta na instituição. O enquadramento legal, questões 

como Direito ao Desporto e o Direito do Desporto, a Liberdade de 

Associação e o Estatuto de Utilidade Pública Desportivo. O 

enquadramento institucional, onde discorremos acerca do que é uma 

organização, as diferenças entre uma organização e uma organização 

desportiva, organizações sem fins lucrativos e o papel de uma 

associação desportiva, contextualizando a AAP, nesta questão. Por fim, 

o enquadramento de natureza funcional, em que falámos sobre o que é 

ser gestor e o seu papel, as capacidades que um gestor deve ter como a 

liderança, a tomada de decisão e a capacidade de gerir recursos 

humanos e a comunicação; 

 A Realização da Prática Profissional, concebendo o estágio, o seu 

planeamento e actividades desenvolvidas, bem como as dificuldades 

sentidas ao longo do processo; 

 Finalizando com as conclusões obtidas, ao longo do estágio e deste 

relatório, e com as perspectivas existentes para o futuro.



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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2.1. Enquadramento Conceptual 

 

2.1.1. O Desporto 
 

“O desporto e os seus universos participam, através de uma dinâmica original, 

na reprodução e na transformação da realidade social. Por um lado, são 

instrumento no processo de actualização das relações de dominação 

existentes e no reforço das desigualdades sociais, mas ao mesmo tempo, por 

força do seu poder simbólico, contribuem como lugar de inovação e resistência 

aos modelos dominantes e aos poderes de controlo. Esta relação dialética 

explica quanto é errado o entendimento de que o desporto seria apenas um 

reflexo da sociedade, como o é, também, o de pensar o desporto como um 

elemento, por si só, transformador da sociedade.” (Constantino, 2007, pág. 59). 

 

O desporto sempre esteve presente na vida do Homem. Watt (1998) refere 

mesmo que o desporto continuamente ocupou a mente do homem, talvez até 

com importância a mais, tendo em conta o seu relevo. Contudo já os gregos e 

os romanos colocavam imenso valor em alguém que se distinguisse nos palcos 

desportivos, pelas suas proezas físicas, de tal forma, que a dimensão atingida 

pelo desporto, sempre o colocou debaixo dos olhos do público, sujeitando-o a 

especulações, comentários e críticas. Todavia, o desporto na antiguidade tinha 

uma vertente apenas competitiva, o que ao longo do tempo veio a sofrer 

transformações. Bento afirma que, “se antes era uma atividade quase 

exclusivamente orientada e estruturada para o alto rendimento e a competição 

organizada, para a afirmação dos estereótipos da juventude forte e saudável, 

da virilidade e masculinidade, o desporto passou progressivamente a ser 

prática aberta e sociocultural.” (Bento, 2007, pág. 21). 

Consequentemente, e tendo em conta toda a transformação que as civilizações 

sofreram ao longo do tempo, o desporto passou a ter diversos contextos, 
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dependendo também dos objetivos pessoais de quem o praticava. Assim, 

Constantino (2007) aborda o desporto para além da lógica unidimensional, pois 

este vai ser interpretado sobre diferentes significados, expressados por uma 

heterogeneidade de motivos ou razões que a sociedade lhe confere, sejam 

eles na óptica do rendimento, da educação, do lazer ou da manutenção. Watt 

(1998), reforça a mesma ideia afirmando que as pessoas participam no 

desporto por uma série de razões à sua escolha. 

Em harmonização com o progresso da sociedade, o desporto tem vindo a 

desenvolver-se. Este crescimento afastou-se da sua vertente económica, e 

alastrou-se a outros contextos sociais, à melhoria da qualidade de vida e à 

prática desportiva, que nos dias de hoje é olhado como um bem e serviço para 

a satisfação das necessidades básicas. (Gomes, 1986) Desta forma, e com o 

aumento da procura desportiva, o desporto, desenvolveu-se de maneira a 

proporcionar novas experiências e possibilitar a todas as pessoas novas 

aprendizagens. Tal como alude Watt (1998), nem todas as pessoas tem a 

capacidade nem o interesse de praticar desporto de alta competição, mas o 

papel deste é o de facultar formas diferentes de práticas, a níveis distintos, 

para que toda a gente nele se possa enquadrar. Todavia, não podemos 

comprovar que a atividade física seja um hábito de toda a população (Bento, 

2010). 
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2.1.2. A Atividade Física 
 

Cintando Bento (2007), a edificação do corpo Humano, e através deste, da sua 

alma, é indiscutivelmente o desporto, um dos instrumentos de criação do 

Homem. Logo, como analisado anteriormente, e com o auxílio das palavras de 

Tani (2007, pág. 269), “o desporto é um património cultural da humanidade e 

como tal, constitui um acervo a ser amplamente disseminado para que todos 

tenham acesso a ele, usufruam, transformem, transmitam e assim dêem 

seguimento ao seu contínuo processo de construção.” Assim, e para que tal 

aconteça o desporto tem várias vertentes. Se, por um lado o desporto é visto 

mais como alta competição, na óptica do desporto de manutenção ou de lazer 

pode ser visto como atividade física. Assim, como atesta Bento (2007), os 

excessos do desporto não devem contaminar a ‘atividade física’ que deve ser 

uma atividade saudável, sã e genuína. Bento (2007, pág. 10) refere ainda que 

“a ‘atividade física’, sem clarificar o seu tipo e a sua forma, é erigida em 

panaceia para combater a doença e para garantir a saúde; ela passa a ser 

recomendada e receitada para a generalidade da população, enquanto o 

desporto é reduzido à sua versão profissional e comercial e perspectivado 

como prática de uma elite, com toda a aversão, condenação e rejeição que isto 

suscita.” 

Como já foi referido, o desporto passou a ser uma necessidade básica. Nas 

palavras de Constantino (2002), o sistema desportivo tem uma palavra a dizer 

acerca dos direitos de cidadania – o direito à qualidade de vida, bem-estar e à 

saúde – princípio que atualmente define o contexto das atividades físicas. 

Sendo um direito dos cidadãos é preciso que a nível político, isto seja traduzido 

na lei. Bento (2007), fala do notável propósito de colocar na Lei de Bases, o 

direito à atividade física das pessoas, e que nela estejam inseridas as 

preocupações quanto à falta ou inexistência da mesma e quais as suas 

consequências na saúde. Todos os benefícios ao nível da saúde associados à 

prática habitual de exercício físico, são comprovados pela ciência através de 

observações, estudos experimentais, clínicos ou epidemiológicos, sendo 
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perante este contexto que se deve enquadrar a problemática das relações 

entre o desporto e a promoção da saúde (Constantino, 2002).  

“Ligar a prática do desporto aos princípios da Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, obriga a recolocar valores, conteúdos éticos e 

educativos do desporto, à luz do que tem sido o seu desenvolvimento 

social nos últimos anos. Obriga a centrar as preocupações no 

desenvolvimento desportivo – menos no resultado, nas marcas e nos 

recordes e mais nas pessoas, nos valores e conteúdos éticos veiculados. 

Porque só isso nos dará justificação social ao desporto, e o permitirá 

passar de objecto cultural a instrumento formativo e didáctico, ao serviço 

de todos e da sociedade.” (Constantino, 2002, pág. 139). 

Assim, e uma vez que o desporto e a atividade física estão descritos na lei 

portuguesa, é fundamental que todo o sistema também seja abrangido por 

normas e regulamentos, de maneira a que sejam criadas políticas de 

desenvolvimento e promoção das mesmas. Ribeiro (2007) aborda o desafio da 

elaboração de um olhar que englobe a determinação de estratégias de atuação 

e da prática desportiva, para que o sistema desportivo possibilite a resposta às 

necessidades da sociedade. Na mesma linha de pensamento, Constantino 

(2002), expõe que a política pública de promoção de saúde, deve ser 

instrumentalizada através da produção de leis educativas, desportivas e ligadas 

à saúde. Podendo-se assim afirmar que, o desporto e a saúde andam de mãos 

dadas na promoção da prática desportiva de manutenção e de lazer, por forma 

a combater a inatividade e o sedentarismo. Ribeiro (2007) atesta que o objetivo 

repartido tanto pela saúde como pelo desporto é a intervenção na promoção da 

atividade física ativamente. 

As circunstâncias em que vivemos nos dias de hoje, determinam que seja 

prestada uma atenção redobrada ao corpo, sejam quais forem as razões. 

(Bento, 2010). Esta preocupação pela saúde, é reflectida pelos números 

assustadores, que nos chegam todos os dias, relativamente ao sedentarismo, 

obesidade, e outras doenças que advém da falta de atividade física. Citando 

Bento (2010, pág. 17), “a inactividade atinge já cerca de 85% da população 
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mundial e certamente aumentará com a transformação das condições em 

muitas regiões do globo que ainda vivem em regime agrário e até feudal.” 

Outro dos efeitos desta falta de atividade desportiva, e consequentemente do 

sedentarismo, é a obesidade, que cada vez afecta mais indivíduos, pelo mundo 

fora. Tal como afirmam Garcia e Santos (2010) esta doença já é um fenómeno 

global, e não apenas um problema restrito a alguns países. Bento (2010) 

declara, inclusive, que o principal problema de saúde pública destas gerações 

são a obesidade e a inatividade física.  

“Ou seja, o sedentarismo, a inactividade física e as suas sequelas 

combatem-se não com um qualquer activismo higienista que se esgota 

em si mesmo, mas sim com uma actividade chamada ‘desporto’ (e com 

outras formas culturais do movimento humano) que, por ter nascedoiro, 

berço e fabrico cultural, agrega uma panóplia de valores.” (Bento, 2010, 

pág. 33). 

Por todas estas evidências, se torna fundamental que o desporto, através de 

políticas públicas, “socorram” as sociedades destas doenças parasitas. Pois, 

segundo Nista-Piccolo (2010) e tendo em conta a importância da formação, 

não podemos colocar em planos menores, a motricidade humana. Logo, para 

conseguirmos erradicar estas doenças, são precisos programas dirigidos à 

educação da saúde (Bento, 2010). 

Segundo Carvalho (2010), o envelhecimento populacional tem crescido 

substancialmente, e de forma mais clarividente nos países desenvolvidos. 

Como tal, a população idosa é também, uma questão a ser considerada pelo 

desporto. Não é suficiente ter políticas públicas direcionadas apenas para o 

desporto, para a atividade física e para a promoção da saúde, mas é também 

imprescindível combater todas as consequências que advém do 

envelhecimento. Carvalho (2010, pág. 294) sugere que “tais reflexos do 

envelhecimento populacional requerem medidas, iniciativas e intervenções, no 

sentido de melhorar a qualidade de vida dos idosos e assegurar a sua 

integração progressiva e equilibrada na sociedade.”  
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Relativamente à saúde pública, a mesma autora (2010) refere ainda que, é 

preciso atenuar esta degeneração progressiva. 

 

2.1.3. O Papel da Escola 
 

Tal como analisado nos pontos anteriores, o desporto tem um papel 

fundamental para o Ser Humano, de diversas formas. Consequentemente, e 

tendo ele tamanha importância, é preciso que seja transmitido e passado para 

as gerações mais novas. No entanto, como constata Nista-Piccolo (2010), 

educar está relacionado com a transmissão, mas não podemos nem devemos 

ficar só por aí. É necessário aprender e ensinar esta matéria, mas também é 

preciso consumar a mesma. Nas palavras de Tani (2007, pág. 286) “o desporto 

é património cultural e a escola é uma instituição criada especificamente para 

promover a disseminação cultural.” No mesmo sentido, uma das razões para 

que o desporto e a educação física estejam presentes em instituições 

escolares é o facto de ser a única cadeira do currículo, que usa a corporalidade 

como meio principal (Bento, 2010). 

Segundo Bento (2010), para descobrir a dignidade e a superação, do mistério e 

sentido da vida, temos que pensar sobre as ferramentas que nos podem 

auxiliar, como o desporto e a educação. Logo, o desporto tem que estar 

inserido na escola, não como forma de competição, mas principalmente como 

meio formador. Todavia, nem sempre isto foi tão claro. Constantino (2007), faz 

referência à blasfémia que era pensar que se podiam educar os jovens através 

do desporto, algo que atualmente esta mais que atestado. Embora, ainda 

existam meios sociais, ou sociedades que não pensem totalmente desta forma. 

Como Tani (2007) expõe, a sociedade refere-se inúmeras vezes à atividade 

física como algo vulgar ou comum. Em todo o caso, e como Bento (2010, pág. 

29) conclui, “o desporto é um lugar pedagógico por excelência.” 

Assim, e como já referido, o desporto e a educação física devem ter um sítio 

próprio na escola e no seu currículo. Embora esta instituição seja o sítio próprio 
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e mais importante para a alfabetização desportiva, nem sempre se dedicando a 

tal (Constantino, 2002). De tal maneira que muitos autores referem que os 

clubes substituíram a escola ou por outras palavras, o Estado. Pois, pela 

legislação em vigor é o Estado que deve estar responsável pela formação 

desportiva dos jovens. Constantino (2002), discursa sobre as diferenças do que 

seria a responsabilidade do Estado e aquilo que é a sua disposição e 

habilidade para intervir no sistema desportivo. 

 “Então, talvez seja mais rigoroso afirmar-se que, na realidade 

desportiva nacional – a qual consagra, à luz de um preceito constitucional 

próprio, o Estado e as coletividades desportivas como as entidades a 

quem cabe garantir o exercício do direito ao desporto -, têm sido apenas 

os clubes desportivos a cumprir as suas obrigações, sendo que o Estado 

tem ficado aquém de um adequado cumprimento das suas.” (Constantino, 

2002, pág. 27). 

 

 

2.1.4. A Descentralização 
 

“…a análise do fenómeno regionalização é importante no quadro 

nacional sobre o ponto de vista desportivo, tendo em conta as 

interdependências que se geram neste particular, como a saúde, a 

alimentação, a habitação, a educação, o desporto, andam de braços 

dados, implicando variáveis mínimas, dando o tom geral as várias 

componentes dos fenómenos sociais.” (Gomes, 1986, pág. 35).  

 

Segundo o Special Eurobarometer 412 Sport and physical activity (2014) 

registou que os portugueses são o terceiro povo mais sedentário, com 64% de 

pessoas que afirmam nunca fazer desporto. Como tal, o Governo devia ter 

mais atenção ao desporto, do que aquilo que se tem vindo a comprovar. Assim, 
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e de forma a combater o poder central, tem-se vindo a regionalizar os 

problemas constatados, tal como em muitos outros setores da nossa 

sociedade, de maneira a dar resposta às necessidades generalizadas. Citando 

Gomes (1986), a descentralização a que se assiste está relacionada com a 

evolução de cada região, que para gerir os seus interesses, precisa de 

autonomia e capacidade de decisão. 

Se por um lado o Estado vê o desporto como uma forma de proporcionar ao 

país um grande crescimento económico, diminuindo gastos com a saúde, 

dando melhores condições físicas aos trabalhadores resultando num 

crescimento de produtividade, promovendo a interação social e sendo um 

estandarte do nacionalista no estrangeiro, dando a oportunidade da prática 

desportiva ou competitiva como parte do processo educativo dos jovens 

(Arraya, 2014). Por outro, falha na forma, como muitas vezes, o põe em prática 

através da legislação produzida, que não tem em conta a realidade. Por 

conseguinte, e citando Gomes (1986), a sociedade civil encontrou, através de 

movimentos regionais, uma independência, ao nível de uma maior criatividade 

e de voluntariado. Passando assim, ao lado de uma burocracia tecnicista que 

lhe era imposta pelo poder central, conseguindo desenvolver-se 

desportivamente a um ritmo superior, com a descentralização dos meios e da 

procura desportiva, não ficando dependente das ações do Estado.  

Esta solução, é de extrema importância, pois é do conhecimento empírico, de 

que sem dinheiro se torna mais complicado, o desenvolvimento, seja ele qual 

for o setor. Segundo o Comité Olímpico de Portugal (2019), o desporto, entre 

os anos de 1996 e 2007, tem visto o seu financiamento disponibilizado pela 

Administração Pública a aumentar, tendo existido um crescimento de 8.5 

milhões de euros em contratos-programa. Contudo, os valores investidos 

continuam a ser escassos, e cabe as federações, associações e clubes ou até 

mesmo as autarquias, conseguir ultrapassar estas dificuldades económicas, 

para suprimir as necessidades dos seus associados ou cidadãos. Pois como 

afirma Constantino (2002), no desporto é necessário uma reestruturação nas 

fontes tradicionais de financiamento, pois os custos da manutenção das 
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práticas desportivas são enormes. Neste ponto, pode e deve entrar a 

descentralização, que através dos governos ou autarquia locais e das pessoas 

que estão a lidera-las, podem ter um grande resultado, ao nível das provisões e 

gestão desportiva (Watt, 1998). 

 

2.1.5. Desporto e Turismo 
 

Segundo Pereira, Baptista & Pires (2010), o Desporto ao longo dos anos tem 

vindo a movimentar uma massa humana enorme, juntamente com os valores 

que lhe estão subentendidos, conquistando assim, uma grande importância 

social e económica, seja na vertente competitiva, do espectáculo, mas também 

no lazer e da prática desportiva. Desta forma, colaborando para a promoção da 

saúde e do bem-estar das populações.  

Em Portugal, principalmente nos últimos anos, o turismo cresceu imenso. 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (2019) a Atividade Turística 

continuou em crescimento (os proveitos totais aumentaram 6,2%, 398,9 

milhões de euros no período acumulado até maio). Como tal, as oportunidades 

de ligação entre este e o desporto também se desenvolveram. Todavia, os 

mesmo autores (2010), afirmam que esta relação entre os dois setores não é 

de agora, uma vez que sempre existiu. 

Mais uma vez, a questão política é essencial neste desfecho. Pois, quanto 

melhor for a legislação desportiva, maior dimensão poderá alcançar, logo mais 

turismo poderá proporcionar. O mesmo exercício lógico se pode fazer para com 

o turismo, em que se houver melhor políticas turísticas, maior poderá ser o 

investimento, o que levará a uma maior procura, até mesmo desportiva. 

Contudo, e citando Pereira, Baptista & Pires (2010, pág. 422), “um dos maiores 

desafios para o desenvolvimento do Desporto e Turismo é fazer compreender 

aos políticos tanto do sistema desportivo como do turístico que os benefícios 

que advêm de uma visão estratégica em conjunto, num sistema híbrido, 

composto por dois setores diferentes, constituem-se como imprescindíveis.” 
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Embora o principal problema seja conseguir com que os dirigentes políticos e 

desportivos, consigam perceber a importância política que o desporto tem, 

como agente catalisador (Pires, 2010). 

Em forma de conclusão, Pereira, Baptista & Pires (2010, pág. 409) afirmam que 

“o desporto desempenha de facto um papel importante na promoção e atração 

dos destinos turísticos para além de ser obviamente um gerador de receitas.” 

 

2.1.6. O Desporto Federado 
 

Como analisado anteriormente, o desporto, para além de fazer parte do 

património cultural da humanidade, é cada vez mais praticado por um maior 

número de indivíduos, que realizam atividade física nas suas várias vertentes. 

No caso do desporto federado, o número de praticantes tem vindo a aumentar 

de 26,4% em 1996, para 60,6% em 2017/por mil habitantes (Pordata, 2017). 

Contudo, e segundo Ribeiro (2007), são as atividades informais, 

comparativamente à prática desportiva formal, seja no contexto federado ou 

não, que têm vindo a ter uma maior adesão, o que naturalmente transforma as 

organizações e a atividade do modelo desportivo que é conhecido. Por outro 

lado, e com as mudanças de mentalidade, vai-se observando que o desporto 

de alto-rendimento e o desporto-espectáculo, embora consumido por milhões 

em todo mundo, quanto à prática desportiva, fica aquém do esperado. “A 

<<suficiência>> do desporto profissional incapacita à compreensão dos valores 

máximos do desporto – valores que terão de corporizar-se em toda a 

sociedade e não só em meia dúzia de superpredestinados e privilegiados.” 

(Sérgio, 2003, pág. 35). 

Todos estes valores e princípios que fazem parte do desporto, deveriam ser 

transmitidos, inicialmente, na escola. Pois, tal como afirma Constantino (2007), 

esta instituição é a base do progresso do desporto nacional, e é fundamental e 

indispensável para proporcionar o aumento da condição física nas crianças e 

jovens. Todavia, no caso português, como já mencionado, isto nem sempre se 
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verifica, e o sistema educativo nem sempre consegue desempenhar as suas 

funções ou atingir os seus objetivos, pois está sujeito às políticas 

governamentais. Como corrobora Sérgio (2003), o sistema desportivo 

português, no que diz respeito à educação física em geral, tem sido mal 

interpretado e compreendido. 

Por todas estas razões, e não só, o desporto tem vindo a atingir uma dimensão 

cada vez maior na parte das questões políticas (Ribeiro, 2007). No entanto, 

todas as políticas desportivas legisladas pelos nossos governos, principalmente 

a nível federativo, requerem demasiada burocracia, o que leva a que as 

pessoas optem por algo mais simples, menos trabalhoso e demorado, em 

alguns casos. Citando Tenreiro (pág. 103, 2007), “Optando pela 

jurisdicionalização do ato desportivo, que as leis de bases do desporto 

consubstanciam em Portugal, o desporto é prejudicado, pelo tempo perdido em 

atos administrativos, pela duplicação da mesma acção em legislaturas 

consecutivas e pela incapacidade de alterar institucionalmente o processo 

tradicional de produção de medidas de política desportiva.”  

Contudo, as Federações Desportivas têm tido um papel importante no aumento 

do número de praticantes federados e no desenvolvimento das próprias 

modalidades, reflectindo assim, a evolução do sistema desportivo português. 

Tal como aborda Pessanha (2001), no contexto actual as federações 

desportivas, são os operadores do sistema primários, no que diz respeito à 

organização e regulamentação do desporto nacional. Assim, e para levar 

adiante a sua missão, o Estado criou condições para que tal acontecesse, 

dando-lhes poderes únicos, uma vez que, e como destaca a Secretaria do 

Estado do Desporto (1999), o papel das federações desportivas é fulcral para o 

desenvolvimento do desporto. Esses poderes institucionais, que o governo 

criou, diferentes do resto da sociedade, contemplam um espaço jurídico e uma 

ordem autónoma, reservados apenas para estas organizações (Pessanha, 

2001). Este novo domínio de que o estado dotou as federações desportivas, 

denomina-se Estatuto de Utilidade Pública Desportivo (EUPD) (o qual vamos 

explicar em maior pormenor mais à frente). Pessanha (2001), afirma que esta 
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“distinção” com que o estado capacitou estas instituições, fez com que estas se 

submetessem a regras conformadoras da sua atuação, e estabeleceu o 

desporto de matéria de utilidade pública. 

