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RESUMO 

O Desporto é uma matéria de interesse público e está consagrado na 

Constituição da República Portuguesa. Os Municípios, na qualidade de poder 

local, sempre tiveram uma importante intervenção no âmbito desportivo, 

designadamente como principais promotores e dinamizadores do 

desenvolvimento desportivo local, logo, por maioria de razão, foram os principais 

promotores e dinamizadores do desenvolvimento desportivo a nível nacional.  

No caso de Santo Tirso, tem sido apanágio esta forma de governação, 

reconhecendo o importante papel que o Desporto assume na sociedade. 

O planeamento é a função primordial de uma qualquer organização, sendo a 

fase do processo de gestão na qual são tomadas decisões sobre os propósitos, 

as políticas, as estratégias, os programas e os planos que direcionam a 

organização.  

Cientes desta necessidade, defendemos a realização de planos estratégicos de 

desenvolvimento desportivo nas autarquias locais, motivação esta que está na 

base do presente documento. 

Dito isto, o objetivo deste estudo passa por identificar as principais perceções de 

dirigentes associativos, políticos e empresários, de forma a elaborar e apresentar 

um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo para o concelho de Santo 

Tirso, que defina uma linha de intervenção num horizonte temporal até 2030.  

No fundo, prestar um contributo real para o conhecimento e compreensão do 

fenómeno desportivo no concelho de Santo Tirso, bem como da atuação da 

autarquia e dos demais agentes desportivos com quem esta se relaciona, 

apresentando um produto final e de aplicação prática. 

Para o efeito, como processo de investigação utilizámos uma abordagem 

qualitativa, usando como metodologia a etnometodologia e, como instrumentos 

de recolha a observação participante, o focus group e as entrevistas individuais.  

Como principais resultados do estudo, verificamos que as perceções dos 

dirigentes, políticos e empresários vão no sentido de reconhecer a importância 

e necessidade de planear estrategicamente, assim como o importante papel que 
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as autarquias locais tiveram e continuam no desenvolvimento desportivo local e 

nacional.  

Ainda assim, a questão que se coloca é se o planeamento e a definição de uma 

estratégia sobrevivem à vontade política, se há a coragem na administração 

pública para definir uma estratégia e não ceder à discricionariedade da atividade 

política e da sua dependência do voto.  

O papel das autarquias no desenvolvimento do desporto é sobejamente 

reconhecido, mas urge que esta intervenção seja planeada e sustentável, tendo 

a sociedade consciência da necessidade de uma melhor governança e de uma 

liderança capaz de estar à altura das exigências dos tempos de hoje.  

O Desporto não pode alhear-se desta realidade e deve efetuar a sua intervenção 

de uma forma planeada, sustentável e preocupada com o impacto nas gerações 

futuras, satisfazendo obviamente, na medida do possível, as necessidades das 

gerações presentes. 

Para concluir, identificamos algumas limitações do estudo, como, por exemplo, 

a pouca expressão do sexo feminino nos instrumentos aplicados (entrevistas 

individuais e focus group) ou a excessiva limitação territorial dos participantes, 

sendo, também, possível considerar desde já a hipótese de elaboração de 

estudos futuros, nomeadamente na conceção de uma estratégia intermunicipal 

ou regional de desenvolvimento desportivo. 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: autarquias locais, desenvolvimento organizacional, 

desenvolvimento sustentável, estratégia, liderança e planeamento estratégico. 
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ABSTRACT 

Sport is a matter of public interest and it is established in the Constitution of the 

Portuguese Republic.  Municipalities, as local authorities, have always had an 

important intervention in sports, as the main promoters of local and national 

sports. In the case of the municipality of Santo Tirso, this form of governance has 

been a hallmark, recognizing the important role that sports have in society. 

Planning is the primary function of any organization, being the phase of the 

management process in which decisions are made about the policies, strategies, 

programs and plans that drive the organization forward.  

Aware of this need, we advocate the implementation of strategic sports 

development plans. 

That said, the aim of this study is to identify the main perceptions of associative 

leaders, politicians and businessmen, in order to elaborate and present a 

Strategic Sports Development Plan for Santo Tirso, which defines a line of 

intervention in a time horizon up to 2030. 

In essence, the main objective is to make a real contribution to the knowledge 

and understanding of the sports phenomenon in the municipality of Santo Tirso, 

as well as the performance of the municipality and the other sports agents with 

which it relates, presenting a final product and a practical application. 

For this purpose, in the research process that we made, we used a qualitative 

approach, using ethnomethodology as methodology.  

As collecting instruments, we used the participant observation, the focus group 

and the individual interviews.  

As main results of the study, we find that the perceptions of leaders, politicians 

and businessmen are to recognize the importance and necessity of strategic 

planning, identifying that local authorities have had and continue to play a very 

important role in local and national sports development. 
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Even so, the question that will arise in the future will be whether the planning and 

definition of a strategy survives to the political decision; if there will be the courage 

in the public administration to define a strategy and not give up to the discretion 

of political activity and its dependence towards the vote.  

The role of local authorities in the development of sport is widely recognized, but 

it is urgent that this intervention is planned and sustainable, with a society aware 

of the need for better governance and leadership that can meet the demands of 

today.  

Therefore, sport cannot ignore this reality and must intervene in a planned, 

sustainable and concerned way, thinking about the impact on future generations, 

obviously meeting the needs of present generations as far as possible. 

To conclude, we identified some limitations in the study, such as, for example, 

the low expression of females in the applied instruments (interviews and focus 

group) or the excessive territorial limitation of the participants. As future studies, 

we point out the conception of an intercity or regional sports development 

strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key Words: leadership, local authorities, strategy, strategic planning, 

sustainable development and organizational development
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1.1 Contextualização  

A prática desportiva é uma realidade intrínseca à nossa condição de ser humano, 

bastando para tal que nos reportemos à antiguidade clássica para percebermos 

a importância que esta sempre assumiu (Lessa, 2008, pp.4 e Bento & al, 2012, 

pp.43).  

Milhares de anos volvidos, foi no período da revolução industrial que se 

promoveu a maior alteração na visão ancestral do Desporto, em virtude das 

enormes transformações sociais resultantes desse tempo. Assim, podemos 

afirmar que o Desporto, como o conhecemos nos dias de hoje, teve a sua génese 

em 1896, quando Pierre de Coubertin recuperou os Jogos Olímpicos da 

Antiguidade, no período pós-revolução industrial, intitulando-os de Jogos 

Olímpicos da Era Moderna (Joaquim, 2009, pp. 19). 

Ora, se inicialmente a prática desportiva era residual, a evolução científica e 

tecnológica permitiu libertar o Homem, dando-lhe mais tempo para a satisfação 

de necessidades que não lhe eram primárias. Este tempo livre permitiu que este 

pensasse na prática de atividade física como uma solução para a melhoria da 

sua qualidade de vida, como uma forma de combater o sedentarismo e promover 

ganhos ao nível da sua saúde.  

Assim, verificamos uma generalização da prática desportiva, generalização, 

essa, que está na base da ludificação do Desporto (Antunes, 2016). No último 

terço do século XX, o Desporto conquistou todos os grupos sociais, faixas etárias 

e géneros, começando a ser massificada a sua prática. 

Por tudo isto, é indiscutível que o Desporto goza de uma omnipresença e de uma 

omnipotência, invulgares nos dias de hoje, quando comparado com outras 

realidades. Como refere Amado (2003, p. 81), “o Desporto pauta a vida 

quotidiana do planeta, enquanto fenómeno quase omnipresente, para os que o 

praticam (e são bastantes), para os que a ele assistem (e são muitos) e para os 

que dele falam (e são quase todos).”1 

                                                           
1 Desporto e Municípios, Jorge Olímpio Bento e José Manuel Constantino, 2012, pp. 45 
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Na verdade, o Desporto atingiu um papel de destaque nas sociedades 

modernas, o que não será necessariamente positivo, pois, associado a todas as 

suas vantagens, temos de considerar o lado “perverso da medalha”, como a 

corrupção, doping, resultados combinados e a violência (Bento & al, 2012, pp. 

43-44). 

No entanto, o fenómeno desportivo está em constante mutação e reinvenção, 

razão pela qual cremos que se purgará a si próprio e encontrará o caminho que 

desde cedo os gregos entenderam ser a sua maior força e o seu maior valor, o 

culto da humanidade e da paz, a promoção da saúde e bem-estar, o facto de ser 

um veículo transmissor de valores e princípios estruturantes e transversais a 

toda a Humanidade (Código de Ética Desportiva, 2014).  

Ao nível do impacto financeiro, o Desporto representa cerca de 3% do comércio 

mundial (Bento & al, 2012, pp.43-46), afirmando-se como uma expressão da 

atividade humana em todo o mundo, independentemente de raças, credos, 

géneros e outros dogmas que assolam muitas vezes a nossa humanidade. Como 

tal, o Desporto encontra-se diretamente associado a um grande retorno 

financeiro, turístico e mediático, sendo claras as evidências de que este tem um 

forte impacto nas economias, sejam elas locais, nacionais ou internacionais, e 

que o turismo desportivo está cada vez mais em voga e em crescimento. 

O presente trabalho pretendeu potenciar este fenómeno e correlacionar as 

opções políticas com o Desporto. 

De acordo com Manuel Proença de Carvalho, “estamos no domínio da Política, 

quando no âmbito da sociedade se arbitra, se concilia ou se procura a melhor 

solução para os desafios do momento e, depois, se decide”, denominando esta 

conduta como “a arte de governar”2. 

Portanto, tratando-se o Desporto de matéria de interesse público e estando 

consagrado na Constituição da República Portuguesa, a administração pública, 

central ou local, deve repartir responsabilidades, apoiar e assumir compromissos 

                                                           
2 Desporto e Municípios, Jorge Olímpio Bento e José Manuel Constantino, 2012, pp. 47 
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para a sua promoção, criando políticas públicas que promovam o acesso de 

todos os cidadãos à sua prática. 

Em Portugal, o Desporto evoluiu em três fases, que não iremos aqui escalpelizar, 

mas que enumeramos: da génese do Desporto moderno ao início do Estado 

Novo; período do Estado Novo; e da Constituição da República Portuguesa até 

à atualidade (Bento & al, 2012, pp.47-55). 

Dito isto, foram as Autarquias Locais, enquanto entidades mais próximas dos 

cidadãos e, como tal, as mais aptas para resolverem os problemas das suas 

populações, que mais contribuíram e continuam a contribuir para o 

desenvolvimento do Desporto em geral (Joaquim, 2009, pp. 23).  

Destarte, é hoje comummente aceite que foram as Autarquias Locais o motor do 

desenvolvimento desportivo local, assumindo um papel preponderante no 

Desporto Nacional, sendo responsáveis por grande parte do investimento 

nacional em infraestruturas desportivas e no desenvolvimento de programas 

desportivos. 

No caso de Santo Tirso tem sido seguida uma política de governação local que 

assenta no reconhecimento de que o Desporto encerra em si um capital de 

valores e princípios incomensuráveis, sendo entendido como um instrumento de 

liberdade, cidadania e participação cívica, além de, obviamente, lhe ser 

reconhecido um importante papel na promoção da saúde e bem-estar, quer 

físico, quer intelectual. 

Ciente disto, o município de Santo Tirso põe em prática uma visão transversal 

do fenómeno desportivo, com uma oferta desportiva o mais completa possível, 

de modo a garantir a satisfação de todos os munícipes, mas não só. O município 

de Santo Tirso tem feito uma forte aposta na promoção e apoio a diversas 

iniciativas desportivas, nas mais variadas modalidades, promovendo o Desporto 

e a adoção de comportamentos saudáveis.  

Esta visão transversal permite que o Desporto assuma grande importância na 

estratégia de desenvolvimento do Município, pecando, contudo, pela falta de um 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, que balize e oriente a sua 
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atuação, situação que nos foi possível verificar através do nosso trabalho de 

investigação. 

1.2 Problemática  

Portanto, através do nosso processo de investigação foi-nos possível perceber 

que o Município de Santo Tirso não dispõe de um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo. 

Neste sentido, e concordando com (Giacobbo, 1997) no reconhecimento de que 

a atuação de uma organização com responsabilidades no desenvolvimento 

desportivo não se pode basear em pressupostos subjetivos, pouco 

fundamentados e de caráter pontual, antes pelo contrário, que a sua intervenção 

deve ser planeada, devidamente projetada e estruturada, tornou-se evidente a 

necessidade de desenvolver este projeto. 

Além disto, assola-nos a questão sobre qual o futuro do Desporto, qual o 

caminho que o desenvolvimento desportivo irá percorrer e de que forma é que o 

Desporto se irá apresentar num futuro próximo, reconhecendo-lhe, à partida, a 

sua importância enquanto fenómeno social, histórico, humano e formativo. 

Ora, sendo as autarquias locais os agentes públicos mais próximos dos 

cidadãos, competir-lhes-á esta função de implementação de políticas públicas 

desportivas, dirigidas a todos os cidadãos e em todas as dimensões do Desporto. 

Deste modo, apesar da sua aparente simplicidade, o Desporto é dotado de uma 

enorme complexidade, já que se encontra em permanente metamorfose e 

evolução, ocupando cada vez mais um espaço próprio e inigualável na 

sociedade.  

O conceito de Desporto pode ser definido de diversas formas, sendo que 

reconhecemos, para o nosso trabalho, a definição que consta da Carta Europeia 

do Desporto, ou seja, o conceito de Desporto engloba “todas as formas de 

atividade física que, através de uma participação organizada ou não, têm por 

objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na 

competição a todos os níveis” (artigo 2º, ponto 1 da Carta Europeia do Desporto). 
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1.3 Relevância 

Apesar da importância crescente do planeamento estratégico para a tomada de 

decisões nas organizações, facto é que o uso deste instrumento é diminuto, no 

que às autarquias locais diz respeito.  

Esta constatação é óbvia pela dificuldade em encontrar estudos científicos sobre 

esta matéria. Ainda assim, foi-nos possível perceber que existem algumas 

autarquias que possuem planos estratégicos de desenvolvimento desportivo, 

mas numa mera lógica de apresentação de atividades, infraestruturas e 

medidas, não indo muito além desta simples enumeração. 

No sentido do que temos vindo a discorrer, as autarquias locais são 

extremamente relevantes no contexto desportivo português, quer pelo impacto 

que sempre tiveram e continuam a ter no desenvolvimento de programas 

desportivos, quer no investimento que fazem ao nível das infraestruturas 

desportivas.  

Portanto, as autarquias, enquanto poder local, têm tido um importante papel ao 

nível do Desporto. Paipe, 2016, citando Gallardo & Gómez Jiménez, 2004 e, 

Pereira, 2009., dá corpo a esta nossa afirmação: “É nesta ótica, que os 

municípios sendo as entidades da administração estatal que mais próximas se 

encontram do cidadão, tem atribuições e competências fundamentais para a 

prossecução da missão do Estado no âmbito desportivo. Isto é, servir os 

cidadãos e as organizações, dar boas respostas às aspirações, necessidades e 

motivações, e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas 

através da definição de políticas e oferta de serviços desportivos.”  

Dito isto, para a execução deste trabalho encontramos apoio em estudos 

desenvolvidos por outros investigadores, em áreas conexas como a atuação dos 

municípios no domínio das politicas desportivas, governança, liderança, 

desenvolvimento sustentável, papel social do desporto (Paipe, 2016; Sausen & 

al, 2011; Soares, 2006; Scatolin, 2015; Amador, 2014; Terence, 2002; Giacobbo, 

2007: Barambão, 2012; Torres, 2006; Gonçalves, 2005; Alday, 2000).   

É neste contexto que o presente estudo se insere, com uma abordagem aos 

conceitos de desenvolvimento organizacional, governança e liderança, 
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concomitantemente com o papel das estruturas municipais na concretização de 

políticas desportivas, sustentadas no planeamento e na estratégia. 

A racionalização dos recursos públicos e uma melhor gestão do erário público, 

resultam de novos modelos de governança e de uma nova sensibilização para o 

desenvolvimento sustentável e para a preservação do meio ambiente. As 

exigências por uma gestão mais eficiente e eficaz são hoje mais evidentes e 

incontornáveis. Citando J.P. Sarmento, A. Pinto, C.P Costa & C.A.F. Silva (2011) 

“também no Desporto (…) a procura de níveis cada vez mais elevados” exige 

“dos decisores e líderes das organizações uma constante preocupação pela 

definição e implementação de políticas de desenvolvimento”, sendo reconhecido 

ao desporto o seu papel enquanto “fenómeno social de enorme complexidade, 

onde a interação com os vários sectores de funcionamento da sociedade obriga 

a adaptações constantes aos pressupostos ambientais em que está inserido ou 

de que é dependente.” 

Assumida esta lacuna e conhecendo a importância deste tema, entendemos 

elaborar o presente documento estratégico, onde planeamos, projetamos e 

estruturamos aquilo que deverá ser a intervenção da Câmara Municipal de Santo 

Tirso, na área do Desporto, promovendo um verdadeiro desenvolvimento 

desportivo do concelho, que se quer sustentado, rigoroso e estratégico. 

Pretende-se que este seja um documento técnico que sirva de apoio para 

coordenar a atuação do Município. Por este motivo, entendemos envolver vários 

dos interveniente e setores de atividade que gravitam à volta do Desporto, 

procurando parcerias e sinergias para uma ação concentrada e coordenada, que 

permita o almejado desenvolvimento desportivo do concelho de Santo Tirso. 

Por fim, referir que nos múltiplos estudos académicos sobre o estado da arte da 

gestão desportiva dos municípios, poucos são o que se dedicam a este tema, ou 

seja, ao planeamento estratégico, na área do Desperto, pelas autarquias locais. 

1.4 Objetivo  

Este estudo tem por objetivo geral identificar as principais perceções de 

dirigentes associativos, políticos e empresários, de forma a elaborar um plano 
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estratégico de desenvolvimento desportivo que vá ao encontro das reais 

necessidades do concelho.  

Assim, esperamos dar um contributo real para o conhecimento e compreensão 

do fenómeno desportivo no concelho, bem como da atuação da autarquia e dos 

demais agentes desportivos com quem esta se relaciona. 

Para o efeito, identificamos os seguintes objetivos específicos: 

- Compreender as perceções dos dirigentes desportivos sobre o fenómeno 

desportivo no concelho; 

- Analisar a atuação da autarquia no que concerne à organização do Desporto 

em Santo Tirso; 

- Mapear as relações entre os principais atores desportivos em Santo Tirso: 

dirigentes, políticos e empresários; 

- Analisar o ambiente interno (pontos fracos e fortes) e o ambiente externo 

(oportunidades e ameaças) do fenómeno desportivo de Santo Tirso. 

Com base nestes objetivos específicos e na revisão de literatura apresentamos, 

com o presente trabalho, um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, 

que tem por base a definição de um plano estratégico, o uso da metodologia 

BSC, a análise SWOT e a aplicação conjunta desta duas.  

Este processo de investigação permitiu-nos culminar com a elaboração de um 

plano operacional que define, claramente, uma linha de intervenção num 

horizonte temporal até 2030, oferecendo um produto final e de utilização prática. 

Na investigação foi utilizada uma abordagem qualitativa, utilizando como 

metodologia a etnometodologia e, como instrumentos de recolha a observação 

participante, o focus group e as entrevistas individuais.  

Reconhecendo que um plano estratégico é um processo de consolidação de 

ideias, diretamente relacionado com a sua implementação prática e 

exequibilidade, este Plano é um documento no qual são definidas as prioridades, 

metas e objetivos a curto, médio e longo prazo.  



Introdução 

36 | P á g i n a  
 

Para concluir, sendo o planeamento estratégico um processo de 

desenvolvimento complexo, composto pelos propósitos da organização, pelas 

suas estratégias e que tem de ser refletido em ações práticas (Terence, 2002), 

ao longo do seu decurso, haverá seguramente a necessidade de se proceder a 

ajustes e alterações, até pela “velocidade” a que correm os dias de hoje. Saúda-

se que tal ocorra, pois demonstrará a aplicabilidade e pertinência deste Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Desportivo.   
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2.1 Concelho de Santo Tirso 

2.1.1 Contextualização histórica: Santo Tirso, o concelho e o seu 

desenvolvimento 

O concelho de Santo Tirso ocupa uma área entre o Grande Porto, o Vale do Ave 

e o Vale do Sousa, localizando-se maioritariamente na região do Douro Litoral e, 

de forma residual, na margem direita do Ave, onde se situa a União de 

Freguesias de Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira (Região do Minho).  

O seu território administrativo, recentemente redefinido (2013), conheceu ao 

longo da história diferentes limites geográficos. Podemos, para tal, identificar 

duas fortes influências para a definição do seu atual território: o antigo couto do 

mosteiro beneditino, que constituiu a realidade geográfica e jurídico-

administrativa que lhe deu origem, e as várias reformas legislativas que definiram 

ao longo dos tempos o território do concelho. 

Vejamos então, de forma resumida, a sua evolução ao longo dos tempos. 

O mosteiro fundado por D. Unisco Godiniz no ano de 978, na sua Vila de Moreira 

de Riba d'Ave, está na origem do atual concelho de Santo Tirso. O couto do 

mosteiro de Santo Tirso foi instituído em 1097 pelo conde D. Henrique, o qual o 

doou a Soeiro Mendes da Maia. No ano seguinte, o couto foi novamente doado, 

desta vez ao mosteiro beneditino, cujo abade era D. Gaudemiro. Ao mosteiro, 

pertenceram as terras do couto até ao séc. XIX, quando por decreto de António 

José Aguiar se deu a expropriação dos bens das ordens religiosas (Moreira & al, 

2003). 

Apenas no decreto n.º 66, de 28 de junho de 1833, é mencionado pela primeira 

vez o concelho de Santo Tirso, precisamente com as mesmas freguesias e 

limites que tinha o couto do mosteiro – Santo Tirso, Santa Cristina do Couto, S. 

Miguel do Couto, parte de Burgães e Monte Córdova da Várzea ou de Baixo. No 

entanto, esta estrutura administrativa, que no país compreendia 816 concelhos, 

só se tornou efetiva em 1834, com a vitória das tropas liberais, tornando Santo 

Tirso num concelho (Moreira & al, 2003).  

Assim, foi em 11 de maio de 1834, quarenta e seis dias após a retirada dos 

monges de S. Bento, que toma posse a Comissão Municipal interina do futuro 
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concelho de Santo Tirso, a qual ficou sediada num dos edifícios do concelho. A 

6 de outubro de 1834, quando a primeira vereação municipal tomou posse, a 

povoação de Santo Tirso contava com cerca de 100 habitantes e 98 casas. A 

indústria local era artesanal e resumia-se a 13 fornos para a cozedura de pão 

(Moreira & al, 2003).  

Em 1839, integraram o concelho as freguesias de S. Miguel do Couto e Burgães, 

desanexadas do então concelho de S. Tomé de Negrelos, que acabaria por ser 

extinto em 1855, passando todas as suas freguesias a integrar o concelho de 

Santo Tirso, com exceção de Penamaior, que incorporou o concelho vizinho de 

Paços de Ferreira (Moreira & al, 2003).  

Em 1860, a Câmara determinou que a feira, até então quinzenal, passasse a ser 

semanal e se realizasse à segunda-feira. Por essa altura, a sede de concelho, 

elevada a vila por Carta Régia de 14 de dezembro de 1863, pouco mais era do 

que o Mosteiro de São Bento e um conjunto de edifícios que se localizavam na 

sua envolvente. A alteração do traçado da estrada Porto-Guimarães, fazendo-a 

passar pelo centro da cidade, foi o primeiro rasgo de visão urbana, que veio a 

marcar o aglomerado até aos dias de hoje. A Praça Conde de S. Bento é uma 

das obras mais emblemáticas de então e revela um forte sentido de urbanidade 

(Moreira & al, 2003).  

Outras obras, como, por exemplo, a ponte sobre o Rio Ave, que faz a ligação a 

Famalicão, construída em 1882, garantindo a ligação do Porto a Vila Pouca de 

Aguiar e à margem esquerda do Rio Ave, onde se localizava a estação de 

caminho de ferro da Linha de Guimarães, concessionada por Decreto do 

Governo de 16 de abril de 1879 e inaugurada a 31 de dezembro de 1883, 

contribuíram também para o seu desenvolvimento (Moreira & al, 2003). 

Em 1879, por requerimento da população, a freguesia de S. Miguel das Aves foi 

desanexada do concelho de Vila Nova de Famalicão e passou a pertencer ao 

concelho de Santo Tirso. Em 1892, foi fundado o Hospital da Misericórdia, que 

se instalou junto ao Parque Conde São Bento (atual Parque D. Maria II). O ano 

de 1886 foi também um ano fértil, com a inauguração do Parque de Conde São 

Bento, da Escola Conde São Bento e do novo cemitério municipal (Moreira & al, 

2003).  
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No início do século XX, segundo o recenseamento geral da população de 1900, 

a cidade de Santo Tirso tinha um total de 3583 habitantes, 1658 homens, 1925 

mulheres e 838 fogos. Com a publicação, em 1934, do Decreto-Lei n.º 24802, 

tornou-se obrigatório que todas as povoações com mais de 2500 habitantes 

executassem um Plano Geral de Urbanização. 

Segundo o Anteplano de Urbanização de Santo Tirso de 1940, a cidade possuía 

4097 habitantes. Descreve o Anteplano de Urbanização de Santo Tirso que a 

freguesia de Santo Tirso possuía 4097 habitantes distribuídos do seguinte modo 

por sector de atividade: agricultura: 1112; indústria: 752; comércio: 774; 

artesanato: 549; outros: 910 (Moreira & al, 2003).  

O Anteplano caracterizava a cidade como um centro produtor agrícola e 

industrial, referindo a sua importância turística, orientada para um turismo de fim 

de semana, onde muito contribuiu a presença das Caldas da Saúde, estância 

termal a 3 km da cidade. 

A indústria existente na cidade de Santo Tirso centrava-se no têxtil, fundição, 

serração de madeiras, moagens, confeitaria, gráfica e mobiliário. As indústrias 

de maior dimensão localizavam-se a norte, na proximidade do Rio Ave, 

aproveitando a linha do comboio. Quanto à atividade agrícola e florestal, 

constatava-se a existência de 2000 hectares, 500 dedicados à agricultura e 1500 

à produção florestal (Moreira & al, 2003).  

Relativamente ao centro administrativo, este era constituído pela Câmara 

Municipal, que funcionava numa ala do Mosteiro de Santo Tirso; pela cadeia, 

pelo tribunal, que funcionava na Praça Conde São Bento; pela tesouraria e pela 

Secretaria da Fazenda Pública, junto ao Parque D. Maria II; pelos CTT, pela 

Caixa Geral de Depósitos, na Praça Conde São Bento; pela GNR, também junto 

ao Parque D. Maria II; pelo mercado e ainda pelo matadouro e cemitério (Moreira 

& al, 2003). 

Na área educativa, existiam duas escolas do ensino primário elementar, a Escola 

Conde São Bento e de Friães, o Liceu D. Diniz, a Escola Prática de Agricultura 

Conde São Bento e três colégios. A cidade possuía ainda um hospital, creches, 
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asilos e assistência médica numa relação de um médico por 2000 habitantes 

(Moreira & al, 2003). 

A rede viária principal era constituída pela EN105 (Porto-Guimarães), que 

atravessava o centro da cidade, assumindo dentro do perímetro urbano as 

funções de rua. A maioria das pessoas movimentava-se a pé, a cavalo, em 

carros puxados por bois ou cavalos, camioneta ou comboio. O fluxo automóvel, 

sobretudo de tráfego industrial, passava pelo centro da vila. O caminho-de-ferro 

não era muito utilizado, pois encontrava-se longe do centro da cidade (Moreira 

& al, 2003).  

Quanto às infraestruturas de saneamento básico, existia em 1940 abastecimento 

público de água feito a partir de captações em São Miguel do Couto e na 

Assunção. A rede de esgotos, que incluía drenagem de águas residuais e 

pluviais, estava longe de abranger todo o aglomerado e os lixos eram recolhidos 

em "estrumeiras" particulares (Moreira & al, 2003).  

A alteração administrativa, datada de 19 de novembro de 1998, criou o concelho 

da Trofa a partir da desanexação de oito freguesias do concelho de Santo Tirso, 

designadamente Alvarelhos, S. Martinho de Bougado, Santiago de Bougado, S. 

Mamede do Coronado, S. Romão do Coronado, Covelas, Guidões e Muro, 

definindo-se, a partir desse momento, a configuração do Município de Santo 

Tirso com 24 freguesias que abrangiam, parcialmente, os vales dos rios Ave, 

Leça e Vizela. 

A última alteração administrativa, ocorrida em 28 de janeiro de 2013, reorganizou 

o território concelhio, por agregação de freguesias, configurando uma nova 

divisão administrativa, que passou a incluir apenas 14 freguesias, sem que 

tivesse existido alguma desanexação. 

Do ponto de vista geográfico, o território ocupa um lugar de transição entre a 

fachada atlântica e o interior mais acidentado e montanhoso, que conhece em 

Monte Córdova o seu primeiro registo orográfico digno de registo.  

A ocupação humana e as atividades artesanais conferiram à região uma 

personalidade particular, cujo fácies rural, apesar de profundamente alterado 
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pelo processo de industrialização operado na região a partir de meados do 

século XIX, a sua paisagem ainda preserva. 

Atualmente, Santo Tirso é uma cidade que ocupa uma posição privilegiada 

relativamente aos principais eixos rodoviários que atravessam a região norte. A 

ligação entre Porto e Braga (A3) constituiu um fator determinante para a 

capacidade atrativa do Município. Além desta, cruzam a área municipal 96 km 

de estradas que ligam o Município às sedes de municípios vizinhos.  

A queda da indústria têxtil teve forte impacto no concelho, criando graves 

assimetrias e colocando a região como uma das zonas mais pobres do país.  