Mesmo a nível económico, estas políticas públicas são uma mais vaila, pois, 

desta forma, as federações desportivas tem autonomia necessária para 

desenvolver não só o desporto, mas como também para aproveitar o potencial 

que este acarreta. Mencionando Tenreiro (pág. 97, 2007) “a economia do 

desporto tem sido realizada de forma que não potencia o interesse dos seus 

agentes e o desenvolvimento consensual do desporto em benefício da 

população portuguesa e das suas organizações.” 

 

2.1.7. O Andebol 
 

“(…) por outras zonas do planeta, e também desde tempos ancestrais, se 

reclamam as origens da modalidade ou modalidades que se poderão 

denominar precursoras do “andebol”, por serem jogadas com mão.” 

(Gonçalves, 2002, pág. 12). 

 

2.1.7.1. O Andebol em Portugal 

 

Não é bem conhecida a origem do andebol, ou que modalidade, está ao certo, 

na base deste desporto, contudo existem várias hipóteses como nos 

demonstram imagens ilustrativas ou contos/ textos oriundos da Antiga Grécia 

ou da Roma Antiga. 

Certo é que, na Europa, os primeiros países a terem algo parecido com o 

andebol foram a antiga Checoslováquia, a Dinamarca e a Alemanha. Todavia, 

foi na Alemanha, no dia 13 de Setembro de 1920, que Carl Diem, coordenador 

da Educação Física nas escolas alemãs, reconheceu a modalidade 

oficialmente (Gonçalves, 2002). O andebol de onze, como era jogado no 
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princípio, iria ter a sua primeira aparição num evento de alto nível nos Jogos 

Olímpicos de Berlim, em 1936 (Gonçalves, 2002). 

Já em Portugal, o Porto está intimamente ligado ao andebol, pois foi na cidade 

invicta, em 1929, que foi introduzido e jogado pela primeira vez, um jogo desta 

modalidade, na altura andebol de onze, pelo alemão Armando Tshoop. Em 

1931 é realizado o primeiro jogo oficial, também no Porto, entre o F.C. Porto e 

o Sport Clube do Porto (Gomes, 2007). Mais tarde, o Estrela e Vigorosa Sport e 

o Académico F.C., dois clubes da cidade invicta, aderem à modalidade, tendo 

sido realizado em 1930 um torneio entre as quatro equipas (Gonçalves, 2002). 

Um ano depois da fundação da Associação de Andebol de Lisboa, surge a 

Associação de Andebol do Porto (AAP), a 29 de Março de 1932. A Federação 

de Andebol de Portugal, só é fundada mais tarde em 1939, com a participação 

das associações, então existentes, do Porto, de Lisboa e de Coimbra. A nível 

internacional, a Federação Internacional de Andebol (IFH) é fundada a 1946, 

em Copenhaga, tendo tido para além de Portugal, mais 12 países (Gomes, 

2007). 

Foi em Lisboa, que o alemão Henrique Feist, no ano de 1949 impulsionou a 

versão de andebol de sete, em Portugal. Assim sendo, na década de 50 

assistiu-se a um grande desenvolvimento do andebol, tendo levado ao 

aparecimento de várias associações regionais. Na década de 70 começaram-

se a formar os primeiros clubes de andebol femininos, e na época de 1971/72 

realizou-se o primeiro campeonato para senhoras (Gomes, 2007). 

Ao longo dos anos, a partir de 1958, as equipas portuguesas foram marcando 

presença em competições internacionais, obtendo alguns êxitos, como por 

exemplo a presença do A.B.C. de Braga, na final da Liga dos Campeões, em 

1994. Portugal também se distinguiu na organização de eventos internacionais, 

como por exemplo, o primeiro Campeonato da Europa, em 1994 e o 

Campeonato do Mundo de Seniores Masculinos, em 2003 (Gomes, 2007).  

A Federação Portuguesa de Andebol, a 7 de Junho de 2001, passa a 

denominar-se Federação de Andebol de Portugal (FAP), sendo constituída por 
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31000 atletas dos dois géneros, 510 clubes filiados a 25 Associações 

Regionais (Gomes, 2007). 

É nesta altura, pelo que aponta a bibliografia, que o andebol entra em crise e 

em conflito. Isto porque, em 2002 a Liga Portuguesa da Andebol (LPA) é 

profissionalizada (o que na actualidade já não acontece) e leva à rutura entre a 

FAP e a LPA. Este conflito durou vários anos, e infelizmente fez com que o 

andebol português não tenha conseguido desenvolver-se, como se tinha 

desenvolvido até então. Toda esta “batalha” entre clubes e federação, trouxe 

resultados negativos na altura, mas também até à atualidade, pois ainda nos 

dias de hoje, se sentem as consequências do passado. A título de exemplo, só 

em 2019 Portugal conseguiu apuramento para o Campeonato do Europa de 

Seniores Masculinos, 16 anos depois. Ribeiro (2014) afirmava que as 

instituições como a FAP, as Associações Regionais, Clubes e as Associações 

de Classes (Treinadores, Jogadores e Árbitros), continuavam em crise 

acentuada no que diz respeito ao desenvolvimento do andebol, pelo que seria 

necessário uma mudança drástica.  

Felizmente o cenário tem vindo a mudar, os resultados a nível de clubes e 

selecções voltam a aparecer a nível internacional, e o andebol pode, assim, 

continuar a evoluir. 

 

2.1.7.2. Associação de Andebol do Porto na História 

 

Já referido no ponto anterior, o Porto e como tal, a AAP estão presentes no 

andebol desde o seu início, em 1929, que foi introduzido e jogado pela primeira 

vez, um jogo desta modalidade, na altura andebol de 11, pelo alemão Armando 

Tshoop. A 29 de Março de 1932, surge então a AAP.  

A AAP tem como clubes fundadores o Clube Desportivo do Porto, o Clube 

Fluvial Portuense, o Clube Desportivo Nun’Álvares, o Estrela e Vigorosa Sport, 

o Futebol Clube do Porto, o Porto Atlético Clube, o Sport Clube do Porto, o 
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Sport Progresso, o Sporting Clube Araújo e o Vilanovense Futebol Clube 

(Associação de Andebol do Porto, 1972). 

 

2.1.7.3. O presente da Associação de Andebol do Porto 

 

No final da época 2019-20, a AAP, acabou o ano com 44 clubes federados, 

4029 atletas inscritos (2691 Masculinos e 1338 Femininos), 680 dirigentes (492 

Masculinos e 188 Femininos), 258 treinadores (209 Masculinos e 49 

Femininos) e 100 árbitros (76 Masculinos e 24 Femininos). Cerca de 5067 

pessoas envolvidas em 82 provas (25 nacionais, 50 regionais e 7 torneios), 

num total de 3058 jogos.  

Se juntarmos ainda o Andebol de Praia, contamos com 83 equipas, 1017 

atletas inscritos (619 masculinos e 398 femininos), 128 técnicos, 93 oficiais e 

ainda 30 árbitros. Durante as 4 etapas realizadas realizaram-se 707 jogos. 

Ainda na mesma época, a associação realizou um curso de treinadores de grau 

I, um curso de treinadores de grau II, cursos de árbitros e ainda o XXVI Clinic 

Internacional da AAP. 

Concluiu a época com a organização do Handball Cup Vila do Conde, Encontro 

Regional de Infantis Masculinos e Femininos, e com a organização de cinco 

etapas de andebol de praia na cidade do Porto e Paredes. 
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2.2. Enquadramento Legal 

 

2.2.1. Direito ao Desporto 
 

 “Falar da colectividade desportiva e da sua projeção no foro do associativismo 

implica…abordar conceitos que se reportam a duas áreas – à Educação e à 

Sociologia…No campo da Educação são considerados os da educação, 

educação física, ginástica, jogo e desporto. No da Sociologia são abordados os 

de instituição, associação/sociedade e associativismo, organismo/organização 

e grupo.” (Sousa, 1988, pág. 23). 

 

A atividade física é realizada pelo ser humano desde o seu começo, como tal, a 

prática desportiva é algo que surgiu com naturalidade para o Homem, e só 

assim se entende, o impacto que este fenómeno tem, nos dias de hoje. 

Em Portugal, o despontar do desporto, concretizou-se numa altura e contexto 

específicos, o 25 de Abril 1974. Cintando Gomes (1986, pág. 11), “Depois de 

Abril, uma mola imensa de explosão desportiva, fruto de energia acumulada e 

mal sustida, uma intensa espontaneidade, tem lugar, recrudescendo assim 

deste modo o associativismo e o movimento desportivo em geral.” Todos estes 

acontecimentos levaram a que os cidadãos lutassem pelos seus direitos e por 

aquilo que desejavam, o que, no caso do desporto, passava por terem a 

oportunidade de o praticar. Assim, e através da possibilidade de se associarem 

(como vamos ver no ponto seguinte), os indivíduos criaram associações e 

clubes, com financiamento oriundo do estado e distribuído pelas federações. 

Portanto, o governo deixou a cargo das respetivas federações desportivas, o 

desenvolvimento de cada uma das modalidades, assim como do desporto 

português em geral. Existiu o forte contributo das associações e clubes que se 

foram criando pelo país fora e dos indivíduos que queriam desenvolver a 

atividade desportiva.  
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Todavia, e conforme refere Constantino (2002), as necessidades que os 

cidadãos tinham relativamente ao desenvolvimento desportivo, e que tentaram 

ser resolvidas, por políticas públicas, através das federações desportivas e do 

associativismo, acabaram por ser um logro. 

Tal como atesta Tenreiro (2007), a forma como está o desporto, enfraquecido, 

fraturado, pouco rígido e sem condições para o risco da sua iniciativa privada, 

só acontece porque o estado e o associativismo desportivo assim o permite. 

Sendo que, tal como mencionado na Constituição da Republica Portuguesa 

(CRP), no Art.º. n.º 79 da Lei Constitucional n.º 1/2005, relativamente à Cultural 

Física e ao Desporto, refere que “1. Todos têm direito à cultural física e ao 

desporto.” E que “2. Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as 

associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar 

a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a 

violência no desporto.” 

Pessanha (2001), afirma que para além dos governos incentivarem a atividade 

física e desportiva, são cada vez mais importantes as normas jurídicas dos dias 

de hoje. 

 

2.2.2. Direito do Desporto 
 

“Com efeito, o desporto vive da diversidade e, desse modo, acabar por 

convocar a diversidade do Direito.” (Meirim, 2007, pág. 200). 

 

O Direito do Desporto, resulta num conjunto de normas jurídicas e regras pelas 

quais todos os seus intervenientes se têm que guiar e fazer por cumprir. 

Segundo Meirim (2007), temos um Direito do Desporto plural, que é reservado 

de preferência, aos indivíduos e às organizações que são filiados às 

federações desportivas, e como tal, ao desporto organizado e estruturado. A 

nível jurídico, o desporto, tal como mencionado anteriormente, está consagrado 
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na CRP. Todavia esta referência não pode ficar apenas pelo desporto 

organizado. Todos os direitos e deveres do desporto, em geral, devem estar 

descritos, tanto na sua gestão, como na sua regulamentação e formas de 

aplicação perante a lei.  

Consequentemente, e tal como acontece no resto da sociedade “livre” em que 

vivemos, existem leis, que toda a gente deve cumprir. Assim como afirma 

Meirim (2007, pág. 202), “O Desporto, todo o Desporto, vê sobre si projetadas 

normas jurídicas que ordenam a vivência social de uma determinada 

comunidade organizada, independentemente de estarmos face a um praticante 

desportivo inserido numa federação desportiva, o mesmo ocorrendo com as 

organizações desportivas que constituem o chamado movimento associativo 

desportivo.” 

 

2.2.3. Liberdade de Associação 
 

“Os estatutos de uma coletividade desportiva, embora sujeitos na sua 

formulação a normas imperativas provenientes de diferentes diplomas legais, 

encerram um espaço, maior ou menor, conforme a organização desportiva em 

causa, de liberdade.” (Meirim, 2014, pág. 127). 

 

Como já analisado no ponto anterior, e nas palavras de Constantino (2002, 

pág. 163), “O sistema desportivo vive da dinâmica do tecido associativo.” 

Assim, de maneira a uniformizar os regulamentos, para todos os intervenientes 

deste contexto, torna-se fulcral determinar ao pormenor as normas jurídicas. 

Pois, como aborda Meirim (2014), os direitos e interesses das instituições 

dedicadas ao desporto, são protegidos pelo rigor jurídico, o que o torna 

insubstituível. 

Todavia, e no meio de tantas alterações e constantes mudanças, 

principalmente no setor governamental, o desporto, melhor ou pior vai seguindo 
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o seu caminho. Pese embora no meio do seu percurso apareçam ideias novas 

ou políticas reformistas, em que umas ajudam, outras atrapalham e atrasam o 

seu desenvolvimento. Bento (2007), refere que são as instituições associativas 

que dão sequência ao desporto através da sua perseverança mesmo quando 

confrontadas, continuamente, com as mudanças de governo, que 

inclusivamente não avaliam o resultado das políticas por si implementadas.  

Desta forma e dada a extrema importância das associações para o desporto, é 

fundamental falar-se em liberdade de associação. Tal aspecto vem consagrado 

no Art.º 46 da CRP, que refere entre outros pontos, “1. Os cidadãos têm o 

direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir 

associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os 

respetivos fins não sejam contrários à lei penal.”. Assim, vão sendo criados 

diversos clubes, associações ou coletividades desportivas, por forma a dar 

resposta às necessidades das pessoas e da sociedade em geral.  

No que concerne à constituição deste tipo de associações, como acrescenta 

Meirim (1995), estas contêm uma direcção e um conselho fiscal, composto por 

número ímpar de elementos, entre os quais, um presidente. Meirim (1995), 

refere ainda que, tais titulares da associação, devem ser eleitos pela 

assembleia geral da mesma. 

O associativismo desportivo, pode e deve continuar a tomar as “rédeas” do 

desporto nacional, principalmente, se se tiver em conta as alternativas, ou falta 

delas. Citando Bento (2007, pág. 6) “O associativismo está por demais 

interessado e pronto a comprometer-se nos desafios do presente e do futuro, 

assim tenha espaço e condições. É essa a sua idiossincrasia e a sua 

mentalidade.” Esse espaço e condições, terão que lhe ser fornecidos por quem 

de direito – as federações desportivas. Pois, como constata Tenreiro (2007), 

por forma a tornar este tipo de organizações competitivas e autónomas, os 

subsídios e os regulamentos estatais devem cooperar, para que continue a 

existir desenvolvimento e produção de valor acrescentado desportivo, social e 

económico. 
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Como acontece noutros escalões etários, mas com mais proeminência nos 

jovens, o desenvolvimento acontece, principalmente, através das associações 

ou dos clubes, a que os jovens/crianças pertencem. Constantino (2002) diz que 

o desporto juvenil continua a ter como base o movimento associativo, onde 

quem cria as competições desportivas são os clubes, associações e 

federações. O mesmo autor (Constantino, 2007), reforça a ideia do 

desenvolvimento individual e geracional, que deve ser motivado por clubes 

desportivos atrativos e com novas e diferentes atividades. 

Estes clubes desportivos são definidos como pessoas coletivas de direito 

privado, que se constituem sob forma de associação sem fim lucrativo, cujo 

objecto é fomentar a prática direta de atividades desportivas. (Artigo 20, nº 1) 

Logo, a principal meta destas instituições não é obtenção de lucro, mas sim a 

promoção e desenvolvimento do desporto, através da prática desportiva. 

 

2.2.4. O Estatuto de Utilidade Pública Desportiva (EUPD) 
 

“(…) os clubes são pessoas colectivas de direito privado e utilidade pública, na 

medida em que se propõem um escopo de interesse público, ainda que 

concorrentemente, se dirijam à satisfação dum interesse dos próprios 

associados.” (Meirim, 1995, pág. 12). 

 

Recorrendo às palavras de Pires (1987), no princípio do processo desportivo, 

existiu uma estreita ligação entre clubes e federações. Todavia, a partir de um 

determinado momento, esta relação de proximidade deixou de ser eficaz, 

sendo assim necessário recorrer à criação das Associações Desportivas 

distritais. 

Segundo Sousa (1988), estas coletividades desportivas são o elemento base 

da organização desportiva federada, pois são elas que movimentam os 

praticantes, que buscam a competição. O trabalho realizado por estas 
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instituições é de tal forma importante para a sociedade e para o desporto, que 

a legislação contempla-as com o Estatuto de Utilidade Pública (EUP). Assim, 

para que tal aconteça, “(…) a pessoa coletiva tem que demonstrar 

merecimento, o qual é valorado em termos do seu fim estatuário e da sua 

atividade – colaboração com a Administração Pública e a consciência da sua 

utilidade pública.” (Meirim, 1995, pág. 16), reforça ainda, que apesar dos 

direitos que o Estatuto de Utilidade Pública concede, também acarreta 

obrigações que são determinadas por uma intervenção mínima da 

Administração pública nas suas atividades. 

No topo da pirâmide surgem as federações desportivas, que tem como função 

principal, “a criação de valor desportivo na ausência de processos burocráticos 

e de actos administrativos limitadores da iniciativa e risco da acção privada.” 

(Tenreiro, 2007, pág. 117). Tal como refere o ponto 2 do Art.º n.º 5 da Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD) (Lei n.º 5/2007, de 16 de 

Janeiro), e tendo em conta os Princípios da coordenação, da descentralização 

e da colaboração, “O Estado, as Regiões Autónomas, e as autarquias locais 

promovem o desenvolvimento da atividade física e do desporto, em 

colaboração com as instituições de ensino, associações desportivas e demais 

entidades, públicas ou privadas, que atuam nestas áreas.”  

A estas federações, é atribuído o EUPD. Este estatuto “…confere a uma 

federação desportiva a competência para o exercício, em exclusivo, por 

modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares, 

disciplinares e outros de natureza pública, bem como a titularidade dos direitos 

e poderes especialmente previstos na lei.”, como menciona o ponto 1 do Art.º 

19 da LBAFD. 

Cintando Pessanha (2001), as federações tem a capacidade de organizar, 

estruturar e gerir diretamente e em nome próprio, o desporto, através do 

utensilio jurídico que é o EUPD. O mesmo autor, acrescenta que, a cedência 

deste tipo de estatuto autentifica a instituição em causa para a gestão 

exclusiva, através de poderes públicos consagrados na lei, ao nível 
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regulamentar, administrativo, disciplinar e jurisdicional, dentro da respetiva 

federação. 
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2.3. Enquadramento Institucional 

 

2.3.1. Dimensão Social de uma Organização: 
 

“O facto de a organização ser uma entidade ou unidade social significa que é 

integrada por pessoas e grupos de pessoas, que interagem entre si” 

(Bilhim, 2001, pág 22). 

 

2.3.1.1. Conceito 

 

Para o conceito de Organização geral existem diferentes definições tendo em 

conta a perspetiva de cada autor. De acordo com Mintzberg (1999), antes de 

tentarmos compreender como é que as organizações se estruturam, 

primeiramente, temos de perceber como é que elas funcionam, identificar as 

suas componentes, as funções que cada um assume e, dentro dessas, as que 

se relacionam umas com as outras. Por consequente, é fulcral determinar 

como é que a organização é influenciada pelo fluxo de trabalho, de autoridade, 

de informação e de decisões. Assim, para a organização de uma empresa, não 

só é importante a forma como está estruturada, mas principalmente a forma 

como esta funciona e quais os seus objectivos, e só então perceber como é 

que ela se estrutura e comunica entre si. Essa dinâmica no mundo das 

organizações “é resultante de fluxos complexos que se combinam uns com os 

outros – paralelos, circulares, recíprocos.” (Minztberg, 1999, pág. 11). 

Existem organizações muito diferenciadas e com estilos de funcionamento 

distintos entre elas, tendo umas um caracter mais comercial que outras. 

Drucker (1998) refere que o funcionamento de uma organização, comercial ou 

não, deve ter uma Teoria de Negócio. O seu exercício e os seus pressupostos 

devem ser coincidentes. 
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“Os pressupostos sobre o ambiente definem aquilo para que uma 

empresa é paga. Os pressupostos sobre missão definem aquilo que uma 

organização considera que são resultados significativos; por outras 

palavras, apontam para a maneira como se vê a fazer a diferença na 

economia e na sociedade em geral. Finalmente, os pressupostos sobre 

competências nucleares definem onde uma organização deve melhorar 

para manter a liderança.” (Drucker, 1998, pág. 33). 

É, assim, fundamental percebermos aquilo que uma empresa quer e para o 

que que está orientada. Na mesma linha de pensamento, “a ideia de que uma 

organização possui uma série de objetivos e propósitos aos quais ela deve 

aderir de maneiras eticamente defensáveis. Isso implica o reconhecimento de 

que alguns desses objetivos ou propósitos devem ser organizados de modo a 

exibir integridade dentro e entre eles, em toda a gama de atividades da 

organização.” (Kluka, D., Stier, Jr., W. & Schilling, G. 2005). 

Para Bilhim (2001), a importância da Teoria Organizacional é, principalmente, 

ocupar-se da relação entre a organização, o contexto interno e externo e definir 

o tipo de estrutura mais escolhido por cada um. Deve, por isso, existir uma 

hierarquia bem composta dentro da empresa, para que a comunicação, quer 

seja para o mundo externo, como para o interno, seja a melhor possível. Bilhim 

(2001), refere ainda, que a teoria auxilia-nos a delinear uma estrutura 

organizacional que contém organogramas, descrição de funções, manuais de 

procedimentos e ajudas ao trabalho, fundamentais para garantir a eficácia 

pretendida pela entidade ou empresa. É, portanto, essencial a distribuição de 

tarefas dentro da empresa, tendo em conta aposição de cada uma na pirâmide 

hierárquica e seguindo a normas da organização, como depois a sua 

supervisão. A essência da estrutura de uma organização segundo Mintzberg 

(1999), define-se pela soma dos meios utilizados para distribuir o trabalho por 

diversas tarefas, seguindo-se a atribuição da coordenação das mesmas, a 

alguém que a assegure.  

Como tal, Pires (2007) afirma que o trabalho tem que ser dividido, mas que por 

outro, pode ser reagrupado tendo em conta os critérios definidos pelos 
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objetivos e o contexto onde é processado. Por outro lado, Bilhim (2001), afirma 

que a estrutura organizacional esclarece que as tarefas devem ter um 

destinatário específico, referindo quem é que depende de quem, determinando 

a forma como serão coordenados e controlados.  

Compreendemos, então, que o fulcral na organização, são as pessoas, a 

comunicação entre elas e o que elas acrescentam à estrutura. Barata (2001), 

expõe a necessidade de entender que, na realidade, todo o sistema 

organizacional não é voltado à racionalidade económica, mas sim, ao trabalho 

articulado entre as pessoas, que agem de acordo com as suas orientações 

pessoais, influenciando, à sua maneira, as estruturas organizativas, tendo em 

conta os custos e benefícios, funcionando, dessa maneira, como um sistema 

social.  

Concluímos assim, que não existe uma fórmula igual para todas as 

organizações, sejam elas da mesma área de negócios ou não, pois tanto 

podem ter estruturas, funcionamentos, pressupostos ou objectivos diferentes. 

Pires (2007, pág. 93), menciona que “muito embora as condições naturais da 

burocracia permitam o trabalho de organizações e equipas de uma forma 

eficiente, diferentes organizações aplicam as mesmas regras de forma 

diferente, uma vez que a referida aplicação tem a ver com as diversas 

perspetivas próprias de cada tipo de organização.” 

 

2.3.1.2. Uma Organização Desportiva 

 

O desporto, atualmente, está presente, constantemente, na vida do ser 

humano. Como tal, seja no desporto de alto rendimento, no desporto de 

recreação ou no desporto ligado à saúde, existem objetivos definidos e uma 

perspetiva de negócio associada. Assim, e por forma a rentabilizar o desporto, 

este teve que se organizar, a fim de se tornar mais eficaz e eficiente através 

das pessoas que o dirigem.  
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Tal como refere Sarmento (2007, pág. 9) “O desporto ganha 

inexoravelmente a condição de serviço indispensável ao dia a dia das 

populações, exigindo cada vez mais dos seus promotores. As tradicionais 

organizações desportivas baseadas no voluntarismo dos dirigentes cedem 

lugar a novas dinâmicas em que, não excluindo a generosidade dos 

amantes do desporto, se procuram e se exigem novos níveis de 

performance idênticos aos prestados nos sectores habitualmente 

conotados com as leis de mercado, onde a concorrência se estabelece 

como a principal lei.”  

Logo, uma organização no setor desportivo, pode, também ela, ser uma 

organização desportiva, onde o conceito de uma se assemelha à outra. Ou 

seja, uma organização desportiva tem e deve ter uma estrutura e 

funcionamento semelhante à de uma organização normal.  

“Portanto, nesta fase em que o desporto moderno caminha para a sua 

maturidade, não é exagerado dizer que estamos no domínio duma nova 

gestão (a gestão do desporto) que pode assumir as mais variadas formas 

de intervenção para aqueles (gestores de desporto) que estão 

encarregues de unidades ou subunidades de organizações e nelas atuam 

através do conhecimento e aplicação de uma dada tecnologia específica 

que neste caso é o desporto, tendo em atenção uma filosofia de acção 

que determina a identidade cultural não só da profissão como da 

organização onde atuam.” (Pires, 2007, pág. 149).  

Para o Watt (1998) uma organização deste género, em contexto desportivo, 

como noutras estruturas, precisa que sejam definidas especificamente as 

cadeias de poder e autoridade.  

Desta forma, o que vai diferenciar o tipo de organização, para além da sua 

estrutura, são os objetivos, as metas, e as estratégias para os alcançar. 

Sarmento (2007) fala de uma organização desportiva refletiva, relativamente à 

sua qualidade não só como organização desportiva, mas também quanto à 

qualidade dos processos que nela existem, devendo existir uma política 
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interna, definidos quais os objetivos e estratégias que venham a garantir no 

futuro a capacidade de ser cada vez melhor, para que a cultura organizacional 

seja desenvolvida. O mesmo autor (2007, pág. 77) alude para o facto de que “a 

estratégia orienta a cultura interna da organização desportiva, a sua estrutura e 

as atividades a desenvolver curto e longo prazo, no respeito pelas prioridades 

definidas e pelas necessidades dos clientes e restantes interessados na 

organização desportiva.” Assim, e citando Watt (1998), para planear 

adequadamente e gerir em várias fases, é fulcral que sejam clarificados um 

conjunto de objetivos organizacionais, para cada individuo ou subgrupo, para 

que todos sejam úteis para a organização. 

 

2.3.1.3. Organização sem fins lucrativos 

 

“As instituições sem fins lucrativos existem pela sua missão, existem para 

mudar a sociedade e a vida dos indivíduos e para cumprir os seus objetivos, e 

isto não deve esquecer-se nunca.”  

(Drucker, 1997, pág. 58). 

 

Já definido o conceito de organização, e após se perceber quais as diferenças 

e semelhanças, entre uma organização desportiva e uma organização de outro 

tipo, seguem-se as organizações sem fins lucrativos. Drucker (1997) afirma, 

que este tipo de organizações existem para causa impacto e mudanças, na 

vida das pessoas e da sociedade. 

Estas entidades são muito recorrentes no desporto, principalmente, ao nível 

associativo, em que o objectivo da instituição não é que exista nenhum 

negócio, para obtenção de lucros, mas sim, ter uma missão para com a 

sociedade. Segundo o autor anterior (Drucker, 1997, pág. 33) mencionado, 

“essa determinante única (o lucro) não existe na gestão das organizações sem 

fins lucrativos: elas guiam-se pelo equilíbrio, a síntese e a combinação de 

vários objetivos de performance.” Contudo, é necessário ter em conta que, para 
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este tipo de organizações, não existe um tipo de funcionamento e estrutura 

único e certo. Watt (1998) reconhece que as organizações desportivas 

voluntárias devem esclarecer muito bem o contexto e a situação em que se 

encontram, antes de desenvolver uma estratégia, não correndo o risco de 

imitar as ideias de outra empresa ou associação. 

Como tal, e tendo em conta que o objetivo da instituição não é ter lucros, mas 

criar mudanças na sociedade em que se insere, esta precisa de recursos 

humanos (RH) para conseguir criar condições e levar a cabo a missão a que se 

propôs. Este género de organização precisa de um diretor ou gestor, mas são 

imprescindíveis os funcionários, RH. Tanto uns como os outros podem ser 

voluntários, como trabalhadores. Contudo, “a diferença nas tarefas de ambos 

os grupos (voluntários e trabalhadores) são cada vez menores – em muitos 

casos, realizam trabalhos idênticos – e os voluntários estão a adquirir uma 

importância cada vez maior do ponto de vista das organizações.” (Drucker, 

1997, pág. 189). Muitos destes voluntários querem contribuir de alguma forma 

para a missão que a organização tenta levar a cabo, e por isso mesmo, não 

querem ser apenas observadores, querem ter um papel ativo. O autor salienta 

que estas pessoas não querem apenas ser auxiliares, pois têm conhecimentos 

e qualificações nas funções que desempenham no seu dia-a-dia, nos seus 

locais de trabalho, e querem dessa forma contribuir para a sociedade, mas 

como voluntários. Contudo, as instituições se os quiserem atrair e “segura-los”, 

têm que lhes dar cargos significativos para que estes atinjam uma realização 

com importância.  

Watt (1998, pág. 50), reforça ainda a ideia referindo que, estes voluntários 

“tendem a acreditar que estão envolvidos como voluntários para promover 

a causa voluntária quase tanto quanto estão lá como administradores 

desportivos para promover a causa desportiva. Tende a haver uma crença 

de que a organização, administração e gestão devem estar nas mãos do 

voluntário e não devem exigir o mesmo nível de competência e 

organização que é demonstrado em situações de negócios.”  
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Relativamente ao profissionalismo que existe neste tipo de instituições, Watt 

(1998) aborda o facto das poucas ou, por vezes, nenhumas são as exigências 

para se ser dirigente e que estão, muitas vezes, à frente de clubes desportivos, 

dos órgãos governamentais desportivos ou da administração desportiva. 

Contudo, a profissionalização destes dirigentes tem vindo a crescer nos últimos 

tempos, e embora, o ideal fosse, que este processo decorre-se mais 

rapidamente, torna-se praticamente impossível obter fundos que permitissem 

ressarcir este enorme número de pessoas, que trabalha na administração 

desportiva.  

Tendo em conta a dificuldade em contratar pessoas qualificadas para gerir e 

ajudar a instituição a evoluir, e a adversidade de que o objetivo não é o lucro, 

as organizações desportivas sem fins lucrativos, segundo Ducker (1997, pág. 

180), “ainda precisam mais de gestão do que as empresas, precisamente 

porque lhes falta a disciplina da linha dos resultados. As organizações sem fins 

lucrativos, continuam, claro, dedicadas a << fazer o bem>>.  Mas também 

percebem que as boas intenções não substituem organização e liderança, 

responsabilidade, desempenho e resultados. Isso exige gestão e gestão 

começa, por sua vez, na missão da organização.” Portanto, “a tarefa de um 

gestor de uma organização sem fins lucrativos é tratar de converter o 

enunciado da sua missão numa série de pontos específicos. A missão pode ser 

eterna ou, pelo menos, não ter um termo previsível.” (Drucker, 1997, pág. 21). 

Contudo, e como já referimos acima, o gestor é um voluntário, que como tal, 

não tem todo o tempo que provavelmente necessitaria para dedicar à 

associação e aos seus objetivos. Por isso, e para qualquer organização 

desportiva, pode ser bastante difícil ter líderes como voluntários e em tempo 

parcial (Watt, D. 1998). Assim, e para que nestas organizações, com estruturas 

com estas características voluntariosas, o líder e o tipo de liderança é fulcral. 

Drucker (1997), constata que a gestão dos recursos humanos (GRH) deve ser 

focada mais no desempenho, mas sem descorar a compreensão pelos 

funcionários. 
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2.3.2. Princípios do Associativismo 
 

2.3.2.1. O Papel de uma Associação Desportiva 

 

“No sentido lato do termo, o desporto favorece o próprio processo de 

socialização, na medida em que estimula as qualidades sociais positivas e 

concorre, a par de outros factores para o desenvolvimento harmonioso da 

personalidade.” (Pessanha, 2001, pág. 15). 

 

Ainda que uma das responsabilidades do Estado seja a promoção do desporto 

e da atividade física na sua população, as associações têm uma grande uma 

importância, no que diz respeito à oferta da prática desportiva, aos seus 

associados. Tal como refere Sérgio (2003), o desporto é para todos, não 

apenas para uma determinada classe de indivíduos de uma sociedade. 

A Secretária de Estado do Desporto (1999) afirmava que as associações 

contribuem na divulgação, promoção e oferta desportiva, para a participação 

democrática dos cidadãos, sendo esse um papel essencial. Papel, que as 

associações ainda hoje assumem de forma a dar resposta às necessidades 

dos seus associados, que têm que procurar soluções para a escassez de 

opções que existem. 

Relativamente às associações regionais, que são filiadas nas suas federações 

desportivas correspondentes, assumem um papel fulcral. Estas fazem chegar 

aos clubes, logo aos seus atletas federados, a promoção, o recrutamento e o 

desenvolvimento da modalidade, através de estratégias pensadas para a 

evolução dos seus filiados, e consequentemente do desporto. As associações 

promovem eventos de diversas formas, com o objetivo de criarem condições 

aos clubes de crescerem, fornece formação aos seus intervenientes, e fomenta 

a prática desportiva através dos campeonatos. 
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2.3.2.2. A Associação de Andebol do Porto 

 

A AAP localiza-se na Rua António Pinto Machado, nº60, 4100-068, Porto, 

Portugal. Esta instituição desportiva tem sede na Casa do Desporto do Instituto 

Português do Desporto e da Juventude. Neste edifício, as suas instalações 

estão divididas em dois espaços: uma sala de reuniões e a secretaria com dois 

gabinetes. 

No modelo operativo da AAP, os seus Corpos Sociais contém uma Assembleia 

Geral, Direcção, Conselho Fiscal e ainda quatro unidades operacionais: 

Departamento de Arbitragem – que está encarregue da nomeação de árbitros 

para os jogos - o Departamento Desportivo – que está encarregue da 

concepção, planificação, organização e controle de todas as provas 

associativas - o Departamento Financeiro - que esta encarregue de todas as 

questões financeiras e económicas da associação - e o Departamento 

Disciplinar – que esta encarregue de todas as questões disciplinares 

relativamente a atletas, treinadores e dirigentes que não cumpram os 

regulamentos. 

A AAP participa na organização de 92 provas ao longo do ano, dos mais 

variados escalões, desde os Bambis aos Veteranos, cerca de 4000 jogos 

anuais. Organiza, ainda o Encontro Regional de Infantis, no final de cada época 

desportiva, como o Handball Cup Vila do Conde – Encontro Regional de 

Infantis Masculino e Feminino 2018/19, e vários Festands, ao longo do ano. No 

Verão participa no planeamento e organização do andebol de praia, 

modalidade que tem vindo a crescer exponencialmente, ao longo dos últimos 

anos. Este ano realizou quatro etapas no Porto e em Paredes. Realiza, ainda, 

um Clinic anual, que tem como principal função, dar formação contínua aos 

treinadores de andebol, como foi o caso o XXVI Clinic Internacional da AAP. O 

Andebol 4Kids, uma nova iniciativa de promover a modalidade nas escolas. Por 

último, a AAP está ainda envolvida no Andebol de Cadeira de Rodas e no 

Andebol para Desenvolvimento Intelectual (ANDDI). 
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Uma das preocupações da instituição prende-se com a formação dos seus 

professores, técnicos, dirigentes e árbitros, sendo que anualmente oferece 

formação a novos dirigentes, providencia a abertura de novos cursos de 

arbitragem, e oferece formação, juntamente com a Federação de Andebol de 

Portugal, aos seus técnicos dos graus I e II. 

A associação trabalha também, a detecção de talentos a nível associativo, 

tendo por isso, duas selecções regionais, uma masculina e outra feminina, que 

conciliam os treinos semanais, com participações em competições 

interassociações e torneios. 
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2.4. Enquadramento de Natureza Funcional 

 

2.4.1. O Gestor como Líder 
 

A liderança é um tema, que ao longo dos anos tem sido muito discutido. Na 

medida em que, encontrar e perceber o papel do líder e as suas caraterísticas 

como motivo de estudo, para tentar encontrar o líder “perfeito”, é o reflexo da 

importância que estes têm vindo a demonstrar na nossa sociedade, nos mais 

diversos campos. Consequentemente, “as organizações modernas não podem 

simplesmente existir sem liderança, nem sem comunicação informal, quanto 

mais não seja para que lhes seja permitido ultrapassar as rigidezes da 

estandardização.” (Mintzberg, 1999, pág. 26). 

Portanto, é muito importante a escolha certa para a pessoa que vai liderar a 

organização, e esta fazer com que os outros sigam o caminho mais acertado, 

sem se desviarem ao longo do percurso. Por isso mesmo, o autor refere que 

todas as organizações têm a necessidade de liderança, pois, desta forma, o 

líder pode controlar todo o trabalho de um grupo, isto é, um cérebro que 

supervisiona diretamente todos os outros do grupo, sendo esse o mecanismo 

principal de coordenação. 

Drucker (1997), afirma que o líder deve ser forte e dar o exemplo aos outros, 

principalmente aos mais novos, mas não só, devem vê-lo como um modelo. 

Assim, das muitas caraterísticas que existem na bibliografia sobre o assunto, 

uma das mais importantes será a comunicação. Segundo Rego (2016), uma 

boa capacidade de comunicação num líder, permite mobilizar e aproveitar de 

uma melhor forma, as forças e as habilidades de quem o segue. Esta é uma 

das muitas competências que um líder deve ter. Mas o que são competências? 

Nas palavras de Silva (2014, pág. 44), “as competências são, assim, as 

capacidades ou os saberes em uso que envolvem conhecimentos, habilidades 

e valores.”  



Enquadramento da Prática Profissional 

44 

 

Outra das funções do líder é a de estimular os seus trabalhadores a serem 

melhores, pois só desta forma é que toda a estrutura vai poder evoluir. Sousa 

(2014) refere que para as organizações conseguirem enfrentar as empresas 

idênticas e as pressões exteriores, os gestores devem promover a criatividade 

e a diversidade. Uma outra função fulcral que caracteriza um bom líder, é a 

capacidade de tomada de decisão, sendo que esta depende da relação do 

conhecimento que ele possui, assim como da informação que lhe chega. Para 

Arraya (2014, pág. 38), o trabalho de um líder “deve ser de ação e atualidade, 

ou seja decidir. O dirigente deve enfrentar os problemas de imediato, requer-se 

a sua atenção sobre o terreno e deve tomar decisões com rapidez.” Como tal, e 

na mesma linha de pensamento, Drucker (1997) menciona que um líder, não 

só tem que resolver várias crises ao mesmo tempo, mas também, evitar que 

estas aconteçam, sendo essa a sua principal missão. 

Nesta medida e fazendo o paralelismo acerca da liderança que os gestores 

devem ter, para o contexto da gestão desportiva, conseguimos observar que 

quem tem que incorporar este papel no desporto são os dirigentes desportivos, 

pois são estes que regulam, desenvolvem e gerem as federações, associações 

e clubes desportivos. De acordo com Silva (2014, pág. 49), “(...)a primeira 

grande competência a desenvolver pelo dirigente é a comportamental ou de 

liderança, em virtude do que tem de dominar e da interdependência que existe 

entre todos os membros da organização. Sem liderança não existe evolução.” 

Assim é possível concluir, que os gestores das organizações, sejam elas 

desportivas ou não, devem ser bons líderes. No entanto, e tendo em 

consideração o tamanho da estrutura da instituição em causa, podem existir 

vários gestores, logo vários líderes. Assim, Mintzberg (1999) reflete na 

importância da existência de uma hierarquia de autoridade, entre os vários 

níveis de gestores que existem numa estrutura. Sendo que esta até pode ter 

gestores a gerir outros gestores, e não só gestores de trabalhadores. Portanto, 

é essencial que todos os operacionais acreditem e sejam capazes de seguir o 

seu líder, pois só confiando na liderança do gestor é que a organização vai 

conseguir atingir a sua missão e os seus objetivos.  
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Drucker (1998) indica que o desempenho de alto nível de uma instituição está 

dependente dos seus funcionários acreditarem em quem manda e no papel 

que a organização tem no contexto exterior. É, por isso fundamental, que o 

gestor para além de gerir os recursos materiais, faça a gestão dos seus RH. 

Estes RH – funcionários - são quem permite que a empresa se desenvolva e 

progrida e por esse motivo é imprescindível que estes se sintam realizados e 

satisfeitos na organização. Para uma instituição não interessa ter operacionais 

competentes, que atinjam os seus objetivos, se estes estiverem insatisfeitos e 

não estejam motivados. Por consequente, “as organizações têm que 

<<vender>> adesão da mesma forma que vendem produtos e serviços – e 

talvez mais. Têm que atrair pessoas, segurar pessoas, reconhecer e 

recomendar pessoas, motivar pessoas e servir e satisfazer pessoas.” (Drucker, 

1998, pág. 170). 

 

 

2.4.2. A Importância da Tomada de Decisão 
 

“A tomada de decisão não é mais do que um processo de escolha racional 

entre alternativas, tendo em vista metas específicas. Neste processo, o decisor 

deve analisar todas as alternativas possíveis, e escolher aquela que permite 

maximizar a acção face aos objetivos desejados. Neste perspectiva a tomada 

de decisão é um processo inteiramente racional e maximizador.” 

(Bilhim, 2001, pág. 309). 

 

De acordo com o anteriormente analisado, um gestor para além de líder, deve 

ter outras competências. Não só tem que liderar quem está abaixo de si na 

hierarquia, como também tem que tomar diversas decisões.  

Para Drucker (1997), as grandes organizações tem que se fundamentar na 

informação. Assim, e para escolher o melhor para a organização, o gestor deve 
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estar constantemente informado acerca do assunto sobre o qual tem de decidir, 

assim como deve ter os conhecimentos técnicos, para deliberar da melhor 

forma. Uma decisão acerca de um determinado tema pode ter vários desfechos 

dependendo do contexto, e essa decisão, pode ser coincidente com outras 

tantas tomadas de decisão, relativamente a diferentes assuntos. O referido 

autor, aborda este tema dizendo que os administradores eficientes devem 

focar-se no mais importante, e não tentar resolver tudo e ao mesmo tempo. 

Portanto, numa organização as tomadas de decisão são determinantes, porque 

muitas vezes, uma determinada escolha pode ser um ponto de união ou de 

rutura, de toda a estrutura. Através da eleição de determinada estratégia, um 

líder consegue que toda a gente o siga, e triunfa, ou com uma má opção, todos 

os envolvidos podem criar uma separação e mau ambiente, levando a empresa 

ao insucesso. 

Bilhim (2001) fala da importância que as escolhas estratégicas podem exercer 

sobre as estruturas organizacionais, independentemente das características do 

contexto exterior. E como os gestores, podem aproveitar as informações que 

envolvem a avaliação de uma organização, para determinar o desenho da 

estrutura interna.  

Como tal, é imperativo perceber e compreender como é que se desenvolve o 

processo de tomada de decisão, e quais os passos: 

“Classificar o problema. É genérico? É excecional e único? Ou é algo 

novo? 

Definir o problema. Estamos a lidar com o quê? 

Especificar a resposta ao problema. Quais as condições-limite? 

Decidir o que está << certo >>, em vez do que é aceitável, para 

corresponder às condições-limite. O que é que satisfará completamente 

as especificações antes de se prestar atenção aos compromissos, às 

adaptações e às concessões necessárias para tornar a decisão aceitável? 

Integrar na decisão a ação a realizar. Qual é que tem que ser o 

compromisso de acção? Quem é que tem que tomar conhecimentos dele? 
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Testar a validade e a eficiência da decisão em relação ao curso real dos 

acontecimentos. Como é que a decisão está a ser concretizada? Os 

pressupostos em que se baseia são adequados ou obsoletos?” (Drucker, 

1997, pág. 44). 

 

Contudo, não podemos ter apenas em linha de conta este processo de tomada 

de decisão, mas também é necessário considerar todo o contexto 

organizacional, em que se insere. Citando Kluka, Stier & Schilling (2005), a 

avaliação dos processos de tomada de decisão, está dependente da avaliação 

de toda a cultura organizacional. Drucker (1998) afirma que os gestores, acima 

de tudo, e na maior parte do seu tempo, gerem pessoas e tomam decisões 

sobre estas. Por consequente, quanto mais eficaz e eficiente for o líder nestes 

ajuizamentos, melhor vai ser visto pelos trabalhadores. Tal é reforçado por 

Bilhim (2001) quando refere que as organizações têm a necessidade de 

calcular a eficácia e a eficiência, para tentar saber se a empresa está a 

trabalhar para atingir as suas metas.  

Drucker (1998, pág. 70), comprova ainda que “tomar decisões corretas sobre 

pessoas é o meio supremo de controlar bem uma organização. Essas decisões 

revelam a competência da gestão, os seus valores e se leva a sério a sua 

tarefa.”  