No entanto, hoje, através da inovação têxtil, procura-se o ressurgimento desta 

indústria que marcou toda uma região, passando o foco pelo empreendedorismo 

e desenvolvimento industrial.  

Ao nível do ensino, são várias as escolas primárias, básicas e secundárias, 

encontrando-se em aberto a possibilidade de oferta ao nível do ensino superior 

universitário, sendo certo que já existem cursos do Instituto Politécnico do Porto, 

totalmente ministrados na cidade de Santo Tirso. 

2.1.2 Santo Tirso na atualidade 

O Município de Santo Tirso insere-se no distrito do Porto e integra a Área 

Metropolitana do Porto, ocupando uma área geográfica de transição entre o 

Grande Porto, o Vale do Ave e o Vale do Sousa, com uma área de 132,6Km2 e, 

de acordo com os últimos censos (2011), por 71.530 habitantes. Contudo, dados 

do INE de 2017 refletem que Santo Tirso tem vindo a perder população, 

contando 68.524 habitantes. 

É limitado a norte pelos concelhos de Vila Nova de Famalicão e de Guimarães, 

a nordeste por Vizela, a leste por Lousada, a sudeste por Paços de Ferreira, a 

sul por Valongo, a sudoeste pela Maia e a oeste pela Trofa.  



2.Enquadramento  

 

44 | P á g i n a  
 

 

Figura 1 - Enquadramento Territorial do município de Santo Tirso (Fonte: ViaMichelin) 

 

Santo Tirso apresenta-se hoje como um Município estratégico, em resultado da 

sua localização, já que se encontra a apenas 30 km de todas estas importantes 

localidades da região norte: Porto, Braga, Guimarães, Maia, Vila Nova de Gaia, 

Vila Nova de Famalicão, Póvoa de Varzim ou Vila do Conde. 

É um concelho onde o passado, o presente e o futuro se cruzam, aliando a 

história com a modernidade e apresentando uma imagem jovem e dinâmica, 

investindo nos seus recursos naturais, patrimoniais e culturais de forma 

sustentável, com o objetivo de fazer da cidade um marco na região norte. 

No que concerne ao património histórico, podemos destacar o Mosteiro de São 

Bento e os seus claustros, o Museu Municipal Abade Pedrosa, o Santuário da 

Nossa Senhora da Assunção, o Castro do Monte Padrão, o Mosteiro de 

Singeverga, a Igreja de São Pedro de Roriz, o Mosteiro de Vilarinho e as termas 

das Caldas da Saúde. 

Santo Tirso é também uma cidade virada para o futuro e, nesse sentido, 

destacamos o Museu Internacional de Escultura Contemporânea (o maior museu 

da especialidade em toda a Europa), o Parque Urbano Sara Moreira (na antiga 
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designação Parque Urbano da Rabada), o Parque do Ribeiro do Matadouro (que 

mereceu uma menção pela World Landscape Architeture), a Fábrica de Santo 

Thyrso (com a sua incubadora de Moda, Design e Tecnologia), o Vale Pisão, o 

Complexo Desportivo Municipal, entre outros. 

Ao nível da gastronomia, os jesuítas, os limonetes e a tarte de S. Bento ocupam 

lugar de destaque. Referir, ainda, como marcas de referência e identitárias do 

concelho, o licor de Singeverga (exclusivamente preparado pelos monges 

Beneditinos do Mosteiro de Singeverga), as bolachas do Mosteiro de Santa 

Escolástica e o Vinho Verde.  

O concelho de Santo Tirso foi criado em 1834 e, desde o momento da sua 

constituição até à atual reorganização administrativa territorial autárquica, várias 

foram as alterações ao nível do território, sendo que o Município era composto, 

até 2013, por 24 freguesias: Agrela, Água Longa, Areias, Burgães, Carreira, 

Guimarei, Lama, Lamelas, Monte Córdova, Palmeira, Rebordões, Refojos de 

Riba de Ave, Reguenga, Roriz, Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, São 

Mamede de Negrelos, São Martinho do Campo, São Miguel do Couto, São 

Salvador do Campo, São Tomé de Negrelos, Sequeiró, Vila das Aves, Vilarinho. 

Atualmente, após a reorganização administrativa, o Município passou a ter 14   

freguesias, representadas no mapa da figura 2.  
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Figura 2 - Mapa das Freguesias do concelho de Santo Tirso (fonte: Câmara Municipal de Santo Tirso) 

 

Portanto, das anteriores 24 freguesias, o Município é agora composto por apenas 

14, fruto de várias agregações: Agrela, Água Longa, União de Freguesias de 

Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira, Aves, Vila Nova do Campo, União de 

Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, Monte Córdova, Negrelos (São 

Tomé), Rebordões, Reguenga, Roriz, União de Freguesias de Lamelas e 

Guimarei, União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São 

Miguel) e Burgães e Vilarinho. 

Quanto à sua morfologia, os vales do Ave e Vizela a norte, o vale do Leça a sul 

e a serra da Assunção a nascente caraterizam o território municipal. Nos vales 

do Ave e Vizela, persiste um povoamento mais intenso e uma maior interligação 

da função habitacional com outras funções, nomeadamente atividades 

industriais, serviços e equipamentos.  

O povoamento é disperso e resulta de uma ocupação de tipo linear ao longo das 

estradas e vias públicas. Nesta área, onde reside cerca de 75% da população 
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do concelho, localizam-se os principais aglomerados urbanos do Município, 

como a cidade de Santo Tirso, sede do concelho, e as vilas das Aves, de Vila 

Nova do Campo, de S. Tomé de Negrelos, de Roriz, de Rebordões e de 

Vilarinho. 

No Vale do Leça, o povoamento é mais nucleado, embora apresente também 

alguma dispersão com ocupação de tipo linear ao longo das principais estradas 

e vias públicas, implantado geralmente a meia encosta e com caraterísticas mais 

rurais. São dominantes a ocupação agrícola no vale e os povoamentos florestais. 

Em termos de acessibilidades e transportes, Santo Tirso é servido pelas 

autoestradas A3 e A41, pelas estradas nacionais EN105, EN104, EN204, pelas 

estradas regionais ER207 e ER319, pela linha de caminho-de-ferro Porto-

Guimarães, com estações de passageiros na cidade de Santo Tirso e em Vila 

das Aves, e ainda por uma central de transportes rodoviários localizada na sede 

do Município. 

 

 

Quadro 1 - Município em números (fonte: Câmara Municipal de Santo Tirso |  INE, Censos 2011) 

 

2.1.2.1 Demografia 

Santo Tirso está inserido na Unidade Territorial (NUT) II do Norte e até 2008 

pertenceu à NUT III do Ave, que abrange na atualidade os concelhos de 

Cabeceiras de Basto, Fafe, Guimarães, Mondim de Basto, Póvoa de Lanhoso, 

Vieira do Minho, Vila Nova de Famalicão e Vizela. 

Deste modo, Santo Tirso e Trofa integram a Área Metropolitana do Porto, 

composta por 17 Municípios: Arouca, Espinho, Gondomar, Maia, Matosinhos, 

Oliveira de Azeméis, Paredes, Porto, Póvoa de Varzim, Santa Maria da Feira, 
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Santo Tirso, São João da Madeira, Trofa, Vale de Cambra, Valongo, Vila do 

Conde e Vila Nova de Gaia. A caracterização do concelho de Santo Tirso terá, 

neste contexto, dois enquadramentos regionais distintos. 

De acordo com o site do INE, tendo por base os Censos de 2011, podemos 

verificar, pela leitura do gráfico 1, que a região norte perdeu população na última 

década.

 

Gráfico 1 - Taxa de variação da população residente, Portugal e NUTS II, 1991/2001 e 2001/2011 (Fonte: 

INE, Censos 2011) 

 

Na figura 3 verificamos que Santo Tirso não é exceção, apresentando uma taxa 

de variação negativa: 

 

Figura 3  – Taxa de variação da população residente, por município, 2001/2011 (Fonte: INE, Censos 
2011) 
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Quanto à população residente (gráfico 2), Santo Tirso aparece com uma 

evolução demográfica constante, se considerarmos o período entre 2001 e 2011, 

não se tendo verificado uma acentuada retoma, que ocorreu ao nível dos 

restantes concelhos vizinhos do Ave, verificada na última década, o que fez com 

que o afastamento da evolução demográfica recente, que se começava a 

desenhar entre Santo Tirso e os mais próximos (Vila Nova de Famalicão, 

Guimarães e Trofa), se esbatesse com os resultados dos Censos de 2011. 

 

Gráfico 2 - População residente, no município (Fonte: AMP, Censos 2011) 

 

Analisando a evolução da população residente no concelho de Santo Tirso, 

verifica-se que o maior crescimento populacional ocorreu entre 1940 e 1960, 

sobretudo devido ao crescimento natural, ou seja, a uma elevada taxa de 

natalidade, já característica de décadas anteriores, acrescendo uma taxa de 

mortalidade cada vez mais diminuta. 

Na década de 60, houve uma forte quebra no crescimento populacional, em 

virtude da intensa emigração verificada. As causas da emigração são diversas, 

desde logo, razões económicas, às quais acresce a conjuntura política do país 

(regime ditatorial e guerra colonial), que conduziu à fuga de jovens recrutados 

para a guerra e também de opositores ao regime. O principal destino destes 

emigrantes eram os países da Europa Central.  
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Nos anos 70 e 80, há uma retoma do vigor do crescimento demográfico no 

concelho de Santo Tirso, devido sobretudo ao regresso dos militares e 

emigrantes das ex-colónias portuguesas, após o 25 de Abril de 1974, mas 

também devido ao regresso de portugueses que emigraram devido à conjuntura 

política do país. 

Desde 1981 que o crescimento populacional tem vindo a diminuir 

progressivamente, com um decréscimo populacional justificado pela queda da 

taxa de natalidade (gráfico 3), que, mesmo acompanhado pelo decréscimo da 

taxa de mortalidade (gráfico 4), não teve grande impacto no crescimento 

demográfico. De salientar o pequeno aumento da taxa de mortalidade infantil 

entre 2011 e 2013. 

 

Gráfico 3 - Taxa de natalidade no município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 
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Gráfico 4 - Taxa de mortalidade infantil no município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 

 

Em 2012, Santo Tirso possuía 521,40hab/km2 (gráfico 5). A sua densidade 

populacional tem vindo a manter-se, embora apresente uma pequena descida 

desde 2001. Dados do INE de 2017, refletem uma queda para 502 hab/km2. 

 

Gráfico 5 - Densidade populacional município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 
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De acordo com os censos de 2011, residiam no concelho de Santo Tirso 71.530 

indivíduos, dos quais 34 334 eram homens e 37 196 eram mulheres (gráfico 6).  

 

 

 

Gráfico 6 - Percentagem de residentes de acordo com o género, no município de Santo Tirso. Ano 2011 
(Fonte: AMP) 

 

No entanto, dados mais recentes do INE, de 2017, demonstram que a população 

residente tem vindo a diminuir, assim como a densidade populacional (quadro 2 

e gráfico 7). 
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Quadro 2 - Dinâmica populacional, 2017, Santo Tirso (Fonte: INE) 

 

Gráfico 7 - Evolução da população residente no período de 1991 a 2017 (Fonte: INE) 

 

Relativamente à evolução etária, desde a década de 60 até 2011, o peso relativo 

da faixa etária dos 0 aos 14 anos tem vindo a diminuir sucessivamente, 

acontecendo o inverso na faixa etária dos 15 os 64 anos entre as décadas de 60 

e 80, sendo que, na última década a tendência inverteu-se nesta faixa etária, 

que decresce pela primeira vez, a partir dos anos 80. Em contrapartida, o peso 

relativo da faixa etária dos + 65 anos tem vindo a crescer. gradualmente. 
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Gráfico 8 - Evolução etária no município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 

 

Numa análise percentual (gráfico 9), verificamos uma predominância da 

população correspondente à faixa etária dos 25-64 anos, representando 56% da 

população, seguindo-se a faixa etária dos 65 anos e mais, com 22% dos 

habitantes. A população mais jovem, entre os 0 e os 24 anos, corresponde a 

cerca de 22% da população. Esta distribuição reflete uma tendência de 

envelhecimento da população (gráfico 9), acompanhando a tendência verificada 

a nível nacional. 

 

Gráfico 9 - População residente por grupo etário, no município, no ano 2017 (Fonte: INE) 
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Gráfico 10 - Pirâmide população residente por grupo etário, no ano 2017, no município, no ano 2017 
(Fonte: INE) 

 

A partir do gráfico anterior (gráfico 10), é possível verificar uma predominância 

da população corresponde à faixa etária dos 50-54 anos, seguindo-se da faixa 

etária dos 44-50 anos.  

Observa-se, desta forma, uma tendência de envelhecimento da população, 

acompanhando a tendência verificada a nível nacional. 

 

Gráfico 11 - Índice de envelhecimento no município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 
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No concelho de Santo Tirso, a distribuição por freguesias não é homogénea 

(figura 4). Em 2011, as freguesias de Vila das Aves e Santo Tirso detinham 8.458 

e 14.107 residentes, respetivamente, com a maioria das freguesias a rondar os 

3.000 a 4.000 indivíduos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - População residente nas freguesias no concelho de Santo Tirso em 2011, antes da 
reorganização administrativa (Fonte: CMST) 

 

Apesar do maior dinamismo demográfico das freguesias do vale do Leça, é junto 

aos rios Ave e Vizela, no quadrante norte do concelho (figura 5), que continuam 

a concentrar-se as mais elevadas densidades populacionais, sendo superiores 

a 1000 hab/km2 nas freguesias de Santo Tirso, Vila das Aves e Vila Nova do 

Campo (S. Salvador do Campo e S. Martinho do Campo). O vale do Leça, que 

corresponde à área mais a sul, apresenta valores mais reduzidos, com destaque 

para o território de Guimarei, que apresenta a menor densidade populacional do 

concelho (92.2 hab/km2). 
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Figura 5 - Densidade populacional nas freguesias do concelho de Santo Tirso em 2011, antes da 

reorganização administrativa (Fonte: CMST) 

 

No que concerne ao nível de escolaridade, pela sua génese e desenvolvimento 

virado para o têxtil, ainda se verifica uma forte marca desse período através da 

predominância dos ensinos básicos e falta de escolaridade da população, sendo 

que apenas 9% tem curso superior (gráfico 12). 
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Gráfico 12 - Níveis de escolaridade no município de Santo Tirso (Fonte: AMP) 

 

Ao nível dos estabelecimentos de ensino, dados do Pordata de 2012, são 

identificados no concelho 118 equipamentos (gráfico 13), de acordo com a 

seguinte distribuição: 45 do pré-escolar, 65 do ensino básico (1º, 2º e 3º ciclo) e 

8 do ensino secundário. Acompanhando a evolução da demografia, verificamos 

que entre 2009 e 2012 houve uma redução de estabelecimentos do pré-escolar 

e 1º ciclo, explicado com o encerramento de algumas escolas. 

 

Gráfico 13 - Estabelecimentos de ensino no concelho de Santo Tirso 2009-2012 (Fonte CMST e 
PORDATA, 2012) 
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2.1.2.2 Economia 

Ao nível do desenvolvimento económico, através da consulta a dados fornecidos 

pelo gabinete do INVEST Santo Tirso, podemos verificar que o concelho está a 

passar por um forte período de dinamismo económico, patente na redução da 

taxa de desemprego de 18,67% em outubro 2013 para 7,65% em junho de 2018 

e no aumento do volume de negócios de 1.613.941,00€ em 2014 para 

1.764.011,00€ em 2016. 

No que concerne aos setores de atividade, verificamos que o concelho tem uma 

economia centrada no setor secundário, nomeadamente na indústria 

transformadora, sendo que, “a este nível, o concelho apresenta um perfil mais 

industrial e menos terceirizado do que o da Área Metropolitana do Porto, em linha 

com o perfil produtivo que caracteriza o Vale do Ave” (INVEST Santo Tirso, 

2018). Na figura 6 podemos constatar esta afirmação. 

 

Figura 6 - Volume de negócios (esquerda) e valor acrescentado bruto (direita) do setor empresarial, por 
grandes setores de atividade, em 2016 (valores em milhares de euros) (Fonte: CMST) 

 

Entre outubro de 2013 e maio de 2018, as exportações cresceram 30,90%, um 

aumento superior à média nacional e da Área Metropolitana do Porto (figura 7). 
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Figura 7 - Volume de exportações (Fonte: CMST) 

 

Referir, ainda, que Santo Tirso tem várias zonas empresariais para acolhimento 

do tecido industrial, nomeadamente Alto da Cruz, Ermida, Vilarinho, Fontiscos, 

Palmeira, Várzea do Monte, Poupa e Argemil.  

Por fim, relativamente à percentagem de população empregada por atividade 

económica, dados do INE de 2016 demonstram que a distribuição maioritária é 

entre a indústria e o comércio e serviços, sendo residual as áreas da agricultura, 

pecuária e silvicultura (gráfico 14). 

 

Gráfico 14 - Pessoal ao serviço em estabelecimentos localizados no município de Santo Tirso, no ano 
2016 (fonte: INE) 
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2.2 Câmara Municipal de Santo Tirso 

2.2.1 Dos Municípios 

É a Lei n.º 142/85, de 18 de novembro, que preceitua a criação de municípios. 

Nos termos da presente lei, compete à Assembleia da República a apreciação 

de diligências que pugnem pela criação, extinção e modificação de municípios, 

devendo ter em conta a vontade das populações, razões de ordem histórica, 

cultural, fatores geográficos, demográficos e económicos.  

Portanto, exige-se que haja um mínimo de 10.000 eleitores e uma área mínima 

de 24km2, composta por um centro urbano com pelo menos 5.000 eleitores e 

infraestruturas básicas como estabelecimentos de ensino, farmácias, bombeiros, 

unidades de saúde, entre outros, por forma a não criar municípios inviáveis e 

não sustentáveis. 

Além disto, referir a necessidade de, sempre que se propõe a criação de um 

novo município, existir um parecer favorável das Assembleias de Freguesia que 

irão integrar o novo município. Relativamente a este ponto, a não observância 

dos procedimentos previstos na lei suprarreferida pode originar a condenação 

do Estado por violação de ato legislativo.  

É exemplo disso o caso do Município da Trofa, criado pela Lei n.º 83/98, de 14 

de dezembro, no distrito do Porto, com o Município de Santo Tirso a invocar a 

violação da Lei n.º 142/85, de 18 de novembro, por se considerar prejudicado 

com a criação do município em causa, pedindo a condenação do Estado pelos 

prejuízos causados, tendo vencido a contenda (Ac. STJ 2ª secção, de 14 de 

junho de 2007, Proc. 07B190). 

De acordo com o artigo 250ª da CRP, são órgãos representativos do município 

a assembleia e câmara municipal. 

A Assembleia Municipal é o órgão deliberativo do Município. Sendo um órgão 

colegial, é composto por membros eleitos diretamente e pelos presidentes de 

junta das juntas de freguesia que integram o concelho. Os membros da 

Assembleia Municipal são denominados de deputados municipais, sendo que a 

assembleia é o órgão de fiscalização do órgão executivo (Câmara Municipal) e 
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é dotada de poderes deliberativos. As competências da Assembleia Municipal 

estão estatuídas nos artigos 24º e 25º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

Por sua vez, a Câmara Municipal é o órgão executivo do Município, sendo 

também um órgão colegial eleito pelo método de Hondt. A Câmara Municipal 

assume-se como um órgão peculiar no quadro político nacional, uma vez que a 

sua composição não resulta de um acordo e existem na sua composição duas 

forças opostas, refletindo-se essencialmente pela presença de vereadores com 

e sem pelouro.  

Dito isto, Câmara Municipal é constituída pelo presidente da Câmara, que é o 

primeiro candidato da lista mais votada, e por um número de vereadores a definir 

de acordo com o número de eleitores do Município em questão. Entre os 

vereadores, podem existir também vereadores em regime de permanência e de 

não permanência.  

Quanto às suas competências, dispõem os artigos 32º e 33º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de dezembro, sendo que o artigo 34º permite que algumas sejam 

delegáveis no presidente da Câmara. Assim, a Câmara Municipal detém 

competências materiais e competências de funcionamento. A Câmara Municipal 

tem uma reunião ordinária semanal ou quinzenal, cuja marcação é objeto de 

deliberação na sua primeira reunião, e reuniões extraordinárias sempre que 

necessário. 

2.2.2 Município de Santo Tirso 

A Câmara Municipal de Santo Tirso possui um total de 381 colaboradores (dados 

em novembro de 2017): 

 Eleitos locais: 6; 

 Outros: 5 (Gabinete de Apoio à Presidência e Gabinete de Apoio à 

Vereação); 

 Dirigentes: 36 (19 chefes de divisão e 17 chefes de serviço); 

 Técnicos Superiores: 75; 

 Assistentes Técnicos: 79; 

 Assistentes Operacionais: 158; 

 Técnicos de Informática: 7; 
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 Polícia Municipal: 12; 

 Fiscais: 3. 

Em reunião ordinária de Câmara, de dia 16 de novembro de 2017, foi deliberada 

a aprovação da proposta de alteração à estrutura orgânica dos serviços da 

Câmara Municipal, sendo posteriormente remetida e aprovada em Assembleia 

Municipal, de 23 de novembro de 2017. 

O esforço para tornar a gestão autárquica mais horizontal iniciou-se no mandato 

anterior (2013-2017), prosseguindo no atual (2017-2021), tendo por objetivo 

valorizar a autonomia dos serviços e a responsabilidade partilhada. 

O novo modelo de estrutura orgânica tem em linha de conta o processo de 

modernização administrativa, reorganizando internamente os espaços, dotando-

os de melhores condições de trabalho, acessibilidade e melhorando as 

condições de atendimento. 

A atual estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal foi publicada no 

Diário da República, 2ª série – n.º 64, de 01 de abril de 2019 e pode ser 

consultada no site do Município (figura 8). 

 

Figura 8 - Organograma da Câmara Municipal de Santo Tirso, publicada no Diário da República, 2ª série – 
n.º 64, de 01 de abril de 2019 (Fonte: CMST) 

 

Quanto à composição do executivo, a Câmara Municipal é governada por uma 

maioria socialista, sendo este o atual modelo de governação: 
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Cargo 
 

    
Áreas de Gestão Municipal 

Presidente da Câmara Municipal             

Alberto Costa (PS) 

 
  

        Coordenação Geral das Políticas Municipais; 

Gestão financeira; 

Projetos, Obras Municipais e Regeneração Urbana; 

Urbanismo; 

Articulação com o Presidente da Assembleia 

Municipal; 

Gestão Supramunicipal e Intermunicipal; 

Governação Local e Cidadania; 

INVEST Santo Tirso; 

Gestão dos Paços do Concelho. 

      

Vereadora e vice-presidente 
 
Ana Maria Ferreira (PS) 

 
  

        Vice-presidente; 

Contabilidade e Tesouraria; 

Património Municipal; 

Ambiente, Recursos Hídricos e Educação Ambiental; 

Desporto e Lazer; 

Proteção da Natureza; 

Gestão dos Equipamentos Desportivos Municipais; 

Movimento associativo nas áreas do ambiente e do 

desporto. 

       

Vereador 
 
José Pedro Machado (PS) 

 
 

        Vereador Adjunto; 

Coesão Social; 

Proteção Civil, da Floresta e Bombeiros; 

Serviços Urbanos e Mercado Municipal; 

Feira Municipal e Cemitérios Municipais; 

Saúde e Bem-estar; 

Proteção da Vida Animal; 

Gestão do Parque Habitacional Municipal; 

Contraordenações e Execuções fiscais; 

Movimento Associativo nas áreas Social, das 

Florestas e da Vida Animal. 

       

Vereador  
 
Tiago Araújo (PS) 

 

        Cultura; 

Juventude e Voluntariado; 

Turismo; 

Gestão dos Equipamentos Culturais Municipais; 

Relações Internacionais; 

Movimento Associativo nas áreas da Cultura, 

Recreativas, da Juventude e do Escutismo. 
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Vereadora 

Sílvia Tavares (PS) 

 

  

        Educação e Formação; 

Modernização Administrativa; 

Gestão de Qualidade; 

Planeamento e Ordenamento territorial; 

Sistemas de Informação; 

Gestão do Parque Escolar Municipal; 

Gestão da relação com o munícipe; 

Articulação com o Centro Cultural e Desportivo dos 

Colaboradores da CMST; 

Movimento Associativo na área da Educação. 

       

Vereador 

Nuno Linhares (PS) 

 

 

        Contratação Pública na área de aquisição de bens e 

serviços, e, Aprovisionamento; 

Fiscalização; 

Polícia Municipal; 

Serviços Gerais e Frota Municipal; 

Mobilidade e Gestão da Via Pública; 

Recursos Humanos; 

Emprego e Inserção profissional; 

Fábrica de Santo Thyrso. 

       

 
Vereadores sem pelouro 
 

 Andreia Neto (PSD/CSD-PP) 

 José Pimenta Carvalho (PSD/CDS-PP) 

 Carlos Valente (PSD/CDS-PP) 
 

Figura 9 - Composição do executivo municipal e modelo de governação 
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2.2.3 Heráldica 

A elevação da sede do Município a cidade ocorreu a 08 de julho de 1985, 

remontando a 6 de fevereiro de 1924 a aprovação, pela secção de heráldica e 

de genealogia da Associação dos Arqueólogos Portugueses, do projeto de 

brasão apresentado pelo historiador Afonso de Dornellas, tendo o mesmo sido 

aprovado em 30 de junho desse ano.  

Curiosamente, não há registos desta aprovação nos arquivos da Câmara 

Municipal, nem da sua publicação em Diário da República, embora a mesma 

tenha adotado, desde essa data, o presente brasão.  

A única documentação existente prende-se com o parecer favorável da 

comissão nomeada em sessão de 14 de abril de 1924, pela Câmara Municipal, 

para estudar o parecer da secção de heráldica e de genealogia da Associação 

dos Arqueólogos Portugueses, datado de 18 de abril de 1924, dando plena 

aprovação ao projeto enviado, já que entendia que o mesmo representava e 

interpretava as tradições e a vida de Santo Tirso. 

A mais antiga ordenação heráldica do brasão e bandeira foi publicada anos mais 

tarde, no Diário da República, II Série, n.º 18, de 22 de janeiro de 1951. 

Ordenação heráldica do brasão e bandeira: 

a) Brasão: armas - escudo de azul, com um leão de ouro sustendo nas mãos 

um báculo do mesmo metal. Em contrachefe um rio ondado de prata aguado 

de azul. Coroa mural de prata de cinco torres. Listel branco com os dizeres a 

negro: " SANTO TIRSO” (figura 10); 

b) b) Bandeira - amarela, cordões e borlas de ouro e azul. Haste e lança de ouro 

(figura 11). 
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Figura 10 - Brasão do Município de Santo Tirso Figura 11 - Bandeira do Município de Santo 

Tirso 
 

Quanto à simbologia inerente ao brasão da cidade de Santo Tirso, a peça 

principal deste, ou seja, o leão de ouro sustendo nas mãos um báculo do mesmo 

metal, é retirada do brasão da Ordem de S. Bento, pela ligação histórica que 

Santo Tirso tem com essa ordem religiosa, tal como já explanamos 

anteriormente.  

Por sua vez, o rio ondado de prata aguado de azul em contrachefe é uma 

referência ao Rio Ave, importante recurso hídrico do concelho, que nasce na 

Serra da Cabreira, a 1200 metros de altitude, e percorre 85 quilómetros até 

desaguar em Vila do Conde, passando por 15 municípios, tendo desempenhado 

um papel crucial no desenvolvimento fabril e no crescimento evidente que a 

cidade sempre teve em direção ao rio. 

Por fim, relativamente à existência de cinco torres em prata no brasão, tal resulta 

da aplicação da Lei n.º 53/91, de 07 de agosto, que versa sobre as heráldicas 

autárquicas, onde a coroa, de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 13º, 

tratando-se de um município com sede em cidade, terá de ser composta por 

cinco torres aparentes de prata.   
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2.3 Diagnóstico da situação atual – Desporto 

Consciente da importância que o Desporto assume nos dias de hoje, o Município 

de Santo Tirso tem feito uma forte aposta na promoção e apoio a diversas 

iniciativas desportivas, nas mais variadas modalidades. 

Santo Tirso possui caraterísticas ímpares para a prática desportiva, de forma 

formal ou informal, em contexto de competição ou de lazer.  

As condições naturais da região onde está inserido o concelho de Santo Tirso 

convidam à prática do Desporto na natureza, cada vez mais em voga, atraindo 

um elevado número de amantes de caminhadas, trail e btt. 

Além da sua localização, o Município de Santo Tirso fez uma forte aposta na 

construção de infraestruturas de qualidade, que dotaram o concelho de uma 

série de equipamentos que permitem a prática desportiva das mais diversas 

modalidades, seja ao ar livre ou indoor, com o maior conforto e competência. 

Nesta medida, a oferta desportiva disponibilizada pretende ser o mais completa 

possível, de modo a garantir a satisfação de todos os que vivem no concelho e 

daqueles que o visitam.  