Ainda acerca desta temática, e de acordo com Watt (1998), há que destacar as 

diferenças existentes entre a tomada de decisão no desporto e no mundo 

empresarial. Assim, no desporto, o funcionamento dos desportistas de alto 

rendimento é diferente de um operário de linha de montagem. Contudo, e no 

que diz respeito à gestão, seja ela de alto ou baixo nível, a tomada de decisão 

está sempre presente, pese embora as consequências possam variar de 

acordo com o nível da mesma.  
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2.4.3. Gestão de Recursos Humanos e a Comunicação 
 

Depois de analisadas duas das principais características de um gestor - a 

liderança e a tomada de decisão- voltamos agora o olhar para GRH e a 

comunicação. 

Arraya (2014, pág. 36) refere que “as ciências da complexidade entendem 

a organização como um fenómeno que emerge da ação e interação dos 

agentes, isto é, das pessoas que as formam. Pessoas, porém, são 

agentes que têm comportamento heterogéneo e que, além disso, agem 

sobre a influência do ambiente que criam. Esta situação de mútua 

casualidade – agentes sobre o sistema e o sistema sobre os agentes – 

provoca fenómenos caraterísticos que estão no foco das ciências da 

complexidade e do futuro da organização.”   

Alguns temas organizacionais, tais como controlo de gestão, trabalho de 

gestão, conflito, gestão e classe são atualmente estudados pela Sociologia da 

Gestão, conforme afirma Bilhim (2007). 

É consensual, nos dias de hoje, a importância que a GRH tem na estrutura de 

uma organização.  

Bilhim (2007) aborda os conceitos psicológicos, sociológicos, económicos, 

jurídicos e mesmo das ciências políticas, que encontramos na GRH e que lhe 

atribui com caráter eclético. No entanto, tudo isto ainda não é suficiente para 

sustentar os seus conhecimentos, apesar de tenha um papel fulcral no papel 

estratégico da organização. Porém, existe uma grande dificuldade em ver 

relações específicas entre o desempenho organizacional e a comunicação, que 

é um processo dinâmico, complexo e multidimensional (Rego, 2016). 

A interacção existente entre as pessoas que pertencem à organização é 

realizada através da comunicação, e elas são o centro da vida social 

organizacional. Pois, todo o relacionamento, cooperação, nível de ajuda 

existente, o modo como a chefia lidera os seus trabalhadores e os avalia, a 

persuasão e influência existente entre os indivíduos que formam a estrutura da 
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organização, está relacionada com a maneira como estes comunicam entre si 

(Rego, 2016). O mesmo acontece na sociedade atual, que se reflecte nas 

empresas, onde as pessoas são o fator crítico para que possam competir umas 

com as outras e tentar alcançar os seus objetivos. Desta forma, e como 

constata Bilhim (2007, pág. 7), “os Recursos Humanos hoje não constituem 

apenas mais um dos muitos recursos das organizações, mas antes, na 

sociedade da informação onde a mudança é constante, constituem o recurso 

estratégico. Representam aquele factor crítico sem o qual não há forma de 

competir e ter sucesso.” Sendo através da relação humana que as informações 

vão transpondo várias barreiras e permitem abrir portas, alcançando assim as 

metas definidas, pois sem comunicação não existiam organizações. Rego 

(2016), afirma mesmo que a organização humana é uma rede comunicacional. 

Neste sentido, Pires (2007) confirma que numa organização há um conjunto de 

fluxos que possibilitam as relações de forma natural, para além das relações de 

trabalho. 

Assim sendo, e citando Bilhim (2007, pág. 29) “é desejável que a gestão de 

recursos humanos se apresente como abordagem coerente e estratégica para 

a gestão do activo mais importante da organização – as pessoas que lá 

trabalham e que individual e coletivamente contribuem para a realização dos 

seus objetivos e para a obtenção de uma vantagem competitiva sustentável.” 

Sendo esta uma das definições da GRH, conseguimos compreender a 

importância estratégica desta, para as empresas. O mesmo autor (Bilhim, 

2007), refere ainda que, nos dias de hoje, uma das condições decisivas para 

alcançar o êxito, seja em organizações públicas ou privadas, é a GRH, pois é 

através desta que as pessoas se situam no centro da estrutura organizacional. 

Portanto, a GRH, a comunicação - que como menciona Rego (2016), é uma 

ferramenta imprescindível, em qualquer tipo de organização, tendo várias 

funções, comunicação formal ou informal, implícitas ou explícitas, legítimas ou 

ilegítimas, assumidas ou não - corresponde à gestão estratégica e racional 

relativamente às pessoas que as constituem. Para Bilhim (2007), a GRH, é 

uma sabedoria virada para as atividades e negócios, com o objectivo de 
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melhorar a estrutura organizacional, através da gestão de pessoas, logo, 

quanto melhor forem geridos os trabalhadores, melhor poderá estar a empresa 

e consequentemente, melhor poderão estar os negócios e as atividades da 

mesma. Na visão de Sainsaulieu (1997, pág. 73), “a Gestão de Recursos 

Humanos corresponde a uma fase importante da renovação do pensamento 

racional aplicado à organização das empresas que na verdade se desenvolveu 

em dois tempos: a procura de estruturas de organização mais motivadoras e 

participativas, a inserção de regras que favorecem o envolvimento dos 

indivíduos no conjunto da vida e dos projetos da empresa.”  

Tal como já referido, “os recursos humanos são, actualmente, o factor 

estratégico produtivo.” (Billhim, 2007, pág. 49). Contudo, por si só, não 

garantem o sucesso da organização. Esta necessita que algo, aliado aos RH 

permita realizar a missão a que a instituição se propôs. Assim, Billhim (2007), 

fala da criação e da implementação de um conjunto de políticas, regras e 

valores, com que todos, internamente, estejam de acordo, de forma a permitir a 

contribuição dos funcionários, para conseguirem atingir as metas traçadas pela 

organização. 

No ponto anterior, foram abordadas as competências comunicacionais que os 

líderes devem ter, uma vez que grande parte do seu trabalho está relacionado 

com a gestão de pessoas. Contudo, não existe uma forma certa, nem uma guia 

a seguir para obter sucesso nessas tarefas. Rego (2016), não só vai de 

encontro a esta ideia, dizendo que a comunicação dos líderes com os seus 

funcionários hierarquicamente inferiores ou iguais a eles e com o exterior, é 

uma das partes fundamentais do seu trabalho, como também afirma, que as 

suas tomadas de decisões e a forma como as pessoas que estão do outro lado 

o vêem, está relacionado com a maneira como este comunica com elas 

próprias. Assim, pode depreender-se que a comunicação para ser eficaz, na 

vida social de uma organização, não pode nem deve ser feita de qualquer 

maneira, nem igual para toda a gente. Com boas competências de 

comunicação, “os gestores podem fazer melhores apresentações em público, 

tomar melhores decisões de selecção de candidatos, contribuir para melhores 
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desempenhos dos seus colaboradores, e recolher informação que lhes permita 

tomar decisões de gestão com melhor qualidade.” (Rego, 2016, pág. 491) 

Contudo, ainda segundo o mesmo autor, Rego (2016), não é possível avaliar 

essa eficácia e a correlação existente com o sucesso pessoal e da instituição, 

pois o que funciona numa circunstância, pode não resultar noutra. Porém, 

convém relembrar que o saber comunicar não pode estar só inerente aos 

gestores ou aos líderes. Esta ferramenta é essencial para toda a estrutura 

funcionar. “Falar, interagir, dar e receber feedback são actividade essências de 

qualquer gestor – mas igualmente importantes para a generalidade dos 

membros organizacionais. São aliás, cruciais para todas as pessoas em 

qualquer domínio da vida.” (Rego, 2016, pág. 410). 

Bilhim (2007), constata que a inovação numa organização só é possível se as 

atividades de GRH (que têm um papel fulcral na performance individual) estiver 

dependente da forma como quem lidera, os aborda. 

Pode assim concluir-se, que as instituições devem ter uma política educacional, 

para com os seus funcionários, para que estes estejam bem preparados, para 

realizar o seu trabalho atual, tendo por base o trabalho já cumprido, e para que 

consigam encarar as mudanças que apareçam no futuro, tal como reconhece 

Pedro (2014). Também, Sainsaulieu (1997) aborda que a GRH, não é mais do 

que apoiar os colaboradores nos seus trabalhos pessoais relativos à empresa, 

para que haja um impacto das atividades na produção.  

“Assim, a gestão de recursos humanos não diz respeito apenas às ações 

destinadas a atrair e seleccionar os futuros empregados na qualidade e 

quantidade estimável, mas também a todas as ações orientadas para a 

fidelização dos recursos humanos que melhor se adaptem à cultura 

organizacional, lançando mão de técnicas, tais como a avaliação do 

desempenho, e remuneração, a gestão da carreira, etc.” (Billhim, 2007, 

pág. 69). 

 



Enquadramento da Prática Profissional 

52 

 

2.4.4. O Papel do Gestor Desportivo 
 

A ideia de gestão é recente e evoluiu de forma exponencial num curto espaço 

de tempo, pois passou a ser tema de estudos, nos diversos campos 

académicos. Desta forma, tornou-se uma disciplina bem instituída no nosso 

mundo (Stone, 1999). 

O significado da palavra “gestão” no dicionário da língua portuguesa é descrito 

como o ato de gerir, gerência, administração: gestor de negócios. Nas palavras 

de Drucker (1988), o objetivo central da gestão é tornar as pessoas capazes de 

desenvolvimento conjunto, colocando-lhes metas comuns, oferecendo-lhes a 

estrutura certa e possibilitando-lhes uma formação e desenvolvimento 

contínuos, para melhor desenvolverem as suas funções, e deste modo, 

prepararem-se para corresponderem às mudanças que possam aparecer. Por 

consequência, se esta meta for uma prioridade, toda a gente vai beneficiar, não 

só os funcionários, como a empresa ou o clube. Desta forma, o gestor, tendo 

em consideração todas as funções da gestão, irá conseguir diferenciar o 

contexto em que se encontra e escolher o que deverá ou não aplicar (Watt, 

1998). 

Como tal, o papel do gestor nas diversas organizações passou a ser 

fundamental, uma vez que a sua tarefa mais importante, arriscada e difícil, é a 

de garantir a sustentabilidade da mesma, a longo prazo (Stone, 1999). Como 

refere Drucker (1999, pág. 119), “…os gestores são pagos para tomar 

decisões, mesmo que dolorosas e arriscadas.” De entre as muitas 

caraterísticas referidas na bibliografia, sobre o que é que um gestor deve ser 

ou não, a liderança e a tomada de decisão, assim como a comunicação, são 

essenciais. A gestão de pessoas, e a tomada de decisões acerca dessas 

mesmas pessoas, são uma das principais funções destes executivos (Drucker, 

1985). Esta ideia vai de encontro à de Celma (2004) que fala sobre a 

capacidade de influenciar e de liderar, que os gestores ou os líderes devem ter 

para gerir os seus recursos humanos. A comunicação é, portanto um facto 

determinante no processo. Assim sendo, um gestor com pouca capacidade de 
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comunicação irá encontrar mais dificuldades, não só na relação com os seus 

trabalhadores, mas também na recolha de dados da sua instituição (Sarmento, 

2004). Por consequente,”…a selecção, o recrutamento e o treino de pessoal 

para as organizações transformou-se numa das suas principais atividades.” 

(Sarmento, 2004, pág. 19).  

A gestão chegou também ao fenómeno desportivo, que se encontra em 

constante evolução, não só ao nível da sua prática, mas também ao nível 

administrativo. Segundo Arraya (2014) os alicerces da gestão desportiva são 

todos os projetos, tarefas, organização do trabalho, as diversas capacidades 

necessárias e a coordenação precisa para a cooperação entre todos os que 

fazem parte da gestão propriamente dita. Inevitavelmente, uma está 

condicionada pela outra, isto é, não há gestão desportiva sem gestão de base. 

Enunciando Pires (2007) é necessário determinar um elemento de ligação 

entre o desporto e a gestão, para que se possa constituir um quadro teórico 

para fundamentar a atividade do gestor desportivo. Assim, Celma (2004) 

aborda os três componentes essenciais do “sistema desportivo”, sendo eles os 

elementos ativos, os elementos estruturais e os elementos organizacionais.  

Os elementos ativos são as pessoas que praticam o desporto, os seus 

dirigentes, árbitros, etc. Os elementos estruturais são os campos, piscinas, 

relvados e pavilhões, por exemplo. E os elementos organizativos estão ligados 

à gestão de toda a prática desportiva, com todos os regulamentos e legislação. 

Tendo em conta todo este desenvolvimento, “…os gestores desportivos não 

podem mais ser parceiros, técnicos ou "contadores" entusiastas, voluntaristas e 

filantrópicos, que da sua organização, clube ou entidade tradicional buscam 

com alguma dedicação, melhorar, mais ou menos pontualmente, a sua 

administração, ou controlo do uso das instalações, ou desenvolvimento dos 

eventos ou a organização das competições.” (Celma, 2004, pág. 22). Esta 

mudança terá de acontecer rapidamente, para que o progresso não pare e para 

que o gestor desportivo possa assim, assumir funções de concepção, 

planificação, organização-coordenação, executivas e de controlo e avaliação 

(Celma, 2004). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
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3.1. Concepção do Estágio 

 

No estágio realizado durante a época 2018-2019, tive a oportunidade de 

colocar em prática a teoria adquirida no primeiro ano, do mestrado de gestão 

desportiva, nomeadamente a parte da realização da prática profissional. Este 

momento, para além da importância no currículo de qualquer curso, pelas 

razões anteriormente mencionadas, é também fundamental para entrar no 

mercado de trabalho, na área em que nos propusemos estudar e aprofundar 

conhecimentos.  

De seguida irá ser descrita toda a concepção do estágio, desde a projeção e 

planeamento de atividades com referências às condições gerais e específicas 

da gestão, as condições da própria organização em causa e as caraterísticas 

de todos os trabalhadores da instituição. 

A nível do contexto legal e institucional, o contacto para a realização do meu 

estágio profissional (EP) na Associação de Andebol do Porto (AAP) foi 

realizado por mim, junto do Presidente da mesma, o Dr. Paulo Martins. Mais 

tarde, e após dar a conhecer ao Professor Doutor Pedro Sarmento da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, que era minha intenção 

realizar está prática profissional na AAP, o estágio foi confirmado, num 

encontro entre as duas instituições. 

No dia 21 de Setembro fui convocado para uma reunião com o Dr. Paulo 

Martins nas instalações da AAP, para me apresentar a supervisora no local, a 

Professora Liliana Couto, bem como aos restantes colaboradores da 

organização e as minhas futuras tarefas na associação. 
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3.2. Planeamento do Estágio 

 

Para a organização do EP ficou delineado que iria trabalhar no departamento 

desportivo, pois este ia de encontro ao que era pretendido e às funções que 

poderia desenvolver, até por estar também ligado ao andebol, enquanto 

treinador. 

As funções e competências atribuídas foram: 

 Concepção, Planeamento, Organização e Controlo das provas 

associativas: 

 Concepção das provas; 

 Planeamento anual das mesmas; 

 Construção de Provas no Sistema de Informação; 

 Verificação dos boletins de jogo e das listas de participantes das 

equipas A e B; 

 Verificação dos calendários de provas e de resultados; 

 Elaboração de atas de sorteios; 

 Elaboração das Atas das Convocatórias das Selecções Regionais 

Masculina e Feminina; 

 Elaboração de notícias. 

Paralelamente às minhas tarefas principais, fiquei responsável por desenvolver 

as seguintes atividades: 

 Brincar ao Desporto 2018; 

 XXIV Clinic da Associação de Andebol do Porto; 

 Encontro Regional de Infantis da Associação de Andebol do Porto. 

Como projectos futuros, realizar também as seguintes atividades, ao longo 

deste ano: 

 Relatórios para as Câmaras Municipais com clubes pertencentes à 

Associação de Andebol do Porto; 

 Cursos de Treinadores Grau I e Grau II. 
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Planeamento das actividades a desenvolver durante o ano: 

Quadro 1: Cronograma – Objetivos. 

Cronograma - Objetivos 

Atividades Tarefas Data Início Data Fim 

Diárias 

Concepção, 

Planeamento, 

Organização e 

Controlo das provas 

associativas 

Concepção das provas 26/10/2018 

Final da época 

Planeamento Anual das 

mesmas 
26/10/2018 

Construção de Provas 

no Sistema de 

Informação 

26/10/2018 

Verificação dos boletins 

de jogo e das listas de 

participantes das 

equipas A e B 

26/10/2018 

Verificação dos 

calendários de provas e 

de resultados 

26/10/2018 

Elaboração de atas de 

sorteios 
26/10/2018 

Elaboração das Atas das Convocatórias das 

Selecções Regionais Masculina e Feminina 
26/10/2018 

Elaboração de notícias 26/10/2018 

Paralelas 

Brincar ao Desporto 2018 26/10/2018 21/12/2018 

XXIV Clinic da AAP 26/10/2018 09/03/2019 

Encontro Regional Infantis 26/10/2018 12/06/2019 

Projetos 

Futuros 

Relatórios para as Camaras Municipais com 

clubes pertencentes à AAP 
Data a definir Data a definir 

Cursos de treinadores Grau I e Grau II 
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 Além das responsabilidades atribuídas, foram-me dadas as credenciais de 

acesso ao sistema de informação da FAP, bem como ao site da AAP. A D. 

Maria Helena, administrativa de longa data da AAP, deu-me breves explicações 

não só do funcionamento operacional da organização, assim como do dia-a-dia 

da instituição. 

 

3.3. Atividades Desenvolvidas 

 

Neste ponto, serão descritas todas as atividades desenvolvidas ao longo do 

período na AAP, e em anexo todos os documentos ilustrativos das mesmas. 

 

3.3.1. Concepção e Planeamento de Provas Associativas 
 

As tarefas relacionadas com a concepção e planeamento de provas 

associativas, foram as mais aprazíveis, pois iam ao encontro das necessidades 

de gestão de organização de provas e eventos. O exercício foi conceber para 

os diversos escalões, provas associativas que se enquadrassem no 

planeamento anual da federação e nas datas por eles limitadas (Anexo A). 

Depois deste planeamento, era necessário realizar convocatórias para os 

sorteios de cada prova, de forma a informar os clubes. Após o sorteio 

elaborava-se nova ata com o resultado do sorteio de cada prova, e todas as 

informações relativas à marcação de jogos e datas limites do mesmo, e 

inclusive, com a estrutura da prova (Anexo B). 
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3.3.2. Controlo de Provas Associativas 
 

O controlo das provas associativas está relacionado com questões mais 

burocráticas, mas importantes para o decorrer das mesmas, pois este controlo 

é que vai permitir que tudo decorra normalmente, sem atrasos e menos 

problemas. 

Depois das equipas marcarem os jogos no Sistema de Informação (SI) da FAP, 

é necessário confirmar se tudo está condizente com as atas, e caso não 

aconteça, informar os clubes da necessidade de alterar o que está incorrecto. 

Em muitos casos, e após a marcação dos jogos por parte dos clubes, chegam 

à AAP, pedidos de alterações de jogos, tanto por parte dos clubes adversário, 

como por parte dos próprios clubes que marcaram inicialmente os jogos. Estes 

pedidos, são processados pelo secretariado, que faz cumprir os procedimentos 

normais para estes casos e que são depois arquivados pelo departamento 

desportivo (Anexo C). 

Uma outra função referia-se também ao controlo de provas, nomeadamente a 

verificação dos boletins de jogo realizados pelos oficias de mesa de cada 

clube, na altura do jogo, que depois são enviados para a AAP, pelas equipas 

de arbitragem. Cabe aos técnicos confirmar se está tudo igual no boletim que 

nos é entregue pelos árbitros e na informação que está no SI. De seguida, os 

boletins são arquivados. 

Nestes boletins, uma das informações mais importantes a confirmar são os 

graus dos treinadores. Isto porque, para cada prova existe um determinado 

grau de treinador correspondente, e cabe aos técnicos desportivos esta 

fiscalização, para que se necessário disciplinar o treinador em causa (Anexo 

D). 

Caso no boletim exista disciplina sancionada pela equipa de arbitragem em 

relação a alguma situação que tenha acontecido no jogo, é também tarefa dos 

técnicos reportar esse acontecimento ao departamento disciplinar, para que 

seja colocado no mapa disciplinar (Anexo E). Se as provas tiverem um carácter 
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nacional, este tipo de situações são enviadas para a federação, e sancionadas 

pela própria.  

Ainda relativo aos boletins de jogo, se duas equipas do mesmo clube estiverem 

a disputar a mesma prova, ou atletas de um clube possam estar presentes 

numa equipa que esteja em divisões distintas, é necessário controlar estas 

situações. Isto porque, existem regulamentos que proíbem jogadores inscritos 

numa equipa A de um clube, jogarem na equipa B desse mesmo clube, ou 

então só podem realizar um determinado número de jogos por uma dessas 

equipas, até ficar vinculado à mesma. O papel dos técnicos é verificar todas 

estas variantes (Anexo F). 

Outra das tarefas consistia em conferir os requisitos dos clubes da AAP para 

participarem em provas nacionais. Entre muitos requisitos existentes, um deles 

é a obrigatoriedade de um clube que jogue na primeira divisão, ter três 

escalões de formação imediatamente abaixo dos seniores. O exercício era 

listar todos os clubes, as provas em que estavam inscritos e o número de 

atletas que cada escalão tinha inscritos na federação (Anexo G). 

Uma outra tarefa que foi necessário realizar, foi a elaboração de um cartaz 

para uma fase final do escalão de iniciados. Esta prova que foi organizada pela 

AAP, e por forma a promove-la criou-se um cartaz (Anexo H). 

Todas estas tarefas, em determinada altura envolveram a comunicação com 

outras instituições, nomeadamente clubes filiados na AAP. Em diversas alturas, 

essa comunicação externa, foi realizada por mim, principalmente quando o 

assunto eram questões desportivas. 
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3.3.3. Seleções Regionais 
 

Uma outra função realizada pelos técnicos da AAP centrava-se na elaboração 

da ata das convocatórias das seleções regionais. Assim, tanto o selecionador 

da masculina como da feminina, antes de cada treino ou jogo enviavam uma 

lista de jogadores convocados para os técnicos desportivos da AAP (Anexo I). 

Em determinadas alturas, era necessário realizar a gestão de equipamentos e 

material desportivo, referente às seleções, principalmente, quando estas se 

deslocavam para fora. 

 

3.3.4. Brincar ao Desporto 2018 
 

Um outro evento que fez parte da calendarização da APP, e em que iria 

também participar foi o Brincar ao Desporto 2018. Tratou-se de um 

acontecimento elaborado inicialmente pela associação, em parceria com a 

Porto Lazer, mas mais tarde juntaram-se também a Associação de 

Basquetebol do Porto e a Associação de Atletismo do Porto. 

Este tinha como objetivo promover o desporto nas escolas e clubes do 

concelho do Porto, juntando as três modalidades. Entretanto, a Porto Lazer, 

definiu que o local seria o Estádio Universitário Prof. Dr. Jayme Rios Souza, 

instalações do Centro de Desporto da Universitário do Porto, durante todo o dia 

21 de Dezembro. 

Infelizmente, e após várias reuniões entre os diversos parceiros, o evento não 

se realizou. 
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3.3.5. XXVI Clinic Internacional da Associação de Andebol do Porto 
 

Outra função da AAP, como já foi referida, é proporcionar formação contínua 

aos seus treinadores. Assim, todos os anos tem vindo a realizar-se um Clinic, 

trazendo figuras em destaque no andebol português e internacional, facultando 

assim aos participantes, a possibilidade de aprender mais sobre os diversos 

temas da modalidade e permitir o seu desenvolvimento. 

Este ano, o evento foi realizado nas instalações do Instituto Universitário da 

Maia (ISMAI), entre os dias 22 e 24 de Fevereiro. Para além da parceria com o 

ISMAI, a AAP contou com o auxílio da Associação de Treinadores de Andebol 

de Portugal (ATAP), grande impulsionadora deste tipo acontecimento. 

A minha intervenção neste XXVI Clinic Internacional da AAP foi ao nível da 

preparação do auditório e da recepção dos participantes e convidados. Realizei 

o check-in dos participantes, marcação de presenças ao longo do evento e 

distribuição das senhas de refeição (lanches e almoços). Foi ainda necessário 

filmar e fotografar as sessões. Esta formação foi creditada para efeito de 

renovação da cédula de treinadores pelo Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ) (Anexo J). 

 

3.3.6. Handball Cup Vila do Conde - Encontro Regional de Infantis 
Masculino e Feminino 2019 
 

Como forma de proporcionar mais competição aos escalões de infantis 

masculinos e femininos, a AAP tem vindo a organizar no final da época 

desportiva, um encontro regional. Este evento, tem como objetivo não só a 

maior competição para os atletas, como também a divulgação da modalidade 

por regiões com menos adesão ao andebol, assim como proporcionar um 

convívio entre todos os intervenientes. 

Portanto, a AAP realizou o Handball Cup Vila do Conde em parceria com 

Câmara Municipal de Vila do Conde, as Juntas de Freguesia de Azurura, 
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Mindelo e Macieira da Maia, e o Azurara Parque Aventura, nos dias 8, 9 e 10 

de Junho. 

A competição contou com 18 equipas masculinas e 6 equipas femininas, cerca 

de 500 participantes, entre atletas, treinadores, dirigentes e árbitros. 

Neste evento fiquei incumbido de atualizar o projeto do encontro regional de 

infantis, para ser entregue na Câmara Municipal de Vila do Conde (Anexo K), 

de atualizar a ficha de inscrição (Anexo L), o caderno de encargos (Anexo M), e 

ainda o regulamento do torneio (Anexo N). 

Uma vez que havia a possibilidade das equipas ficarem alojadas, elaborei um 

documento com contactos e algumas possibilidades de alojamento, para as 

equipas mais distantes (Anexo O). 

Desenvolveu-se ainda (no decorrer do evento) uma atividade, Peddy-Papper-

Quis, pelo centro de Vila do Conde (Anexo P). Esta foi de encontro com uma 

iniciativa promovida pela FAP, denominada Andebol & Cultura. O objetivo é a 

prática de andebol em zonas históricas ou de cultura nas cidades. E conseguiu-

se uma parceria com um parque de aventuras de Azurura, que permitiu que 

numa manhã ou tarde, cada equipa tivesse a oportunidade de experimentar a 

canoagem de forma gratuita, ou ainda aproveitar outras tantas aventuras 

existentes. 

Foi, também, necessário realizar os modelos competitivos, calendários de 

jogos (Anexo Q) e calendários de almoço, para os três dias (Anexo R). 

Nos dias anteriores ao evento, e durante o mesmo, as minhas funções foram 

de distribuição de águas para os jogos, de lanches para os árbitros, recolha de 

boletins de jogo, e processamento dos mesmos. Preparação de pavilhões onde 

se iriam disputar os jogos, assim como preparação de toda a logística do 

pavilhão da final e da entrega de prémios. Na cerimónia, foi necessário 

preparar a entrega de prémios com os clubes presentes, distribuindo-os pelo 

espaço de jogo, preparar o guião e o discurso da mesma, e ainda, preparar e 
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mesa dos prémios, bem como distribuir os prémios e medalhas pelas 

personalidades que as entregaram aos clubes. 

 

3.3.7. Outros 
 

Para além de todas estas responsabilidades que me foram atribuídas, no 

trabalho do dia-a-dia na AAP, surgem outras tarefas que também cabem aos 

técnicos desportivos executarem. Os relatórios sobre jogadores que venceram 

alguma prova e que são habitantes desses concelhos são uma delas. Algumas 

Câmaras Municipais, para determinados eventos, pedem listas de jogadores 

que pretendem homenagear por algum feito. Através do SI da FAP, é possível 

saber onde residem todos os atletas, dirigentes e treinadores, e dessa forma, 

cruzando com uma lista dos vencedores de provas associativas e federativas, 

listar estes atletas e, assim, informar as câmaras daquilo que pretendem.  

Outra das tarefas pontais que realizei foi a procura das contas correntes de 

determinados clubes e, de seguida, aqueles que era credores junto da 

associação. Isto para que depois, o departamento financeiro desse andamento 

a todo o processo. 

Ainda na competição de minis de 7, foi necessário criar uma lista de 

participação de atletas de cada equipa, por períodos de jogo, por forma a fazer 

cumprir os regulamentos associativos para a competição em questão (Anexo 

S). 

Também quando a Selecção Nacional de andebol jogava na zona da AAP, 

cabia a esta realizar a distribuição de bilhetes que a federação oferece, a 

clubes e responsáveis pela modalidade na associação do Porto. Como tal, era 

necessário contar os bilhetes e distribui-los, tendo em conta os pedidos que 

iam chegando junto da associação, para que depois os clubes ou pessoas a 

quem eram endereçados os convites pudessem levantá-los. 
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A AAP tem também a parte de formação de treinadores de grau I e II. A minha 

contribuição nestes cursos resumiu-se às inscrições dos candidatos e à 

verificação dos requisitos para o mesmo, quando necessário abordar os 

indivíduos relativamente à falta de pagamentos e outras vezes, digitalizar os 

exames realizados nas aulas pelos formandos e enviar para a FAP. 

Ao longo do ano, foi necessário realizar três ou quatro notícias sobre 

determinados eventos que se iriam realizar, ou sobre falecimentos de 

personalidades importantes no mundo do andebol, e colocá-las no site da AAP. 

Um dos objetivos da AAP é também o desenvolvimento do andebol, não só na 

região central do porto, mas por todo o seu distrito. Tem como missão 

encaminhar a modalidade a zonas onde esta tem pouca ou nenhuma adesão, 

de forma a fomentar o gosto pela prática desportiva, em geral, e pelo andebol, 

em particular. Assim, uma das responsabilidades que me foi incumbida, foi a de 

preparar um plano de intervenção em Avintes, onde a meta seria a criação de 

um clube de andebol local. Para tal, desenvolvi um plano de intervenção para 

ser proposto à Junta de Freguesia de Avintes. Essas estratégias, continham 

uma forma de ajudas financeiras e apoios oferecidos pela FAP e pela AAP, 

juntamente com várias possibilidades de intervenção na região, e junto do 

público-alvo (Anexo T). 

Por último, o Projecto Street Handball em Vila do Conde, foi criado no 

seguimento de um pedido da Câmara Municipal de Vila do Conde à AAP, para 

promover e divulgar a modalidade na cidade. O objetivo da edilidade era ter o 

contributo da AAP, durante um fim de semana, realizando um torneio de 

andebol de rua. Como tal, desenvolvemos um projeto nesse sentido para o 

escalão de minis. Devido a várias contrariedades, principalmente de 

disponibilidade de horários no planeamento anual da associação, não foi 

possível colocar mais nenhum escalão, pois iria inviabilizar jogos já marcados 

previamente. Assim, o projecto não chegou a ser realizado, mas abriu portas a 

que o Encontro Regional de Infantis viesse a ser mais tarde realizado na cidade 

de Vila do Conde (Anexo U). 
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3.4. Dificuldades sentidas ao longo do processo 

 

Neste ponto, será feita uma reflexão sobre aquilo que aconteceu durante o 

estágio e as principais dificuldades sentidas nesta travessia, sobre aquilo que 

podíamos ter feito melhor e todas as aprendizagens. 

Desde que foi traçada a meta de realizar o Mestrado em Gestão Desportiva na 

FADEUP, que tinha como objetivo efetuar o EP no segundo ano do curso, na 

AAP. Após alcançar o desejado, as expetativas eram grandes e o novo objetivo 

foi delineado: conhecer os “bastidores” do andebol estando por dentro de quem 

muito contribui para o sucesso da modalidade, fora do campo. 

Tal como era expectável, foi um ano muito enriquecedor pois tive a 

oportunidade de aprender muito em diversas situações, assim como, de pôr em 

prática os estudos do primeiro ano do curso. Como por exemplo, a concepção 

de planeamento e de provas que fossem de encontro à realidade dos 

praticantes. Conhecer melhor os procedimentos e a parte burocrática, que 

apesar de ser muita, praticamente toda ela é indispensável. Ter a oportunidade 

de passar por situações que até então me eram desconhecidas, saindo assim 

da minha zona de conforto, no que diz respeito ao andebol. Um exemplo disso, 

foi a comunicação constante sobre diversos assuntos com os demais clubes 

filiados na AAP. Ou até mesmo, a ajuda dada ao departamento financeiro da 

associação, relativamente a contas correntes e clubes credores, área que até 

ao momento só tinha tido contacto na parte teórica. 

A realização de projetos e de eventos foi outra área em que aprendi bastante, 

pois normalmente, no ensino superior, todos os projetos ou eventos em que 

trabalhamos são teóricos, porque fazem parte do currículo da faculdade, e não 

são passados para a prática na maior parte dos casos. Logo, ter a 

oportunidade de realizar este tipo de trabalhos, sabendo de antemão, que 

existe uma grande probabilidade de avançar, é um desafio enorme e 

motivador. 
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Em relação às dificuldades, estas não foram muitas. A adaptação ao local de 

estágio foi muito serena, pois já conhecia as pessoas com quem trabalhei no 

dia-a-dia da associação. Sem dúvida que o facto de ser treinador de andebol 

facilitou todo o processo de integração. 

Uma das dificuldades encontradas de início foi a questão das tarefas. Pelo que 

me fui apercebendo, no Departamento Desportivo, assim como na AAP, não 

existe uma linha diária de trabalho sempre igual. Embora tenha trabalhos a 

médio-longo prazo, no caso dos projetos, tem tarefas a curto prazo que 

aparecem sem estarem programadas, o que dificulta muitas vezes a 

conciliação de umas com as outras, principalmente quando são várias tarefas 

para o pouco pessoal disponível para as efetuar. 

Outra dificuldade sentida foi a questão da pouca autonomia que existia no 

Departamento Desportivo em relação à direção. Aos técnicos eram pedidos 

projetos, que eram elaborados, e com datas definidas, mas que precisavam 

constantemente da validação da direção. Todas estas tomadas de decisão, 

eram demoradas e muitas vezes atrasavam os prazos definidos, deixando para 

os técnicos a difícil tarefa de adaptar as coisas em cima da hora, complicando 

em muitos casos a comunicação com outras entidades. 

As questões políticas entre instituições foram, também elas, uma dificuldade. 

Foi necessário entendermos a necessidade das entidades terem uma boa 

relação, e de, em alguns casos, não conseguirmos trabalhar com determinada 

organização, por ser concorrente de algum parceiro, ou por não ir de encontro 

às necessidades da própria associação. 

A principal dificuldade sentida foi a impossibilidade de ter mais tempo 

disponível para o estágio, no dia-a-dia, por razões laborais. Infelizmente, 

apenas tinha disponibilidade para estagiar durante as manhãs e uma ou outra 

tarde durante a semana, o que impediu que estivesse por dentro de todos os 

assuntos que foram aparecendo na associação. 

Contudo, e apesar destas dificuldades enumeradas, foi uma experiência 

incrível, penso que tanto para mim como para a AAP, pois todo o trabalho 
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desenvolvido foi realizado em conjunto, procurando sempre melhorar, com a 

dedicação, empenho e o esforço, com o objetivo de dar ao andebol e aos seus 

praticantes, o melhor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
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A entrega do Relatório de EP finaliza, assim, outra etapa na minha vida 

profissional. Após dois anos de muita dedicação e trabalho a um novo desafio, 

termino o 2º Ciclo de Estudos em Gestão Desportiva, dando, desta forma, 

seguimento à minha formação contínua. Educação académica que depois da 

Licenciatura em Ciências do Desporto, com Opção em Alto Rendimento de 

Andebol e do Mestrado em Ensino de Educação Física no Ensino Básico e 

Secundário, senti a necessidade de procurar, embora numa área diferente do 

desporto. 

Assim, o foco deste trabalho foi o desporto, que este remonta ao início da 

Humanidade, e que desde então tem estado sempre no nosso meio. Logo, a 

sua importância para o Homem é transcendente, pois tornou-se uma 

necessidade. Essa busca pela atividade física que temos vindo a assistir é feita 

em várias vertentes e toda a gente tem acesso ao mesmo, através das suas 

várias formas e dimensões.  

Constatamos que a escola tem um papel fundamental no desporto, e que a 

descentralização do desporto acontece através de movimentos associativistas, 

por forma a combater algumas legislações.  

Apurámos, ainda, que o Turismo tem vindo a aumentar em Portugal, e como 

tal, o desporto deve refortalecer a sua ligação a este sector, pois os dois estão 

relacionados e podem contribuir, um para o outro.  

Algo que também tem vindo a aumentar é o número de atletas federados no 

país. Todavia, este crescimento tem sofrido uma grande concorrência de 

atividades desportivas mais informais, limitando a adesão de mais indivíduos à 

prática federada. 

Atestámos o porquê dos cidadãos portugueses terem direito ao desporto, 

através da nossa história e da legislação, que ao longo do tempo tem vindo a 

ser atualizada e melhorada, por forma a servir todos os interesses e 

necessidades das pessoas.  
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Concluímos, também, que o direito do desporto é fundamental para que este 

esteja sempre bem organizado e estruturado a nível jurídico, bem como para 

dar aos indivíduos a possibilidade e a liberdade de se associarem como 

coletividades, podendo assim dinamizar o sistema desportivo. Algumas das 

normas jurídicas que vêem ajudar a esta autonomia federativa ou até mesmo 

associativa, são os EUP e os EUPD, que concede às organizações que tiverem 

requisitos para obter estes estatutos, uma série de competências e direitos 

únicos. 

No enquadramento institucional, vimos o conceito de organização e as 

diferenças existentes para as organizações desportivas, onde concluímos que 

não existem organizações iguais, nem que o mesmo tipo de gestão funciona, 

com os mesmos resultados em instituições diferentes. Abordámos o conceito 

de organização sem fins lucrativos, quais os seus objetivos e a missão que têm 

com a sociedade ou contexto onde estão inseridas. Verificámos que na grande 

parte dos casos, embora com tendência para mudar, nestas organizações, o 

profissionalismo existente nem sempre é o melhor, por falta de fundos para 

contratar pessoas qualificadas, vivendo, desta forma, de voluntários. As 

associações desportivas, traduzem este tipo de condições que encontrámos 

nas organizações sem fins lucrativos, embora o papel destas seja o de 

promover o desporto, ou uma modalidade em concreto, criando oportunidades 

de prática física e desportiva. Visto o estágio se ter realizado na AAP, 

observámos onde é que esta se encontra, qual o seu modelo operativo, quais 

os seus departamentos e funções desempenhadas, assim como todas as 

provas, formações e eventos que organiza ao longo do ano. 

Quanto ao enquadramento de natureza funcional, concluímos que um gestor 

para além das inúmeras capacidades que existem na bibliografia, e que este 

deverá ter, as principais seriam a liderança, a tomada de decisão, a GRH e a 

comunicação. O seu papel numa organização, como constatámos, pode passar 

por funções de concepção, planificação, organização-coordenação e de 

avaliação. 
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De seguida, o olhar aprofundou-se numa modalidade específica, o Andebol. 

Aqui, averiguamos toda a sua história, desde a criação, à forma como surge 

em Portugal. Observámos o melhor e o pior do andebol português. Desde os 

problemas que existiram entre a FAP e a LPA, e o impacto que teve na 

modalidade, até aos sucessos que temos vindo a verificar das seleções, 

clubes, atletas e árbitros, pela europa fora.  

Contextualizámos a AAP e a sua história em particular no andebol português, 

tal como a sua importância no desenvolvimento da modalidade em Portugal, 

sendo um dos grandes motores a nível nacional. 

Relativamente à prática profissional, o meu foco inaugural desde que ingressei 

no curso foi estagiar na AAP, assim considero que atingi o meu objetivo 

principal, e que o mesmo foi ao encontro das minhas expectativas.  

Em relação aos objetivos delineados no âmbito do estágio, posso concluir que: 

 Consegui conhecer o dia-a-dia da AAP, todo o trabalho que envolve ao 

nível da concepção, planeamento, organização e controlo de provas e 

todas as tarefas subjacentes; 

 Consegui dar o meu contributo enquanto treinador e tendo em conta a 

minha experiência, no campo na concepção e planeamentos das provas; 

 Consegui participar activamente na concepção, planeamento e 

organização de eventos, concebidos pela AAP; 

 Não consegui, por falta de disponibilidade horária e incompatibilidade 

profissional, ajudar na gestão dos cursos de treinadores. 

Contudo, a elaboração deste documento, permitiu reflectir sobre diversos 

assuntos e temáticas relativas ao meu estágio e às tarefas que fui 

desempenhando, durante todo o ano.  

Através desta experiência pude aprender novas formas de trabalhar, ganhar 

novos conhecimentos, não só a nível de gestão desportiva, mas da própria 

modalidade. As competências que adquiri são fundamentais para o mercado de 

trabalho, e trabalhar numa organização como esta, propícia precisamente essa 
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entrada em novos locais. Assim, relativamente a esta instituição verifica-se 

que: 

 São as pessoas que trabalham lá dia após dia, que dão a cara, e que se 

dedicam, muitas vezes sacrificando a vida pessoal, em nome da 

associação; 

 Os valores da associação são sempre tidos em conta, seja qual for o 

projecto ou iniciativa; 

 O cumprimento dos processos estabelecidos para o bom funcionamento 

da instituição é sempre prioritário; 

 Existe uma constante comunicação e partilha de informação, entre 

direcção e restantes departamentos; 

 Os objetivos de cada departamento vão de encontro ao da associação, 

contudo isto nem sempre se verificava; 

 Existência de um bom ambiente de trabalho, sem grandes 

constrangimentos; 

 As funções de cada elemento do departamento nem sempre eram claras 

ou bem delineadas, mas tal é fundamental para o funcionamento da 

mesma. 

 

Assim, penso ter atingido com sucesso as metas traçadas pela minha 

supervisora a Professora Liliana Couto, assim como pelo Presidente Dr. Paulo 

Martins, pessoa que possibilitou o estágio. Para além de todo o trabalho e 

tarefas realizadas, agradecer pela oportunidade de aprender com a Professora 

Liliana Couto, que enriqueceu os meus conhecimentos e mostrou novas formas 

de trabalhar, dando-me a oportunidade de afirmar que estagiei na maior e 

melhor associação de andebol do país. Infelizmente, e por questões laborais, 

apenas me foi possível realizar manhãs e algumas tardes, não conseguindo 

estar muitas vezes a 100% na AAP. 

Para finalizar, quanto ao meu futuro profissional, neste momento vou continuar 

a leccionar como professor de educação física em escolas primárias, manter a 
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minha carreira como treinador de andebol e funções de coordenação da 

secção do clube onde sou treinador. Nesta última, tentando aplicar muitos dos 

conhecimentos que adquiri nestes dois anos de formação. Contudo, com a 

finalização do Mestrado em Gestão Desportiva, o objectivo passará por sair da 

minha zona de conforto e procurar algo mais específico nesta área. 
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“Podemos dizer que o desporto é a manifestação duma atividade física exercida pelo homem, a 

fim de fruir as qualidades do corpo, desenvolvê-las, medi-las ou compará-las, consoante regras 

geralmente adoptadas.” (Vimar, 1980, pág. 23).  

 

Este documento foi realizado no âmbito da Unidade Curricular Estágio Profissional (EP), do 2º 

ano do 2º Ciclo de Gestão Desportiva, da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

(FADEUP). O EP surge assim, após um ano de aprendizagem em inúmeras unidades 

curriculares, que têm como objetivo preparar os estudantes para o competitivo mercado de 

trabalho. Assim, o estágio na Associação de Andebol do Porto aparece numa lógica de 

continuidade de aquisição de conhecimentos e competências, e como forma de aplicação de 

tudo aquilo que foi a formação adquirida no primeiro ano do mestrado.  

O Relatório de EP, tem como missão descrever toda a minha vivência do EP durante a época 

2018/2019 na AAP, bem como relatar e reflectir sobre a minha intervenção diária na instituição, 

todas as tarefas e projetos realizados, e sobre as dificuldades sentidas e superações dessas 

adversidades, ao longo do processo. Contudo, para uma reflexão mais consistente, foi 

indispensável uma análise bibliográfica da evolução do desporto. 

Assim e tal como refere Constantino (2003), a história do Século XX está marcada, 

incontornavelmente, pela presença do Desporto. Apesar deste já ser praticado e referenciado 

desde há muitos séculos, a verdade é que o grande desenvolvimento aconteceu neste espaço 

temporal, e contínua a ocorrer. Este crescimento exponencial do desporto, como fenómeno 

social que é, deve-se ao contributo da investigação das Ciências do Desporto, que permitiu o 

aperfeiçoamento dos processos de treino e de competição (Mesquita, 2010). 

Todavia, a prática desportiva não é, nem pode ser apenas e só para os atletas de alta 

competição, que enchem as bancadas de estádios e pavilhões. Toda esta massa do desporto 

profissional, não permite que os valores máximos desportivos sejam entendidos, valores estes 

que não são apenas para alguns mas para toda a sociedade. Na mesma linha de pensamento, 

“o desporto carece urgentemente de um movimento referenciador com valores e princípios que 

enalteçam o prazer da competição no respeito pela lealdade e fraternidade envolvendo todos 

quantos estão ligados ao acto desportivo: atletas, treinadores, árbitros, dirigentes e público.” 