Portanto, esta visão transversal permite que o Desporto assuma grande 

importância na estratégia de desenvolvimento do Município de Santo Tirso, 

sendo competências da Divisão de Desporto da Câmara Municipal de Santo 

Tirso as seguintes:  

 Fomentar e apoiar o desenvolvimento desportivo das entidades 

desportivas e recreativas; 

 Promover a formação dos diversos agentes desportivos; 

 Apoiar e dinamizar o desporto em ambiente escolar; 

 Apoiar, organizar e colaborar na realização de manifestações desportivas; 

 Identificar e operacionalizar atividades que potenciem a inclusão e a 

prática desportiva de populações especiais; 

 Colaborar com os organismos regionais, nacionais e internacionais, 

promovendo o acesso à participação desportiva da população em geral; 

 Dinamizar programas de animação desportiva; 
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 Apoiar o associativismo desportivo, através do apoio ao desporto 

federado, às entidades desportivas, a eventos desportivos, ao alto 

rendimento e à prática de atividade física informal; 

 Gerir e coordenar os equipamentos desportivos municipais, 

perspetivando o desenvolvimento desportivo local; 

 Promover a criação de infraestruturas e serviços desportivos e, participar 

no planeamento e conceção das infraestruturas desportivas municipais; 

 Administrar e fazer a gestão corrente dos equipamentos desportivos 

municipais, nos termos dos respetivos regulamentos aprovados pela 

Câmara Municipal e da legislação em vigor; 

 Garantir o cumprimento de todas as normas legais em vigor, relativamente 

à utilização das diversas instalações desportivas; 

 Receber e analisar os pedidos de cedência regular e pontual das 

instalações desportivas municipais; 

 Zelar pela boa conservação das instalações desportivas municipais, 

condições de higiene e de utilização das mesmas; 

 Propor e organizar planos de animação desportiva de acordo com os fins 

específicos de cada uma das instalações desportivas municipais, de 

forma a rentabilizar a sua utilização; 

 Promover e potenciar a gestão em rede das infraestruturas desportivas 

existentes no concelho, municipais e não municipais. (fonte: site da 

Câmara Municipal de Santo Tirso) 

De acordo com o INE, as despesas da Câmara Municipal em atividades culturais 

e desportivas, no ano de 2017, foram de 1.573.000,00€, sendo que a despesa 

total do Município em atividades e equipamentos desportivos, por habitante, foi 

de 11,00€ (quadro 3) 
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Quadro 3 - Despesas da Câmara Municipal de Santo Tirso em atividades culturais e de deporto, 2017 
(Fonte: INE) 

 

Pela consulta ao organograma da Câmara Municipal de Santo Tirso, a Divisão 

de Desporto está sob a alçada da vereadora com o Pelouro do Desporto, 

integrada no Departamento de Ação Social. Na figura 12, podemos verificar de 

que forma está organizada internamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Organograma da Divisão de Desporto (Fonte: CMST) 
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Nos quadros seguintes, identificamos as infraestruturas desportivas existentes 

(base formativa, recreativa, monodisciplinares e especiais), os principais 

programas e iniciativas promovidas, com base na informação disponibilizada 

pela Divisão de Desporto e no projeto final da Carta Desportiva. 
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Quadro 4 - Distribuição das instalações desportivas por freguesia, por tipologia no Município de Santo Tirso (Fonte: CMST) 

Freguesias Instalações desportivas de 

base formativa 

Instalações desportivas de 

base recreativa 

Instalações desportivas 

especializadas ou 

monodisciplinares 

Instalações desportivas 

especiais para espetáculo 

desportivo 

Agrela 4 0 0 0 

Água Longa 1 0 2 0 

União de Freguesias de Areias. 

Sequeirô, Lama e Palmeira 
3 0 1 0 

Vila das Aves 17 0 4 1 

União de Freguesias de Santo 

Tirso (S. Cristina e S. Miguel) e 

Burgães 

40 2 5 2 

União de Freguesias de 

Carreira e Refojos de Riba de 

Ave 

1 0 1 0 

União de Freguesias de 

Lamelas e Guimarei 

1 0 2 0 

Monte Córdova 
 

0 1 0 

Rebordões 2 0 1 0 
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Reguenga 2 
   

Roriz 1 
 

1 
 

Vila Nova do Campo 7 1 
  

São Tomé de Negrelos  2 
 

1 
 

Vilarinho 1  1  

Total 82 3 19 3 

 

 

Gráfico 15 - Distribuição das instalações desportivas, por tipologia, em percentagem, no Município de Santo Tirso (Fonte: CMST)

76%

3%

18%

3%

Instalações desportivas de base formativa

Instalações desportivas de base recreativa

Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares

Instalações desportivas especiais para espetáculo desportivo
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2.3.1 Instalações desportivas de base formativa 

As instalações de base formativa são todas aquelas instalações concebidas e 

destinadas para a educação desportiva de base e atividades propedêuticas de 

acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino 

desportivo, cujas características funcionais, construtivas e de polivalência são 

ajustadas aos requisitos decorrentes das regras desportivas que enquadram as 

modalidades desportivas a que se destinam.  

No concelho de Santo Tirso existem, atualmente, 107 instalações desportivas 

(Quadro 2). Deste total, 76% (gráfico 15) são instalações desportivas de base 

formativa. Numa análise desagregada por freguesia, grande parte das 

instalações desportivas estão localizadas na freguesia da União de Freguesias 

de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães (cerca de 40), 

seguindo-se a Vila das Aves, com 17 instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Distribuição das instalações de base formativa no município de Santo Tirso (Fonte: CMST) 

Parque desportivo Ginásio Piscinas Pavilhão/Polidesportivo Health club
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2.3.2 Instalações desportivas de base recreativa 

As instalações de base recreativa são todas aquelas que se destinam a 

atividades desportivas de carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas, 

no âmbito da execução de práticas desportivas recreativas, manutenção e lazer.  

As instalações de base recreativa, no concelho de Santo Tirso, representam 3% 

da totalidade (gráfico 15), não contando para o efeito os percursos pedestres 

existentes no concelho, num total de 8.  

Destas, fazem parte o Parque Urbano Sara Moreira, que possui como valências 

um com circuito pedonal e ciclável ao longo do rio Ave, uma de área de desporto 

ao ar livre e equipamentos de apoio; o Parque do Ribeiro do Matadouro, 

considerado pela World Landscape Architeture uma das mais interessantes 

obras de arquitetura paisagística de todo o mundo, que é um espaço verde, 

localizado no centro da cidade de Santo Tirso, com uma extensão de um hectare 

e meio, estimulando formas ativas de passeio e recreio, dispondo de uma 

pequena ciclovia; e o Parque da Quinta do Olival, com um circuito de 

manutenção livre para a população, ideal para a prática de atividade física 

informal e ao ar livre.  
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Figura 14 - Distribuição das instalações de base recreativa no município de Santo Tirso, com identificação 
dos percursos pedestres existentes (Fonte: CMST) 

 

2.3.3 Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares 

São instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares as instalações 

permanentes concebidas e organizadas para a prática de atividades desportivas 

monodisciplinares, em resultado da sua especificidade e adaptação para a 

correspondente modalidade, estando especialmente vocacionadas para a 

formação e o treino da respetiva disciplina. 

No concelho de Santo Tirso, as instalações desportivas especializadas ou 

monodisciplinares representam 18% do total dos equipamentos (gráfico 15). 

Numa análise por freguesia, a União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. 

Parque Urbano da RabadaParque da Ribeira do Matadouro Parque da Quinta do Olival

PR5 Moínho do FojoPR4 AbraçoPR1 Histórico PréIndustrial PR3 Rio LeçaPR2 Padrão

PR8  STPR7  Entre MosteirosPR6  Vale do Leça
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Cristina e S. Miguel) e Burgães e Vila das Aves são as mais representativas 

desta tipologia de instalação. No que respeita às valências destas instalações, o 

futebol é o mais representativo, seguido da natação com quatro piscinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Distribuição das instalações de base especializadas ou monodisciplinares no município de 

Santo Tirso (Fonte: CMST) 

 

2.3.4 Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo 

Entende-se por instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo 

todas as instalações permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a 

realização de competições desportivas. 

Basquetebol Futebol Golf Ténis Voleibol Piscina Cycling
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As instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo, no concelho 

de Santo Tirso, representam 3% do total (gráfico 15). Duas em Santo Tirso, o 

Complexo Desportivo Municipal e o Estádio Abel Alves de Figueiredo, e uma em 

Vila das Aves, o Estádio do Clube Desportivo das Aves.  

O estádio Abel Alves Figueiredo é a casa do Futebol Clube Tirsense. O Estádio 

do Desportivo das Aves está inserido num Complexo Desportivo em que fazem 

parte o Campo Bernardino Gomes, um relvado de treinos contíguo ao estádio e 

um pavilhão gimnodesportivo. Encontra-se, ainda, em fase de construção um 

Centro de Estágio com três campos relvados, dois sintéticos e um de relva 

natural, com bancadas e iluminação, também propriedade do Clube Desportivo 

das Aves. O Complexo Municipal de Santo Tirso integra várias valências, como 

ténis, natação, hidroginástica, futebol, andebol, basquetebol, uma sala de 

aquecimento e uma sala de musculação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 16 - Distribuição das instalações desportivas especiais no município de Santo Tirso (Fonte: CMST) 

Estádio Abel Alves de Figueiredo Estádio do Clube Desportivo das Aves Pavilhão Desportivo Municipal 
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2.3.5 Instalações desportivas escolares 

Consideraram-se instalações desportivas em estabelecimentos de ensino que 

tenham ou não protocolo de colaboração com a Câmara Municipal. Servem para 

fins de usufruto, por parte da população, a partir das 18h30, via entidades 

associativas, privadas ou municipais.  

Da inventariação efetuada, contabilizaram-se 21 instalações desportivas em 

estabelecimentos de ensino, todas de base formativa, distribuídas pelas 

freguesias da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. 

Miguel), e Burgães (10), União de Freguesias de Areias, Sequeirô, Lama e 

Palmeira (1), Vila das Aves (3), São Tomé de Negrelos (2), Vila Nova do Campo 

(2) e Agrela (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Distribuição das instalações desportivas escolares no município de Santo Tirso (Fonte: CMST) 

 

Resumindo, de acordo com o projeto final da Carta Desportiva do Município, 

existem no concelho 107 instalações desportivas, das quais 76% são de base 

formativa, 18% especializadas ou monodisciplinares, 3% especiais para o 

espetáculo desportivo e 3% de base recreativa. 
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Como será fácil de perceber, grande parte das estruturas desportivas concentra-

se na freguesia da União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. 

Miguel) e Burgães. 

Ainda segundo o projeto final da Carta Desportiva, relativamente ao estudo da 

prática desportiva realizado, na avaliação das infraestruturas foi aludido pelos 

inquiridos algumas insuficiências, verificando-se que a maioria respondeu as 

piscinas ao ar livre, seguido de ciclovias, equipamentos desportivos nos parques 

e jardins públicos, um parque radical, áreas e equipamentos desportivos nos 

espaços verdes e pistas de atletismo.  

Na distribuição das infraestruturas consideradas como insuficientes, por 

freguesia, verificou-se que são as freguesias de Vila Nova do Campo, União de 

Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães, Roriz e 

Vilarinho as que apresentam maior frequência de respostas.  

Na avaliação das infraestruturas mediante os parâmetros da DGOTDU, para a 

instalação de equipamentos coletivos, verifica-se que o Município apresenta 

carências de área útil desportiva em todos os tipos de instalação desportiva, com 

exceção das salas e pavilhões desportivos, que estão acima dos valores de 

referência (0,16 m2 por habitante). Nestes parâmetros da DGOTDU, para atingir 

os valores de referência, o Município necessitaria de construir 24 pequenos 

campos de jogos, três grandes campos de jogos e seis piscinas. 

Em resultado da investigação efetuada para o nosso trabalho, foi reiterada a 

necessidade de construção de pavilhões desportivos nas freguesias que formam 

o vale do Leça (Monte Córdova, União de Freguesias de Carreira e Refojos, 

União de Freguesias de Lamelas e Guimarei, Reguenga e Água Longa), zona 

nascente do concelho (Vilarinho e Vila Nova do Campo) e União de Freguesias 

de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães. 
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Tipologia 
ADU 

(m2/hab) 

Valor de 

referência 

4m2 

Desvio 

face à 

dotação 

funcional 

útil 

(m2/hab) 

Superfície 

desportiva 

necessária 

para 

aplicação 

da 

dotação 

funcional 

útil 

Instalações 

desportivas 

necessárias 

para atingir 

os 

parâmetros  

Pequeno Campo de jogos 0,45 1m2 -0,55 39377,7 24 

Piscinas 0,02 0.03m2 -0,01 2145,9 6 

Grandes Campos 1,41 2m2 -0,59 143060 3 

 

Quadro 5 - Necessidades infraestruturais de acordo com os parâmetros DGOTDU (Fonte: CMST) 

 

Contudo, estes dados têm de ser devidamente interpretados, ponderadas razões 

de equidade, consideradas preocupações de desenvolvimento sustentável e de 

planeamento estratégico, não podendo ser tomadas decisões apenas com base 

em estatísticas e rácios. Ainda assim, considerando que estes valores de 

referência devem ser uma linha orientadora, o projeto final da Carta Desportiva 

do Município propõe a construção de uma pista de atletismo de 6000 metros de 

área útil, de um parque radical, a requalificação e continuidade da ciclovia 

existente, a criação de mais uma área desportiva em espaço verde e a 

requalificação das infraestruturas em mau estado de conservação. 

Por conseguinte, as propostas ao nível das ciclovias passam pela construção de 

quatro novas ciclovias: ciclovia central; ciclovia das escolas, ciclovia de Geão e 

a ciclovia do Sanguinhedo. No âmbito da requalificação de campos de futebol e 

polidesportivos, é proposta a requalificação das seguintes infraestruturas 

desportivas: polidesportivos da Agrela, Palmeira, Vilarinho e do Ginásio Clube 

de Santo Tirso. Quanto aos grandes campos, refere a necessidade de 

construção de mais três infraestruturas, sendo que na investigação efetuada a 

sua localização deveria ficar pelas freguesias que compõem o vale do Leça 
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(Monte Córdova, União de Freguesias de Carreira e Refojos, União de 

Freguesias de Lamelas e Guimarei, Reguenga e Água Longa) e zona Nascente 

do concelho (Rebordões e Vila Nova do Campo) 

2.3.6 Programas de animação desportiva promovidos pela Câmara 

Municipal de Santo Tirso 

São vários os programas de animação desportiva promovidos pela Câmara 

Municipal de Santo Tirso: 

 O Centro Municipal de Marcha e Corrida, da responsabilidade da Câmara de 

Santo Tirso, que tem uma periodicidade anual e disponibiliza um técnico, com 

formação específica e creditado pelo Programa Nacional de Marcha e 

Corrida; 

 O Campeonato Concelhio de Futebol Amador, criado em 1985 pela Câmara 

Municipal de Santo Tirso, uma vez que até então, variadíssimas limitações 

impediram que as associações desportivas do concelho, principalmente as 

mais vocacionadas para a prática do futebol, pudessem promover e organizar 

um campeonato concelhio de futebol. As competições de futebol amador 

concelhio incluem o Campeonato, Taça e Supertaça, sendo realizadas em 

formatos comuns aos do futebol profissional; 

 O Campeonato Concelhio de Futsal que se realiza nos escalões de 

escolinhas, infantis, iniciados, juvenis, juniores masculinos e seniores 

femininos, com o objetivo de promover a prática organizada da modalidade 

de futsal. Esta competição envolve a disputa do Título de Campeão, da Taça 

e Supertaça Concelhia. Além do Campeonato, Taça e Supertaça, é 

promovido anualmente o Encontro Concelhio de Escolinhas – Futsal, para 

crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 11 anos de idade; 

 O Campeonato Concelhio de Pesca Desportiva de Rio que é composto por 

cinco provas (três provas ordinárias mais duas provas extra), reunindo todas 

as coletividades ligadas à modalidade; 

 O Campeonato Concelhio de Columbofilia que é composto por oito provas, 

reunindo todas as coletividades ligadas à modalidade; 

 O Programa das Jornadas Desportivas Interescolas que se destina aos 

alunos de todos os níveis de ensino do concelho de Santo Tirso. Neste 
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programa estão inseridas 5 atividades distintas, sendo elas: Caminhada 

Concelhia Interescolas; Corta Mato Concelhio; 6ª Feira Radical; Encontro 

Municipal Gira-Vólei; PURo DESPORTO; 

 O Programa Santo Tirso Ativo com o objetivo de dinamizar a população 

sénior do concelho. Este programa caracteriza-se por ser uma atividade de 

extrema importância, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista 

social, em virtude de promover a prática regular de atividade física e o 

convívio entre a população sénior. O Santo Tirso Ativo destina-se a todos os 

munícipes com 60 anos de idade ou mais, sendo de inscrição gratuita; 

 O Programa de Boccia Sénior que é dirigido a seniores que estejam 

institucionalizados nas IPSS do concelho, como forma a promover a sua 

integração ativa e a prática de atividade física. Anualmente são promovidos 

dois encontros com todos os participantes deste programa; 

 As Manhãs Desportivas orientadas para os jovens residentes no concelho, 

com idades compreendidas entre os 10 e 16 anos, decorrendo 

essencialmente no Complexo Desportivo Municipal das 09h30 às 12h30, 

onde são dinamizados vários desportos como: Futebol; Basquetebol; 

Voleibol; Andebol; Ténis; Badminton; Karaté; Ténis de Mesa e Natação; 

 O Programa de Percursos Pedestres que está aberto à participação da 

população em geral, com o objetivo de dinamizar a prática da atividade física 

e a criação de hábitos de vida ativa e saudável. Santo Tirso conta com oito 

percursos pedestres identificados que promovem aliciantes caminhadas pelo 

património ecológico, arquitetónico, religioso e cultural do concelho, numa 

interessante descoberta pela biodiversidade; 

 O Ginásio na Rua que desenvolve aulas de fitness gratuitas dirigidas a todos 

os munícipes. 

 

2.3.7 Competições/eventos desportivos  

Como principais iniciativas desportivas, promovidas entre 2013 e 2018, 

identificamos: Campeonato do Mundo de Trial; STUT; Volta a Portugal em 

Bicicleta; S. Silvestre; Torneio Internacional de Karate; Rali de Santo Tirso; Finais 

Nacionais de Setas; Campeonatos Nacionais de Karaté, Voleibol, Culturismo, 

Futevólei e Ginástica; Meia Maratona; Campeonato Regionais de Ginástica 
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Rítmica, Trampolins e Karaté; Fases de Apuramento para Campeonatos da 

Europa e do Mundo. 

No total, o município de Santo Tirso promoveu os seguintes eventos desportivos 

entre 2014 e 2018: 

o 2014 – 80 iniciativas (39 CMST, 30 com apoio CMST, 11 

Coorganizadas); 

o 2015 – 90 iniciativas (40 CMST, 35 com apoio CMST, 15 

Coorganizadas); 

o 2016 – 92 iniciativas (38 CMST, 34 com apoio CMST, 18 

Coorganizadas); 

o 2017 – 96 iniciativas (41 CMST, 26 com apoio CMST, 29 

Coorganizadas). 

o 2018 – 77 iniciativas (31 CMST, 31 com apoio CMST, 15 

Coorganizadas 

Ao nível do apoio financeiro ao associativismo, no âmbito dos contratos 

programa de desenvolvimento desportivo, o apoio foi de:  

o 2014 - 645.550,00€;  

o 2015 – 661.120,00€;  

o 2016 – 496.207,00€;  

o 2017 – 607.445,00€;  

o 2018 – 662.400,00€. 

No que concerne ao programa de apoio a atletas de alto rendimento, o apoio 

cifra-se nos seguintes números: 

o 2017 – 7.500.00€;  

o 2018 – 50.700,00€.  

Além destes, destacamos, ainda, o apoio ao nível dos exames médico 

desportivos, gratuitos para todas as associações do concelho e, o apoio logístico 

e a cedência de instalações desportivas, a título gratuito, para associações do 

concelho. 
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2.3.8 Oferta privada 

Por fim, no que concerne à oferta privada, existem no concelho os seguintes 

ginásios/centros de fitness: 

União de Freguesias de Santo Tirso, Couto (S. Cristina e S. Miguel) e Burgães: 

a) Alive Fitness Club; 

b) Daniel Carneiro Health & Fitness; 

c) Espaço Chi; 

d) PEAK – Performance, Wellness & Rehabilitation; 

e) Só Ferro Ginásio; 

f) D’Alma e Corpo. 

Vila das Aves 

g) Academia Oamis; 

h) Clube do Rio; 

i) Cross Fit Vale do Ave; 

j) Centro de Apoio António Martins Ribeiro - Lar Familiar da Tranquilidade; 

k) HB Performance. 

S. Tomé de Negrelos 

l) Factory Vale do Ave 

2.3.9 Movimento associativo 

Em relação à realidade do associativismo desportivo em Santo Tirso, foi-nos 

possível constatar que: 

 Existem, à data, 80 associações desportivas registadas na Divisão de 

Desporto, sendo que apenas 66 estão ativas; 

 Predominam as modalidades de futebol, futsal, voleibol, andebol e karaté; 

 Ao nível das instalações desportivas próprias, apenas doze associações 

possuem esses equipamentos; 

 Estimam-se cerca de 2500 praticantes federados, não considerando para 

estes números a prática informal e não associativa; 
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 O clube com mais atletas é o Ginásio Clube de Santo Tirso, seguido do Clube 

Desportivo das Aves, F.C. Tirsense e A.R.S. Martinho; 

 Praticamente todas as modalidades são praticadas no concelho; 

 O município de Santo Tirso possui dezasseis equipamentos municipais. 

2.3.10 Estudo da prática e procura desportiva Santo Tirso 

De acordo com o estudo da prática e procura desportiva, realizado para a Carta 

Desportiva de Santo Tirso, ficou demonstrado que 76.8% dos inquiridos não são 

filiados em clubes desportivos e que, ao nível da prática desportiva, se verifica 

que 50,8% dos inquiridos praticam atividade física regular, contra 49,2% que não 

praticam qualquer atividade. Este número contrasta bastante com os dados do 

Eurobarómetro de 2017, pois, de acordo com o mesmo, em Portugal, a 

percentagem de população que faz atividade física é de apenas de 35%, ou seja, 

cerca de menos 14.2% comparativamente com Santo Tirso. 

Relativamente aos espaços físicos utilizados para a prática desportiva, os 

inquiridos utilizam com mais frequência os espaços ao ar livre (33,4%), seguindo-

se os ginásios (25%) e as instalações públicas (11,7%). A procura pelos clubes 

desportivos cifra-se nos 2,7% 
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3.1 O papel das autarquias no desenvolvimento desportivo 

O enquadramento legal do Desporto nas autarquias locais está disperso em três 

diplomas: a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, Lei n.º 5/2007, de 

16 de janeiro; a Lei Quadro de Competências e Regime Jurídico de 

Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, Lei n.º 169/199, 

de 18 de setembro; e o Regime Jurídico das Autarquias Locais, Anexo I da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Daqui resulta que, na Lei, o Desporto consta de entre as atribuições e 

competências das autarquias locais, sendo exemplos disso o disposto na alínea 

f) do nº 2 do artigo 23º, e o disposto na alínea d) do nº 2 do artigo 7º, do Anexo I 

da Lei nº 75/2013, 12 de setembro:  “Os municípios dispõem de atribuições, 

designadamente, nos seguintes domínios (…) Tempos livres e desporto;”  “As 

freguesias dispõem de atribuições designadamente nos seguintes domínios (…) 

d) Cultura, tempos livres e desporto”, respetivamente. 

As autarquias locais são pessoas coletivas territoriais, dotadas de órgãos 

representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das respetivas 

populações.  

A Constituição da República Portuguesa enuncia três espécies de autarquias 

locais: as freguesias, os municípios e as regiões administrativas. Destas, apenas 

existem efetivamente a freguesia e o município, que estão constitucionalmente 

previstas no título respeitante ao Poder Local, dispondo de património, finanças, 

receitas, poder regulamentar e quadros de pessoal próprio. 

Os municípios são a autarquia local que sempre teve uma importante 

intervenção no âmbito do Desporto, sendo os principais promotores e 

dinamizadores do desenvolvimento desportivo local e, por maioria de razão, os 

principais promotores e dinamizadores a nível nacional.  

É, portanto, inquestionável a forte aposta que os municípios fazem no Desporto, 

seja numa lógica de promoção da atividade física, saúde e bem-estar, seja numa 

lógica de afirmação territorial e de promoção do que de melhor têm para oferecer. 
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Desta forma, somos da opinião de que, tal como no passado, as autarquias 

locais serão extremamente importantes para o desenvolvimento do Desporto, a 

todos os níveis e em todas as suas dimensões. Neste sentido, Pires (2000), 

citado por Carvalho M.J (2007) afirma que “a autarquia terá uma 

responsabilidade crescente na configuração do Desporto do futuro, sendo 

colocada uma grande carga de responsabilidade e confiança no 

desenvolvimento da estratégia para o desenvolvimento desportivo3”. 

As autarquias locais assumem vários papéis na qualidade de promotoras do 

fenómeno desportivo, com autores a defenderem que a sua intervenção futura 

deverá ocorrer ao nível das infraestruturas desportivas, outros ao nível da 

organização das atividades dos clubes, outros ainda no desenvolvimento de 

projetos desportivos, outros nos cidadãos e menos no espetáculo desportivo, 

outros mais em conceitos de desporto para todos e menos no alto rendimento. 

Ou seja, são várias as opiniões, de vários autores, sendo que todos possuem 

um denominador comum, a importância vital do Desporto para a nossa 

sociedade e o papel crucial das autarquias locais na sua concretização e 

democratização. 

Outra questão consensual é a necessidade de as autarquias locais 

desenvolverem estratégias, processos e mecanismos para reforçar a sua 

atuação no âmbito do Desporto, por forma a poderem catapultar e promover o 

tão apregoado desenvolvimento desportivo, nomeadamente através da 

realização de planos estratégicos de desenvolvimento desportivo, identificando, 

balizando e planeando, de uma forma clara e concisa, toda a sua atuação neste 

âmbito. 

Contudo, independentemente de todas estas contendas, são objetivos 

transversais a todas as autarquias locais a oferta de melhores condições de 

prática desportiva, a construção e melhoramento de infraestruturas desportivas, 

o aumento do número de praticantes, o estimulo ao associativismo, o apoio ao 

Desporto nas suas várias dimensões, dar condições para o surgimento de novas 

                                                           
3 Carvalho, Maria José, “Os elementos estruturantes do regime jurídico do desporto profissional 

em Portugal”, Tese de Doutoramento, Universidade do Porto, Faculdade de Desporto, Porto, 
2007 
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atividades, promover e apoiar a realização de eventos desportivos, entre muitos 

outros. Obviamente, tal não será possível sem o apoio do Estado, sobretudo na 

transferência de verbas para as autarquias locais concretizarem este trabalho 

importantíssimo e determinante no desenvolvimento desportivo. 

O Desporto nas autarquias locais não pode mais ser visto de forma isolada e à 

mercê da vontade dos decisores políticos. Hoje, a exigência é maior. A crise e o 

aperto financeiro que o país sofreu tiveram consequências positivas, se é que se 

pode dizer desta forma, particularmente na responsabilidade e na exigência com 

que se gere o erário público. 

Atualmente, todos defendemos um desenvolvimento sustentável do Desporto, 

possível de alcançar através de um desenvolvimento estratégico do fenómeno 

desportivo, que seja sustentado e se preocupe com os impactos futuros, além 

de dever ser o mais democrático possível, preocupando-se com uma oferta 

diferenciada e oportunidades equitativas para toda a população.  

3.2 Desenvolvimento sustentável 

Numa lógica de definição de um Plano Estratégico, seja ele desportivo ou não, 

a preocupação com o desenvolvimento sustentável e com as gerações futuras 

tem de ser pedra-basilar. 

O desenvolvimento local consiste num processo endógeno de mudança que leva 

ao dinamismo económico e à melhoria da qualidade de vida da população 

(Sausen & al, 2011). Neste sentido, somos da opinião de que o desenvolvimento 

local está intrinsecamente ligado a uma visão integral, encerrando em si uma 

dimensão ambiental, económica, social, cultural, política, de saúde e bem-estar, 

na perspetiva da melhoria de qualidade de vida dos cidadãos e do reforço da 

confiança destes nos recursos próprios da comunidade.  

A construção de um futuro comum, sustentável e competitivo, obriga a que os 

cidadãos se envolvam ativamente na vida pública, sendo estimulada a sua 

participação, através de uma cidadania ativa, no combate às desigualdades e no 

desenvolvimento de projetos que elevem a competitividade da economia local. 
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Considerando que um desenvolvimento sustentável pressupõe a preocupação 

não só com o presente, mas com a qualidade de vida das gerações futuras, há 

a clara necessidade de proteger os recursos vitais e incrementar fatores de 

coesão social e equidade, garantindo um crescimento económico amigo do 

ambiente e das pessoas. “Esta visão integradora do desenvolvimento, com 

harmonia entre a economia, a sociedade e a natureza, respeitando a 

biodiversidade e os recursos naturais, de solidariedade entre gerações e de 

corresponsabilização e solidariedade entre países, constitui o pano de fundo das 

políticas internacionais e comunitárias de desenvolvimento sustentável que têm 

vindo a ser prosseguidas."4 

Em resultado desta consciência, foi elaborado um documento denominado de 

“Década das Nações Unidas de Educação para o desenvolvimento Sustentável” 

(DNUEDS), originário da sessão plenária ocorrida em 2002 na assembleia geral 

das Nações Unidas - Resolução 57/254. 

No panorama nacional, as atividades inerentes à implementação da DNUEDS 

têm sido sobretudo dinamizadas pela Comissão Nacional da Unesco (CNU), pela 

comunidade científica e por organizações não-governamentais (ONG). 

Ao nível político, exige-se uma política de construção de consensos entre as 

diversas forças da sociedade portuguesa tendo em vista a identificação dos 

problemas ambientais mais sensíveis e a das necessárias soluções.  

Por seu lado, o Desporto não pode alhear-se desta realidade e terá de efetuar a 

sua intervenção de uma forma sustentável e preocupada com o impacto nas 

gerações futuras.  

É neste sentido que defendemos a realização de planos estratégicos de 

desenvolvimento desportivo, documentos condensadores da realidade 

desportiva, que devem refletir a estratégia da autarquia na implementação da 

sua política desportiva, através da aplicação de metodologias participativas, de 

planeamento operacional e estratégico. 