(Constantino, 2003, pág. 60). 

Portanto, o desporto é para todos, e por isso mesmo, toda a gente tem o direito de o praticar, 

ou de pelo menos que este lhes seja oferecida. Logo, o Estado deve ir de encontro a estas 

necessidades e criar políticas públicas que permitam que a atividade física chegue a todos os 

setores da sociedade. De acordo com Feio (1978), é da responsabilidade dos governos, 

relativamente às atividades físicas e desportivas e às decisivas opções políticas, fosse a nível 
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coletivo ou individual, proporcionar o que é necessário para atingir as metas de progresso e 

bem-estar. 

O papel da escola, na prática desportiva e na criação de rotinas de atividade física nas 

crianças, onde são transmitidos valores determinantes para um crescimento equilibrado de 

qualquer individuo na sociedade, é fundamental. Segundo Feio (1978), qualquer processo 

educativo que tenha como objetivo educar, tem de chegar a todo o individuo, para que possa 

desenvolver não só as capacidades mentais mas também as físicas. Uma vez que é neste 

local, a escola, que muitas das vezes existe o primeiro contacto com o desporto, torna-se 

fulcral que a experiência seja enriquecedora para os jovens, para que estes o queiram 

continuar a praticar. Contudo, atualmente, esse tal primeiro contacto começa a acontecer já 

nas creches ou nos jardins-de-infância, e até mesmo em clubes, onde os próprios pais 

procuram proporcionar a prática desportiva aos seus educandos o mais cedo possível. Tal 

acontece, porque o papel do desporto na escola não funciona como deveria, o que leva a que 

os pais, busquem “auxílio” fora desta instituição, na tentativa de escolherem o melhor para os 

seus filhos. Por estas e outras razões, o desporto e a atividade física nas escolas devia sofrer 

alterações. Gomes (2003), aborda mesmo que, qualquer reformulação da Educação Física tem 

que ser acompanhada pelas novas tendências da atividade física, que surgem nos nossos 

dias. 

Por seu lado, a descentralização do poder relativamente ao desporto também veio ajudar ao 

seu crescimento. Uma vez que as necessidades dos cidadãos eram maiores do que aquilo que 

o Estado estava a disponibilizar, surgiram as coletividades associativas que vieram zelar pelos 

interesses dos seus associados localmente. As normas jurídicas ajudaram nesse sentido, 

permitindo aos clubes, proporcionarem atividades físicas e desportivas aos seus sócios, 

passando assim a responsabilidade do governo, para as associações. Este poder local 

aumentou ainda mais com a intervenção das autarquias no desporto, que com novas políticas, 

ajudaram ao seu desenvolvimento, centralizando localmente as necessidades de cada região, 

e não as necessidades de todo um país. 

Outro factor relevante para o desporto, é o crescente aumento do turismo, ao longo dos últimos 

anos em Portugal. Este fenómeno pode e deve ser aproveitado. Muitos turistas procuram 

determinados locais para gozarem férias, em muitos casos, motivados pelo tipo de prática 

desportiva que podem encontrar na zona. Assim, um investimento em algumas modalidades 

específicas poderia favorecer ambos os setores, e fazer desenvolver ainda mais o desporto e o 

turismo, caso estes trabalhem em conjunto, com as políticas públicas mais corretas. 

Tal como foi referido anteriormente, o desporto está em franco crescimento no nosso país. E o 

número de praticantes não foge à regra. Contudo, e relativamente ao número de praticantes 

federados, o crescimento tem vindo a ser dividido com as novas vertentes do desporto, mais 
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informal. Assim, as Federações têm um papel fundamental para o desenvolvimento desportivo 

(Secretaria do Estado do Desporto, 1999). Como confirma Berthoumier (1980), estas foram 

criadas para se encarregarem da organização e fiscalização de uma modalidade específica. 

Logo, estas instituições, juntamente com o estado, deviam tentar criar normas jurídicas, que 

combatessem a quantidade de burocracias e procedimentos administrativos, que dificultam o 

desenvolvimento do desporto. 

Elaborada uma breve revisão bibliográfica acerca do deporto, seguiu-se uma análise do 

Andebol em Portugal. Uma modalidade que após as grandes barreiras internas que 

ultrapassou, retomou o seu caminho, e tem estado em crescente evolução. Não só em relação 

ao número de praticantes, como também, e mais recentemente, aos seus resultados 

desportivos, tanto de clubes como de seleções. Este progresso só é possível graças à 

federação e às associações regionais, que em muito contribuíram. Até porque, e como afirma 

Ribeiro (2014), são as associações regionais que tem a responsabilidade e competência 

relativamente às organizações de provas, inscrições e recrutamento de atletas, deteção e 

seleção de talentos e da própria promoção da modalidade. 

No caso específico da AAP, que foi a segunda associação de andebol a ser fundada no país, 

esteve e, continua na vanguarda do desenvolvimento do andebol em Portugal. Atualmente, a 

instituição, para além de ser a associação regional com mais atletas, é também a que tem mais 

jogos efetuados, permitindo-lhe ainda organizar inúmeras provas e torneios, formações de 

árbitros, técnicos e até mesmo de dirigentes. 

Ao longo do relatório tornou-se também crucial abordar o direito ao desporto e à prática 

desportiva. Tal é possível graças às coletividades desportivas, que ressurgiram com as práticas 

desportivas, ajudando à sua expansão, em Portugal. Contudo, e tendo em conta a 

multidiversidade existente no desporto, o direito em toda a sua diversidade aparece como 

forma de regulamentar todas as atividades deste cariz. As normas jurídicas que foram 

atribuídas às associações e às federações desportivas, como o Estatuto de Utilidade Pública e 

o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva – respetivamente – demonstra a importância que 

estas assumem na sociedade em que vivemos, e do poder que elas têm no desporto. 

Dentro do desporto e como já mencionado, as organizações, são indispensáveis e de um modo 

geral todas são diferentes e cada uma com a sua particularidade. Logo, torna-se complicado 

definir o conceito de organização. Mas mais importante que definir, é compreender como é que 

elas funcionam e quais os seus métodos de trabalho, bem como as políticas internas de cada 

uma delas. Consequentemente, uma instituição desportiva, não deixa de ser uma empresa 

igual a uma outra de qualquer outro setor, mas com objetivos seguramente diferentes, e 

provavelmente com maneiras de trabalhar distintas, mas onde os princípios são iguais. 
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No caso das organizações sem fins lucrativos as circunstâncias mudam, pois o objetivo não é 

ter ganhos com as atividades, mas sim acrescentar algo para uma sociedade ou indivíduos, em 

específico. Em muitas delas, os seus líderes não são remunerados e os seus trabalhadores, 

não têm qualificações para as tarefas que lhes são entregues, e na grande maioria, são 

voluntários. A AAP, é um exemplo de uma instituição sem fins lucrativos, a quem foi atribuído o 

Estatuto de Utilidade Pública, pois tem como objetivo fomentar e desenvolver o andebol no 

distrito Porto. Esta é composta por uma Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal e 

contém, ainda quatro departamentos: Arbitragem, Desportivo, Financeiro e Disciplinar. 

Numa organização é fundamental o papel do gestor, na gestão de uma empresa, seja com um 

caráter desportivo, ou não. Assim, qualquer gestor deve englobar certas capacidades e 

habilidades, para conseguir realizar o seu trabalho com qualidade. A liderança, que nas 

palavras de Hernández (1999) é a habilidade de influir os outros, sendo capaz de assumir uma 

posição de líder. Araújo (2001) reforça mencionando que é a capacidade de influenciar o modo 

de trabalho dos seus colaboradores, para que os objetivos sejam atingidos. A tomada de 

decisão é outra das capacidades fundamentais para um gestor. Pois este poder, é muitas 

vezes um meio utilizado para alcançar objetivos mais importantes como eficiência, 

produtividade ou coordenação (Hernández, 1999). Um bom gestor deve também dominar a 

gestão dos recursos humanos (GRH) e a comunicação. Esta última, esta relacionada com o 

desenvolvimento organizacional, e como afirma Rego (2016), pode até ser encarada com uma 

espécie de dança, onde existem movimentos, seduções, olhares e assimetrias de movimentos. 

Esta permite aos gestores manter toda a gente informada, motivada e confiante na organização 

(Hernández, 1999). A GRH está relacionada com comunicação, uma vez que ambas são 

essenciais para o bom desempenho da empresa, pois os RH são um bem fundamental a 

qualquer organização, e como tal é fulcral gerir os seus interesses e necessidades. É também 

importante, não só na organização da própria instituição, como também, nos serviços ou 

eventos que esta realiza. Lebre (2014) confirma que a GRH atinge uma importância crucial no 

sucesso dos eventos que a organização proporciona. 

Assim, e ambicionando tornar-me um Gestor Desportivo, realizei o EP na AAP, no 

departamento desportivo, como técnico desportivo, em que tinha como objetivo principal 

conhecer o que está por detrás da prática do andebol. A nível de responsabilidade e de 

funções foram-me incumbidas tarefas relativamente à concepção, planeamento, organização e 

controlo de provas associativas; elaboração de atas das convocatórias de seleções regionais; e 

elaboração de notícias. Em paralelo, fiquei responsável por determinados projetos como 

Brincar ao Desporto 2018; XXIV Clinic Internacional da Associação de Andebol do Porto; o 

Encontro Regional de Infantis; entre outros. Como projetos futuros, colaborar em relatórios para 

as Câmaras Municipais; e nos cursos de treinadores. 
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Ao longo de todo este processo, vivenciei algumas dificuldades, que com o contributo dos 

conhecimentos que adquiri ao longo do tempo e de experiências passadas, juntamente com o 

auxílio da minha supervisora, foram sempre ultrapassadas e superadas. Consegui atingir os 

objectivos traçados, e percepcionar os “bastidores” do andebol, que até então me eram 

praticamente desconhecidos. 
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Anexo A 

                       

 

 
 

        

                                

 Agosto 2018 

 Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97                                                               

Selecção Juniores "A" - 98/99                                                               

Selecção Juniores "B" - 00/01                                                               

Andebol de Praia                                                               

Seleções Regionais                                                               

Taça Portugal                                                               

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                                                               

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                                                               

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)                                                               

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                               

PO 08 Iniciados (03/04)                                                               

Infantis (05/06)                                                               

Minis 5 (07/08)                                                               

Minis 7 (07/08)                                                               

Bambis (09/10)                                                               
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Setembro 2018 

 

  Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Selecção "A" - 97                                                             
 Selecção Juniores "A" - 98/99                                                             
 Selecção Juniores "B" - 00/01                                                             
 Andebol de Praia                                                             
 Seleções Regionais                                                             
 Taça Portugal                                                             
 PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                                                   S         
 PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                     S                             S         
 PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)       S                                   1             2   
 Selecções Juniores "C" - 02/03                                                             
 PO 08 Iniciados (03/04)           S                                 1             2 
 Infantis (05/06)                     S                                       
 Minis 5 (07/08)                                                             
 Minis 7 (07/08)                                                             
 Bambis (09/10)                                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

 Outubro 2018 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97                                                               

Selecção Juniores "A" - 98/99                                           
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Selecção Juniores "B" - 00/01                                                       

Andebol de Praia                             

Seleções Regionais                                                               

Taça Portugal                                                               

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                         1             2       3     4         

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                           1             2             3       

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)           3             4             5                       

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                       

PO 08 Iniciados (03/04)         3   4             5                           1       

Infantis (05/06)         1   2           3             4             5         

Minis 5 (07/08)                                                               

Minis 7 (07/08)                                                               

Bambis (09/10)                                                               

                                                                

                                                                

                                                                

 Novembro 2018  

  Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Selecção "A" - 97                                                             
 Selecção Juniores "A" - 98/99                                                             
 Selecção Juniores "B" - 00/01                                                 
 Andebol de Praia                                                             
 Seleções Regionais                                                             
 Taça Portugal                                                             
 PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)     5             6             7             8             
 PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)       4             5             6             7           
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PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)     6                           7             8             
 Selecções Juniores "C" - 02/03                                                             
 PO 08 Iniciados (03/04) 2     3             4             5             6           
 Infantis (05/06) 6   7     S                       1             2           
 Minis 5 (07/08)                                                             
 Minis 7 (07/08)                                                             
 Bambis (09/10)                                                             
                                                               
                                                               
                                                               
                                                               
 

 Dezembro 2018 

 Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97                                                       

Selecção Juniores "A" - 98/99                                                       

Selecção Juniores "B" - 00/01                                                       

Andebol de Praia                                                           

Seleções Regionais                                                               

Taça Portugal                                                               

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98) 9             10             11       12     13                   

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)   8             9             10                               

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02) 9                           10                                 

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                   

PO 08 Iniciados (03/04)   7             8             9                               

Infantis (05/06)   3           4 5           6                                 

Minis 5 (07/08)                                                               
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Minis 7 (07/08)                                                               

Bambis (09/10)                                                               

                                                                

                                                                

                                                                

                                                                

 Janeiro 2019 

 Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97                                                 

Selecção Juniores "A" - 98/99                                                       

Selecção Juniores "B" - 00/01                                                               

Andebol de Praia                                                               

Seleções Regionais                                                               

Taça Portugal                                                               

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)         14             15       16     17             18           

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)           11             12             13             14         

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)                       11                           12           

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                               

PO 08 Iniciados (03/04)                         10           11 12             13         

Infantis (05/06)           7   S                       1             2         

Minis 5 (07/08)                                                               

Minis 7 (07/08)                                                               

Bambis (09/10)                                                               
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 Fevereiro 2019    

    Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

   Selecção "A" - 97                                                         
   Selecção Juniores "A" - 98/99                                                         
   Selecção Juniores "B" - 00/01                                                         
   Andebol de Praia                                                         
   Seleções Regionais                                                         
   Taça Portugal                                                         
   PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)   19             20             21       22     23           
   PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)     15             16             17             18         
   PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)   13             14                                       
   Selecções Juniores "C" - 02/03                                                         
   PO 08 Iniciados (03/04)     14           Grupo Apuramento                             
   Infantis (05/06)     3           4 5             6             7   S     
   Minis 5 (07/08)                                                         
   Minis 7 (07/08)                                                         
   Bambis (09/10)                                                         
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
   

 Março 2019 

 Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97         C                                                     
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Selecção Juniores "A" - 98/99         C                                                     

Selecção Juniores "B" - 00/01                                                       

Andebol de Praia         C                                                     

Seleções Regionais         C                                                     

Taça Portugal         C                                                     

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)   24     C       25               26                             

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)         C                                                     

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)         C                                                     

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                       

PO 08 Iniciados (03/04)         C                                                     

Infantis (05/06)         C         1           2 3             4             5 

Minis 5 (07/08)         C                                                     

Minis 7 (07/08)         C                                                     

Bambis (09/10)         C                                                     

          C                                                     

          C                                                     

          C                                                     

          C                                                     

 Abril 2019  

  Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Selecção "A" - 97                     P                   
 Selecção Juniores "A" - 98/99                                 P                   
 Selecção Juniores "B" - 00/01                                 P                   
 Andebol de Praia                                     P                   
 Seleções Regionais                                         P                   
 Taça Portugal                                         P                   
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PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                                         P                   
 PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                                         P                   
 PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)                                         P                   
 Selecções Juniores "C" - 02/03                                         P                   
 PO 08 Iniciados (03/04)                                         P                   
 Infantis (05/06)           6 7             8             P             9     
 Minis 5 (07/08)                                         P                   
 Minis 7 (07/08)                                         P                   
 Bambis (09/10)                                         P                   
                                           P                   
                                           P                   
                                           P                   
                                           P                   
 

 Maio 2019 

 Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

Selecção "A" - 97                                                               

Selecção Juniores "A" - 98/99                                                               

Selecção Juniores "B" - 00/01                                                               

Andebol de Praia                                                               

Seleções Regionais                                                               

Competições Europeias                                                               

Taça Portugal                                                               

PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                                                               

PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                                                               

PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)                                                               

Selecções Juniores "C" - 02/03                                                               
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PO 08 Iniciados (03/04)                                                               

Infantis (05/06) 10       11           12 13             14                         

Minis 5 (07/08)                                                               

Minis 7 (07/08)                                                               

Bambis (09/10)                                                               

                                                                

                                                                

                                                                

 
Junho 2019 

 

  Prova 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 Selecção "A" - 97                                       

 Selecção Juniores "A" - 98/99                                                             

 Selecção Juniores "B" - 00/01                                                             

 Andebol de Praia                                           

 Seleções Regionais                                                             

 Taça Portugal                                                             

 PO 03 Seniores 3ª Divisão (98)                                                             

 PO 05 Juniores 2ª Divisão (99/00)                                                             

 PO 07 Juvenis 2ª Divisão (01/02)                                                             

 Selecções Juniores "C" - 02/03                                               

 PO 08 Iniciados (03/04)                                                             

 Infantis (05/06)                                                             

 Minis 5 (07/08)                                                             

 Minis 7 (07/08)                                                             

 Bambis (09/10)                                                             
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Anexo B 

 

 

Associação de 

Andebol do Porto 
 

ÉPOCA: 2018/19 

Data: 16/10/2018 

Distribuição: FAP e Clubes Filiados (Correio Eletrónico) 

Publicação: www.andebolporto.pt  

 

 
 

ATA DE SORTEIO Nº 13 

Prova: PR20 – Torneio Regional de Bambis – 1ª onda 

 

Sorteio:  

 

  

 

 

 

Nº Série A Rubrica 

 ARCA  

 CJ Almeida Garrett  

 FC Gaia  

Nº Série B Rubrica 

 AD Amarante A  

 Padroense FC  

 EVS  

 DAC  

http://www.andebolporto.pt/
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Fórmula de disputa: 

TXT a 3 voltas  

Nos grupos de 4, em cada volta cada equipa realiza apenas 2 jogos: 

1ª Volta 2ª Volta 3ª Volta 

1º J| 1 x 2 3º J| 2 x 3 1º J| 1 x 2 2º J| 3 x 4 1º J| 1 x 3 2º J| 2 x 4 

2º J| 3 x 4 4º J| 1 x 4 3º J| 1 x 3 4º J| 2 x 4 3º J| 1 x 4 4º J| 2 x 3 

 

Jornadas: Organizadores:   

  

 

 

A equipa sorteada com o número 4, não organizará nenhuma volta nesta onda. 
 

 

Data limite para indicação de campos: Domingo dia 28 de Outubro para o email: 

desportivo@andebolporto.pt;   

Consequências classificativas: Não tem. 

 
Horários para marcação de Jogos: Sábado, Domingo e Feriados, entre as 09:30 e as 18:00 

 

Nº Série C Rubrica 

3 AD Amarante B  

1 Macieira AC  

4 ISMAI  

2 CAB  

1ª Volta 03/11 

2ª Volta 17/11 

3ª Volta 01/12 

1ª Volta 1 

2ª Volta 2 

3ª Volta 3 

A Associação de Andebol do Porto foi fundada em 29 de Março de 1932 | Instituição de Utilidade Pública pelo Despacho publicado no Diário da República em 28 de Fevereiro de 1983 
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Nota: Nos jogos de bambis não há boletim online, não haverá marcador no pavilhão, assim 

como não haverá resultado final na folha de rascunho. A folha de rascunho, para o escalão de 

bambis, foi enviada juntamente com os regulamentos de prova. 

 

Relembra-se a todos os clubes, como referido no comunicado nº 1 época 18/19, que devem 

criar as equipas no portal da Federação de Andebol de Portugal. 

 

Devem criar as equipas como bambis masculinos. 