                                                           
4 Estratégia Nacional De Desenvolvimento Sustentável ENDS 2015, página 11 
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Temos, porém, a certeza de que ninguém está em condições de conhecer 

antecipadamente quais serão os contornos da sociedade futura. Mas também 

sabemos que se nada for feito, se não forem desenvolvidas políticas de 

educação ambiental, de promoção de uma cidadania ativa, com preocupação 

numa administração pública atenta e eficiente, o património natural e as 

gerações futuras estarão hipotecadas e a humanidade terá sérias dificuldades 

em evitar o colapso.  

Consequentemente, o Desporto não pode nem deve escusar-se desta 

responsabilidade, uma vez que este se apresenta como uma importante 

ferramenta de intervenção e transformação social, permitindo a orientação moral 

das ações dos agentes desportivos em função da ética desportiva reconhecida, 

estabelecida e desenvolvida com base em determinados valores pessoais, 

interpessoais e cívicos, assumindo cada vez mais o seu papel de promotor de 

comportamentos saudáveis, de saúde e bem-estar e de preocupações com o 

meio ambiente. 

 “A política de organização do território municipal não pode deixar de ter em 

consideração toda a complexidade que envolve a prática desportiva, na 

assunção plena de que a gestão, requalificação e construção de instalações 

desportivas, devem estar harmoniosamente integradas nos espaços urbanos (ou 

rurais), no sentido de proporcionar uma maior atração à prática da atividade 

física. Desse modo, é potenciada a utilização dos equipamentos possibilitando o 

desenvolvimento socioecónomico do município, através da melhoria da 

qualidade de vida, numa perspetiva regional, nacional ou mesmo internacional.” 

(Constantino J.M., 2012)5 

Concluímos, com referência ao n.º 1 do artigo 8º da LBAFD: “O Estado, em 

estreita colaboração com as Regiões Autónomas e com as autarquias locais e 

entidades privadas, desenvolve uma política integrada de infraestruturas e 

equipamentos desportivos com base em critérios de distribuição territorial 

equilibrada de valorização ambiental e urbanística e de sustentabilidade 

desportiva e económica, visando a criação de um parque desportivo diversificado 

e de qualidade, em coerência com uma estratégia de promoção de atividade 

                                                           
5 Desporto e Municípios, Jorge Olímpio Bento e José Manuel Constantino, 2012 
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física e desportiva, nos seus vários níveis e para todos os escalões e grupos da 

população.” 

3.2.1 Triple Bottom Line 

Sobre esta temática da sustentabilidade surgem várias questões relacionadas 

com a forma como podemos aliar uma gestão estratégica às exigências sociais 

e ambientais, ou como podemos exigir que as organizações se responsabilizem 

pelos impactos económicos, ambientais e sociais, em consequência da sua 

atividade. 

Com o intuito de dar resposta a estas e muitas outras questões, Elkington 

concebeu, em 1997, o conceito do Triple Bottom Line, defendendo que todas as 

organizações no seu processo de decisão e no decurso da sua atividade 

empresarial devem respeitar as dimensões económicas, sociais e ambientais, 

procurando a prosperidade económica, mas respeitando a justiça social e o meio 

ambiente. 

Para o autor, o objetivo deste instrumento é promover o desenvolvimento 

sustentável das organizações, com claras vantagens para a sustentabilidade 

global (Soares, 2006). 

Van Bellen, citado por Soares (2006), foi um dos primeiros autores a 

manifestarem a sua preocupação com as gerações futuras, defendendo que o 

desenvolvimento económico não se pode alhear das responsabilidades sociais 

e ambientais, preocupando-se apenas em dar resposta às necessidades atuais 

da população, desrespeitando as gerações futuras e o facto de estas terem a 

possibilidade de, no futuro, satisfazerem igualmente as suas próprias 

necessidades.  

Na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, de 1998, 

promovida pela ONU, foi definido que o entendimento do termo 

“desenvolvimento sustentável” englobava todo o desenvolvimento que respeite 

e considere as necessidades das gerações presentes, sem comprometer ou 

inviabilizar a possibilidade de as gerações futuras satisfazerem as suas próprias 

necessidades. 
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Para Elkington, citado por Soares (2006) o “Triple Bottom Line é um conceito que 

reflete todo um conjunto de valores, objetivos e processos que uma organização 

deveria focar com o objetivo de criar valor económico, social e ambiental e 

minimizar qualquer dano resultante da sua atuação”. Ou seja, todas as decisões 

tomadas pela organização devem basear-se no respeito por este tripé. 

 

Figura 18 - Três pilares da Sustentabilidade (construção própria) 
 

Analisando, ainda que de forma muito resumida, cada uma das dimensões, no 

que concerne à dimensão económica, Ferrel, citado pelo mesmo autor, defende 

que “a organização deve ter como objetivo minimizar todas as pressões 

competitivas, mantendo o equilíbrio da economia e levando em contra os 

padrões éticos para a relação entre rendibilidade e comportamento socialmente 

responsável”. Deste modo, na opinião de Andrade, citado por Soares 2006, “o 

principal desafio das organizações (…)” deverá ser “a criação de valor 

sustentável, sem sacrificar o lucro (…) para o acionista” considerando a 

“obrigação moral versus oportunidade de crescimento.”  

Por conseguinte, relativamente à dimensão social, de acordo com Sachs, citado 

pelo mesmo autor, “a sustentabilidade social está ligada a um processo de 

desenvolvimento que resulte num crescimento estável (…) gerando (…) a 

diminuição das atuais diferenças entre os diversos níveis sociais e a melhoria 

das condições de vida das populações”.  
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Este autor entende que esta dimensão deve ser caracterizada por uma relação 

estreita com a ética e a transparência, promovendo a redução das desigualdades 

sociais, com respeito pelos recursos ambientais e culturais das gerações futuras. 

Na ótica da dimensão ambiental, uma organização sustentável procura reduzir 

os impactos negativos causados pelo desenvolvimento da sua atividade, 

respeitando, entre outros, a legislação ambiental e a ecoeficiência dos seus 

negócios (Soares, 2006). 

Perante isto, torna-se evidente que todas as organizações deverão caminhar no 

sentido de criar modelos de gestão por competências sustentáveis, voltadas não 

só para a dimensão económica, mas, simultaneamente, para as 

responsabilidades sociais e ambientais. Os defensores deste conceito acreditam 

que, desta forma, a organização não só será mais sustentável como mais 

eficiente e rentável, uma vez que a busca pela sustentabilidade promove a 

inovação, motiva para o desenvolvimento de novos produtos, processos e 

tecnologias e, ao nível dos recursos humanos, dá-lhes maiores competências e 

apetência para as mudanças organizacionais (Soares, 2006 e Paz & al, 2016). 

De acordo com Wals e Schwarzin, citados por Paz & al (2016, pp87), são cinco 

os “princípios necessários para que ocorra uma melhor implantação da 

sustentabilidade nas organizações (…): Incentivar a iniciativa voluntária dos 

profissionais da organização; Inclusão de profissionais motivados para a 

sustentabilidade e sua participação no planeamento estratégico; 

Desenvolvimento e implantação de indicadores estratégicos, táticos e 

operacionais (nos âmbitos social, econômico e ambiental); Estabelecer 

processos interno de participação dos diversos níveis hierárquicos na 

formulação dos objetivos e metas estratégicos vinculados à sustentabilidade 

organizacional; Estabelecer um vínculo entre o plano de desenvolvimento de 

carreira ao engajamento dos profissionais à sustentabilidade organizacional.” 

Esta visão sustentável está intrinsecamente ligada ao planeamento estratégico 

e ao desenvolvimento organizacional, sendo por isso oportuna a sua referência 

no âmbito do nosso trabalho.   
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Além disto, embora o nosso trabalho seja sobre uma organização pública, 

conceptualmente diferente de uma organização privada com fins lucrativos, pela 

lógica de raciocínio apresentada, entendemos que o termo “organização”, em 

sentido lato, pode ser aplicado a organizações de fim privado ou público, razão 

pela qual trazemos à colação este conceito, pela sua aplicabilidade à gestão 

pública.  

Portanto, também a administração pública, “enquanto gestora de bens e 

recursos públicos precisa (…) de dedicar atenção e executar ações direcionadas 

ao desenvolvimento sustentável buscando um modelo que agregue a promoção 

económica, a preservação e conservação ambiental e a preocupação social” 

(Venturini, 2015).  

Assim, este autor é do entendimento que a administração pública deve adotar 

uma postura de liderança, apontando caminho e dando o exemplo às demais 

organizações na promoção das necessárias alterações para uma gestão 

sustentável, de alto desempenho e eficiente, opinião com a qual concordamos.  

O poder público, entenda-se administração pública, é fundamental para a 

promoção de atitudes sustentáveis, de consciência ecológica e do 

desenvolvimento da responsabilidade socio ambiental. Para o efeito, será 

necessário adotar uma nova cultura institucional na administração pública, que 

inclua critérios socio-ambientais, numa lógica de aperfeiçoamento de recursos, 

combate ao desperdício, qualidade do trabalho, planeamento estratégico e 

gestão racional de infraestruturas, fatores que fazem parte da definição do nosso 

Plano Estratégico. 

3.3 Desenvolvimento organizacional  

Toda a organização possui uma cultura própria, podendo ser entendida como 

uma expressão cultural que compreende um conjunto vasto de elementos, como, 

por exemplo, os hábitos, os valores e as crenças, que formam a identidade dessa 

organização. 

Neste sentido, a Câmara Municipal de Santo Tirso não é exceção. 
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A cultura pode ser visível, através de normas e regras explícitas, e invisível, 

compreendendo os elementos da cultura da organização que não estão escritos, 

mas que representam práticas habituais, nomeadamente a forma de 

cumprimentar os colegas, a forma de se dirigir aos dirigentes, entre outros 

(Scatolin, 2015). 

Outro conceito associado ao desenvolvimento organizacional é o clima 

organizacional. Este conceito pode ser entendido como a “atmosfera” 

psicológica, o clima interno que regula toda a organização.  

O clima organizacional está diretamente ligado à forma como o colaborador 

percebe a cultura organizacional, as suas regras e os seus usos e costumes, ou 

seja, a forma como ele interpreta o meio interno e reage. Assim, será facilmente 

percetível que este conceito esteja muitas vezes associado ao grau de satisfação 

dos colaboradores (Scatolin, 2015). 

O desenvolvimento organizacional é uma resposta da organização às mudanças 

que lhe são impostas por fatores externos, compreendendo um esforço em 

alterar, na estrutura da organização, atitudes, valores e comportamentos para 

que, dessa forma, a organização se consiga adaptar, rapidamente e com 

eficiência, às novas conjunturas económicas, problemas e desafios que lhe são 

colocadas por um mundo em constante evolução e mudança (Scatolin, 2015). 

Este conceito surge nos anos 60, associado à ideia de facilitar o desenvolvimento 

e crescimento das organizações, tendo por agente principal da mudança o 

gestor.  

A velocidade a que as transformações ocorrem na vida atual exige que as 

organizações sejam capazes de se adaptar facilmente à mudança. Desta forma, 

o desenvolvimento organizacional é entendido como uma ferramenta que 

permite implementar um programa de transformação planeada em prol da 

organização, com base em critérios de adaptabilidade e flexibilidade, tentando 

minimizar os danos causados pelas mutações que ocorrem no mundo exterior, 

que têm, necessariamente, impacto no seio da organização e do seu ambiente 

(Júlio, 1975). 
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No entanto, pela própria condição humana, podemos assumir que toda a 

mudança origina resistência, interna e externa, já que o ser humana é adverso à 

mesma. Esta situação é facilmente explicada, não carecendo de estudos 

antropológicos aprofundados, para percebermos que a mudança provoca em 

nós um desequilíbrio interno, pelo medo do desconhecido e por nos obrigar a 

sair da conhecida “zona de conforto” (Serrão, 2010). 

Para que haja mudança, não basta que se altere a estrutura da organização, é 

necessário que se considerem quatro variáveis básicas, como o ambiente, a 

organização, o grupo e o indivíduo. Trabalhar o processo de mudança 

organizacional é complexo, significativo, profundo e exige um correto 

planeamento, interpretação, conhecimento da cultura da organização, 

consciência do impacto do processo na organização e congruência entre os 

objetivos a atingir e o desenvolvimento organizacional pretendido (Serrão, 2010). 

No caso em estudo, versamos sobre uma entidade pública, com todas as 

implicações que esse “rótulo” possui. Perante isto, pareceu-nos importante esta 

referência ao desenvolvimento organizacional, pois reconhecemos a 

organização como um sistema social, que interage entre si, influenciada por 

fatores internos e externos, refletindo as suas decisões no meio em que se insere 

e vice-versa, uma vez que é influenciada pelo modo como as suas políticas 

inferem na sociedade, quanto mais não seja, de quatro em quatro anos. A própria 

liderança pode mudar, de eleição em eleição, com impactos diretos no clima 

organizacional e nos processos de mudança. 

Além disto, para uma correta implementação do Plano Estratégico apresentado, 

será necessário que a estrutura da organização sofra algumas alterações e que 

os indivíduos (recursos humanos) contribuam para a sua implementação, o que 

irá seguramente inferir na cultura organizacional vigente e obrigará os 

colaboradores a saírem da “zona de conforto”, para que seja possível uma plena 

execução do Plano e, de acordo com a monotorização e avaliação, efetuadas as 

necessárias correções de trajetória. 
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3.4 Estratégia 

É na Grécia Antiga que encontramos a origem da palavra estratégia. Esta 

palavra provém da palavra grega “stategos”, que significa, literalmente, a arte da 

liderança. Epistemologicamente a palavra “strategos” combina dois termos 

“strato” e “ag”, que significam, respetivamente, “exército” e “liderar” (Amador, 

2014 pp. 7 e Terence, 2002 pp.13).  

Nestes termos, é possível perceber que a palavra estratégia tem uma origem 

bélica, sendo durante vários milhares de anos utilizada, preferencialmente, por 

militares. Uma das primeiras referências à sua origem militar é na obra de 

literatura “Arte da Guerra” de Sun Tzu (Amador, 2014 pp. 7).   

No seio das organizações, a utilização do conceito de estratégia surge por volta 

da década de 60, com o objetivo de indicar o caminho que a organização 

pretende seguir para atingir determinadas metas e objetivos.  

Assim, a palavra estratégia passou a estar associada ao conceito de 

planeamento, sendo aceite que esta tenha por finalidade a formulação de um 

plano que reúna os objetivos, as políticas e as ações de uma organização. Uma 

estratégia bem formulada permite uma correta afetação de recursos, uma correta 

definição das ações e uma correta determinação dos procedimentos, inerentes 

ao processo de planeamento (Amador, 2014 pp. 7-9).  

Contudo, a definição do termo estratégia, no seio das organizações, continua a 

ser algo complexo e resulta num sem número de definições, das quais 

elencamos algumas: a) estratégia é planeamento, na medida em que é um modo 

de ação futura; b) estratégia é modelo, na medida em que é um padrão que 

permite manter a coerência ao longo do tempo; c) a estratégia é posicionamento, 

na medida em que posiciona um produto ou uma organização; d) a estratégia é 

perspetiva, na medida em que é o meio fundamental para a execução de tarefas; 

e) estratégia é armadilha, na medida em que é uma manobra específica para 

diferenciar um produto ou organização, destinada a abalar os demais players 

(Terence, 2002 pp. 13-14). 
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Para adotar uma estratégia, deve-se analisar a organização e o ambiente em 

que está inserida, com o objetivo de estabelecer os caminhos e os programas 

de ação que devem ser seguidos para que seja possível alcançar os objetivos 

previamente definidos. Estes processos de definição, implementação e 

acompanhamento das estratégias ocorrem em circunstâncias de constante 

mudança, por influência do ambiente externo, razão pela qual a estratégia não 

deve ser fixa, nem inflexível (Terence, 2002 pp.14). 

Portanto, a estratégia é, basicamente, o decurso da ação adotada pela 

organização, representando uma escolha e seleção do caminho a seguir, com 

respeito pelos aspetos internos e externos da organização. Uma visão 

estratégica envolve uma ampla noção de espaço e tempo, pelo que será vital 

compreender as consequências futuras das decisões tomadas no presente, 

sendo crucial que se cultive o foco nos objetivos e resultados futuros (Chiavenato 

& Sapiro, A. (2009). 

Ora, por maioria de razão, este tema da estratégia é estrutural para a elaboração 

do nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo. 

3.5 Planeamento 

Planear compreende a projeção de um conjunto de ações para atingir um 

resultado. Logo, planear é a capacidade de atuar de forma integrada, com uma 

estratégia inclusa, envolvendo a escolha de um curso de ações e a determinação 

de quando e como devem ser realizadas (Terence, 2002).  

O planeamento é, assim, entendido como uma função primordial de qualquer 

organização, sendo a fase do processo de gestão onde são tomadas decisões 

sobre os propósitos, as políticas, as estratégias, os programas e os planos que 

direcionam as atividades das organizações. Trata-se de um processo contínuo 

e dinâmico que é afetado pelo meio ambiente no qual a organização está inserida 

(Giacobbo, 2007). 

Para o efeito, o processo de planeamento requer líderes com capacidade para 

planear e projetar o futuro, pois trata-se de um processo que envolve, 

simultaneamente, decidir e agir, com base no ambiente interno e externo da 

organização. 
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A evolução do conceito de planeamento remete-nos para a Teoria das 

Organizações, situação que não iremos aqui aprofundar. Dito isto, iremos 

apenas referir-nos ao período a partir da década de 60. 

De acordo com a maioria da literatura, a origem do conceito de planeamento 

remonta à década de 60, sendo que foi nos anos 70 e 80 que este começou a 

ser amplamente utilizado no setor privado, antes mesmo de ser adotado pelo 

setor público, como um importante instrumento de gestão. 

Nos anos 60, o planeamento procurava soluções de longo prazo, projetando o 

futuro com base nas tendências atuais e com referências do passado. No 

entanto, as alterações civilizacionais das décadas de 70 e 80 motivaram novas 

realidades que, embora externas, se refletiram no ambiente interno das 

organizações (Terence, 2002). 

Como teremos oportunidade de falar no ponto seguinte, não existe uma forma 

universalmente correta de planeamento, com conceitos únicos, esquemas 

fechados ou formulas pré-concebidas. Ainda assim, é importante reconhecer a 

existência de uma uniformidade concetual, que serve de base para a 

implementação de um qualquer processo de planeamento. 

Neste sentido, todo e qualquer processo de planeamento terá de ser composto 

por quatro fases: planear; organizar; dirigir/liderar; controlar e avaliar. O 

planeamento (planear) define onde se pretende chegar, o que terá de ser feito, 

quando e como, bem como as ações concretas e sequenciais. Já a organização 

(organizar) analisa a realização das ações, sendo que o líder (dirigir/liderar) 

lidera, motiva, acompanha e estabelece o ritmo, criando as condições 

necessárias para que os liderados entendam qual o caminho a seguir. Por fim, é 

o controlo que define e avalia as medidas do desempenho, o funcionamento dos 

processos e corrige eventuais desvios ao plano (Radovan, 2013 e Amador, 

2014). 
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Figura 19 - Natureza cíclica do processo de planeamento (construção própria) 

 

Maximiano (1995), citado por Giacobbo (1997) define o processo de 

planeamento como o “processo de definir objetivos ou resultados a serem 

alcançados, bem como, os meios para atingi-los”. Define-o, ainda, como um “(…) 

processo de interferir na realidade, com o propósito de passar de uma situação 

conhecida para outra situação desejada, dentro de um intervalo definido de 

tempo”. Mais, entende-o como um processo que permite “(…) tomar no presente 

decisões que afetam o futuro, visando reduzir a sua incerteza.”6 

Identificando os diferentes níveis de planeamento existentes, podemos 

enumerar os seguintes: Planeamento Estratégico; Planeamento Tático; 

Planeamento Operacional; Planeamento Contingencial; Planeamento 

Geográfico (Barambão, 2012; Pires, 2005; e Sacho, 2004). 

O planeamento estratégico é o planeamento que trata das principais questões 

da organização, analisando o ambiente interno e externo, por forma a determinar 

os objetivos e as ações a adotar por toda a organização. Trata-se, portanto, de 

um processo amplo e global, com um horizonte temporal de longa duração, da 

responsabilidade dos dirigentes da organização (Barambão, 2012). 

Já o planeamento tático é o planeamento que pressupõe um período de tempo 

mais curto e é de responsabilidade intermédia. O seu objetivo é examinar 

determinadas áreas de atuação, como, por exemplo, divisões ou departamentos, 

supondo um conjunto de operações integradas que identifiquem as principais 

                                                           
6 Giacobbo, Mauro (1997). O desafio da implementação do planejamento estratégico nas organizações 
públicas, pp. 76 
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manobras estratégicas para a organização, preocupando-se com o planeamento 

ao nível dos objetivos financeiros, oportunidades de intervenção, melhoria de 

infraestruturas, entre outros (Barambão, 2012). 

No que concerne ao planeamento operacional, o seu horizonte temporal é curto 

e tem como resultado a realização de cronogramas, tarefas específicas e metas 

mensuráveis, sendo de baixa complexidade, compreendendo a coordenação de 

recursos humanos, materiais e financeiros, das atividades necessárias para a 

operacionalização dos objetivos pré-determinados (Barambão, 2012). 

O autor Wren Daniel A (1994), citado por Pires (2005), faz referência à 

necessidade da existência de um planeamento contingencial, fundamentando-

se no facto de que nem os melhores planos conseguem antecipar todas as 

circunstâncias e prever todos os desfechos, devendo considerar os imprevistos 

e preparar as medidas adequadas para dar uma resposta cabal a eventuais 

surpresas.  

Por fim, Sacho (2004) refere-se à existência de um quinto nível de planeamento, 

o planeamento geográfico, que se ocupa do estudo territorial, atendendo a 

parâmetros especiais de áreas de influência, a nível nacional, regional e 

municipal. 

3.5.1 Planeamento estratégico  

No processo evolutivo do planeamento, surge um novo conceito denominado de 

planeamento estratégico.  

O planeamento estratégico é uma ferramenta utilizada pelas organizações como 

parte integrante da estratégia definida pelas mesmas. Para Cunha (1994), citado 

por Estrada (2000), o planeamento estratégico é “um processo que consiste na 

análise sistemática da situação atual e das ameaças e oportunidades futuras, 

visando a formulação de estratégias, objetivos e ações.”7. 

                                                           
7 Estrada, Rolando (2000). Os rumos do planejamento estratégico na universidade pública. 
Dissertação  de Doutoramento apresentado à Universidade Federal de Santo Catarina, pp. 53-
53 
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Através do planeamento estratégico, podemos identificar o estado atual de uma 

organização e determinar o caminho que pretendemos que esta siga. Assim, 

entendemos o planeamento estratégico como uma preparação inteligente para 

a ação, que auxilia o processo de tomada de decisão e elucida sobre o caminho 

a seguir, definida que está, previamente, a estratégia. 

O processo de planeamento estratégico é sistemático, deliberado e contínuo, 

sendo parte integrante da estratégia definida e representando o caminho futuro 

de uma organização.  

Destarte, o planeamento estratégico é um meio para alcançar um fim, sendo um 

procedimento habitualmente utilizado para posicionar uma organização, através 

da priorização de meios e recursos, de acordo com os objetivos definidos, no 

sentido de orientá-la para o desenvolvimento que se pretende, por um período 

de tempo mais ou menos longo (Terense, 2002). 

Como tal, há a necessidade de o planeamento estratégico estar sempre em 

interação com o ambiente externo, procurando antecipar e perceber as 

alterações que brotam no seio da sociedade, razão pela qual terá sempre de ser 

um processo dinâmico e em constante adequação (Barambão, 2012). 

Roche (2007) e Pires & Colaço (2005), citados por Barambão (2012), definem 

como principais características do planeamento estratégico:  

“1) Formalidade – o planeamento tem uma base formal. Obedece a um método 

de realização, aprovação e acompanhamento, sendo o seu resultado um produto 

concreto – plano estratégico;  

2) Globalidade – o planeamento estratégico é sempre global, a sua globalidade 

comporta os objetivos estratégicos comuns de todas as partes tidas como o 

conjunto da organização;  

3) Realismo – o planeamento estratégico tem que ser real, ou pelo menos ter a 

realidade como ponto de partida. Por vezes é fácil ao planear confundir objetivos 

“desejáveis” com objetivos “possíveis”. Determinar objetivos ideais pode levar a 

uma motivação inicial, mas em breve a incapacidade de os alcançar 

descredibiliza o planeamento e leva muitas vezes ao seu abandono. Há que 

encontrar o termo certo, entre o desejado e o possível;  
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4) Flexibilidade – como qualquer planeamento, o planeamento estratégico deve 

caracteriza-se pela flexibilidade, pela sua capacidade de se adaptar às diferentes 

situações favoráveis ou desfavoráveis que podem acontecer. É esta 

característica que permite, no percurso a percorrer, desenvolver as diferentes 

potencialidades criativas de uma organização;  

5) Continuidade – se é certo que do ponto de vista metodológico o planeamento 

estratégico obedece ao estabelecimento de prazos e períodos concretos para o 

seu desenvolvimento, o mesmo atende igualmente a um processo contínuo no 

tempo, obrigando a uma continuidade do processo, ao mesmo tempo que as 

ações vão sendo cumpridas;  

6) Aceitação por toda a organização – o planeamento estratégico constitui-se 

como o elemento central para toda a organização. Todos os seus elementos 

devem conhecer com maior ou menor detalhe as linhas do referido planeamento 

e aceitá-las. A sintonia entre as várias áreas da organização determina o melhor 

planeamento estratégico.”8 

Os mesmos autores defendem que o planeamento estratégico deve obedecer a 

três fases, ou seja, a uma fase analítica “na qual se faz uma reflexão sobre a 

situação, onde se fixam objetivos estratégicos a médio prazo e onde se 

enumeram os projetos a serem desenvolvidos a curto prazo, sendo este da 

responsabilidade da cúpula da organização”; uma fase de programação ou 

execução – “a execução do plano estratégico corresponde à elaboração e ao 

seu desenvolvimento do que se chama o plano operacional”; e uma fase de 

acompanhamento e avaliação – “corresponde à fase que estuda e analisa o grau 

de realização do plano operacional e avalia o plano estratégico”.9 

Este tipo de planeamento tem-se concentrado, principalmente, em organizações 

do setor privado, onde o ambiente operacional é em regra competitivo e onde o 

lucro é a força motriz por detrás da necessidade de planear. Nas organizações 

do setor público, o principal driver não é o lucro, mas a gestão sustentável do 

                                                           
8 9 Barambão, J. M. P (2012). Plano Estratégico para o Desenvolvimento do Turismo Desportivo 
no Concelho de Sines, como forma de combater a sazonalidade, pp. 5 e 6 
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erário público, satisfazendo as necessidades das populações, dentro de um 

determinado orçamento (Kriemadis et al 2007).  

Nos dias de hoje, a necessidade de planeamento estratégico é tão pertinente no 

setor público como no setor privado, sendo sobre as organizações públicas que 

versa o nosso trabalho.  

Portanto, como suprarreferimos, um correto planeamento permitirá antecipar e 

responder de forma eficaz ao ambiente externo, num mundo que está sempre 

em constante mudança, podendo ser este um fator de maior ou menor adaptação 

e, consequentemente, de sucesso ou insucesso na implementação de políticas 

públicas.  

O planeamento estratégico nas organizações públicas é importante e, 

provavelmente, assumirá cada vez mais um papel de destaque na gestão 

pública, já que permitirá às organizações pensarem e agirem estrategicamente.  

Uma correta definição do planeamento estratégico permitirá à organização 

perceber que direção tomar, o que priorizar e qual a sua posição no futuro. No 

entanto, há que reconhecer que o planeamento estratégico nem sempre flui 

suavemente, uma vez que o ser humano é, por natureza, adverso à mudança e 

a própria estrutura organizacional pode colocar entraves ao processo (Radovan, 

2013).  

Dentro da variedade de perspetivas, modelos e abordagens usadas para o 

planeamento estratégico, a forma como um plano estratégico é desenvolvido 

depende da natureza da liderança da organização, da sua cultura, da 

complexidade do ambiente interno e externo, do tamanho da organização, da 

experiência dos seus dirigentes, entre outros, sendo possível a construção de 

um modelo próprio, modificando os modelos doutrinalmente existentes, 

obedecendo aos processos, atividades e cultura da organização. Ou seja, os 

modelos existentes devem servir de referencial teórico, mas não impossibilitar a 

adaptação ou modificação de um determinado modelo à organização (Kriemadis 

et al 2007). 
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Das várias vantagens que podemos apontar à utilização deste instrumento e, 

correndo o risco de sermos repetitivos, destacamos o incentivo à função diretiva; 

a capacidade de transformar a organização numa entidade proactiva, ao invés 

de reativa; a agilização e racionalização do processo decisório; a 

descentralização do processo de planeamento; o incentivo à utilização de 

modelos organizacionais adequados e uma gestão desligada das tarefas 

rotineiras; o desenvolvimento de planos táticos e operacionais (Giacobbo, 1997 

pp. 79). 

Referidas as vantagens, teremos forçosamente de aludir às suas limitações. Das 

várias apontadas na literatura, destacamos o facto de uma interpretação errada 

do ambiente poder originar a adoção de estratégias erradas; a resistência interna 

da própria estrutura da organização; o facto de o planeamento ser um processo 

dispendioso, moroso e difícil; limitações impostas pelo processo adotado; a falta 

de consciência e reconhecimento das limitações da organização, do processo 

de planeamento e dos seus decisores (Giacobbo, 1997 pp. 80,81). 

Assim, podemos afirmar que o planeamento estratégico se constitui como uma 

ferramenta de permanente racionalização do processo decisório e de execução, 

fundando-se na necessidade de adequar a realidade interna da organização às 

mudanças sucessivas do ambiente externo.  

Na gestão moderna das organizações já não é suficiente a análise de dados do 

passado e um exame sistemático do presente, por forma a antecipar e programar 

o futuro (Giacobbo, 1997 pp. 83). 

Matus (1993), citado por Giacobbo (1997), elenca seis argumentos para justificar 

a necessidade de planear estrategicamente:  

“1. Necessidade de mediação entre futuro e presente. (…) a necessidade de 

prever as possibilidades do amanhã para desenhar antecipadamente o que deve 

ser feito hoje;  

2. Necessidade de prever quando a predição é impossível. (…) o argumento 

baseia-se na exigência de prever possibilidades para prever ações oportunas e 

eficazes;  
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3. Necessidade de reação veloz e planejada ante as surpresas. (…) é preciso 

estar preparado para as surpresas; 

4. Necessidade de meditação entre passado e futuro. (…). É aprender com os 

erros; 

5. Necessidade de ponderação entre conhecimento e ação. Trata-se da 

necessidade de refletir antes de atuar (…). É o planejamento entre a ação e o 

conhecimento da realidade; 

6. Necessidade de coerência global entre as ações parciais dos atores sociais. 

(…) A coerência de ação global não se alcança espontaneamente. Ela requer 

uma racionalidade central que a busque frente às ações parciais dos atores 

sociais.”10 

Podemos considerar que todo o processo de desenvolvimento e implementação 

de um planeamento estratégico é bastante árduo e complexo, levando tempo e 

exigindo a capacidade de gerar consensos, apelar à participação, ao 

envolvimento e à habilidade e determinação, na sua condução, por parte do líder.  

Esta habilidade terá de ser política e organizacional, de maneira a diligenciar as 

mudanças necessárias, conseguindo, ao mesmo tempo, resolver os conflitos 

latentes. Estas capacidades são fundamentais para a viabilização da execução 

dos planos, sendo necessário trabalhar as dimensões burocráticas, políticas e 

comportamentais presentes na organização, ao mesmo tempo que será 

necessário trabalhar ao nível dos colaboradores e demais estruturas. 

Por fim, no caso do setor público, que é o amago deste trabalho, citando Mauro 

Giacobbo (1997), “os fatores burocráticos, aliados a outros decorrentes da 

própria origem e filosofia do planeamento estratégico, dificultam, sobremaneira, 

a prática do planeamento.  As normas burocráticas de responsabilidade 

hierárquica e a divisão de trabalho limitam a autonomia dos planejadores e 

influenciam o seu desempenho, dando a sensação de frustração e falta de 

eficiência. Por outro lado, o planeamento estratégico nasceu e se desenvolveu 

voltado basicamente para o setor privado.”11  

                                                           
10 11Giacobbo, Mauro (1997). O desafio da implementação do planejamento estratégico nas 
organizações públicas, pp. 82-83, 91 
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Por conseguinte, é um facto que o setor público tende a privilegiar a estabilidade 

e a imutabilidade da sua atuação, logo, será facilmente compreendido que um 

processo dinâmico, que promove a mudança, a criatividade, a produção de 

informações e ideias novas, como é o planeamento estratégico, terá sempre 

resistência e será sempre visto como uma ameaça (Giacobbo, 1997 pp. 93). 

Assim, o sucesso pela adoção deste instrumento passará pelo reconhecimento 

da sua importantíssima função no seio da organização pública, bem como pela 

promoção de mudanças nos hábitos, valores, comportamentos e da cultura da 

organização, obrigando a uma transformação na filosofia e na prática gerencial 

de quem dirige e planeia (Kriemadis et al, 2007 e Giacobbo, 1997). 

Concluímos, entendendo ser inevitável que todas as organizações públicas 

passem a ser geridas com recurso a planos estratégicos, caso contrário, não 

será possível construírem o seu futuro e estarão entregues à sua própria sorte, 

obrigadas a aceitar o futuro, seja ele qual for, sem capacidade de resposta aos 

estímulos e surpresas do ambiente externo. Só através da consciencialização da 

sua necessidade será possível ao setor público estar preparado para as 

exigências do século XXI. 

3.6 Liderança  

Desde que o ser humano caminha no planeta terra que o tema da liderança está 

presente no seio da humanidade.  

A liderança é algo intrínseco ao ser humano, existindo sempre que se 

estabelecem relações entre homens, ou seja, onde quer que exista uma 

sociedade, existe liderança. Por vezes, confunde-se liderança com poder, no 

entanto, “o conceito de liderança não deve ser confundido com o conceito de 

poder. Ambos se relacionam por partirem da mesma fonte, a legitimidade no 

âmbito coletivo, mas não possuem conotações semelhantes. Sendo a autoridade 

uma das bases do poder, reduzir o conceito de liderança a uma manifestação da 

autoridade é tentar compreender as expressões maiores que envolvem as 

relações sociais para além do visível.” (Faria e Meneghetti, 2011 pp104-108).  

Posto isto, não há liderança sem um grupo que a legitime e a aceite, sendo que 

o líder tem de ter a consciência de que a qualquer momento pode ser 
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questionado e posto em causa, devendo, para tal, ter capacidade de autocrítica 

e, portanto, sensibilidade para aceitar as críticas e melhorar perante estas.  

Debate quase tão antigo quanto a existência da liderança, é se esta é um dom 

inato ou se pode ser ensinada e aprendida. Somos da opinião da corrente que 

entende que pode ser ensinada e aprendida, ou seja, mesmo reconhecendo que 

possam existir lideres inatos, seres humanos com esse dom, é possível a 

qualquer indivíduo ser um líder respeitado e admirado, desde que saiba quais as 

competências que permitem que alguém se possa tornar num líder e se prepare 

para o efeito. 

Também nas organizações cresce, dia após dia, o conceito de liderança e a sua 

enorme importância na definição da estratégia das mesmas. De acordo com 

Tichy, citado por Torres (2006 pp11), “uma vez que a estratégia tenha sido 

selecionada, os lideres precisam definir que ações precisam ser tomadas para 

implementá-las com sucesso, e precisam colocar todas elas em prática”. 

Ora, para que se possa falar em liderança das organizações, temos de 

considerar o papel do líder. Numa qualquer organização, o líder tem de ser uma 

pessoa capaz de conduzir a organização no caminho certo, com capacidade de 

definir as melhores estratégias para a organização, tomando a decisão certa, no 

momento certo, no tempo certo (Torres, 2006 pp 11). 

Para Hesselbein e Cohen, citados por Torres (2006, pp11), liderar “é 

simplesmente usar a estratégia correta para que a organização obtenha o seu 

objetivo principal que é gerar lucro e obter resultados.” 

Para liderar, é necessário entender a organização, a sua cultura organizacional, 

os seus recursos humanos, acompanhar o desenvolvimento tecnológico, as 

mudanças internas e externas à organização e decidir.  

Neste processo de decisão, a tendência atual é para que o líder já não centre 

tudo em si, percebendo que quanto mais capaz for a sua equipa, quanto mais 

talentosa e qualificada for a sua equipa, mais forte será, melhores decisões irão 

ser tomadas e melhor será a sua organização. (Torres, 2006 pp 11-13). 
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Para Kouzes e Posner, citados por Torres (2006, pp12), o líder tem de ser fonte 

de inspiração, servindo de exemplo para os demais, deve ter visão de futuro, ser 

competente e ter credibilidade, competências estas a que Tichy, citado pelo 

mesmo autor, acrescenta a capacidade de se desafiar constantemente, agitando 

o status quo, com o objetivo de fazer sempre mais, melhor e diferente. 

De acordo com a Harvard Business Review, citada pelo mesmo autor “diferentes 

situações pedem diferentes lideranças porém (…) os lideres eficazes têm uma 

coisa em comum, algo denominado de inteligência emocional” e que mesmo que 

tenha “um ótimo treinamento, grandes ideias e uma mente boa, ele não será um 

grande líder”, se não dominar esta inteligência emocional, que comporta em si a 

autoconsciência, autodisciplina, motivação, empatia e habilidade social, ou seja, 

a sua habilidade para criar “pontes” e criar uma rede útil para a organização, . 

não terá sucesso. 

O líder é também um professor, alguém que agrega, que faz com que todos 

vejam o mesmo que ele vê, partilhando a sua visão. A sua capacidade de 

“ensinar” os outros a acreditarem nele e na sua visão, faz a diferença entre o 

sucesso ou não da sua liderança. 

Mas voltemos ao conceito de liderança. Para Covey, citado por Torres (2006, 

pp13) o conceito de liderança divide-se em quatro níveis: pessoal, interpessoal, 

gerencial e organizacional.  

O primeiro nível está orientado para as “relações consigo mesmo”. O segundo 

para “as relações e interações com os outros”. Por sua vez, o gerencial para “a 

responsabilidade de concluir trabalhos em equipa”. Por fim, o último nível refere-

se às “necessidades como organizar pessoas, solução de problemas, 

formulação de estratégias e outras coisas relacionadas com a organização em 

si”. 

Portanto, a liderança é um processo para atrair e influenciar pessoas na direção 

daquilo que o líder entende ser o melhor para a organização. Segundo 

Chiavenato, citado por Souza & al (2016, pp. 220-221) “A liderança é o processo 

de exercer influência sobre as pessoas ou grupos nos esforços para realização 

de objetivos em uma determinada situação. (…) É a influência interpessoal 
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exercida numa situação e dirigida por meio do processo da comunicação 

humana para a consecução de um determinado objetivo”. Ou seja, “através da 

liderança uma pessoa influencia outras pessoas em função dos relacionamentos 

existentes (...)”. Por sua vez, Maximiano, citado pelos mesmos autores, afirma 

que: “A liderança é uma função, papel, tarefa ou responsabilidade que qualquer 

pessoa precisa desempenhar, quando é responsável pelo desempenho de um 

grupo”.  

A nossa abordagem ao conceito de liderança no cerne das organizações 

justifica-se pelo facto de esta estar associada à mudança nas organizações. No 

seu conceito tradicional, a estrutura organizacional é piramidal, no topo está 

sempre o Presidente do Conselho de Administração ou Diretor Executivo, que é, 

por ordem de razão, o líder da organização. Tradicionalmente, esta organização 

é bastante burocrática e hierarquizada, sendo muito rígida e baseada em 

instruções descendentes, do líder para os liderados (Torres, 2006 pp23). 

Hoje, as organizações e os líderes chegaram à conclusão de que o caminho terá 

de ser o inverso, ou seja, uma inversão da pirâmide organizacional, com fluxos 

de informação baixo-cima-cima-baixo, onde o líder funciona como agente de 

mudança, agente motivador e dinamizador da mudança organizacional, relação 

com o conceito de desenvolvimento organizacional aqui trazido.  

O líder passou a perceber que, para o bem da organização, a sua liderança tem 

de ser compartilhada, delegando mais autonomia e responsabilidade para 

pessoas que atuem abaixo de si, em diferentes níveis organizacionais, 

capacitando desta forma todos os indivíduos da organização para apresentarem 

as suas próprias ideias (Torres, 2006 pp 23-24). 

A evolução do conceito de liderança e da afirmação de um líder está em prever 

o futuro, ser um visionário e antever o caminho da organização, para definir, hoje, 

as necessidades do amanhã. Deste modo, será seguro afirmar que líderes 

eficazes e visionários são de extrema importância para as organizações, para o 

seu desempenho, crescimento e sucesso.  

No que aos estilos de liderança diz respeito, será impossível definir um estilo 

único de liderança como sendo o mais eficaz ou adequado. O melhor líder será 
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aquele que consiga assumir vários estilos, em diversos momentos e perante 

múltiplas situações. De qualquer das formas, a literatura elenca alguns tipos de 

liderança, que aqui apenas vamos enumerar: liderança autocrática, democrática, 

liberal, carismática ou transformadora, participativa, transacional, 

transformacional, visionária e virtual (Souza, 2016 pp. 222-223). 

Por fim, no contexto moderno das organizações o líder é um elemento vital para 

o ambiente organizacional. A busca da melhor performance torna o conceito de 

liderança da maior relevância no contexto organizacional, sendo aplicável quer 

ao setor privado, quer ao setor público, razão pela qual o trazemos para o nosso 

trabalho, numa lógica de prestação de melhor serviço público, mais eficiente e 

de melhor qualidade, na senda da satisfação dos interesses da população. 

Também a própria definição e execução de um plano estratégico exige que haja 

uma liderança forte, capaz de ser flexível para corrigir, o que for necessário 

corrigir ao longo do processo, e firme, para manter o plano que foi definido contra 

lobbies e outras pressões a que estará sujeito. 

3.7 Governança  

Nos dias que correm, o conceito de Governança tem-se tornado num tópico 

bastante popular. Não sendo um conceito jurídico, surge pela primeira vez em 

documentos oficiais do Banco Mundial, no início da década de 90, ficando 

associado na sua génese à Ciência Política e às Relações Internacionais 

(Gonçalves, 2005). 

Diniz (1995), citado por Gonçalves (2005), refere que a expressão “governance” 

surge no seio das reflexões do Banco Mundial com o propósito de “aprofundar o 

conhecimento das condições que garantem um Estado eficiente”. Nesta linha de 

pensamento, Gonçalves (2005) defende que a “capacidade governativa não 

seria avaliada apenas pelos resultados das políticas governamentais e sim 

também pela forma pela qual o governo exerce o seu poder”. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, segundo a definição do Banco Mundial, a 

Governança é “o exercício da autoridade, controle, administração, poder de 

governo (…) e a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos 

recursos sociais e económicos de um país visando o desenvolvimento”, 
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implicando ainda “a capacidade dos governos de planear, formular e 

implementar politicas e cumprir funções” (Gonçalves, 2005). 

Neste momento, será importante perceber que o conceito de governança é 

diferente dos conceitos de governo e governabilidade. Para Nogueira (2001), 

citado por Gonçalves (2005), o conceito de governo significa “deter uma posição 

de força a partir da qual seja possível desempenhar uma função imediatamente 

associada ao poder de decidir e implementar decisões ou, ainda, de comandar 

e mandar nas pessoas”.  

Por sua vez, o conceito de governabilidade “refere-se mais à dimensão estatal 

do exercício do poder dizendo respeito as condições sistémicas e institucionais 

sob as quais se dá o exercício do poder, tais como as características do sistema 

politico, a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema de 

intermediação de interesses” [Santos (1997), citado por Gonçalves, 2005)] 

Rosenau (2001), citado por Gonçalves (2005), sustenta também esta diferença, 

defendendo que a “governança não é o mesmo que governo (…). O governo 

sugere atividades sustentadas por uma autoridade formal, pelo poder de polícia 

que garante a implementação das políticas devidamente instituídas, enquanto 

governança refere-se a atividades apoiadas em objetivos comuns, que podem 

ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas e não 

dependem, necessariamente, do poder de polícia para que sejam aceitas e 

vençam resistências (…), abrange as instituições governamentais, mas implica 

também mecanismos informais, de carater não-governamental, que fazem com 

que as pessoas e as organizações dentro da sua área de atuação tenham uma 

conduta determinada, satisfaçam suas necessidades e respondam as suas 

demandas”. 

Portanto, em sentido amplo, a Governança é entendida como o exercício do 

poder na gestão de uma organização, tendo por função principal a tomada de 

decisões, alicerçada em conceitos como responsabilidade, regras e políticas, 

comunicação e transparência. 

No nosso caso, também o conceito de Governança é vital, nomeadamente no 

poder decisórios das autarquias locais nos domínios da atividade física e do 
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desporto, assunto já anteriormente abordado e legitimado pelo ordenamento 

jurídico português.  

Por conseguinte, além da Governança das autarquias locais nas áreas da 

atividade física e do desporto, também no desporto existe Governança, sendo 

definido por Hums e MacLean (2009), citados por Pizzaro (2017), “como o 

exercício do poder e da autoridade em uma organização esportiva, incluindo a 

formulação de políticas, a determinação da missão da organização, regras de 

afiliação, regras de elegibilidade e poder regulatório de elegibilidade e poder 

regulatório dentro de um escopo determinado como local, nacional ou 

internacional.” 

Ou seja, podemos verificar que o termo governança é usado em diferentes 

contextos, servindo, portanto, a propósitos diferentes. Uma das definições mais 

utilizadas é a que consta da Comissão Europeia (2013,): “The framework and 

culture within which a sports body sets policy, delivers its strategic objectives, 

engages with stakeholders, monitors performance, evaluates and manages risk 

and reports to its constituents on its activities and progress including the delivery 

of effective, sustainable and proportionate sports policy and regulation”, ou seja, 

a governança no Desporto é a cultura dentro da qual uma entidade desportiva 

estabelece políticas, concretiza os seus objetivos estratégicos, envolve os 

stakeholders, monitoriza o desempenho, avalia e gere os riscos e reporta aos 

seus constituintes as suas atividades e progressos, incluindo a implementação 

de políticas e regulamentos desportivos eficazes, sustentáveis e proporcionais.  

A própria Comissão Europeia está atenta a esta necessidade e pretende 

“contribuir para incentivar a partilha das melhores práticas na governança do 

desporto (…)”, intervindo, igualmente, “na definição de um conjunto de princípios 

comuns para a boa governança no desporto, tais como a transparência, a 

democracia, a responsabilidade e a representação das partes interessadas 

(Comissão Europeia, 2013).”  

Durante muito tempo, o setor desportivo operou sob o conceito de 

autogovernança e sem controle de uma instituição externa, uma vez que o 

Desporto, na sua essência, foi crescendo como uma realidade independente da 
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política ou de outras organizações governamentais. A própria autonomia do 

Desporto é estabelecida como um dos princípios basilares da Carta Olímpica.  

No entanto, com a crescente consciencialização da importância do Desporto e o 

crescente volume de negócios que este gera, parece apropriado que a 

Governança passe a fazer parte do debate sobre o desenvolvimento e o estado 

de um Desporto globalizado, que gera milhares de euros em receitas de 

publicidade e televisão, por exemplo. 

Por fim, o desafio para uma boa Governança no Desporto sugere que os 

princípios de transparência, de responsabilidade e de integridade, juntamente 

com os de responsabilidade social, desempenham um papel fundamental na 

construção de um quadro no qual as organizações do setor desportivo devem 

responder. Assim, a boa governação é geralmente associada à necessidade de 

definir claramente os princípios e responsabilidades dos órgãos desportivos, 

bem como o estabelecimento de um código de ética.  
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Todo o processo de investigação tem de se iniciar pela definição clara da 

metodologia e dos métodos a utilizar. Sem esta definição inicial, não é possível 

encontrar as soluções para os problemas que nos propomos a indagar, no 

âmbito de um processo de investigação.  

É através da utilização da metodologia correta, da escolha do método mais 

adequado e do correto tratamento dos dados recolhidos que poderemos aferir 

da fiabilidade de um estudo. Só quando tal ocorre, podemos afirmar que houve 

progresso científico e foi criado conhecimento, mesmo que haja a necessidade 

de reconhecer as limitações do estudo em causa e apontar caminhos para 

futuras investigações. 

De acordo com Bell (1997), “uma investigação é conduzida para resolver 

problemas e para alargar conhecimentos, sendo, portanto, um processo que tem 

por objetivo enriquecer o conhecimento já existente”.12 Assim, sendo um 

processo científico, existem sempre questões epistemológicas que são inerentes 

ao processo de investigação, como sendo a natureza da investigação (o quê), a 

relação investigador/objeto (o como) e o objetivo da investigação (o porquê). 

Portanto, o investigador, como parte integrante do processo de investigação, não 

é, não pode, nem nunca será completamente estranho aos fenómenos que 

estuda, uma vez que a razão da escolha de um determinado tema fundamenta-

se sempre no investigador, naquilo que são os seus valores e princípios, naquilo 

que o inquieta e motiva na procura de uma solução para o problema que 

pretende solucionar. 

Perante isto, resulta como evidente que a escolha da metodologia correta e do 

método mais adequado para a investigação são vitais para o sucesso da mesma, 

sendo certo que, até estas escolhas são influenciadas pela posição do 

investigador, pelo problema que pretende estudar e pelos objetivos a atingir. No 

caso do estudo em apreço, a nossa opção passou por uma abordagem 

qualitativa. 

Considerando as características referidas por Bogdan e Biklen (1994), estiveram 

inerentes ao nosso trabalho as seguintes:  

                                                           
12 Como realizar um projeto de investigação, Judith Bell, 1997, pp. 19-33 
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“a) o investigador como principal instrumento de recolha de dados, através da 

observação do contexto em que este se movimenta;  

b) os dados a recolher serão, essencialmente, descritivos, sendo que o processo 

é entendido como algo mais relevante do que os resultados, na medida em que 

se destaca a importância da compreensão, por parte do investigador, do modo 

como se desenvolve a relação entre a realidade em estudo, com as atividades, 

procedimentos e interações no meio;  

c) a investigação tem uma orientação teórica e os dados são recolhidos de forma 

indutiva, ou seja, durante o processo de investigação há uma correlação 

contínua entre a teoria e a pesquisa empírica;  

d) por fim, será privilegiada a compreensão empírica dos comportamentos dos 

participantes no estudo, percebendo de que forma os participantes dão valor ao 

estudo e qual a sua perspetiva, procurando obter conhecimento através desta 

mesma perspetiva.” 

Numa investigação deste género, leia-se, numa investigação qualitativa, 

resultam como problemas epistemológicos o carácter cientifico da própria 

pesquisa e as problemáticas associadas à relação subjetividade/objetividade do 

investigador, uma vez que este é, como referimos anteriormente, o principal 

instrumento de recolha de dados. Além disto, outro problema será o facto de a 

fonte de dados ser o ambiente natural.  

Portanto, todos estes fatores, no entendimento de Popper (1992), colocam-nos 

perante a formação de uma realidade que é fruto da nossa realização. 

Destarte, “estando o sujeito profundamente implicado no processo de produção 

de conhecimento, torna-se imperioso reconhecer a subjetividade inerente a esse 

processo como parte integrante da objetivação, aprofundá-la e refletir sobre ela.” 

(Ricardo J.P. Miranda 2009)13. Ou seja, todo o investigador é vítima dos desvios 

intrínsecos ao observador, devendo reconhecer essa limitação e, por 

conseguinte, manter uma preocupação constante com o rigor, confiabilidade, 

abrangência dos dados e correspondência entre estes e o que de facto ocorre 

na realidade.  

                                                           
13 Tese de Mestrado: Qual a relação entre o pensamento crítico e a aprendizagem de 

conteúdos de ciências por via experimental?, Ricardo J. P. Miranda, 2009, p. 33-45 
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Assim, na perspetiva de Guba e Lincoln (1988), todo o processo de investigação 

tem de aduzir um valor próprio, aplicabilidade, neutralidade e consistência, caso 

contrário, não terá valor científico. 

Desta forma, o rigor que se pretende para um estudo, usando uma investigação 

qualitativa, só é conseguido se interna e externamente se obtiverem critérios de 

validade, fiabilidade, objetividade, confiabilidade e credibilidade, garantindo a 

capacidade de transferibilidade dos resultados do estudo a outro contexto, a 

capacidade de confiabilidade e, por último, a consistência do mesmo, 

assegurando que outros investigadores o conseguem replicar, usando os 

mesmos métodos do investigador original. 

Concluindo, desde que os processos metodológicos e o método escolhido sejam 

os mais adequados, não haverá razões para se duvidar da validade e fiabilidade 

da informação recolhida, independentemente de se tratar de uma investigação 

qualitativa ou quantitativa. 

4.1 Etnometodologia 

A metodologia aplicada para a execução deste trabalho final é a 

Etnometodologia, um dos métodos mais importantes na investigação qualitativa.  

A Etnometodologia é entendida como o estudo direto de um grupo ou de uma 

pessoa, durante um determinado período de tempo, utilizando para tal, como 

instrumentos de recolha, a observação direta e/ou as entrevistas, por exemplo, 

de modo a que seja possível efetuar uma descrição minuciosa de situações, 

eventos, pessoas ou comportamentos, focando-se em experiências, atitudes e 

pensamentos. O principal intuito é perceber a razão pela qual as pessoas atuam 

e como se realizam com o mundo social que as rodeia. 

Silva, citando Haguette (2013, pp. 7-8), defende que a “etnometodologia se 

inscreve na tradição do interacionismo simbólico ao tentar ver o mundo através 

dos olhos dos atores sociais e dos significados que eles atribuem aos objetivos 

e às ações sociais que desenvolvem.”. 

De acordo com o mesmo autor, a palavra etnometodologia deriva dos termos 

folks e methods, significando “métodos de organização do mundo ou 
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capacidades com as quais as pessoas desenvolvem uma compreensão dos 

outros e das situações sociais”, sendo a etnometodologia a reflexão desses 

atores sociais sobre as suas ações. 

Por sua vez, para Coulon, citado por Silva (2013, pp7), a “etnometodologia pode 

ser definida como a pesquisa empírica dos métodos que os indivíduos utilizam 

para dar sentido e ao mesmo tempo realizar as suas ações quotidianas”. 

Complementando esta definição, Becker, citado pelo mesmo autor, afirma que a 

“etnometodologia permite compreender o modo como as pessoas percebem, 

explicam e descrevem a ordem no mundo em que habitam”, sendo desta forma 

que, permanentemente, estabelecem e reconstroem a realidade. Para este 

autor, “na etnometodologia o importante é observar as atividades práticas das 

pessoas mediante as quais seja possível revelar os métodos pelos quais essas 

pessoas agem.” 

Enquanto corrente sociológica, a etnometodologia surge nos anos 60, do século 

passado, na Califórnia, com a obra de Harold Garfinkel “Studies in 

Ethnomethodolgy”, datada de 1967. Na base do pensamento de Garfinkel estão 

as teorias da ação de Parsons, a fenomenologia social de Schutz e o 

interacionismo simbólico desenvolvido pela “Escola de Chicago”. Ainda assim, 

só a partir de meados da década de 80 passou a ser amplamente estudada.  

Esta nova corrente veio romper com a visão tradicional do pensamento 

sociológico, fundamentando a sua pesquisa no estudo dos etnométodos, ou 

seja, “os métodos de que todo indivíduo, erudito ou não, utiliza para interpretar 

e pôr em ação na rotina de suas atividades práticas cotidianas, a fim de 

reconhecer seu mundo, tornando-o familiar, ao mesmo tempo em que o vai 

construindo. (Silva e Votre, 2012 pp 12-13)”.  

Para estes autores, (Silva e Votre, 2012 pp. 24-28)., os conceitos base da 

etnometodologia são:  

 as ações práticas: a “realidade social é construída na prática do dia a dia 

pelos atores sociais em interação, não é um dado preexistente.” Trata-se, 

efetivamente, da recuperação e análise do senso comum;  
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 a indicialidade: “o conhecimento das circunstâncias dos enunciados nos 

permite atribuir um sentido mais preciso às palavras. As expressões que os 

atores sociais em interação utilizam estão carregadas dessas características 

indiciais. As expressões utilizadas pelos atores ganham significado, a partir 

do conhecimento do contexto local onde são produzidas. A indicialidade é 

assim essa incompletude que toda palavra possui. A palavra precisa estar 

situada em um contexto específico para revestir-se de significado.” A 

linguagem que interessa aos etnometodólogos é a linguagem comum;  

 a reflexividade: “o ator, no decorrer de suas atividades ordinárias, descreve 

a sociedade em que vive e ao mesmo tempo a constrói. Reflexividade não 

significa (…) reflexão. Os autores não têm consciência do caráter reflexivo de 

suas ações nas suas interações cotidianas, eles não prestam atenção ao fato 

de que, ao falarem, descrevem e ao mesmo tempo constroem a realidade.” 

Desta forma, Garfinkel (1967) considera os atores como sociólogos em 

estado prático. A reflexão que realizam não é teórica, buscam, de facto, a 

resolução de seus problemas do cotidiano. Este é um processo automático e 

contínuo;  

 a relatibilidade: “ligada à noção de reflexividade. Refere-se à propriedade das 

descrições que os atores fazem da realidade, a partir da reflexividade, no 

sentido de que mostra sem cessar a constituição dessa realidade.” Esta 

permite que os atores sociais tornem o mundo visível a partir das suas ações, 

tornando-as transmissíveis e compreensíveis. Este conceito, na lógica de 

accountability, fundamenta-se na possibilidade de o mundo social ser 

passível de ser analisado, descrito e compreendido, através de accountable 

dos vários atores sociais em interação;  

 e a noção de membro: “pessoa dotada de um conjunto de procedimentos, 

métodos, atividades, savoir-faire, que a tornam capaz de inventar dispositivos 

de adaptação para dar sentido ao mundo que a rodeia. Um membro 

consegue, sem dificuldade, preencher as lacunas induzidas pela indicialidade 

dos discursos através da busca de padrões do senso comum.” É aquele que 

compartilha da construção social de determinado grupo, interagindo com os 

demais através de processos interacionais, previamente estabelecidos e 

comuns ao grupo, que este domina e compreende.  
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Para o efeito, os atores sociais, ao construírem a realidade nas suas interações 

diárias, devem, de acordo com Coulon, citados por Silva e Vorte (2012), 

promover uma clara distinção entre o “raciocínio do indivíduo do senso comum 

e o esforço da objetivação do pesquisador”.  

Desta forma, defendem estes autores uma objetivação por parte do investigador, 

uma vez que “não se trata de extrair os dados indiciais e transformá-los em 

dados objetivos”, mas, asseverar que o investigador não se deixa seduzir pelos 

membros, garantindo a objetivação da recolha dos dados, devendo, contudo, a 

subjetividade do pesquisador ser analisada como um fenómeno a ser 

considerado. 

Por fim, a Etnometodologia está interessada no papel ativo e criativo dos atores 

sociais, na construção de seu quotidiano diário, dedicando especial atenção aos 

detalhes dessa construção e aos significados que ocorrem mediante cada nova 

interação, ao invés de os entender como meros reprodutores das influências que 

recebem da sociedade. Assim, são vários os autores que entendem a 

etnometodologia como um caminho disruptivo, que geralmente não é justaposto 

a nenhum outro (Silva, 2015, pp. 220). 