 

Exemplo de marcação: 

10h00 - 10h30 - 11h00 

 

 

Porto, 16 de Outubro de 2018   O Departamento Desportivo 
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Anexo C 
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Anexo D 

 

 

 

 

 



Anexos 

XXXVIII 

 

Anexo E
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Anexo F 

 

Listagem de Jogadores da Equipa "A" que foram à equipa"B" 

Podem fazer 5 jogos (Máximo 3 por jogo entre 1992-1995) 

CIPA Nome  
Ana 

Nascimento 
Clube Nº Jogo Nº jogos realizados Observações 

154026 Mário João Almeida Pereira 15/01/1993 AC Fafe "B" 806/813 2   

184077 João António Cunha Oliveira Freitas 14/07/1993 AC Fafe "B" 806/813/821/841/848 5   

181361 João Pedro Fernandes Carvalho 10/04/1992 AC Fafe "B" 813/835/841 3   

224136 Paulo Vinicius Oliveira Candido 10/03/1998 AC Fafe "B" 841 1   

201018 Ivo Gabriel Magalhães Silva 11/12/1996 AC Fafe "B" 841/848 2   

131143 
Fernando Jorge Oliveira Sousa 

24/10/1988 
AC Fafe "B" 806 1 

Maior de 
Idade 

185516 Rafael Edmundo Reis Quintão 10/05/1994 GCS Tirso "B" 825/843 2   

228911 Jonas Vainauskas 12/05/1995 GCS Tirso "B" 843 1   

148140 Pedro Alves Moreira Dias 22/01/1992 GCS Tirso "B" 825 1   

Listagem de Jogadores da Equipa "B" que foram à equipa"A" 

Podem fazer 5 jogos 

CIPA Nome  
Ana 

Nascimento 
Clube Nº Jogo Nº jogos realizados Observações 

215845 Mariana Gonçalves Moreira 12/05/2003 ARCA "B" 985/982/995 3   

220778 Ana Sofia Castro Silva 07/03/2003 ARCA "B" 985/990/995 3   

208387 Gabriela Joaquina Madureira Vieira 07/11/2003 ARCA "B" 990 1   

220138 Bruna Silva Pinto 27/03/2003 ARCA "B" 990 1   
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218685 Daria Toryk Barabash 22/08/2003 ARCA "B" 985 1   

225371 Juliana Soares Silva 24/09/2005 ARCA "B" 995 1   

207421 Daniela Ferreira Pinheiro 19/12/2003 ARCA "B" 979/995 2   

212936 Filipa Eusébio Gonçalves 15/04/2004 
NDS Joana 

"B" 
1535/1538 2   

225073 Branca Francisca Gomes Ferreira 25/06/2005 
NDS Joana 

"B" 
1535/1538 2   

227978 Carolina Fernandes Silva 28/05/2005 
NDS Joana 

"B" 
1535/1541 2   

215145 Carolina Mota Pereira 02/10/2004 
NDS Joana 

"B" 
1535 1   

221147 Filipa Saraiva Guedes 08/03/2005 
NDS Joana 

"B" 
1538/1541 2   

229602 Ana Rita Ferreira Quelhas 05/09/2005 
NDS Joana 

"B" 
1538 1   

217337 Maria Leonor da Mota Oliveira Moutinho 24/04/2005 
NDS Joana 

"B" 
1541 1   
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Anexo G 

Requesitos dos Clubes 18-19 

Clube Escalão Prova Atletas Observações Data de verificação 

Académico FC 

Veteranos M PR02 20     

Seniores M PO03 18   

17/01/2019 

Juniores M PO05 4 Faltam atletas 

Juvenis M  PO06 23   

Iniciados M A PO 08 
21 

  

Iniciados M B PO08   

Infantis M PR15 11   

Minis M PR17 13   

Bambis M   4   

Seniores F PO10 17   

Juniores F PO11 13   

Juvenis F A 
PO12 19 

  

Juvenis F B   

Iniciadas F PO13 12   

Infantis F   4   

AD Modicus 
Sandim 

Veteranos PR02 16     

Seniores M PO02 20 Falta uma equipa de formação   

Juniores M   1   
 Iniciados M   1   
 Minis 5 M PR17 10   
 Bambis M   1   
 Seniores F PO10 18   
 Juniores F   4   
 Juvenis F PO12 7   
 Iniciadas F PO13 11   
 Infantis F PR14 8   
 Minis F   1   
 

AA S Mamede 

Seniores M PO03 25   
 Juniores M PO05 21   
 Juvenis M PO06 23   
 Iniciados M A 

PO08 35 
  

 Iniciados M B   
 Infantis M PR15 17   
 Minis 7 M PR19 

23 
  

 Minis 5 M PR17   
 Bambis M   10   
 

AC Lusitanos 

Seniores M PO03 14   
 Juniores M   4   
 Juvenis M PO07 11   
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Iniciados M A 
PO08 24 

  
 Iniciados M B   
 Infantis M PR15 10   
 Minis 5 M PR17 6 Faltam atletas 
 Bambis M   5   
 Veteranos F PR04 15   
 Juniores F PO11 9   
 Juvenis F PO12 9   
 Iniciadas F   7   
 Minis F   2   
 Bambis F   2   
 

AA Águas 
Santas 

Seniores M PO01 13   
 Juniores M PO04 21   
 Juvenis M PO06 22   
 Iniciados M PO08 23   
 Infantis M PR15 24   
 Minis 7 M PR19 20   
 Bambis M   7   
 

ADA 
Ismai/Ismai 

Seniores M PO01 15   
 Juniores M PO05 16   
 Juvenis M PO07 13   
 Iniciados M A 

PO08 22 
  

 Iniciados M B   
 Infantis M PR15 19   
 Minis 5 M PR17 14   
 Bambis M PR20 11   
 

AD Amarante 

Seniores M PO03 17   
 Juniores M   2   
 Juvenis M PO07 11   
 Iniciados M PO08 15   
 Infantis M PR15 14   
 Minis 5 M A 

PR17 15 
  

 Minis 5 M B   
 Bambis M "A" PR20 

18 
  

 Bambis M "B" PR20   
 Juvenis F PO12 5 Faltam atletas 
 Iniciados F   9   
 Infantis F PR14 7   
 Minis F   6   
 Bambis F   11   
 

ARC 
Alpendorada 

Seniores F PO09 11   
 Juniores F PO11 17   
 Juvenis F A PO12 23   
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Juvenis F B   
 Iniciados F PO13 14   
 Infantis F A 

PR14 22 
  

 Infantis F B   
 Minis 5 F PR16 15   
 Bambis F PR20 14   
 Academia AE 

FADEUP 

Minis M   0   
 Minis F   0   
 

Boavista FC 

Seniores M PO02 24   
 Juniores M PO04 28   
 Juvenis M PO06 20   
 Iniciados M PO08 27   

 Infantis M PR15 18   

 Minis 5 M PR17 7   
 Bambis M   3   
 Minis F   1   
 Bambis F   1   
 

CD Rio Tinto 

Juvenis M PO07 10   
 Iniciados M PO08 12   
 Infantis M PR15 7 Faltam atletas 
 Minis 7 M PR19 

12 
  

 Minis 5 M PR17   
 Bambis M   13   
 Minis F   1   
 Bambis F   2   
 

CDC Santana 

Seniores M PO03 16   
 Juvenis M PO07 10   
 Iniciados M PO08 19   
 Infantis M PR15 10   
 Minis 5 M PR17 11   
 Bambis M   1   
 Minis F   1   
 

CA Penafiel 

Seniores M PO03 16   
 Juniores M   5   
 Juvenis M PO06 21   
 Iniciados M PO08 9   
 Infantis M   6   
 Minis M   2   
 Bambis M   5   
 Juniores F PO11 10 Falta um escalão de formação 
 Juvenis F   7   
 Minis F   1   
 CAB - CRD Infantis M PR15 8   
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Minis 5 M PR17 
8   

 Minis 7 M PR19 
 Bambis M PR20 20   
 Juniores F PO11 6 Faltam atletas 
 Juvenis F   11   
 Iniciados F PO13 15   
 Infantis F A 

PR14 26 
  

 Infantis F B   
 Minis 7 F PR18 14   
 Bambis F   6   
 

CALE 

Iniciados M PO08 7   
 Infantis M   6   
 Minis 5 M PR17 9   
 Bambis M PR20 17   
 Veteranos F PR04 17   
 Seniores F PO09 18   
 Juniores F PO11 11   
 Juvenis F  PO12 18   

 Iniciados F PO13 24   

 Infantis F PR14 18   
 Minis 5 F A PR16 

18 
  

 Minis 7 F B PR18   
 Bambis F   4   
 

CA S Felix 
Marinha 

Seniores F PO10 7 Faltam atletas 
 Juniores F PO11 10   
 Juvenis F PO12 13   
 Iniciados F PO13 9   
 Infantis F PR14 9   
 Minis 5 F PR16 

16 
  

 Minis 7 F PR18   
 Bambis F   9   
 

CJ Almeida 
Garrett 

Seniores F PO10 15   
 Juniores F PO11 18   
 Juvenis F PO12 15   
 Iniciados F PO13 10   
 Infantis F PR14 21   
 Minis 5 F PR16 

15 
  

 Minis 7 F PR18   
 Bambis F PR20 12   
 

CP Natação 

Seniores M PO03 19   
 Juniores M PO04 12   
 Juvenis M PO06 15   
 Iniciados M PO08 16   
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Infantis M PR15 8   
 Minis 5 M PR17 5 Faltam atletas 
 Bambis M   5 Faltam atletas 
 

Col Gaia 

Seniores F PO09 17   
 Juniores F PO11 18   
 Juvenis F PO12 22   
 Iniciados F PO13 20   
 Infantis F PR14 19   
 Minis 5 F PR16 8   
 Bambis F   4   
 

CD Palmilheira 

Juvenis F   1   
 Iniciadas F PR09 11   
 Infantis F   3   
 

Douro AC 

Seniores M PO03 24   
 Juniores M   2   
 Iniciados M PO08 8   
 Infantis M PR15 6 Faltam atletas 
 Minis M   5   
 Bambis M   3   
 Veteranos F PR04 10   
 Seniores F PO10 20   
 Juniores F   4   
 Juvenis F PO12 21   
 Iniciados F PO13 11   
 Infantis F PR14 8   
 Minis 5 F PR16 6 Faltam atletas 
 Bambis F   10   
 

Estrela 
Vigorosa 

Juvenis M PO06 16   
 Iniciados M PO08 19   
 Infantis M A 

PR15 25 
  

 Infantis M B   
 Minis 5 M  PR17 

15 
  

 Minis 7 M  PR19   
 Bambis M PR20 15   
 

FC Infesta 

Seniores M PO03 18   
 Juniores M PO05 9   
 Juvenis M PO06 20   
 Iniciados M PO08 10   
 Infantis M PR15 15   
 Minis M   3   
 Bambis M   6   
 

FC Gaia 
Veterenos M PR02 15   

 Seniores M PO02 19   
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Juniores M PO04 17   
 Juvenis M PO06 27   
 Iniciados M PO08 22   
 Infantis M A 

PR15 41 

  
 Infantis M B   
 Infantis M C   
 Minis 5 M  A 

PR17 
26 

  
 Minis 5 M B   
 Minis 7 M  PR19   
 Bambis M PR20 24   
 

FC Porto 

Seniores M A PO01 
23   

 Seniores M B PO02 
 Juniores M PO04 15   
 Juvenis M  PO06 22   
 Iniciados M PO08 22   
 Infantis M   4   

 

FC Pedras 
Rubras 

Veterenos F PR04 14   

 Seniores F PO10 16   
 Juniores F   3   
 Juvenis F PO12 11   
 Iniciados F PO13 12   
 Infantis F   9   
 Minis 5 F PR16 1 Faltam atletas 
 Bambis F   7   
 

GC S Tirso 

Seniores M 
"A" PO02 25   

 Seniores M "B" PO03   

 Juniores M   7   
 Juvenis M PO06 12   
 Iniciados M PO08 19   
 Infantis M PR15 20   
 Minis 5 M A 

PR17 
26 

  

 Minis 5 M B   

 Minis 7 M PR19   

 Bambis M PR20 22   

 

Gondomar 
Cultural 

Veteranos M PR02 17   

 Seniores M PO03 19   
 Juniores M   2   
 Juvenis M PO07 12   
 Iniciados M PO08 21   
 Infantis M PR15 15   
 Minis 5 M PR17 4 Faltam atletas 
 Bambis M   4   
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GC Universal 

Iniciados M PO08 17   
 Infantis M PR15 24   
 Minis 5 M PR17 16   
 Bambis M   22   
 

GD Casa Povo 
Sobreira 

Seniores F PO10 16   
 Juniores F   2   
 Juvenis F PO12 12   
 Iniciados F PR09 7   
 Infantis F   4   
 

Col Carvalhos 

Juvenis M PO06 15   
 Iniciados M PO08 26   
 Infantis M PR15 20   
 Minis 7 M PR19 17   
 Bambis M   4   
 

GDC Azurara 

Iniciados M PO08 11   
 Infantis M PR15 17   
 Minis 5 M PR17 10   
 Bambis M   3   
 

GCR Alvarelhos 

Minis M   0   
 Bambis M   0   
 Minis F   0   
 Bambis F   0   
 

Macieira AC 

Veteranos M PR02 16   
 Juvenis M PR07 13   
 Iniciados M   2   
 Infantis M PR15 5 Faltam atletas 
 Minis 5 M PR17 10   
 Bambis M PR20 9   
 Juvenis F PO12 3 Faltam atletas 
 Iniciadas F PO13 8   
 Infantis F   8   
 Minis F   2   
 Bambis   1   
 

ND S Joana 

Seniores F PO10 21   
 Juniores F PO11 10   
 Juvenis F "A" PO12 

26 
  

 Juvenis F "B" PR06   
 Iniciados F A 

PO13 28 
  

 Iniciados F B   
 Infantis F   3   
 Minis F   4   
 

Padroense FC 
Juniores M PO05 16   

 Juvenis M PO07 28   
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Iniciados M PO08 18   
 Infantis M PR15 21   
 Minis 5 M  PR17 

17 
  

 Minis 7 M  PR19   
 Bambis M PR20 16   
 Infantis F   1   
 Minis F   1   
 Bambis F   1   
 

Povoa Andebol 
Clube 

Seniores M PO02 18   
 Juniores M   2   
 Juvenis M PO06 19   
 Iniciados M PO08 20   
 Infantis M PR15 15   
 Minis 5 M  PR17 

23   
 Minis 7 M  PR19 
 Bambis M   7   

 

P Rebordosa A 

Iniciados M PO08 14   
 Infantis M PR15 13   
 Minis M   7   
 Bambis M   5   
 Veteranos F PR04 15   
 Infantis F   1   
 Minis F   12   
 Bambis F   5   
 

SC Nun Alvares 
Juvenis F PO12 9   

 Iniciados F   3   
 

SC Porto 
Infantis M PR15 10   

 Minis 5 M PR17 9   
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Anexo H 

 

  



Anexos 

L 

 

Anexo I 

 

 

Associação de 

Andebol do Porto 
CONVOCATÓRIA SELEÇÃO MASCULINA Nº 01 

ÉPOCA: 2018/19 

Data: 01/10/2018 

Distribuição: FAP e Clubes Filiados (Correio Eletrónico) 

Publicação: www.andebolporto.pt  

www.facebook.com/AssAndebolPorto 

 

ASSUNTO: CONVOCATÓRIA SELEÇÃO MASCULINA 2018/19 

  Convocam-se os atletas abaixo indicados a comparecer no dia e hora a 

seguir indicados, para o treino da Seleção Regional Masculina, a realizar no 

Pavilhão de Crestins (perto aeroporto). 

 Data e Hora: Dia 01 Outubro 2018 das 19:00 às 20:30 

 Local: Pavilhão de Crestins (perto aeroporto) 

 

Treinador: PROFESSOR JOÃO PAULO BARBOSA  

Treinador: PROFESSOR LUÍS MORTÁGUA  

Fisioterapeuta: SOFIA GOMES 936 708 540 

Dirigente: ALTINO MOREIRA 965 889 620 

Diretor: RUI FERREIRA  

 

 

 

http://www.andebolporto.pt/
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 CIPA ATLETAS POSIÇÃO ANO CLUBE 

1 217994 Rafael Azevedo GR 03 AA Aguas Santas 

2 203007 Gonçalo Pinhão GR 03 AA Aguas Santas 

3 206310 Diogo Rema Marques GR 04 Col Carvalhos 

4 202415 Filipe Monteiro 1ª L 04 E Vigorosa Sport 

5 209456 Bernardo Pegas LD 03 Col Carvalhos 

6 221852 Afonso Queiroz PV 04 AA Aguas Santas 

7 206953 Miguel Oliveira 1ªL 04 AA Aguas Santas 

8 209841 Dinis Santos 1ªL 03 E Vigorosa Sport 

9 215840 Pedro Castro C 03 AA Aguas Santas 

10 206311 Francisco Costa C/LD 05 Col Carvalhos 

11 209955 João Silva PD/LD 03 FC Gaia 

12 211000 Rodrigo Esteves 1ªL 03 FC Gaia 

13 223463 Álvaro Costa PV 03 FC Gaia 

14 212602 João Carneiro LE 03 GC Santo Tirso 

15 209937 Vasco Costa 1ªL 05 GC Santo Tirso 

16 205315 Ivan Ferreira 1ªL/PV 03 AC Lusitanos 

17 204440 Diogo Ferreira PD 03 GC Santo Tirso 

18 208733 Rodrigo Gomes 1ªL 04 A.S. Mamede 

19 215495 Rafael Costa 1ªL 04 A.S. Mamede 

20 206954 Nuno Oliveira 1ªL 04 AA Aguas Santas 

21 218291 Duarte Fernandes 1ªL 03 Académico FC 

 

Observações:  

A Direção A.A.Porto 

 

A Associação de Andebol do Porto foi fundada em 29 de Março de 1932 | Instituição de Utilidade Pública pelo Despacho publicado no Diário da República em 28 de Fevereiro de 1983 

 

Rua António Pinto Machado n.º 60, 4100 068 Porto | telefone: 226 052 130 | fax: 226 052 139 | Contribuinte n.º 501 346 350 | e-mail: geral@andebolporto.pt | www.andebolporto.pt 
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Anexo J 
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Anexo K 

 

 

 

 

 

Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 

2019 

 

Vila do Conde 

 



Anexos 

LIV 

 

 

Introdução 

O Encontro Regional tem como objectivo principal a concentração de equipas 

do escalão de Infantis num contexto competitivo, mas também de convívio 

entre atletas masculinos e femininos, treinadores, dirigentes e árbitros da 

Associação de Andebol do Porto. 

Este evento, também, permite a divulgação e promoção da modalidade, em 

concelhos, onde o andebol tem pouca expressão ou para incrementar ainda 

mais a prática desportiva do mesmo. 

Neste documento, iremos enumerar todas as necessidades para realização do 

Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 2019 em Vila do Conde. 

 

Alimentação 

Relativamente à alimentação, a organização só terá que proporcionar os 

almoços às equipas participantes, nos dias 8, 9 e 10 de junho. 

As refeições serão confeccionadas num ponto e servidas noutro (existindo três 

sítios diferentes para o efeito): 

Confecção           Distribuição/Consumo 

 Escola EB 1 Mindelo              Escola EB 2/3 D. Pedro IV; 

 Escola EB 1 Macieira             Escola EB 2/3 A Ribeirinha; 

 Escola EB 1 Bento Freitas     Escola Básica Júlio-Saúl Dias (2/3 Ciclo). 

O horário das refeições será entre as 11h30 e às 15h, de forma a permitir a 

que todas as equipas consigam almoçar. 

Iremos, ainda, contactar a empresa Gertal para a confecção das refeições 

para o evento. 
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Instalações Desportivas 

Quanto às instalações desportivas, os jogos do evento irão ser distribuídos da 

seguinte forma, pelos quatro espaços disponíveis: 

Pavilhão/Dias 8 9 10 

Desportos Vila do Conde   X 

EB 2/3 A Ribeirinha X X X 

Gimnodesportivo Mindelo X X X 

Parque de Jogos da Avenida Júlio Graça X X  

 

Promoção/Divulgação 

A promoção e divulgação irá ser feita através de um cartaz que irá conter todas 

as informações do Encontro e terá, também, um logotipo com todas em 

entidades e parcerias envolvidas na organização do mesmo. 

 

Cerimónia de Encerramento 

No final do Encontro Regional de Infantis, após se jogarem as finais femininas 

e masculinas, irá decorrer a Cerimónia de Encerramento, para homenagear os 

vencedores e onde será convidada a Camara Municipal de Vila do Conde, e os 

presidentes do Grupo Desportivo e Cultural do Azurara e do Macieira Andebol 

Clube ( três instituições parceiras na organização do evento). 

 

Caderno de Encargos 

Um evento deste nível envolve um caderno de encargos divididos em 5 

áreas: 

 Alimentação; 

 Instalações desportivas; 

 Competição; 

 Atividades Lúdicas e Cerimónia de Encerramento; 

 Segurança; 
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Alimentação 

Para concretizar este torneio a alimentação é essencial. A alimentação será 

para as equipas, cada equipa terá num número máximo de 16 pessoas (14 

jogadores e 2 oficiais), organização e arbitragem. 

Serão necessárias 3 refeições: 

3 Almoços (dia 8, 9 e 10); 

 

Instalações desportivas 

As instalações desportivas são essenciais para a atividade, como tal é 

necessário: 

3/4 Pavilhões com balneários. 

Competição 

Para o torneio são necessários alguns requisitos, nomeadamente: 

Águas; 

6 Balizas; 

Arbitragem valor estimado 900€; 

Taça e 20 medalhas para o 1 primeiro classificado masculino e 1 classificado 

feminino e lembranças para os restantes participantes. 

 

Atividades Lúdicas e Cerimónia de Encerramento 

Realizar um momento de Atividades Lúdicas como, por exemplo: 

 Parede de escalada; 

 Jogos Tradicionais; 

 Baliza de andebol com acelerómetro; 

 Pista de triciclos/bicicletas; 

 Insufláveis; 

 Outras modalidades de equipas locais; 

 Entre outros. 

No final do Encontro Regional, após os jogos das finais masculina e feminina, 

será realizada uma Cerimónia de Encerramento, para entrega de medalhas aos 

vencedores. 
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Segurança 

Para certificar a segurança de todos os participantes seria importante alertar os 

bombeiros e a PSP do evento. 

 

Para este Encontro Regional de Andebol estão previstas: 

- 6 Equipas femininas; 

- 24 Equipas masculinas; 

- 540 Número de atletas e dirigentes previstos; 

- 6 Staff/13 Arbitragem; 

- 565 Total de pessoas previstas. 
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Anexo L 

 

 



Anexos 

LIX 

 

 

 



Anexos 

LX 

 

Anexo M 

 

 

 

 

 

Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 

2019 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
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Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 

8, 9 e 10 Junho 

 

Um evento deste nível envolve um caderno de encargos divididos em 9 áreas: 

 Alimentação; 

 Estadia; 

 Instalações desportivas; 

 Transporte de colchões; 

 Transporte de Equipas; 

 Competição; 

 Cerimónia de abertura e Atividades Lúdicas; 

 Segurança; 

 Orçamento. 

 

Alimentação 

Para concretizar este torneio a alimentação é essencial. A alimentação será 

para as equipas, cada equipa terá num número máximo de 16 pessoas (14 

jogadores e 2 oficiais), organização e arbitragem. 

Serão necessárias 7 refeições: 

2 Pequenos-almoços (dia 9 e 10); 

3 Almoços (dia 8, 9 e 10); 

2 Jantares (dia 8 e 9). 

Estadia 

A estadia será uma mais-valia para o convívio e o descanso das equipas, como 

tal é necessário para as equipas: 

- Salas de aula equipadas com colchões (transporte e colocação dos mesmos 

no local de alojamento). 
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Instalações desportivas 

As instalações desportivas são essenciais para a atividade, como tal é 

necessário: 

3 Pavilhões com balneários. 

Transporte de Colchões 

Será necessário garantir o transporte dos colchões (recolha dos colchões dia 7 

de junho em Santa Maria da Feira e/ou Guimarães e entrega na escola onde 

irão dormir as equipas, e dia 11 de junho o contrário). 

Transporte de Equipas 

Será importante garantir transporte para as equipas entre o local da estadia e 

os recintos de jogo. 

Competição 

Para o torneio são necessários alguns requisitos, nomeadamente: 

Águas; 

6 Balizas; 

Arbitragem valor estimado 500€; 

Taça e 20 medalhas para o 1 primeiro classificado masculino e 1 classificado 

feminino e lembranças para os restantes participantes. 

Cerimónia de Abertura e Atividades Lúdicas 

Realizar um evento de apresentação do Encontro Regional de Infantis à 

cidade, com um desfile, seguido de uma pequena apresentação por equipa, 

tendo posteriormente, um momento de Atividades Lúdicas como, por exemplo: 

 Parede de escalada; 

 Jogos Tradicionais; 

 Baliza de andebol com acelerómetro; 

 Pista de triciclos/bicicletas; 

 Insufláveis; 

 Outras modalidades de equipas locais; 

 Entre outros. 

Segurança 

Para certificar a segurança de todos os participantes seria importante alertar os 

bombeiros e a PSP do evento. 
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Para este Encontro Regional de Andebol estão previstas: 

- 6 Equipas femininas; 

- 24 Equipas masculinas; 

- 540 Número de atletas e dirigentes previstos; 

- 6 Staff/13 Arbitragem; 

- 565 Total de pessoas previstas. 

Orçamento: 

Área Preços Previstos 

Alimentação 

Pequeno-almoço (2 dias) 2994,5 

Almoço (3 dias) 2994,5 

Jantar (2 dias) 1497,25 

Lanche árbitros e Staff 50 

Transporte Colchões ??? 