4.2  Participantes  

Paipe (2016), interpretando Hérbert et al. (2012) e Quivy & Campenhoudt (2008), 

entende que a seleção dos participantes deve ser feita no esforço de encontrar 

“valores significativos de qualidade e na tentativa de explorar opiniões capazes 

de proporcionar uma representatividade populacional para efeitos de 

generalização dos resultados do estudo”. Ainda do mesmo autor, este entende 

que “a escolha de grupos e sujeitos na amostragem teórica assenta na sua 

relevância, contribuição substancial e apresentação de características que 

satisfaçam os objetivos da pesquisa”14.  

Tendo por base estas reflexões, a opção deste trabalho passou por entrevistar 

dirigentes de associações desportivas do concelho de Santo Tirso, por se 

entender que estes agregam em si as várias conceções dos vários agentes 

                                                           
14 Tese de Doutoramento: Oolíticas Públicas Desportivas: estudo centrado em municípios de 

Moçambique. Gustavo Paipe, 2016, p. 107 
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desportivos do concelho (pais, atletas, treinadores, dirigentes, seccionistas, 

entre outros).  

A nossa escolha das organizações fundamentou-se na sua dimensão, 

resultados, diversidade, localização e grau de apoio financeiro concedido pela 

autarquia, nos últimos anos. 

Com esta abordagem, pretendemos perceber que leitura fazem sobre a situação 

atual do Desporto no concelho e sobre as suas perspetivas futuras. A solução 

adotada foi a realização de dois focus group.  

Além dos dirigentes, este estudo não estaria completo sem envolvermos a classe 

política, pois é esta que define e executa a política de desenvolvimento 

desportivo implementar no concelho. Para o efeito, optamos pela realização de 

entrevistas semiestruturadas, tendo efetuado três, na qual uma das entidades 

entrevistadas foi o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, à data deste 

estudo, Dr. Joaquim Couto, por razões óbvias. A escolha dos restantes autarcas 

baseou-se na sua influência, na qualidade dos programas desportivos 

desenvolvidos e no reconhecimento do trabalho realizado no âmbito do desporto 

autárquico. 

Entendemos, ainda, realizar outro focus group com empresas desportivas 

sediadas no concelho que desenvolvem a sua atividade na promoção e 

dinamização de eventos desportivos, reconhecendo a importância que têm para 

a definição de uma estratégia desportiva concelhia concertada e virada para a 

potenciação do turismo desportivo.  

Para concluir, esta decisão de ouvir políticos, dirigentes associativos e 

empresário fundamentou-se no facto destes grupos representarem todos os 

interessados na definição de uma estratégia desportiva concelhia.  

4.3 Instrumentos de recolha 

Reconhecendo que uma das estratégias para garantir a validade de um estudo 

é o recurso à triangulação de dados (Ricardo J.P. Miranda 2009)15, combinamos 

                                                           
15 Tese de Mestrado: Qual a relação entre o pensamento crítico e a aprendizagem de 

conteúdos de ciências por via experimental?, Ricardo J. P. Miranda, 2009, p. 33-45 
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neste estudo três instrumentos de recolha, tentando, desta forma, através de 

uma abordagem multimetodólogica, obter maior confiança, objetividade e 

transferibilidade dos resultados.  

De acordo com Duarte (2009, pp3), este conceito de triangulação, “não apenas 

constitui, para alguns, uma das formas de combinar vários métodos qualitativos 

entre si (Flick, 2005a e 2005b) e de articular métodos quantitativos e qualitativos 

(Fielding e Schreier, 2001; Flick, 2005a), como também representa o conceito 

que quebrou a hegemonia metodológica dos defensores do monométodo (ou 

método único) (Tashakkori e Teddlie, 1998)”. 

Com a triangulação de dados, para Webb, Campbell, Schwartz e Sechrest, 

citados por Duarte (2009 pp10-11), pretende-se a “obtenção de dados de 

diferentes fontes e a sua análise”, através do recurso a diferentes fontes de 

recolha, “recorrendo a estratégias distintas” e mais variadas, na lógica de 

melhorar a validade dos resultados.  

Para os autores Paul e Jick, citados pelo mesmo autor, a “triangulação não se 

cinge unicamente à seriedade e à validade, mas permite um retrato mais 

completo e holístico do fenómeno em estudo”, não se cingindo única e 

exclusivamente à validade do estudo, ou seja, defendem, juntamente com Kelle, 

que: “o que se pretende não é corroborar ou infirmar resultados com o recurso a 

diferentes métodos (…) mas, antes, produzir um retrato do fenómeno em estudo 

que seja mais completo do que o alcançado por um único método.” 

Assim, os instrumentos de recolha que utilizamos na presente investigação 

foram a observação participante, a entrevista semiestruturada e o focus group.  

4.3.1 Observação 

Com origem nas ciências exatas, a observação, como instrumento de recolha de 

dados, é vulgarmente utilizada no âmbito de estudos desenvolvidos nas ciências 

sociais. Enquanto técnica de pesquisa, a observação é mencionada como um 

dos elementos fundamentais no processo de investigação, pois está na origem 

da escolha e da formulação do problema, assim como na construção das 

hipóteses, na recolha da informação e no tratamento e interpretação dos dados. 
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Habitualmente, numa investigação qualitativa, o investigador tem uma posição 

de neutralidade face à realidade, já que recolhe e analisa os dados de uma forma 

indutiva, com o objetivo de construir conhecimento, sempre numa perspetiva 

holística.  

Através da observação, o investigador entra em contacto direto com a realidade, 

utilizando os sentidos como forma de percecionar a mesma, o que o ajudará a 

refletir e questionar sobre o tema em investigação.   

Antes de iniciar uma observação, é necessário definir de forma clara os objetivos 

desta, uma vez que é através de uma correta utilização deste instrumento que 

se conseguirá uma rigorosa avaliação da realidade observada e, desta forma, 

obter os dados necessários para o estudo. Logo, ao iniciar um processo de 

investigação, devemos definir os objetivos da observação, determinar o campo 

de observação e construir um projeto de observação. 

Neste contexto, o investigador poderá desempenhar múltiplos papéis, 

nomeadamente um papel não participativo, observando à distância o objeto de 

estudo e não interagindo ou, em oposição, um papel participativo, partilhando da 

dinâmica do grupo. Poderá, ainda, assumir um papel de auto-observação, 

quando o observador avoca, em simultâneo, o papel de sujeito e objeto. 

No nosso caso, estando o sujeito profundamente implicado no processo de 

produção de conhecimento e sendo o principal instrumento de recolha de dados, 

entendemos que este instrumento se reveste da maior importância para o nosso 

estudo, razão pela qual foi aplicado.  

4.3.1.1 Observação participante 

De acordo com Haguette (pp 66, 1997), a observação participante é um 

instrumento de recolha de dados, sobre a qual existem duas correntes a 

defender a sua origem. Por um lado, temos quem defenda que tem a sua origem 

na antropologia, a partir dos estudos de campo de Malinowski e, por outro, na 

sociologia, com referência à escola sociológica de Chicago. 

Independentemente desta discussão, o facto é que ambas as correntes foram 

importantes na valorização da participação do investigador, no que concerne à 
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sua relevância para entender o mundo, observar o objeto de pesquisa e perceber 

o mesmo através dos seus olhos. Assim, foi a observação participante 

considerada uma importante técnica para a abordagem do real, sendo a principal 

dicotomia existente entre estas duas correntes o facto de, para a antropologia, a 

observação participantes buscar o “sentido das coisas”, por forma a entender a 

sociedade na sua forma mais primitiva, ao invés da sociologia, que a entende 

como um processo de interação simbólica do dia a dia de cada ser humano, de 

cada grupo (Haguette, 1997, pp 67). 

Portanto, nas ciências sociais tem sido difícil encontrar uma definição clara e 

objetiva de observação participante. Ainda assim, Lideman, citado por Haguette 

(1997), define a observação participante como uma “importante técnica de coleta 

de dados, empreendida em situações especiais e cujo sucesso depende de 

certos requisitos que a distinguem das técnicas convencionais de coleta de 

dados” (pp.69).  

Por sua vez, Schwartz e Schwartz, citados também por Haguette (1997), 

concebem a observação participante “não só como um instrumento de captação 

de dados, mas, também, como um instrumento de modificação do meio 

pesquisado” (pp. 69). Outra definição tem Bruyn, citado pelo mesmo autor, pois 

entende que a observação participante “representa um processo de interação 

entre a teoria e métodos dirigidos pelo pesquisador na sua busca de 

conhecimento, não só da perspetiva humana, como da própria sociedade”.  

Bogdan e Taylor, citados por Correia (2009, pp 31) definem a observação 

participante como “uma investigação caracterizada por interações sociais 

intensas, entre investigador e sujeitos, no meio destes, sendo um procedimento 

durante o qual os dados são recolhidos de forma sistematizada” 

No entanto, numa leitura mais aprofundada à obra destes diversos autores, 

percebemos que as suas definições e conceitos não são assim tão diferentes, 

complementando-se e dando uma maior abrangência ao conceito de observação 

participante. De facto, a observação participante é mais do que a mera 

participação do investigador. Passa pelo seu efetivo envolvimento, compartilha 

de experiência, situações e processos subjetivos, como interesses, afetos ou 

emoções, que ocorrem na vida do dia a dia dos sujeitos e grupos estudados. 
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Portanto, nesta linha de pensamento, Mead, citado por Haguette (1997, pp72), 

entende que o investigador assume o papel do outro para poder “atingir o sentido 

nas suas ações e compartilhar os aspetos subjetivos das pessoas pesquisadas”, 

para assim melhor compreender a ação humana e o objeto estudado. 

Destarte, na observação participante, o investigador/observador insere-se na 

comunidade ou organização, envolvendo-se, de forma mais ativa ou passiva, no 

objeto de estudo, por forma a aproximar-se da ação e melhor compreender a 

realidade. 

Obviamente, esta interpretação leva-nos ao problema da inferência do 

investigador, pelo facto de este representar alguém de “fora”, extra investigação, 

e que pode originar uma alteração dos dados a recolher, inferindo direta ou 

indiretamente no objeto em estudo. 

Assim, Schwartz e Schwartz, citados por Haguette (1997, pp73), defendem a 

existência de dois tipos de observadores, o passivo e o ativo. O primeiro, como 

a palavra induz, interage o mínimo possível, procurando não introduzir 

mudanças sociais no ambiente, tentando que a sua presença não seja notada e 

que não resulte numa influência direta sobre os fenómenos estudados. O 

segundo, é mais participativo e integra um papel dentro da situação estudada, 

com o objetivo de colher mais e melhores dados, procurando compreender os 

fenómenos por dentro. 

Esta técnica, que teve grande impacto no estudo dos problemas sociais 

existentes nos Estados Unidos da América nos anos 20 e 30, tem algumas 

limitações. Haguette (1997) entende como limitações deste instrumento a própria 

“relação observador/observados e na ameaça constante de obliteração da 

perceção do primeiro em consequência do seu envolvimento na situação 

pesquisada, envolvimento este inerente à própria técnica”, situação que se pode 

tornar paradoxal e, na “impossibilidade de generalização de resultados, por ser 

uma técnica que busca mais os sentidos do que as aparências das ações”. 

Além disto, a sua extrema flexibilidade e o facto de a responsabilidade do 

sucesso da utilização deste instrumento estar nos ombros do 

investigador/observador, não havendo a necessidade de existência de um guião 
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ou qualquer outro instrumento especifico para dirigir uma investigação que tenha 

por base a utilização deste método, pode facilmente motivar a contaminação de 

dados, com o investigador a distorcer a realidade, interpretando erradamente o 

que observa.  

Outra questão a considerar é que o investigador/observador, é um ser humano 

e, como tal, terá os seus próprios valores, o seu próprio quadro de referência 

moral e interpessoal, interpretando as emoções e fazendo um juízo do 

comportamento humano muito à luz daquilo que são os seus ideais e princípios. 

As referências a estes viés são pertinentes pois estes podem facilmente 

prejudicar a coleta de dados, afetar a sua análise e correta interpretação 

(Haguette, 1997, pp77 e 78).  

Em concordância com Haguette, Spradley, citado por Correia (2009, pp32), 

alerta para a necessidade de o investigador começar por se familiarizar com o 

papel de observador e compreender os diferentes tipos de participação possível. 

Leininger, citado pela mesma autora, desenvolveu um modelo de observação 

que permite balizar e auxiliar o investigador na recolha dos dados, denominado 

de OPR e que consiste na observação, participação e reflexão. O próprio autor 

refere, ainda, a importância de o investigador/observador ter de saber estar com 

os observados, no campo onde decorre a investigação, “despojado de 

preconceitos” de modo a ser capaz de desenvolver um “outro olhar sobre os 

participantes, sem prévio rótulo de certo ou errado”, com o intuito de limitar a sua 

inferência pessoal. 

Em todo o caso, este instrumento é muito útil pois permite a obtenção de 

perspetivas detalhadas para efeitos de intervenção e influência do contexto, já 

que permite o acesso experimental à situação real, ao objeto em estudo, sendo 

um instrumento primordial quando há necessidade de compreender a 

comunicação não verbal, quando o objeto do estudo não é de conhecimento 

prévio ou quando se investiga um processo que envolve vários investigados.  

Esta técnica tem por características o facto de exigir muito tempo do 

investigador/observador e produzir muitos dados, originando a análises e 

interpretações mais exaustivas e prolongadas. O uso de quadros de observação 

ou relatórios/diários de observação, facilitam a aplicação deste instrumento.  
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Inevitavelmente, com a utilização da observação participante, o investigador 

baseia a sua intervenção na convivência com a pessoa ou grupo em estudo, uma 

vez que só esta propicia as condições necessárias para que o processo de 

observação possibilite um entendimento genuíno dos factos, que de outra forma, 

através do recurso a outro instrumento de recolha, não nos seria possível colher 

(Parreira, 2017). Pawlowski & al, citado por Parreira & al (2017, pp724 e 725) 

defendem que a observação participante se inscreve numa abordagem 

etnográfica, o que vai de encontro à metodologia utilizada no nosso estudo.  

Como principais passos, para aplicação deste instrumento, elencamos os 

seguintes: escolha da situação a observar; observação e registo; análise e 

interpretação dos dados recolhidos.  

Por fim, no caso em apreço, foi utilizado como técnica de recolha a utilização de 

relatórios de observação. Estes dados foram sendo registados sem qualquer 

relevância à sua periodicidade ou local, uma vez que resultam de reflexões do 

investigador, perante diversas situações observadas, no decurso da sua 

atividade profissional. 

4.3.2 Entrevista semiestruturada 

A entrevista é definida por Haguette (1997), como “um processo de interação 

social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por objetivo a 

obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”.16  

Com este instrumento de recolha pretende-se obter dados objetivos e subjetivos, 

diretamente ligados aos valores e opiniões dos entrevistados, consistindo numa 

conversa aprofundada sobre um determinado tema, onde o objetivo passa por 

recolher dados específicos, interrelacionados com o objeto do estudo e o 

entrevistado, na qualidade de elemento que detém informações e 

conhecimentos privilegiados, sobre os assuntos a abordar.  

A eficiência e eficácia da aplicação deste instrumento não está só na sua correta 

aplicação, está também na capacidade de o entrevistador criar empatia com o 

entrevistado. Segundo Carl Rogers e Stevens (1987), citados por Barbosa 

                                                           
16 Metodologias Qualitativas na Sociologia, Teresa Haguette, 1997, pp. 86 
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(2012), “a eficácia na utilização da técnica da entrevista (…) não só depende do 

domínio da metodologia em que se insere, mas também exige uma atitude 

antropológica do entrevistador. A empatia é fundamental na entrevista. A 

psicologia social há muito que definiu essa condição básica para o sucesso da 

relação, nomeadamente na relação terapêutica.”17 A relação entre o entrevistado 

e entrevistador deverá transformar-se ao longo da duração da mesma, numa 

relação de confiança, onde cada um ocupa o lugar que lhe é devido. 

Sendo um método de recolha oral, que resulta de uma conversa entre 

entrevistado e entrevistador, a sua preparação é uma das etapas mais 

importantes da investigação, devendo ser corretamente planeada, quer no que 

concerne ao objetivo a alcançar, quer no que concerne à escolha do 

entrevistado.  

Mais, a definição em concreto do guião da entrevista, onde se incluem a 

preparação, a formulação das questões e o teste desse mesmo guião, são ações 

cruciais para aferir da sua adequação e objetividade.  

O guião deve ser constituído por um conjunto de questões abertas, semiabertas 

ou fechadas, e deve conter uma parte inicial, onde se identificam as partes 

envolvidas na entrevista, a data, o local e o tema. No texto inicial devem ser 

claros os objetivos e os propósitos da entrevista. 

Como principais passos para a implementação deste instrumento identificamos 

os seguintes: a seleção dos entrevistados, o planeamento da entrevista, a 

seleção e competência dos entrevistadores, o controlo do decurso da entrevista 

e, por fim, a interpretação e análise dos resultados. 

Das três principais formas de entrevista, entenda-se, a entrevista fechada, 

semiestruturada e aberta, a nossa investigação optou pela entrevista 

semiestruturada, onde combinamos perguntas fechadas, previamente 

organizadas e definidas, com a possibilidade ao entrevistado divagar sobre o 

tema em questão. 

                                                           
17 Tese de Mestrado: A relação e comunicação interpessoais entre supervisor pedagógico e 

aluno estagiário, Ana Maria Barbosa, 2012, p. 83 
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Assim, o investigador/entrevistador seguiu um conjunto de questões 

previamente definidas, mas teve a liberdade de, sempre que achou oportuno, 

formular novas questões ou adicionais, sobre temas previamente aflorados, que 

não tinham sido claramente expostos ou que mereciam um maior 

aprofundamento.  

Esta opção pela entrevista semiestruturada tem vantagens ao nível da duração, 

pela sua elasticidade, permitindo uma conversa mais profunda sobre os temas, 

num ambiente de maior informalidade e interação entre entrevistador e 

entrevistado, com ganhos ao nível da espontaneidade de respostas.  

Obviamente que este instrumento tem as suas desvantagens, como por 

exemplo, a dificuldade do entrevistador em dirigir a entrevista e encontrar o 

momento oportuno para a discussão de um determinado assunto, as suas 

limitações teóricas, ou a insegurança do entrevistado, que pode originar a 

retenção de informações por parte do entrevistado, que poderiam ser vitais para 

uma maior fiabilidade do estudo. Compreendendo as mesmas, tentamos reduzir 

ao máximo os seus impactos. 

A entrevista pode ser registada em suporte de papel, digital ou auditivo, devendo 

este facto ser comunicado ao entrevistado. Este registo de informação é que 

garante a fiabilidade das informações prestadas, que serão alvo de análise e 

tratamento, dando origem à redação das conclusões. Neste caso, optamos pela 

gravação da entrevista em suporte auditivo, tendo sido transcrita para registo e 

para que conste como Apêndice. 

Para concluir, uma das entidades entrevistadas foi o Presidente da Câmara 

Municipal de Santo Tirso, Dr. Joaquim Couto, por motivos óbvios. A escolha dos 

restantes autarcas e decisores políticos baseou-se na sua influência, na 

qualidade dos programas desportivos desenvolvidos e no reconhecimento do 

trabalho realizado no âmbito do desporto autárquico.  

4.3.2.1 Guião da entrevista 

O processo de elaboração do guião da entrevista está sujeito a controlo e 

validação. Partindo de uma revisão da literatura, definimos as categorias e 

subcategorias mais relevantes para a nossa investigação. Com base nestas, 
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formulamos as primeiras perguntas e elaboramos o primeiro modelo para o guião 

da entrevista, submetendo-o posteriormente a testes piloto.  

Após a realização do piloto e análise do modelo, procedemos às alterações e 

recomendações solicitadas, tendo sido novamente submetido a teste e posterior 

validação. Garantidas as questões de clareza, adequação e conteúdo, 

delineamos o guião final e avançamos para a aplicação da entrevista. 

De acordo com Paipe (2006), a aplicação da entrevista é “uma das fases cruciais 

para o sucesso da pesquisa, pois é onde o pesquisador objetiva a recolha de 

informações que permitam fazer inferência em relação ao problema 

investigado”18, devendo ser “asseguradas todas as condições prévias para a 

realização da entrevista tais como: (i) o estabelecimento do contato prévio; (ii) a 

marcação prévia da hora e local; (iii) assegurar-se que será recebido, bem como 

garantir ao entrevistado o sigilo de sua confidência e identidade”19, 

recomendações estas que foram acuteladas e tidas em consideração na 

aplicação deste instrumento. 

O guião consta do Apêndice I. 

4.3.3 Focus group 

Kreuger (1988), citado por Lewis (2000), sugere que as entrevistas com grupos 

focais nasceram nos finais da década de 30, por sociólogos que tinham dúvidas 

sobre o rigor dos métodos tradicionais de recolha de informações. 

Na generalidade, o focus group é entendido como um método de pesquisa 

qualitativa, que permite aos investigadores a formulação de novas hipóteses, 

explorando variáveis intermédias, como um meio de explicar certas relações 

encontradas em dados de pesquisa. Permite, ainda, validar descobertas obtidas 

através de outros métodos, usando a triangulação para comparação de 

diferentes perspetivas (Bender e Ewbank, 1994).   

Atualmente, as entrevistas com grupos focais assumem distintas formas, em 

virtude das modificações que os investigadores foram promovendo, nos 

                                                           
18 19Tese de Doutoramento: Políticas Públicas Desportivas: estudo centrado em municípios de 

Moçambique. Gustavo Paipe, 2016, p. 88 
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procedimentos das mesmas, ao longo dos anos, com vista a atender às suas 

próprias necessidades com base na especificidade do estudo e em 

características pessoais. 

É, portanto, uma técnica de investigação onde a recolha de dados ocorre através 

da interação de um determinado grupo, sobre um determinado tema. Segundo 

Morgan (1996), citado por Veloso e Keating (2014), a definição de focus group 

comporta três componentes essenciais: “são um método de investigação dirigido 

à recolha de dados; localiza a interação na discussão do grupo como a fonte de 

dados; e, reconhece o papel ativo do investigador na dinamização da discussão 

do grupo para efeitos da recolha de dados.”20 

Assim, a aplicação do focus group ocorre sempre que o entrevistador faz 

perguntas muito específicas a um determinado grupo, sobre um determinado 

tópico, com base numa pesquisa considerável de literatura. Trata-se de um 

debate cuidadosamente planeado e projetado para obter respostas à nossa 

pergunta de partida, num ambiente permissivo, não ameaçador e de debate 

franco. Para além das características já elencadas anteriormente, acrescentam-

se a focalização da discussão num determinado tema, o seu contributo para a 

compreensão desse tema e o facto de os participantes do grupo terem alguma 

característica em comum de interesse para a discussão do tema. 

A utilização deste instrumento permite recolher uma vasta quantidade de 

informação qualitativa, num curto espaço de tempo, uma vez que nos permite 

reunir as diferentes partes interessadas, simultaneamente. No decurso da 

discussão, ao partilharem ideias e experiências, os participantes geram novos 

conhecimentos e alcançam novos entendimentos, permitindo ao investigador 

avaliar as diferentes perspetivas de cada um dos participantes, à medida que 

estas forem sendo discutidas, dentro do contexto de grupo  

Como já referimos anteriormente, o focus group é um método qualitativo de 

pesquisa, logo, concentra-se em palavras e observações para expressar a 

realidade. O objetivo é obter informações de natureza qualitativa, válidas e 

cientificamente viáveis. Destarte, o moderador tem um papel importante, tendo 

                                                           
20 Focus Group: considerações teóricas e metodológicas, Isabel Silva, Ana Veloso e José 

Keating, 2014, pp. 177 
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a responsabilidade de direcionar a interação de uma maneira muito consciente 

e objetiva, de forma mais ou menos estruturada, mas que permita uma correta 

recolha dos dados qualitativas que servirão de base para o estudo.  

De acordo com Stewart e Shamdasani, citados por Lewis (2000), os focus group 

podem ser usados em qualquer ponto de um programa de pesquisa, resumindo-

se os seus usos mais comuns para: a) obter informações sobre um determinado 

tópico de interesse; b) conceber hipóteses de pesquisa que possam ser 

submetidas a pesquisas e testes adicionais, usando abordagens mais 

quantitativas; c) estimular novas ideias e conceitos criativos; d) diagnosticar 

potencias problemas com a implementação de um novo programa, serviço ou 

produto; e) gerar impressões de produtos, programas, serviços, instituições ou 

outros objetos de interesse; f) apreender como os entrevistados falam sobre o 

fenómeno de interesse, o que pode facilitar o desenvolvimento de ferramentas 

de pesquisa quantitativa; g) interpretar resultados qualitativos previamente 

obtidos. 

Do ponto de vista de Mitchell e Branigan (2000), citados por Silva, Veloso & 

Keating (2014), a discussão em grupo “constitui a ponta visível do iceberg, a fase 

intermédia de um longo processo que se inicia com o planeamento e finaliza com 

a análise dos dados e a elaboração de um relatório.”21  

Em resultado da literatura consultada, podemos assegurar que são várias as 

decisões e tarefas subjacentes à implementação de um processo de focus group, 

designadamente, o planeamento, a preparação, a moderação, a análise dos 

dados e a divulgação dos resultados. 

No que concerne ao número de participantes, este dependerá do objetivo do 

estudo, no entanto, a maioria dos autores defende um número entre 6 a 12 

indivíduos. Ainda assim, existem outras doutrinas que defendem que o grupo 

deve constituir-se por membros representativos da população e não deverá ter 

uma dimensão que inviabilize a realização da discussão em grupo, ou seja, nem 

demasiado grande, que impossibilite o decurso dos trabalhos, nem demasiado 

                                                           
21 Focus Group: considerações teóricas e metodológicas, Isabel Silva, Ana Veloso e José 

Keating, 2014, pp. 180 
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pequeno, que não forneça mais informação do que seria obtido através de uma 

entrevista com um indivíduo. 

Independentemente das considerações anteriores, terá de se atentar e 

reconhecer que grupos pequenos permitem uma maior contribuição de cada 

participante individual e que, na proporção oposta, grupos maiores permitem que 

mais pessoas participem, evitando-se assim, exclusões potencialmente 

desconfortáveis e uma menor recolha de dados. Perante isto, é óbvio que a 

decisão final ficará a cargo do investigador, dependendo de vários fatores, desde 

a cultura e normas locais, aos objetivos do estudo e às suas características 

individuais. 

Quanto ao número de grupos a criar em cada estudo, de acordo com Morgan 

(1988), citado por Lewis (2000), "um determinante importante do número de 

grupos é o número de subgrupos diferentes necessários (...) se houver vários 

segmentos populacionais distintos (...) você pode querer ou precisar executar 

grupos separados em cada”.22 Ou seja, Morgan defendia que um grupo nunca 

era suficiente, pois era algo demasiado redutor. Nesta linha de pensamento, 

vários autores defendem a existência de 2 a 4 grupos. 

Outro denominador importante no desenrolar de um focus group é o 

moderador/investigador, elemento que já fomos aflorando ao longo desta 

pequena explanação. Kreuger defende que o moderador se apresenta como o 

principal responsável pelo sucesso ou insucesso da aplicação deste método. 

Para este, o moderador deve estar mentalmente desperto, livre de distrações, 

ansiedades ou pressões, devendo praticar uma escuta empática, controlar o 

tempo e controlar a discussão, sabendo o guião de forma plena. Outros autores 

acrescentam a necessidade de o moderador ser analítico, observador, antecipar 

questões e problemas, não diretivo, paciente e positivamente ingénuo. 

O moderador pode ter que assumir vários papéis ao longo da discussão, pelo 

que tem de ter uma enorme capacidade de adaptação, flexibilidade e engenho 

para lidar com os problemas que vão surgindo, devendo ter a capacidade para 

construir novos caminhos sobre o guião previamente definido, desafiando os 

                                                           
22 Focus Group Interviews in Qualitative Research: a review of the literature, Melinda Lewis, 

2000 
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entrevistados e retirando destes todos os contributos necessários para um 

melhor estudo. 

Idealmente, o focus group resulta numa interação entre participantes e 

moderador, onde este último é um mero facilitar dessa interação, mesclando-se 

silenciosamente, em todo este processo de discussão, questionando, orientando 

ou conduzindo o grupo, sem que este tenha plena consciência deste facto e sem 

que este trabalho de sombra prejudique a própria recolha de dados e fira o 

estudo de algum fator de rejeição. 

Ao conduzir este processo, o moderador deve fazer um trabalho inicial de 

avaliação dos membros do grupo, do ambiente criado e da relação entre estes, 

de modo a compreender se os membros se sentem livres para expressar as suas 

opiniões, sem preocupação com o acordo ou desacordo de outros, no seio desse 

mesmo grupo. Deve tentar construir um relacionamento no grupo procurando 

utilizar métodos que permitam o “quebrar do gelo” entre os participantes, 

procurando dar as boas-vindas ao grupo, introduzir uma visão geral do tema a 

abordar, informar das regras básicas e avançar com a primeira questão. Durante 

a discussão, o moderador deve encorajar a interação entre os participantes, em 

detrimento da interação entre participantes e moderador. 

Perante isto, resulta claro que é do moderador a responsabilidade de criar um 

clima não ameaçador, de apoio, garantindo a intercalação de opiniões, e 

incentivando o envolvimento de todos os membros. Como tal, não será de 

esperar que seja possível discutir todos os assuntos com igual profundidade. 

Assim, o objetivo será obter o máximo de detalhe possível em cada resposta. 

Abordadas que estão as questões sobre os participantes, sobre a dimensão dos 

grupos e sobre o moderador, teremos forçosamente de discorrer sobre o guião 

que orientará a discussão em grupo. Tal como nas entrevistas, também no focus 

group o guião é uma peça vital para o desenrolar deste instrumento de recolha 

de dados.  

Este guião deverá ser desenvolvido em colaboração com todos investigadores e 

devidamente validado, uma vez que será este que definirá a agenda para a 
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discussão, isto é, a orientação para o decorrer de todo o processo de recolha de 

dados, aquando da realização da discussão em grupo. 

Ao formular as questões que constarão do guião, Stewart e Shamdasani (1990) 

sugerem que as questões sejam ordenadas do mais geral ao mais específico e 

que as questões de maior importância sejam colocadas em primeiro lugar, no 

início da discussão, deixando as questões de menor importância para perto do 

fim. 

Ainda assim, dentro desta sistematização, um guião deverá ter apenas como 

função a de orientar, não limitando as perguntas que podem ser feitas pelo 

moderador, permitindo-lhe acompanhar os inputs oferecidos pelos participantes, 

com perguntas adicionais. 

Relativamente ao número e tipo de questões que deverá ter um guião, Kreuger 

(1988), citado por Lewis (2000) sugere cinco a seis perguntas. Por sua vez, 

Stewart e Shamdasani (1990), citados igualmente por Lewis (2000), propõem 

que guiões tenham menos de uma dúzia de perguntas. Quanto ao tipo de 

questões, a opção da maioria da doutrina é por perguntas abertas e não 

estruturadas.  As perguntas devem ser cuidadosamente selecionadas e 

corretamente formuladas para que seja possível obter respostas de todos os 

participantes. Alguns exemplos de perguntas abertas e não estruturadas 

incluem: "O que acha de…"; "Como é que se sentiu sobre …"; “O que mais 

gostou foi de …?". 

Por fim, resta-nos abordar as questões relacionadas com a recolha dos dados. 

As informações obtidas através de uma discussão do grupo são sempre dados 

em bruto, pelo que, a tarefa dos investigadores é, precisamente, tratar estes 

dados e extrair destes a informação “fina” necessária para o estudo, revestindo-

se esta como a parte mais desafiadora deste instrumento de pesquisa. 

Destarte, o primeiro passo será transcrever toda a discussão em grupo. Isso 

fornecerá um registro completo da discussão e facilitará a análise dos dados. O 

passo seguinte será analisar o conteúdo da discussão, procurando tendências e 

padrões que reapareçam dentro de um único grupo focal ou entre vários grupos 

focais. Kreuger (1988), citado por Lewis (2000), sugere que a análise de 
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conteúdo deverá começar com uma comparação das palavras usadas. Além 

disso, o mesmo autor sugere, ainda, que o investigador deve considerar a ênfase 

ou intensidade dos comentários dos participantes. 

A análise destes dados, ou seja, das discussões com grupos focais, requer 

julgamento e habilidade. A narrativa fornecida por cada grupo de participantes 

pode ser resumida textualmente, no entanto, há que considerar o contexto rico 

em que as palavras dos entrevistados são incorporadas, pois este oferece 

oportunidades únicas de pesquisa, já que vai mais além da mera transcrição do 

texto. 

Para recolha destes dados, o investigador poderá utilizar um gravador, devendo 

ser do conhecimento dos entrevistados. É, também, recomendável gravar em 

vídeo a entrevista e identificar, de forma visível, os participantes, facilitando a 

sua identificação e todo o processo de transcrição futura. É importante que o 

entrevistador tire notas, não devendo este facto prejudicar o desenrolar da 

entrevista. 

As condições de logística do local, onde ocorrerão as discussões em grupo, bem 

como a escolha do próprio local, são importantes, recomendando-se que o 

mesmo seja acessível, confortável e garanta a confidencialidade dos 

entrevistados e da informação ali gerada. 

A duração recomendável da discussão será, em média, de 90 minutos, não 

devendo ultrapassar as duas horas (Stewart et al., 2007, citado por Silva, Veloso 

& Keating, 2014). 

Concluindo, tendo por base as reflexões que fomos dando conta, a nossa opção 

passou por entrevistar os dirigentes associativos de Santo Tirso, de associações 

federadas e não federadas, por entendermos que estes agregam em si as 

diversas dimensões dos vários agentes desportivos (pais, atletas, treinadores, 

dirigentes, seccionistas, entre outros). Esta escolha fundamentou-se na 

dimensão da organização, nos seus resultados, diversidade de oferta desportiva, 

localização e apoio financeiro concedido pela autarquia, nos últimos anos, tendo 

sido realizados dois focus groups, divididos entre associações federadas e não 

federadas. 
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Entendemos, ainda, realizar outro focus group com empresas desportivas 

sediadas no concelho que desenvolvem a sua atividade na promoção e 

dinamização de eventos desportivos, reconhecendo a importância que têm para 

a definição de uma estratégia desportiva concelhia concertada e virada para a 

potenciação do turismo desportivo.  

4.3.3.1 Guião da entrevista em grupo 

O processo de elaboração do guião obedeceu aos mesmos princípios que 

estiveram na base da entrevista semiestruturada, constando o mesmo do 

apêndice II. 

4.4 Apresentação e discussão dos resultados 

No presente capítulo, apresentamos as reflexões sobre os dados recolhidos, 

depois do tratamento e análise dos mesmos, em resultado da realização das 

entrevistas individuais e dos focus group. 

Tal como referiremos em capítulos anteriores, Paipe (2016), interpretando 

Hérbert et al. (2012) e Quivy & Campenhoudt (2008), entende que a seleção dos 

participantes deve ser feita na tentativa “de explorar opiniões capazes de 

proporcionar uma representatividade populacional para efeitos de generalização 

dos resultados do estudo”. 

Ainda segundo o mesmo autor, “a escolha de grupos e sujeitos na amostragem 

teórica assenta na sua relevância, contribuição substancial e apresentação de 

características que satisfaçam os objetivos da pesquisa”23.  

Com base nestas reflexões, optamos por realizar dois focus group, entrevistando 

os dirigentes associativos de Santo Tirso, de associações federadas e não 

federadas, por entendermos que estes agregam em si as diversas dimensões 

dos múltiplos agentes desportivos existentes no concelho (pais, atletas, 

treinadores, dirigentes, seccionistas, entre outros). Esta escolha fundamentou-

se na dimensão da organização, nos seus resultados, diversidade de oferta 

desportiva, localização e apoio financeiro concedido pela autarquia. 

                                                           
23 Tese de Doutoramento: Oolíticas Públicas Desportivas: estudo centrado em municípios de 

Moçambique. Gustavo Paipe, 2016, p. 107 
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Entendemos, também, realizar o outro dos focus group com empresas 

desportivas sediadas no concelho, que desenvolvem a sua atividade na 

promoção e dinamização de eventos desportivos, reconhecendo a importância 

que estas têm para a definição de uma estratégia desportiva municipal. 

Além dos dirigentes associativos e dos empresários, este estudo não estaria 

completo sem envolver a classe política, pois é esta que define e executa a 

política de desenvolvimento desportivo no território. Para o efeito, optamos pela 

realização de entrevistas individuais a eleitos locais, de ambos os géneros, no 

exercício ou não de cargos públicos, de modo a colher diversos pontos de vista 

e, assim, melhorar a qualidade dos dados recolhidos. 

A escolha dos políticos baseou-se na sua influência, na qualidade dos programas 

desportivos desenvolvidos e no reconhecimento do trabalho realizado no âmbito 

do desporto autárquico. 

4.4.1 Papel das Autarquias e do Estado no desenvolvimento desportivo 

Pela revisão bibliográfica, podemos constatar que as autarquias dispõem de um 

vasto lastro de atribuições e competências no domínio do Desporto. Aliás, 

chegámos à conclusão de que os Municípios são a autarquia local que sempre 

teve uma importante intervenção no Desporto, sendo os principais promotores e 

dinamizadores do desenvolvimento desportivo local e, por maioria de razão, os 

principais promotores e dinamizadores do desenvolvimento desportivo nacional.  

Esta posição foi corroborada pelo entrevistado ES1, referindo que “a verdade é 

que têm sido os Municípios que têm tido um trabalho muito importante na 

diversificação, promoção e estímulo do desporto em geral, conforme a 

sensibilidade dos vários autarcas que estiveram à frente das autarquias nos 

últimos 40 anos”. Posição esta, aliás, corroborada por ES2, concordando que “as 

autarquias (…) têm-se substituído, nas últimas três ou quatro décadas, ao 

Estado, digamos, à tutela. Se não fossem as autarquias, provavelmente o estado 

da arte do Desporto e da atividade física em Portugal seria trágica”. 

Por seu lado, ES3 assevera que, “no que concerne ao Desporto (…), se não 

fossem os Municípios, o Desporto não teria a promoção que tem. Sem dúvida, 
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os Municípios têm um papel preponderante, substituindo-se completamente ao 

Estado”. 

É, portanto, indiscutível a forte aposta que os Municípios fazem na área do 

Desporto, seja numa lógica de promoção da atividade física, saúde e bem-estar, 

seja numa lógica de afirmação territorial e de promoção do que de melhor têm 

para oferecer. 

Estas posições corroboram Pires (2000), citado por Carvalho M.J. (2007), quanto 

este declara que “a autarquia terá uma responsabilidade crescente na 

configuração do Desporto do futuro, sendo colocada uma grande carga de 

responsabilidade e confiança no desenvolvimento da estratégia para o 

desenvolvimento desportivo”24. 

No entanto, os entrevistados também assumem que esta responsabilidade das 

autarquias locais pode representar em si um problema, na medida em que 

poderá ser difícil de operacionalizar e compatibilizar uma estratégia política 

municipal, com uma estratégia política intermunicipal, regional ou nacional, 

colocando o âmago da questão na dificuldade de definir o ponto de encontro, em 

virtude da ausência de estratégias comuns: “até que ponto é que estratégia das 

políticas públicas municipais do Desporto se encontram com a ausência de 

estratégia a nível nacional? (…) A ausência de uma estratégia desportiva 

municipal, (…), resulta depois neste estado de coisas, onde cada um vai fazendo 

coisas, (…), mas falta algo que as ligue” – ES2. 

Ou seja, esta falta de ligação e planeamento provoca o aparecimento de 

assimetrias regionais e proporciona que “o país não seja uniforme e, portanto, 

não tenha uma política desportiva uniforme a nível nacional, geral e universal.” - 

ES1 

Posto isto, a perceção dos decisores políticos é a de que os Municípios se têm 

substituído ao Estado, assumindo vários papéis na qualidade de promotores do 

fenómeno desportivo, em resultado da negação e negligência que o Estado tem 

                                                           
24 Carvalho, Maria José, “Os elementos estruturantes do regime jurídico do desporto profissional 

em Portugal”, Tese de Doutoramento, Universidade do Porto, Faculdade de Desporto, Porto, 
2007 
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tido nesta matéria, o que origina, muitas vezes, situações de entropia e de má 

gestão dos recursos financeiros públicos, embora reconheçam, sem sombra de 

dúvida, o papel crucial das autarquias locais na concretização e democratização 

do Desporto. 

Esta visão dos decisores políticos é corroborada pelos empresários desportivos. 

Na opinião de FGE3 “os Municípios e o Estado têm um papel fundamental na 

prática do Desporto, na colaboração e na promoção de eventos desportivos para 

a sociedade civil”. 

Contudo, estes reconhecem também que há uma grande necessidade de se 

estabelecerem parcerias público-privadas e, desta forma, que os Municípios e o 

Estado colaborarem com as empresas na promoção da atividade física e do 

Desporto. O mesmo FGE3 afirma que “os Municípios têm cada vez mais de se 

abrir a parcerias, para que as entidades privadas tenham vontade de fazer e 

devem existir mecânicas facilitadoras, no sentido de apoiarem as organizações 

(…)”. Igualmente afirma que “se o Estado e os Municípios apostassem mais na 

promoção de atividades desportivas, as pessoas gastavam menos nas 

farmácias.”.  

Esta opinião é atestada por FGE1, pois este advoga que “enquanto empresas, é 

importante a parceria, o apoio e o financiamento, que pode ser em meios ou no 

assumir de alguns dos custos que um evento desportivo tem.”. 

Também para FGE5 a saúde é um assunto no qual as empresas podem 

colaborar com o Estado e com os Municípios, na qualidade de entidades 

promotoras de saúde e bem-estar, aproveitando o interesse atual da sociedade 

pela prática de exercício físico, defendendo que “é importante fomentar a parte 

de saúde”, aproveitando o facto de “últimos anos, ser moda praticar Desporto, 

mas é preciso fomentar essa prática, desde jovens”.  

Pelo exposto, verificamos que os dirigentes associativos são unânimes no 

reconhecimento do importante papel dos Municípios no desenvolvimento 

desportivo local e nacional, entendendo que devem ser as autarquias, por razões 

de proximidade com as coletividades, a ter este papel. “De facto, o Município 

deve apoiar o mais possível as coletividades, na medida em que é uma função 
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do Estado, quanto mais não seja, ao nível das autarquias, pela proximidade do 

poder político local” – FGAA1. 

Defendem, ainda, que o associativismo desportivo exerce uma função de 

complementaridade à função do Estado e dos Municípios, auxiliando-os na 

execução das suas competências e atribuições, como é visível nas declarações 

de FGAA1: “as coletividades exercem uma função (…) não de substituição, mas 

auxiliar da própria função social do Estado. (…) Não deve haver uma 

dependência das associações, instituições ou coletividades face à autarquia.”. 

Destarte, na opinião deste entrevistado (FGAA1) os Municípios e o Estado 

devem “auxiliar o mais possível (…) as coletividades e instituições que, (…) 

numa lógica de atribuição de subsídios, (…) de uma forma abnegada e 

voluntariosa, se dedicam a essa função que competiria ao Estado e depois, de 

uma forma hierárquica, às autarquias, mas não numa lógica de total 

subsidiodependência, até porque os recursos não são imensos e, portanto, não 

será possível acorrer a todos.”  

A opinião de FGAA2 vai de encontro ao que foi asseverado por FGAA1, 

identificando os Municípios como sendo os organismos do Estado que “estão 

mais perto das pessoas e das associações (…). Por isso, têm de representar o 

Estado e identificar o que é preciso. Não é o Estado que vem a Santo Tirso e 

identifica o que é que a (…) associação precisa”. Por sua vez, FGAF1 defende 

que “o Estado deve apoiar e há muitos países que aproveitam o Desporto para 

promover a sua própria imagem.”. 

Por fim, referir que o entrevistado FGA5 trouxe para o debate uma questão 

pertinente, já supracitada pela classe política, nomeadamente a necessidade de 

uma melhor coordenação entre entidades públicas, defendendo que devem ser 

os Municípios a assumir esse papel de destaque na coordenação das 

infraestruturas desportivas, bem como de tudo o que gravita à volta do fenómeno 

desportivo, dentro do seu território: “os Municípios (…) ao nível de infraestruturas 

(…) assumem já um papel importante mas têm de assumir um papel ainda mais 

efetivo, principalmente na coordenação de recursos (…), porque muitas vezes 

fazem-se coisas duplicadas. É importante o assumir deste papel por parte dos 

Municípios, dada a proximidade que têm com os clubes.”  
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4.4.2 Evolução do desenvolvimento desportivo, num horizonte temporal de 

cinco a dez anos, a relevância do planeamento estratégico e a sua relação com o 

desenvolvimento sustentável 

O Desporto nas autarquias locais não pode mais ser visto de forma isolada e 

subjacente à vontade discricionária dos decisores políticos. Hoje, a exigência é 

cada vez maior, na defesa de um desenvolvimento sustentável do Desporto, que 

só é possível de alcançar através de um desenvolvimento estratégico e 

preocupado com as gerações futuras.  

Neste sentido, numa lógica de definição de um plano estratégico, seja ele 

desportivo ou não, a preocupação com o desenvolvimento sustentável tem de 

ser pedra basilar, garantindo a democratização da prática de atividade física e 

do Desporto. 

Em resultado da análise das entrevistas aos decisores políticos, ficamos a 

perceber que nenhum dos Municípios possuía um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo. Contudo, todos reconheceram a sua relevância 

para um verdadeiro desenvolvimento desportivo no concelho em que vivem. 

Aliás, um dos entrevistados (ES1) reforçou a necessidade de existir um plano de 

âmbito nacional que, até à data, não existe. 

Segundo ES2, o seu Município não tem também um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, considerando, inclusivamente, interessante o tema 

escolhido pelos investigadores neste estudo já que “Se fizerem um inquérito a 

nível nacional, sobre quantas autarquias têm um plano estratégico desportivo, 

(…) não sei se os dedos de uma só mão não chegam.”. No que concerne à 

elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento desportivo, o mesmo 

entrevistado afirma que este deve partir de premissas como “onde é que 

queremos chegar?” e “qual o nosso foco?”, por exemplo. 

No que à sustentabilidade diz respeito, as infraestruturas desportivas devem 

acompanhar estas preocupações com o desenvolvimento sustentável. Dito isto, 

facilmente identificamos que esta é uma preocupação que está no pensamento 

dos decisores políticos, visível nas suas declarações, como por exemplo, a 

preocupação para que as infraestruturas acompanhem esta tendência e 

inovação: “as infraestruturas devem acompanhar o desenvolvimento 
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sustentável, seja através da gestão racional de água, de painéis solares, etc. 

Portanto, as infraestruturas também devem ser sustentáveis (…), ou seja, (…) 

as infraestruturas desportivas, infraestruturas físicas do desporto, obviamente 

que devem acompanhar a modernidade relativamente à eficiência energética, à 

sua acomodação, à sua dignidade e qualidade para a prática do Desporto. (…) 

Quando eu falo numa política sustentável, quando falo até de economia circular, 

ou quando falo da mobilidade suave, das alterações climáticas, de todas as 

temáticas e políticas de uma sociedade desenvolvida sustentavelmente, o 

Desporto faz todo o sentido, porque é uma parte integrante deste modelo”. - ES1. 

O entrevistado ES2 vai mais longe, acreditando que “o grande desafio das 

sociedades modernas, nos próximos anos, será o desenvolvimento sustentável, 

(…). Esta será a linha que vai definir as cidades que vão sobreviver ou não neste 

mundo tão competitivo.” O que defende este entrevistado é que o processo de 

requalificação e de adaptações das instalações desportivas mais antigas, aos 

novos modelos de adaptação climática e ao desenvolvimento sustentável, pode 

não ser possível ou viável, pelo que advoga que “o que se construir a partir de 

agora deve ter essas preocupações ambientais muito bem definidas”, 

reconhecendo que os equipamentos podem ser mais dispendiosos na sua 

execução mas que trazem consigo ganhos financeiros e ambientais impactantes 

e mensuráveis.  

Em concordância com as opiniões anteriores, ES3 afirma que as preocupações 

com a sustentabilidade sempre “estiveram presentes” e que “quanto à 

sustentabilidade das infraestruturas, também esta é uma preocupação.” 

Na opinião de ES2 “este é o futuro, portanto, a sustentabilidade ambiental é um 

discurso que já está na práxis política de hoje, (…) e que vai marcar o futuro das 

cidades nos próximos 20, 30, 40, 50 anos (…) o que quer dizer que é uma pena 

se as instalações desportivas e o desporto não acompanharem a evolução.” 

Pelo exposto, é para nós seguro afirmar que o Desporto não pode alhear-se 

desta realidade e terá de efetuar a sua intervenção de uma forma sustentável e 

preocupada com o impacto nas gerações futuras. Portanto, também a 

administração pública, “enquanto gestora de bens e recursos públicos precisa 

(…) de dedicar atenção e executar ações direcionadas ao desenvolvimento 
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sustentável buscando um modelo que agregue a promoção económica, a 

preservação e conservação ambiental e a preocupação social.” (Venturini, 2015). 

Nesta linha de pensamento, o planeamento estratégico é para nós fundamental, 

ou seja, na nossa opinião o desenvolvimento sustentável só pode ocorrer quando 

temos uma estratégia bem formulada, que permita uma correta afetação de 

recursos, uma correta definição das ações e uma correta determinação de 

procedimentos, aliás, no sentido do que nos diz Amador (2014).  

Ora, se planear compreende a projeção de um conjunto de ações para atingir 

um resultado, o planeamento deve ser entendido como a capacidade de atuar 

de forma integrada, com uma estratégia inclusa, envolvendo a escolha de um 

curso de ações e a determinação de quando e como devem estas ser realizadas 

(Terence, 2002).  

Ainda assim, também não é menos verdade que a definição do planeamento e 

da estratégia, no seio das organizações, continua a ser algo complexo, como 

atesta ES1: “Não raras vezes, por força da atividade que desenvolvemos, que é 

política, (…) a estratégia não prevalece (…), ou seja, a decisão política prevalece 

sobre aquilo que deveria ser uma estratégia.”. 

Já na revisão bibliográfica tínhamos assumido que o planeamento é a função 

primordial de uma qualquer organização, sendo a fase do processo de gestão 

na qual são tomadas decisões sobre os propósitos, as políticas, as estratégias, 

os programas e os planos que direcionam as atividades das organizações, pelo 

que se trata de um processo contínuo e dinâmico (Giacobbo, 2007).  

Logo, é através do planeamento estratégico que podemos identificar o estado 

atual de uma organização e determinar o caminho que pretendemos que esta 

siga, embora, reconhecemos que este possa ser um processo complicado e de 

difícil execução pela discricionariedade da atividade política e da sua 

dependência do voto, faltando, por vezes, a coragem na administração pública 

para definir uma estratégia e cumprir o que foi previamente definido. De qualquer 

das formas, ES2 não tem dúvidas que “a definição de uma estratégia, se depois 

for cumprida pela Câmara Municipal, se sobreviver à vontade e à decisão 
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política, é um elemento fundamental de sucesso para o futuro.”, posição com a 

qual concordamos inteiramente. 

No entanto, na opinião do ES1 “na ausência de uma assunção global, nacional, 

de uma política desportiva global” compete aos Municípios continuarem a fazer 

o trabalho que têm vindo a desenvolver no Desporto e na promoção da atividade 

física. 

No que concerne à definição de uma estratégia para um horizonte temporal de 

cinco a dez anos, um dos entrevistados (ES3) entende que “por defeito de 

exercício de funções”, vê sempre os projetos de quatro a quatro anos, 

coincidindo com os mandatos autárquicos.  

De facto, encontramos autores que defendem que um período de cinco a dez 

pode ser algo extenso para se pensar estrategicamente, colocando em causa a 

taxa de sucesso e de execução do plano. No entanto, outros há que entendem 

que a definição de estratégias, num horizonte temporal de cinco a dez anos, não 

é inexequível, uma vez que os planos estratégicos devem estar sujeitos a 

constantes ajustamentos e alterações, desde que se garanta que o que era 

importante definir a montante, ou seja, o objetivo e as metas, foram bem 

definidos. Posteriormente, o que alteramos, quando necessário, são os meios 

para atingir esses fins e nunca o fim em si mesmo. O planeamento estratégico 

está sempre em interação com o ambiente externo, procurando antecipar e 

perceber as alterações que brotam no seio da sociedade, razão pela qual terá 

sempre de ser um processo dinâmico e em constante adequação (Barambão, 

2012). 

Através do planeamento estratégico podemos identificar o estado atual de uma 

organização e determinar o caminho que pretendemos que esta siga. Assim, 

entendemos o planeamento estratégico como uma preparação inteligente para 

a ação, que auxilia o processo de tomada de decisão e elucida sobre o caminho 

a seguir, definida que está, previamente, a estratégia.  

Estas reflexões são concomitantes com aquilo que as empresas e as 

associações reconhecem ser importante em termos de planeamento, estratégia 

e sustentabilidade. De acordo com estas, todas perfilham a necessidade de:  
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a) um maior investimento do Estado no Desporto, afirmação facilmente 

comprovada pelas seguintes declarações: “o Estado tem de investir mais no 

Desporto e tem de se investir em condições” – FGE2; “Se tivéssemos um plano 

estratégico, que não temos, poderíamos perfeitamente ter todos os campos 

relvados, porque não era um custo que a câmara não pudesse suportar, 

seguramente.” - FGAA1; “Aquilo que vi nos concelhos onde joguei futebol (…), 

foi que estes dois concelhos impulsionaram um “boom” de relvados sintéticos.” 

– FGAA3. 

b) as preocupações com a sustentabilidade estão na ordem do dia, significado, 

inclusivamente poupança para as organizações, situação comprovada pelas 

seguintes declarações: “até pelo marketing do evento, é uma das primeiras 

preocupações. A sustentabilidade é usada como uma forma de comunicação.” – 

FGE5; “Nós (…) somos uma empresa certificada ambientalmente. E o facto de 

o sermos faz-nos trabalhar de melhor forma (…). Temos uma preocupação em 

termos de redução de produção de resíduos, redução dos consumos de energia, 

e isto gera poupança. (…). Temos também um investimento grande em formação 

e equipamento, com grande retorno, quer financeiro, quer ambiental. Ganha a 

empresa, ganha o planeta.” – FGE4; “A sustentabilidade é fundamental.” – 

FGE3. 

c) o planeamento é também crucial para as empresas e para as associações, 

comprovado pelas seguintes declarações: “relativamente aos planos 

estratégicos (…), os Municípios e o Estado têm de ter um plano estratégico. O 

que é que pretendem para o (…) concelho.” – FGE3; “Concordo plenamente com 

a necessidade de existência de planeamento.” – FGE2; “Um plano estratégico é 

sempre importantíssimo. Portanto, há um plano, há uma estratégia e se a 

estratégia for boa, o plano funciona.” – FGAF2; “Hoje em dia não se faz 

praticamente nada sem planeamento. Tem de haver um planeamento, da 

estratégia do investimento, o que é que deve ser investido e em que áreas.” – 

FGAF3; “Temos de projetar e trabalhar nesse sentido, nem que seja na cabeça, 

temos de planear, estabelecer metas e objetivos.” – FGAA3; “Concordo com a 

importância de um planeamento.” – FGAA2; “Eu acho que de facto o Município 

não tem e deveria ter, (…) sendo necessário fazer um plano de desenvolvimento 

integrado para o concelho.” – FGAA1.  
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Quanto aos passos a dar na construção de um plano estratégico, as associações 

sugerem que este deve “envolver toda a gente” (FGAA2), “envolver os clubes, 

as associações, mas também as juntas de freguesias” (FGAA3) e “depois o plano 

estratégico deveria ter o compromisso dos políticos para o implementar” 

(FGAF1). 

Esta preocupação latente está diretamente relacionada com algo que também 

reconhecemos, ou seja, a discricionariedade política e o facto de o plano 

estratégico poder não ser respeitado pela classe política. Aliás, este é o 

sentimento perpetrado por FGAA1 quando afirma que “Em Portugal temos esse 

grave problema. Muda o governo, muda tudo. Nas autarquias é igual, se a cor 

política for a mesma, a diferença de rumo não é muita, caso contrário já sabemos 

como é. (…). A verdade é que sempre senti que (…) era um bocadinho ao sabor 

do vento. Hoje é para ali, amanhã é para acolá, há muita discricionariedade 

política, que se sobrepõe a um plano estratégico.”.  

d) quanto ao desenvolvimento desportivo, num horizonte temporal de cinco a dez 

anos, as associações e as empresas são uníssonas no desejo de verem um 

aumento do número de praticantes no concelho; que todas as modalidades 

tenham campeões nacionais; da necessidade de existência de mais e melhores 

condições para os clubes e para os atletas, nomeadamente com a construção 

de infraestruturas e criação de medidas imateriais de apoio ao Desporto, como 

por exemplo a concessão de bolsas para atletas de elite; no potenciar do 

surgimento de novas modalidades, como por exemplo, modalidades de rio e de 

monte, já que Santo Tirso tem um enorme potencial para este tipo de desportos. 

Portanto, ainda sobre este tema, mas no que se refere às infraestruturas 

desportivas, resulta como evidente a necessidade de construção de mais 

equipamentos desportivos no concelho.  

A tónica dominante foi a gritante falta de equipamentos para dar resposta a toda 

a oferta e procura existente. Senão vejamos, na opinião de FGA5: “Essa questão 

é para rir (risos). Eu acho que o Município tem muita falta de infraestruturas. (…). 

Se queremos de facto fomentar mais Desporto, temos de criar mais pavilhões. 

Nós lançamos uma modalidade nova há dois anos, que foi a XXXXX e não 

aceitámos mais inscrições porque não temos onde os meter.”. A posição de 
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FGA3 não é diferente, afirmando que “Seria bom criar todas as condições para 

toda a gente e era preciso (…). Ao nível das infraestruturas era interessante 

contruir soluções para os vários desportos na natureza, fazia todo o sentido, seja 

btt, trail, percurso pedestres, ou downhill.”.  

Inclusive, quando questionados sobre fraquezas a identificar no Município de 

Santo Tirso, vários foram os que apontaram de imediato a falta de equipamentos 

desportivos, referindo-se, por exemplo, nos seguintes termos: “Como fraquezas 

destaco as infraestruturas e tudo o que a câmara não faz para apoiar o desporto 

(…). Ou seja, que proporcionem aos clubes condições para treinar, porque nem 

sempre se trata de dinheiro.” – FGAF4; “Relativamente ao estado do Desporto 

no concelho, nomeadamente ao nível das infraestruturas, parece-me evidente 

que nós temos algumas necessidades.” – FGAA1; “Fica aqui um pedido, 

distribuam-se os pavilhões fechados, distribuam-se os relvados sintéticos pelo 

concelho, façam-se pistas de atletismo, criem-se pistas de corta mato, campos 

de ténis(…).” – FGAA3. 

4.4.3 Governança 

No que à Governança diz respeito, este é um conceito que se tem tornado num 

tópico bastante popular (Gonçalves, 2005). Em sentido amplo, a governança é 

entendida como o exercício do poder na gestão de uma organização, tendo por 

função principal a tomada de decisões, alicerçada em conceitos como 

responsabilidade, regras e políticas, comunicação e transparência.  