Transporte Equipas ??? 

Competição 

Águas 300 

Arbitragem 500 

Diplomas 80 

Prémios 170 
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Anexo N 

 

Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 

8, 9 e 10 de Junho 

 

Regulamento do Encontro Regional de Infantis 2019 

De acordo com o regulamento oficial da Federação de Andebol de Portugal 

para o escalão de infantis. 

Exceto: 

- Tempo de jogo – duas partes de 20 minutos; 

- Intervalo – será de 5 minutos; 

- Time-out – Um time-out por jogo para cada equipa. 

Local do Jogos 

 Parque de Jogos da Avenida Júlio de Graça; 

 Pavilhão da Escola EB 2/3 A Ribeirinha; 

 Pavilhão Gimnodesportivo do Mindelo; 

 Pavilhão dos Desportos de Vila do Conde. 

 

Identificação das equipas e jogadores 

Os oficiais devem entregar a lista de participantes, retiradas do sistema de 

informação, na mesa 20 minutos antes do início de cada jogo. No máximo 

poderão participar 16 atletas em cada jogo.  

Pontuação e Classificações 

Vitória – 3 pontos 

Empate – 2 pontos 

Derrota – 1 ponto 
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Desempates fase de grupos 

1. No caso de igualdade dos pontos no final da 1ª fase, a classificação será 

efetuada da seguinte forma: 

a) Pelo número de pontos obtidos nos jogos entre si; 

b) Pela diferença de golos marcados e sofridos nos jogos entre as equipas 

empatadas;  

c) Pela diferença de golos marcados e sofridos entre todas as equipas;  

d) Pelo maior número de golos marcados na respetiva fase de cada 

Campeonato;  

e) Pelo maior número de golos marcados como visitante na respetiva fase de 

cada Campeonato;  

f) Pelo quociente dos golos marcados e sofridos entre as equipas (maior 

quociente).  

g) Pelo maior número de atletas inscritos pelo Clube na época correspondente.  

2. No caso estabelecido na alínea f) será sempre considerada a soma total dos 

golos marcados e sofridos.  

3. Sempre que a matéria estabelecida no ponto 1, tenha de ser aplicada numa 

prova por fases, a mesma aplicar-se-á distintamente em cada fase.  

4. No caso de não ser possível desfazer a igualdade pontual será considerada 

vencedora a equipa com menor número de golos sofridos no conjunto de todos 

os jogos efetuados e se, ainda assim não for possível será o maior número de 

golos marcados no conjunto de todos os jogos efetuados.  

5. Nas provas disputadas por pontos a 1 ou a 3 voltas, em que o campo 

utilizado no jogo único ou no 3.º jogo, não é neutro ou neutralizado, nos termos 

regulamentares, a aplicação destas normas de desempate, aplicam-se apenas 

a partir da alínea c) do ponto 1.  

Métodos desempate nos jogos classificativos 

No caso de igualdade do resultado, nos jogos da 2ª fase, após um intervalo de 

2 minutos, cada equipa elege 5 jogadores para marcar livres de 7m de forma 

alternada. Se após estes 5 livres de 7m continuarem empatadas, as equipas 

passam para o sistema de “morte súbita”. 

 

Fórmula de disputa e ordenação de classificação 
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A definir consoante o número de equipas inscritas na prova. 

 

Prémios 

Troféu e medalhas para os três primeiros Classificados feminino e masculino. 

 

Arbitragem 

A arbitragem é da responsabilidade da Associação de Andebol do Porto. 

 

Equipamentos 

As equipas que jogam em casa (equipa visitada) têm de ter o equipamento 

alternativo, caso os equipamentos sejam de cores iguais. 
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Anexo O 

 

 

 

 

Handball Cup Vila do Conde 

Encontro Regional de Infantis Femininos e Masculinos 

2019 

 

Alojamento 
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Introdução 

Uma vez que a organização do Handball Cup Vila do Conde – Encontro 

Regional de Infantis 2019 não proporciona dormida durante o torneio, 

elaborámos este documento no sentido de fornecer informações para quem 

estiver interessado em alojamentos para as suas equipas na zona de Vila do 

Conde. 

 

Opção 1 – Albergue de Vairão 

 Possibilidade de colocar colchões, mas necessita de saco cama; 

 Contacto telefónico: Paula – 966431916. 

 

Opção 2 – Parque de Campismo Árvore 

 Site: https://parquesdecampismo.pt/arvore-bungalows-precos/ 

 Telefone: 252633225; 

 Email: cnmporto@cnm.org.pt 

 Preços: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://parquesdecampismo.pt/arvore-bungalows-precos/
mailto:cnmporto@cnm.org.pt
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Opção 3 – Casa do Gaiato – Lar de Férias de Azurara 

 Site: https://www.obradarua.pt/contactos-lar-de-ferias/ 

 Telefone: 255752285; 

 Email: p.julio@obradarua.pt  /  padrejuliopereira@sapo.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.obradarua.pt/contactos-lar-de-ferias/
mailto:p.julio@obradarua.pt
mailto:p.julio@obradarua.org.pt
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Anexo P 

Guia 

Peddy-Paper/Quiz 

Handball Cup Vila do Conde 

 

Instruções 

Esta actividade tem como objectivo tornar o Encontro Regional de 

Infantis num momento lúdico-didáctico para os nossos jovens atletas, 

para além da competição propriamente dita. 

O exercício dará a possibilidade aos participantes de conhecerem a 

cidade de Vila do Conde melhor, e dá a oportunidade aos mesmos de 

trabalharem em equipa e fortalecerem as dinâmicas grupais. 

Existem, assim, duas maneiras de realizarem este Peddy-

Papper/Quiz: 

 1ª Opção: 

O treinador da equipa, juntamente com um dirigente, divide a mesma em 

duas ou mais grupos, fornecendo-lhe as folhas do Peddy-Papper/Quiz. Os 

participantes, com a ajuda dos treinadores/dirigentes, seguem o mapa para 

encontrarem os pontos marcados, e em cada ponto os grupos respondem 

às questões delineadas para o local onde se encontram. No fim, ganha o 

grupo que chegar primeiro ao último ponto, com o maior número de 

respostas acertadas. 

 

 2ª Opção: 

O treinador de equipa, desloca-se com a mesma, seguindo os pontos 

marcados no mapa, e nos locais delineados questiona a equipa com as 

questões preparadas, podendo ir dando pontos aos atletas que acertarem. 

 

 3ª Opção: 

O treinador da equipa encontra um local para reunir a equipa, e vai 

realizando as perguntas, podendo ir dando pontos aos atletas que 

acertarem. 
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Guia 

Peddy-Paper/Quiz 

Handball Cup Vila do Conde 

 

Início / 1º Ponto: Jardim Júlio de Graça 

1. Qual é o tamanho do campo de Andebol?   Resposta: C) 

a) 45x15 

b) 30x10 

c) 40x20 
d) 50x20 

 

2. Qual é o número oficial de jogadores por equipa no Andebol? 
a) 7         Resposta: A) 

b) 5 

c) 4 
d) 9 

 

3. Como é designado o dia 10 de junho?   Resposta: C) 
a) Dia dos Avós 

b) Dia da Criança 

c) Dia das Comunidades Portuguesas, de Camões e de Portugal 

d) Dia de Natal 
 

4. Luís Vaz de Camões foi um:     Resposta: B) 

a) Politico 
b) Escritor 

c) Cantor 

d) Ator 

 

5. Qual a maior obra escrita de Luís Vaz de Camões?  Resposta: D) 

a) Rimas 

b) Anfitriões 
c)Filodemo 

d) Os Lusíadas 
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2º Ponto / Museu das Rendas dos Bilros 

6. Em que ano foi construído o museu das rendas de bilros? 
a) 2004     

 Resposta: B) 

b) 1991 

c) 2010 

d) 2007 

 

7. Qual a missão do museu?     Resposta: C) 

a) Conhecer o futuro / Preparar o Passado 

b) Só conhecer o passado 
c) Conhecer o Passado / Preparar o Futuro 

 

8. Quando é que é considerado “Jogo Passivo”?  Resposta: B) 
a) Quando os jogadores dão mais que 3 passos com a bola na mão. 

b) Quando os jogadores não atacam a baliza. 

c) Quando os jogadores ficam mais de 3 segundos com a bola na mão. 

  

9. Qual foi a equipa que venceu o título de Campeão Nacional na época 

anterior na 1ª Divisão Feminina? E Masculina?     Resposta: B) 
a) Colégio de Gaia e SL Benfica 

b) Madeira SAD e Sporting CP 

c) Alavarium e FC Porto 
d) Colégio de Gaia e Sporting CP 

 

 

3º Ponto / Casa de José Régio 

10. Quem foi José Régio?      Resposta: B) 

a) Politico   

b) Escritor 

c) Youtuber 

d) Apresentador 

 

11. Em que ano nasceu José Régio?   Resposta: D) 

a) 1904 

b) 1908 

c) 1906 

d) 1901 
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12.Até quantos passos um jogador pode dar com a bola na mão? 

a) 3 passos        Resposta: A) 

b) 5 passos 
c) 2 passos 

d) Nenhuma das anteriores 

 

13.Qual é a duração de um jogo de Seniores de Andebol? 
a) 20 minutos + 20 minutos     Resposta: C) 

b) 25 minutos + 25 minutos 

c) 30 minutos + 30 minutos 

d) Nenhuma das anteriores 

 

 

4º Ponto / Alfândega Régia de Vila do Conde 

14.Quem criou a Alfândega Régia de Vila do Conde? Resposta: D) 

a) D. Afonso Henriques 

b) D. Afonso IV 

c) D. Pedro II 

d) D. João II 

 

15.Qual a data da criação da Alfândega Régia de Vila do Conde?  

a) 27 de fevereiro de 1487     Resposta: A) 

b) 31 de março de 1487 

c)12 de janeiro de 1322 

d) 27 de fevereiro de 1488 

 

16.Em que clube joga o Gilberto Duarte?   Resposta: D) 

a) Paris Saint Germain 
b) Sporting CP 

c) FC Porto 

d) FC Barcelona 

 

17.Em que clube joga o Miguel Martins?   Resposta: C) 
a) Paris Saint Germain 

b) Sporting CP 

c)FC Porto 
d) FC Barcelona 
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5º Ponto / Nau Quinhentista 

18. De que século é a Nau Quinhentista?   Resposta: A) 

a) XVI 

b) XV 

c) XIV 

d) XII 

 
 

19.Em que âmbito foi construída esta Nau?   Resposta: C) 

a) Para pesca 

b) Cruzeiros 

c) Transporte de mercadorias “valiosas” 

 

20.Em que país joga a Mariana Lopes?    Resposta: D) 

a) Portugal 
b) França 

c) Noruega 

d) Alemanha 
 

21.Qual foi a equipa que venceu o título de Campeão Nacional esta época 

na 1ª Divisão Feminina? E Masculina?   Resposta: C) 
a) Madeira SAD e FC Porto 

b) Colégio de Gaia e Sporting CP 

c) Colégio de Gaia e FC Porto 
d) Alavarium e SL Benfica 
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Anexo Q 
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Anexo R 

Calendário - Almoços 

Dia Escola Bento Freitas Sede Rancho (Macieira) 1º Ciclo Mindelo 

8 

Horas Equipas nº Horas Equipas nº Horas Equipas nº 

12h MAC (Masc)   11h30 ISMAI B   11h30 CJ Almeida Garrett   

12h30 Staff (AAP) 4 11h30 GC Santo Tirso B   11h30 C. Gaia   

12h30 Árbitros 5 12h Padroense FC   12h MAC (Fem)   

12h30 GC Santo Tirso A   12h CI Carvalhos   12h Staff (GDC Azurara) 10 

13h CP Sobreira   12h30 DAC   12h AC Lusitanos   

13h ARCA   12h30 Staff (MAC) 6 12h30 CAB - CRD (Fem)   

14h EVS B   12h30 Árbitro 4 12h30 Árbitro 4 

      13h Gondomar C.   13h AAS Mamede   

      13h EVS A   13h CAB - CRD (Masc)   

      13h30 Póvoa AC   13h30 GDC Azurara   

      13h30 ISMAI A   13h30 AAA Santas   

      14h Staff (MAC) 6 13h30 Promov RA   

            14h Staff (GDC Azurara) 10 

Dia Escola Bento Freitas Sede Rancho (Macieira) 1º Ciclo Mindelo 

9 

Horas Equipas nº Horas Equipas nº Horas Equipas nº 

12h Póvoa AC   11h30 GC Santo Tirso B   11h30 C. Gaia   

12h CI Carvalhos   12h ISMAI A   11h30 Padroense FC   

12h30 CP Sobreira   12h CAB - CRD (Fem)   11h30 ARCA   

12h30 CJ Almeida Garrett   12h30 CAB - CRD (Masc)   12h ISMAI B   

12h30 Árbitros 5 12h30 Árbitros 4 12h Staff (GDC Azurara) 10 

12h30 Staff (AAP) 3 12h30 Staff (MAC) 6 12h30 DAC   

13h Promov RA   13h GC Santo Tirso A   12h30 Árbitro 4 

13h AAA Santas   13h MAC (Fem)   13h GDC Azurara   

13h30 Gondomar C.   13h30 EVS B   13h MAC (Masc)   

13h30 EVS A   13h30 Staff (MAC) 6 13h AAS Mamede   

            13h30 AC Lusitanos   

            13h30 Staff (GDC Azurara) 10 

Calendário - Almoços 

Dia Escola Bento Freitas Sede Rancho (Macieira) 1º Ciclo Mindelo 

10 

Horas Equipas nº Horas Equipas nº Horas Equipas nº 

12h 1º A (Masc)   11:30 4º A (Masc)   11h30 4º C (Masc)   

12h 1º B (Masc)   11:30 4º B (Masc)   11h30 4º D (Masc)   

12h 1º C (Masc)   12h MAC (Fem)   12h ARCA   

12h 1º D (Masc)   12h C. Gaia   12h CJ Almeida Garrett   

12h30 CAB - CRD   12h30 2º A (Masc)   12h 5º A (Masc)   

12h30 CP Sobreira   12h30 2º B (Masc)   12h 5º B (Masc)   
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12h30 Staff (AAP) 4 12h30 Staff (MAC) 6 12h30 3º A (Masc)   

12h30 Árbitros 5 12h30 Árbitros 4 12h30 3º B (Masc)   

      13h 2º C (Masc)   12h30 Staff (GDC Azurara) 10 

      13h 2º D (Masc)   12h30 Árbitro 4 

      13h30 Staff (MAC) 6 13h 3º C (Masc)   

            13h 3º D (Masc)   

            13h30 Staff (GDC Azurara) 10 
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Anexo S 

Minis 7 

Equipa  

Nº Nome 
Data 

Nascimento 

Períodos 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Oficial A  

Oficial B  

Oficial C  

Oficial D  
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Anexo T 

 

Projeto de Introdução ao Andebol 

- Freguesia de Avintes - 

 

Introdução 

A Associação de Andebol do Porto tem como missão o fomento, 

desenvolvimento e divulgação da modalidade, incentivando e apoiando a 

criação de novos clubes. 

Desta forma desenvolvemos estas propostas de actividades que tem como 

objetivo ajudar a Freguesia de Avintes e as colectividades nela sediadas neste 

processo de divulgação e promoção do andebol. 

Em conjunto com o plano de actividades, este projecto merecerá da nossa 

parte um conjunto de apoios administrativos e financeiros que julgamos de 

primordial relevância para a sustentabilidade do projecto  

 

Objetivos: 

1. Desenvolvimento integral e equilibrado dos jovens; 

2. Impulsionar a prática desportiva de forma organizada e regular; 

3. Possibilitar a prática federada; 

4. Proporcionar a intereção das escolas no projeto; 

5. Fomentar a participação dos encarregados de educação em atividades 

extracurriculares dos seus educandos; 

6. Implementar o espirito desportivo e de fair-play nos jovens. 
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PROPOSTAS DE ACTIVIDADES 

 

Festand Clubes 

Realização de uma festa do Andebol em que várias equipas durante uma 

manhã ou uma tarde se encontrem num local a designar onde participam em 

várias atividades, tais como, jogos de andebol de 5 e estações de habilidades. 

Competências: 

Junta de Freguesia 

- Divulgação e promoção do Festand junto das escolas; 

- Participar na atividade; 

- Recolha das Inscrições das equipas; 

- Orientar os professores de Educação Física/Atividades Física e Desportivas 

(AEC´s) no sentido de promoverem a modalidade e a sua participação e 

empenho na atividade. 

 

Associação de Andebol do Porto 

- Planificar e coordenar o Festand e todas as suas atividades; 

- Colaborar no enquadramento técnico junto dos professores; 

- Fornecer o material necessário para as atividades. 

 

DIA DO ANDEBOL 

 

Realização de um Dia temático dedicado ao Andebol, onde houvessem jogos 

de demonstração da modalidade, nas várias vertentes, e diversas atividades 
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relacionadas com o tema em que os jovens participantes conseguissem 

experimentar. 

Competências: 

Junta de Freguesia 

- Divulgação e promoção do Dia Aberto da modalidade junto de toda a 

freguesia, nomeadamente em escolas, colégios, etc; 

- Participar na atividade; 

- Recolha das Inscrições dos participantes; 

- Orientar os professores de Educação Física/Atividades Física e Desportivas 

(AEC´s) no sentido de promoverem a modalidade e a sua participação e 

empenho no dia aberto. 

 

Associação de Andebol do Porto 

- Planificar e coordenar o Dia Aberto e todas as suas atividades; 

- Colaborar no enquadramento técnico junto dos professores; 

- Fornecer o material necessário para as atividades do evento. 

 

 

 

FESTAND INTERESCOLAS 

 

Realização de uma festa do Andebol, em que várias equipas de diversas 

escolas, durante uma manhã ou uma tarde,  se encontrem num local a 
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designar, onde participam em várias atividades, como jogos de andebol de 5 ou 

estações de habilidades. 

Competências: 

Junta de Freguesia 

- Divulgação e promoção do Festand junto das escolas; 

- Participar na atividade; 

- Recolha das Inscrições das equipas; 

 

- Orientar os professores de Educação Física/Atividades Física e Desportivas 

(AEC´s) no sentido de promoverem a modalidade e a sua participação e 

empenho na atividade; 

- Disponibilizar as instalações das escolas e aulas para aulas demonstrativas 

por técnicos da Associação de Andebol do Porto. 

 

Associação de Andebol do Porto 

- Planificar e coordenar o Festand e todas as suas atividades; 

- Colaborar no enquadramento técnico junto dos professores; 

- Fornecer o material necessário para as atividades; 

- Aulas demonstrativas nas várias escolas de forma a promover o andebol e a 

atividade. 
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PLANO DE APOIO A NOVOS CLUBES 

 
Sendo a missão da Associação de Andebol do Porto o Fomento, 

Desenvolvimento e Divulgação do Andebol, o apoio a novos clubes surge como 

um incentivo para aqueles que já encontraram a motivação para promoverem a 

prática do Andebol.  

Este apoio deve ser entendido como um “empurrão inicial” para que o clube se 

organize, para que seja capaz de dar resposta a todos os aspectos logísticos e 

administrativos necessários à participação do clube nas provas oficiais, 

mantendo os seu dirigentes atentos para dar resposta a este tipo de questões.  

Um apoio financeiro, com o cumprimento de alguns objectivos a associação 

apoiará o novo clube financeiramente para que o início seja mais “leve” e que o 

arranque seja tranquilo sem grandes sobressaltos.  

Contudo o clube terá a determinada altura, de ser autónomo, os seus dirigentes 

terão de saber os procedimentos a executar para as diferentes situações, os 

seus técnicos terão de ser capazes de dar resposta ao crescimento e 

desenvolvimento dos seus atletas e o clube terá de arranjar mecanismos de 

financiamento que lhe permita a continuação da prática de forma sustentada e 

segura. 

I. Apoio Administrativo 

a. A Associação irá prestar formação aos Dirigentes para que estes sejam 

capazes de dar resposta a todas as solicitações que a participação em 

provas carece: 

b. Filiação do Clube – que procedimentos; quais os documentos 

necessários; 

c. Inscrição de Agentes (Atletas, Oficiais dirigentes e Técnicos); 
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d. Participação em provas – Quais documentos são necessários para os 

jogos; se o jogo é em casa o que têm de fazer e quais são as 

necessidades de recursos humanos; 

 

e. Formação para oficial de mesa para além das que a Federação possa 

promover – O que é o oficial de Mesa; quais as suas Funções; o que 

tem de fazer; como preenche boletins de Jogo e Folhas de Rascunho. 

 

 

II. Apoio Financeiro 

A Associação irá enquadrar o novo clube no seu plano de desenvolvimento 

concedendo os seguintes beneficios: 

a. Isenção da taxa de filiação por 2 épocas 

b. Isenção das inscrições de atletas Bambis, Minis e Infantis. Caso este 

apoio esteja garantido por outra entidade, a AAPorto oferece o mesmo 

valor em custos de arbitragens. 

c. Oferecer 10 bolas para iniciarem os treinos; 

d. Oferecer 2 inscrições nos cursos de treinadores organizados pela 

Associação. 
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Anexo U 

Projecto Street Handball 

Vila do Conde 

Introdução 

Este projecto surge como uma forma de promoção e divulgação do andebol no 

município de Vila do Conde. 

O objectivo será mostrar e dar a conhecer à população local, a modalidade, 

através de um torneio de andebol de rua, durante um fim-de-semana, 

oferecendo muita diversão, alegria e competição a todos os interessados. 

 

Data do Evento: 

- Dia 25 Abril; 

 

Escalões: 

- O torneio seria direccionado ao escalão de Minis masculino e feminino; 

Necessidades Logísticas: 

- Campo de andebol (40X20); 

- Duas balizas; 

- Protecções à volta do campo (de forma a proteger a saída da bola); 

- Bancadas; 

- 2 Mesa para os oficiais de mesa e uma de apoio; 

- 4 Cadeiras; 

- Contentor ou tenda para a organização; 
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- Diplomas de participação; 

- Taça para os vencedores (e/ou medalhas); 

- Colunas e microfone; 

- Águas; 

- Alimentação para equipas e staff (Almoço). 

 

Recursos Humanos: 

- 3 Oficiais de mesa; 

- 6 Árbitros. 

- 2 Pessoas Staff. 

 

Modelo Competitivo: 

- 8 Equipas (4 Masculinas e 4 Femininas); 

- 12 Jogos (6 Masculinos e 6 Femininos); 

- Jogos de 20 minutos (3 minutos de intervalo); 

- Período Competitivo (das 9:30 às 12h e das 15h às 18:30); 

- Período de Almoço (12h às 15h); 

- Cerimónia de Encerramento às 18:30. 

 