Deste modo, também no Desporto existe governança, sendo definida por Hums 

e MacLean (2009), citados por Pizzaro (2017), “como o exercício do poder e da 

autoridade numa organização desportiva, incluindo a formulação de políticas, a 

determinação da missão da organização, regras de afiliação, regras de 

elegibilidade e poder regulatório de elegibilidade e poder regulatório dentro de 

um escopo determinado como local, nacional ou internacional.”. 

A nossa investigação não trata de uma organização exclusivamente desportiva, 

mas, ainda assim, de uma organização com competências e atribuições que 

decorrem diretamente da lei e que a legitimam para atuar no contexto desportivo. 

Desta forma, o conceito de governança é vital para este trabalho, nomeadamente 
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pelo reconhecimento do poder de decidir das autarquias locais no domínio da 

atividade física e do Desporto, legitimadas pelo ordenamento jurídico português.   

Identificando a pertinência desta questão, ES1 considera que o tema da 

governança é complexo, desde logo pela dificuldade na definição de quem tem 

a competência para o fomento da atividade desportiva: “Nesse contexto, a nossa 

legislação (…) é muito generalista, diz que ao Estado compete o 

desenvolvimento das políticas públicas desportivas, depois a legislação 

autárquica, nas competências e atribuições, atribui os Municípios algumas 

dessas políticas, mas não diferencia, não diz, o que é que é do Estado, o que é 

que é dos Municípios e o que é que é das Freguesias. O que é que compete ao 

movimento associativo, ao desporto profissional e outras entidades (…). Ou seja, 

há aqui uma grande lacuna legislativa, (…) para determinar quem é quem, quem 

faz o quê e com que dinheiro.” 

Ainda assim, a opinião dos decisores políticos é universal, no sentido de 

reconhecer a importância do papel da governança no Desporto, situação melhor 

descrita por ES2, quando afirma que “a governança é fundamental para criar 

condições de base e (…) tem um papel fundamental no sentido de definir regras 

muito claras para aquilo que se quer. Quer nas cidades, em termos de 

ordenamento do território, quer em termos de mobilidade, em termos de 

infraestruturas, em termos de urbanização, quer fundamentalmente criando 

novas regras para os clubes e que eles vão ter inevitavelmente de cumprir.”. 

A sua conexão com o planeamento estratégico resulta para ES1 “se no espaço 

de cinco a dez anos algum Governo decidir tomar como prioridade nacional a 

elaboração de um plano estratégico e afetar-lhe os meios financeiros 

necessários, (…) pois isso seria uma revolução (…).”. Contudo, este entrevistado 

não acredita nesta solução, pelo que entende que iremos continuar a “evoluir por 

pequenos passos e nos mesmos moldes em que temos evoluído até aqui”, não 

vendo grandes alterações de política nacional nesta matéria. 

4.4.4 Liderança e desenvolvimento organizacional 

Quanto ao conceito de liderança e à sua relação com o desenvolvimento 

organizacional, o grau de dificuldade que os Municípios têm para alterarem 
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paradigmas e implementarem novas visões e elevado, como atesta ES1: “A 

alteração de paradigmas e a implementação de novas visões não é fácil, (…) é 

muito difícil e quase impossível (…)”, acreditando que “não é possível ir muito 

mais além daquilo que já fazemos atualmente.” 

Toda a organização possui uma cultura própria, podendo ser entendida como 

uma expressão cultural que compreende um conjunto vasto de elementos, como 

por exemplo, os hábitos, valores e crenças, que formam a identidade dessa 

organização. Essa cultura pode ser visível, através de normas e regras explicitas, 

ou invisível, compreendendo os elementos da cultura da organização que não 

estão escritos, mas que representam práticas habituais. 

Ora, a velocidade a que as transformações ocorrem na vida atual exige que as 

organizações sejam capazes de se adaptarem facilmente à mudança, surgindo 

como resposta o conceito de desenvolvimento organizacional. Contudo, pela 

condição humana, podemos assumir, logo à partida, que toda a mudança origina 

resistência, interna e externa, já que o ser humana é adverso à mesma. Esta 

situação é facilmente explicada, não carecendo de estudos antropológicos 

aprofundados, para percebermos que a mudança provoca em nós um 

desequilíbrio interno, pelo medo do desconhecido e por nós obrigar a abandonar 

a chamada “zona de conforto” (Serrão, 2010). 

Estas afirmações são corroboradas pelos decisores políticos, sendo que a 

opinião mais forte resulta da observação de ES2. Para este, tanto no Desporto 

“como em tudo na vida, ou se tem uma grande capacidade de adaptação à 

mudança, que é quase estratosférica, ou então não conseguimos evoluir.”. Além 

disto, afirma ainda que é preciso perceber que o “desenvolvimento 

organizacional depende também muito daquilo que é a visão estratégica do 

Município em termos políticos.”.  

Ou seja, há que perceber qual o caminho da governação política, qual o rumo 

que se pretende, antes de implementar um processo de desenvolvimento 

organizacional, uma vez que, uma correta implementação de um plano 

estratégico está dependente de um processo de mudança, e não basta que se 

altere a estrutura da organização, é necessário que se considerem quatro 

variáveis básicas, como o ambiente, a organização, o grupo e o indivíduo. Só 
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desta forma será possível perceber, de antemão, que trabalhar um processo de 

mudança organizacional é algo de complexo, significativo, profundo e que exige 

um correto planeamento, interpretação, conhecimento da cultura da 

organização, consciência do impacto do processo na organização e congruência 

entre os objetivos a atingir o desenvolvimento organizacional pretendido (Serrão, 

2010). 

No que concerne ao papel da liderança, ES2 reconhece que esta “é 

absolutamente fundamental e decisiva”, assegurando que não conhece 

“nenhuma estrutura organizacional no mundo que sobreviva quando um líder 

não é inspirador, quando o líder não é o exemplo, quando o líder não tem a 

capacidade de estar permanentemente à frente do seu tempo.”. 

Destarte, no que ao nosso trabalho diz respeito, também nas organizações 

públicas cresce, dia após dia, o conceito de liderança das organizações e a sua 

enorme importância na definição da estratégia das mesmas. Para que se possa 

falar em liderança das organizações, temos de considerar o papel do líder.  

Neste sentido, os entrevistados foram mais uma vez consensuais no 

reconhecimento da importância deste conceito e do impacto que o mesmo tem 

no sucesso ou insucesso das organizações e das mediadas a implementar. 

Senão vejamos, para ES2 “a liderança nas organizações é fundamental, seja em 

que circunstância for, desde que sejam inspiradoras.”. Por sua vez, ES3 

reconhece que o papel do líder é “muito exigente, mesmo muito, (…) mas é muito 

importante.” 

Posto isto, e voltando ao tema da mudança e ao facto de esta ser sempre alvo 

de resistência por parte do ser humano, este assunto é trazido à colação também 

por ES2, quando este afirma que, pela sua experiência, aquele que tenta imprimir 

um ritmo de mudança permanente é sempre “olhado de soslaio, (…) como 

alguém como que, pondo em causa os processos, põe em causa as pessoas 

(…). Nós fulanizamos permanentemente, ou seja, o incremento da mudança 

numa organização é sempre visto como um ataque à pessoa e não um ataque 

aos métodos de trabalho da pessoa. Isto é muito complicado.”. Nesta linha de 

pensamento, ES3 afirma que “mudar é (…) muito difícil, a não ser que a pessoa 

se sinta muito motivada e que tenha realmente um objetivo maior.”.  
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Para concluir, na visão do ES2, as organizações vivem permanentemente 

momentos de crise, o segredo é percebermos que este pode ser também um 

momento de oportunidade, aliás como afirma este entrevistado, “se retirarmos o 

“S” da palavra “crise”, basta eliminarmos uma letra que ficamos com a palavra 

“crie”, portanto, porque é que nos havemos de agarrar à crise, como uma coisa 

terrível, quando a crise é uma oportunidade de questionar, repensar tudo outra 

vez (…). Portanto, da crise nascem oportunidades de (…) repensar as coisas.”  

4.4.5 Estudos futuros 

No decurso deste processo de investigação, surgiram ainda alguns temas que 

podem ser pertinentes para serem abordados em estudos futuros. Concluímos 

este capítulo identificando os mesmos. 

De acordo com ES2, um dos temas a que o Estado e os Municípios deveriam 

prestar mais atenção é ao Desporto Escolar: “Acho que o desporto escolar 

poderia ser o motor, o gatilho que dispararia para o futuro de melhores 

desportivas e melhor cultura desportiva neste país. (…). Um país que há meia 

dúzia de anos decidiu, por exemplo, que a disciplina de educação física nem 

sequer contava para o acesso ao ensino superior, diz bem da forma como a 

tutela e o pensamento politico dominante encara o desporto neste país.” 

Outro dos temas levantados pelos entrevistados foi a necessidade de olharmos 

mais para o Desporto de base formativa e menos para o Desporto de 

competição: “O Estado (…) deveria ser o motor de uma política pública de 

desenvolvimento desportivo que olhasse mais para a base e menos para o topo 

e as circunstâncias atuais não permitem vislumbrar isso com grande nitidez. Há 

um grande foco da tutela desportiva no desporto de base competitiva, 

esquecendo aquilo que é o essencial, só podemos ter desporto de qualidade no 

topo se a base for uma base larga, sustentada, equilibrada e sólida.” - ES2. 

Ainda, como oportunidade para estudos futuros, foi trazido o tema da relação de 

dependência e cooperação que deve existir entre a prática desportiva e o 

turismo: “Na política de turismo em geral, o Desporto também aparece como um 

aspeto fundamental (…). O Desporto entendido como uma ponta de lança da 
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atividade turística e da promoção do município, que é o que temos feito, ou seja, 

o Desporto como instrumento de afirmação territorial.” – ES1. 

Esta importância do turismo desportivo e o reconhecimento de que Santo Tirso 

tem um enorme potencial, foi também referida pelas empresas. De acordo com 

FGE4 “temos um potencial gigantesco.”, afirmação que é corroborada por FGE2, 

que declara que “não devem haver muitos concelhos com esta qualidade. (…). 

Temos o espaço, agora temos de (…) rentabilizar isto.”. 

Foi, ainda, sugerido pelo entrevistado FGAA1, a criação de mecanismos mais 

simples para atrair e fomentar o investimento no Desporto, ou seja, tal como “já 

temos um gabinete via verde para o investimento em geral, era de apostarmos 

num gabinete via verde para o desporto, no sentido da atração de investimento 

e da aposta em fundos comunitários.”. Na nossa opinião, este pode também ser 

um tema para uma investigação futura, nomeadamente no impacto da criação 

de estruturas dedicadas a investidores para a área do Desporto. 

4.4.6 Conclusão 

É com base nesta análise às entrevistas individuais, às entrevistas em grupo 

(focus group), na sua relação com os relatórios de observação e toda a revisão 

de literatura, que estamos em condições de apresentar o nosso plano estratégico 

de desenvolvimento desportivo, algo ocorre no capítulo seguinte.  

Desta forma, é dado cumprimento ao propósito inicial deste trabalho, ou seja, o 

de apresentar um plano estratégico de desenvolvimento desportivo para o 

concelho de Santo Tirso, enquanto produto final e de aplicação prática, que 

defina uma linha de intervenção num horizonte temporal até 2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Metodologia  

 

160 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Metodologia  

 

161 | P á g i n a  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO 

DESPORTIVO  

 

 

 

 

 

 



4.Metodologia  

 

162 | P á g i n a  
 

 

 

 



5. Plano estratégico de desenvolvimento desportivo 

 

163 | P á g i n a  
 

5.1 Objetivos 

O objetivo deste trabalho passa por definir um Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Desportivo para o município de Santo Tirso.  

Para tal, utilizamos a metodologia BSC e a análise SWOT, bem como, a 

aplicação conjunta desta duas, de modo a concretizar um plano operacional. 

Como ponto de partida, definimos os elementos estruturantes que balizam a 

nossa investigação, plasmando-os na missão, visão e valores que são a base do 

nosso Plano Estratégico. 

 

Figura 20 -Sinergia entre as três dimensões (construção própria) 

 

5.1.1 Missão 

A missão é a expressão formal da natureza das ações promovidas pela 

organização, reportando-se à essência da sua existência. Desta forma, a missão 

pode ser entendida como a atribuição fundamental dos desígnios da organização 

ajudando-a a definir com clareza os seus objetivos logo, qualquer planeamento 

deve começar com a definição clara da missão.  

Assim, definimos a seguinte missão: 

Visão

Missão

Valores
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- Afirmação territorial de Santo Tirso, a nível nacional e internacional, através do 

Desporto.  

- Promoção da prática de atividade física, como impulsionadora de saúde e bem-

estar, bem como do Desporto em todas as suas dimensões.  

- Desenvolver e apoiar iniciativas de natureza desportiva dirigidas a todos os 

segmentos da população; 

- Promover a criação das condições materiais e humanas para uma prática 

desportiva de qualidade, fomentando o estabelecimento de parcerias com o 

movimento associativo, universidades, empresas e outros organismos públicos 

e privados. 

5.1.2 Visão 

A visão é a imagem idealista da organização e das ações a desenvolver por esta, 

como tal, é entendida como um elemento de planeamento que diz respeito ao 

“quadro mental”, ou seja, que procura antecipar a organização no futuro, o 

propósito de sustentação da organização e o sentido atribuído aos objetivos 

definidos, que fundamentam a escolha de uma estratégia adequada.  

Destarte, a nossa visão pretende afirmar Santo Tirso no panorama nacional e 

internacional, como uma referência ao nível das políticas desportivas, pelo que 

queremos criar um plano de ação direcionado para a promoção do concelho.  

Assim, pretendemos potenciar a oferta desportiva que dispomos, ao nível do 

desporto para todos e do desporto na natureza, sem perder o foco no desporto 

federado e de alto rendimento. 

A intenção é definir estratégias que nos permitam concretizar os objetivos a que 

nos propomos, sempre com a preocupação que “um desenvolvimento 

sustentável pressupõe a preocupação não só com o presente mas com a 

qualidade de vida das gerações futuras, protegendo recursos vitais, 

incrementando fatores de coesão social e equidade, garantindo um crescimento 

económico amigo do ambiente e das pessoas.”25 

                                                           
25 Estratégia Nacional De Desenvolvimento Sustentável ENDS 2015, página 11 
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Desta maneira, incentivaremos o profissionalismo e a formação dos recursos 

humanos, reforçando a aposta nos fundos comunitários e no trabalho em rede. 

Além disto, procuraremos promover a qualidade, inovação e cooperação, 

estimulando soluções criativas e diferenciadoras.  

Na nossa estratégia, o Desporto será utilizado com um modelo de excelência, 

ou seja, como um elemento catalisador e dinamizador de saúde e bem-estar, 

educação, sociabilização e criação de valor para a comunidade, sob o lema 

“Santo Tirso, Município de Excelência Desportiva”  

5.1.3 Valores 

Saúde e bem-estar, liberdade, igualdade, diversidade, cidadania, excelência e 

rigor.

 

Figura 21 - Resumo das três dimensões (construção própria) 
 

5.2 Análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) 

Todas as organizações, sejam elas públicas ou privadas, são parte integrante do 

ambiente que as rodeia. Desta forma, estão expostas a inúmeras variáveis e 

condicionantes, que podem ou não ser vantajosas para estas, pelo que as 

organizações devem avaliar o ambiente em que se inserem, identificar 

oportunidades e conhecer ameaças e riscos.  

Visão

Santo Tirso, Município de Excelência Desportiva

Missão

Afirmação territorial de Santo Tirso, a nível nacional 
e internacional, através do Desporto

Estimulação da prática da atividade física, como 
promotora de saúde e bem-estar, bem como, do 

Desporto em todas as suas dimensões

Promover a criação das condições materiais e 
humanas para uma prática desportiva de 

qualidade, fomentando o estabelecimento de 
parcerias com o movimento associativo, 

universidades, empresas e outros organismos 
públicos e privados

Desenvolver e apoiar iniciativas de natureza 
desportiva dirigidas a todos os segmentos da 

população

Valores

Saúde e bem-estar, liberdade, igualdade, 
diversidade, cidadania, excelência e rigor
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Os autores Certo, Marcones & Cesar (2005), citados por Amador (2014), 

entendem o ambiente organizacional como o conjunto de fatores internos e 

externos que podem influenciar a organização. 

Para Teixeira (2011), citado por Amador (2014), o ambiente externo é composto 

por um conjunto de variáveis que condicionam a atuação das organizações, quer 

em termos gerais, quer em termos da definição da sua estratégia. Ainda assim, 

nem todas as variáveis influenciam a organização da mesma forma, uma vez 

que, como suprarreferimos, umas influenciam negativamente, apresentando-se 

como ameaças, e outras de forma positiva, apresentando-se como 

oportunidades.  

O termo SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), significa 

em português: Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças. Dito isto, será 

fácil de entender o porquê de a análise SWOT estar relacionada com o 

planeamento estratégico, pois permite identificar os pontos fortes e fracos 

(ambiente interno) da organização e, as oportunidades e ameaças (ambiente 

externo) do meio.  

Drees, Neto & Figueiredo (2008), entendem que uma correta análise do 

ambiente interno é vital para uma melhor compreensão da organização, das suas 

competências e habilidades, do seu potencial, missão e valores. Este exercício 

permite conhecer, de uma forma inequívoca, os pontos fracos e fortes de uma 

organização, possibilitando fundar os alicerces robustos para o plano de ação a 

definir.  

Obviamente, também o ambiente externo tem um papel fulcral na definição da 

estratégia a adotar. Uma correta interpretação destes fatores permite identificar 

oportunidades e ameaças, assentindo que sejam criadas as condições 

necessárias para projetar as organizações no futuro e garantir a sua 

continuidade. 

Assim, a ferramenta SWOT é muito utilizada quando é necessário efetuar uma 

análise de ambiente, situação inerente à construção de planos estratégicos e 

para uma boa gestão de uma organização. 
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Entendendo o Município de Santo Tirso como uma organização, podemos referir 

que os pontos fortes e fracos são aqueles que radicam no ambiente interno da 

entidade, enquanto as oportunidades e ameaças se referem à relação da 

entidade com o ambiente externo. 

As conclusões da análise SWOT surgem na forma de uma matriz com quatro 

pilares, representando as quatro categorias supracitadas. Esta estruturação 

permite que sejam retiradas conclusões mais rápidas e eficientes, sendo um dos 

instrumentos mais utilizados na gestão estratégica competitiva.  

Além disto, entendem Chiavenato e Shapiro (2003) que a função da matriz é 

cruzar o ambiente externo com o interno, ou seja, as oportunidades e ameaças 

com as forças e as fraquezas da organização, permitindo um correto 

posicionamento da organização e da sua posição estratégica. 

Um requisito essencial para o sucesso da análise SWOT consiste em tornar a 

análise estratégica num processo contínuo. Assim, os resultados da análise 

SWOT, obtidos num determinado momento, devem ser aplicados de forma a 

desenvolver um plano estratégico consistente ao longo do tempo, devendo 

continuamente ser feito este exercício. 

 

Figura 22 - Esquema análise SWOT26 

                                                           
26 Imagem disponível em http://3.bp.blogspot.com/-
7q5Jmode3KU/UeKnb5QGC_I/AAAAAAAAAC8/sf_aULrG8WY/s1600/swot1.jpg, consultada a 20-11-2018 

http://3.bp.blogspot.com/-7q5Jmode3KU/UeKnb5QGC_I/AAAAAAAAAC8/sf_aULrG8WY/s1600/swot1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-7q5Jmode3KU/UeKnb5QGC_I/AAAAAAAAAC8/sf_aULrG8WY/s1600/swot1.jpg
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Resumindo cada uma das quatro variáveis, podemos dizer o seguinte:  

a) as Oportunidades representam todas as situações externas à entidade, atuais 

ou futuras, que esta não controla, mas que podem contribuir para a 

concretização dos objetivos definidos pelo plano;  

b) as Ameaças apresentam-se como situações negativas, externas à 

organização e que esta não controla, representando desafios que a organização 

tem de enfrentar, como mudanças de paradigma, comportamentos de 

consumidores, alterações legislativas ou o aparecimento de novos players. 

Quanto mais preparada estiver a organização para as ameaças, identificando-

as previamente, melhor será a sua resposta e menor o impacto na execução dos 

objetivos estratégicos; 

c) os Pontos Fortes são todos aqueles relacionados com o ambiente interno da 

organização, sendo assim entendidos como variáveis controláveis pela 

organização, que mais não são do que as características ou qualidades que 

podem influenciar positivamente o seu desempenho;  

d) os Pontos Fracos são a identificação das debilidades da organização, que a 

colocam em situação de desvantagem, mas são relevantes para o planeamento 

estratégico, uma vez que são fatores que podem ser controlados por esta.  

Para uma estratégia ser bem-sucedida e de efetiva implementação, é necessário 

que estas quatro variáveis se interliguem, procurando tirar o máximo partido 

possível dos pontos fortes da organização e das oportunidades externas, 

eliminando os pontos fracos e identificando precocemente as ameaças. 

No quadro seguinte elaboramos a nossa matriz SWOT, em sentido macro, ou 

seja, para o concelho de Santo Tirso, com base nos dados recolhidos e naquilo 

que é a interpretação do autor da realidade existente. 

Posteriormente, na aplicação conjunta do BSC e análise SWOT, fizemos o 

mesmo exercício, mas, desta vez, considerando objetivamente a dimensão 

desportiva. 

Quadro 6 - Matriz SWOT (construção própria) 
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FORÇAS

Localização geográfica

Qualidade dos acessos

Capital humano

Património histórico, cultural e arquitetónico

Património ambiental e religioso

Gastronomia

Adoção de elevados padrões de qualidade

Heritage Industrial

Qualidade das iniciativas promovidas

Elevado índice de realização de eventos e 
existência de colaboração dos vários agentes 

locais

Santo Tirso é o 3.º Município do Ave com maior 
número de habitantes; 

Sentimento de segurança

Preservação urbanística

Hospitality

Condições naturais excelentes para a prática do 
Turismo Ativo - MIEC e Monte da Nossa Senhora 

da Assunção

Atratividade do concelho e das suas políticas 
“amigas” dos investidores

FRAQUEZAS

Coordenação e articulação entre serviços por 
vezes pouco eficiente

Reduzido sentido de pertença

Dificuldade de autofinanciamento 

Concentração da maior parte dos equipamentos e 
dos serviços na cidade de Santo Tirso

Falta de visibilidade externa do município e falta 
de afirmação territorial

Desconhecimento dos principais clusters

Rede transportes insuficiente

Fraca coordenação entre os agentes turísticos e 
agentes desportivos, passando pela inexistência 

de um produto em concreto

Principais eventos são realizados na sede do 
concelho

Excesso de burocracia

Dificuldade da transmissão de informação, interna 
e externamente

Contexto orçamental restrito

Necessidade de conservação de alguns edifícios e 
de renovação de equipamentos

OPORTUNIDADES

Fundos comunitários

Parcerias público-privadas

Integração na AMP 

Rede de acessibilidades diversificada 

Localização geográfica e capital humano

Valorização crescente do empreendedorismo

Valorização nacional do turismo e aumento da 
procura

Envelhecimento da população - turismo sénior

Património histórico, cultural, arquitetónico, 
ambiental e religioso

Desporto na Natureza - 50% do território é 
constituído por floresta, zonas rurais e espaços 

verdes

Qualidade das iniciativas promovidas

Procura crescente de produtos culturais

Aumento da procura da atividade física pela 
população em geral e maior consciencialização 

dos seus benefícios

Maior interesse pela prática de atividade física na 
terceira idade 

Trabalho em rede e ações de networking com o 
tecido empresarial

AMEAÇAS

Grande assimetria territorial

Reforma Administrativa 

Distância (reduzida) para municípios âncora

Concorrência de outros municípios e da oferta 
privada

Incapacidade de investimento privado ao nível da 
hotelaria

Crise económica e estilos de vida mais exigentes

Oferta turística integrada de territórios 
concorrentes

Aumento da oferta cultural, desportiva e turística 
nos municípios limítrofes 

Falta de envolvimento dos principais 
stakeholders

Grande dependência do automóvel

Tendência natural da população para o 
sedentarismo e inatividade 

Reduzida oferta hoteleira

Envelhecimento da população 

Falta de iniciativa privada e envolvimento dos 
atores locais

SWOT
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Pela análise à matriz SWOT, verificamos que as forças do Município se 

concentram na sua localização geográfica, pois encontra-se a apenas a 30 km 

de todas estas importantes localidades: Porto, Braga, Guimarães, Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Vila Nova de Famalicão. 

Além da localização, concentram-se também no património histórico, cultural, 

arquitetónico, ambiental e religioso, sendo vários os motivos para visitar Santo 

Tirso, entre os quais o Mosteiro de S. Bento, a Igreja de S. Pedro de Roriz, o 

Mosteiro de Santa Escolástica, o Mosteiro de Singeverga, o Santuário de Nossa 

Senhora da Assunção, Museu Internacional de Escultura Contemporânea, 

Museu Municipal Abade Pedrosa, Fábrica de Santo Thyrso, Centro Interpretativo 

do Monte Padrão, Serra Hidráulica de Pereiras, Centro Cultural de Vila das Aves, 

Passeio das Margens do Ave, Parque Urbano de Sara Moreira, Parque Urbano 

da Ribeira do Matadouro, Carvalhal de Valinhas, Vale Pisão – Natural Resort, 

Termas das Caldas da Saúde, Quinta do Olival e o Complexo Desportivo 

Municipal. 

Continuando a análise aos pontos fortes, temos também de considerar a 

gastronomia, sendo sobejamente conhecidos os característicos limonetes e 

jesuítas, assim como as bolachas e compotas do mosteiro de Santa Escolástica 

e o Licor de Singeverga. Além destes, o sentimento de segurança, o capital 

humano, o heritage industrial, a qualidade e a quantidade das nossas iniciativas, 

bem como as romarias e festas populares, são pontos fortes a considerar. 

Contudo, apesar dos pontos fortes, a necessidade de conservação de alguns 

edifícios e de renovação de equipamentos são fraquezas a considerar. Esta 

conservação e recuperação de edifícios carece de financiamento comunitário e 

de um forte investimento, o que pode condicionar fortemente a sua execução.  

Além destes, será necessária uma maior coordenação entre serviços e a criação 

de uma marca única e forte, que facilmente identifique o município. A falta de um 

forte sentido de identidade e pertença por parte de todos os cidadãos do 

concelho, a insuficiente rede de transportes e a concentração de iniciativas e 

equipamentos no centro da cidade são outros fatores a considerar. Quanto à 

comunidade, é necessário aumentar o seu envolvimento. 
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Relativamente às oportunidades em curso, o Município está inserido na Área 

Metropolitana do Porto e é elegível para concorrer a fundos comunitários. Além 

disto, a rede de acessibilidades diversificada e a sua localização são dois fatores 

a explorar. Existe no Município um forte potencial turístico, que, aliado à 

valorização crescente do mesmo, pode potenciar em muito o que este tem para 

oferecer. O próprio envelhecimento da população traz novas oportunidades 

como o turismo sénior.  

A gastronomia e o património diversificado devem ser entendidos como uma 

oportunidade diferenciadora e de captação de turistas. Todos estes fatores irão 

influenciar de forma clara a capacidade de o Município assegurar a visibilidade 

nacional e internacional pretendida.  

Por tudo isto, o município terá de aproveitar o próximo quadro comunitário, de 

modo a garantir os fundos necessários para se financiar. 

Concluindo, no que concerne às ameaças, a reduzida oferta hoteleira, a falta de 

investimento privado, o envelhecimento da população, a forte assimetria do 

território municipal, o contexto orçamental restrito e a crise económica podem 

ameaçar o plano de ação. A falta de envolvimento dos principais stakeholders e 

a oferta turística integrada de territórios concorrentes, como Famalicão, Porto, 

Guimarães e Braga, podem condicionar o mesmo:  

Assim o município deve: 

- Focar-se nas oportunidades supra identificadas e desenvolver os seus pontos 

fortes; 

- Criar soluções para ultrapassar as fraquezas que impedem a prossecução de 

oportunidades; 

- Decidir como utilizar as forças identificadas para minimizar a vulnerabilidade do 

plano de ação, face às ameaças identificadas; 

- Assegurar que as ameaças não prejudicam o plano estratégico definido, 

antecipando soluções; 
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- Garantir um desenvolvimento sustentável, preocupado com as questões 

ambientais e com as gerações futuras. 

5.3 Eixos Estratégicos 

A definição do presente plano assenta sobre os seguintes eixos estratégicos: 

Eixo 1 – Aumento da prática de atividade física e da cultura desportiva de toda a 

população, melhorando a sua saúde e bem-estar, com impacto direto na 

qualidade de vida; 

Eixo 2 – Requalificação, manutenção e construção de infraestruturas desportivas 

indoor e outdoor, de base recreativa, formativa ou especializada; 

Eixo 3 – Desporto como produto turístico e forma de afirmação territorial do 

município; 

5.4 Aplicação da metodologia BSC 

O Balanced Scorecard (BSC) é uma ferramenta que traduz a visão e a estratégia 

de uma entidade, através de um conjunto coerente de objetivos e medidas de 

desempenho, organizados segundo quatro dimensões diferentes: do cliente, dos 

processos internos, de aprendizagem e inovação e financeira. 

As quatro dimensões supra identificadas permitem contrabalançar os objetivos 

de curto, médio e longo prazo, com os resultados desejados e o desempenho 

desses resultados, bem como as medidas objetivas e as medidas subjetivas. 

Deste modo, o BSC estrutura os objetivos de uma forma integrada, 

estabelecendo relações de causa e efeito entre todas estas dimensões. 

Sendo o Município de Santo Tirso uma entidade pública, o BSC tem de ser 

adaptado, para dar resposta à principal missão destas entidades, que é a 

prestação de serviços de qualidade, com eficiência e capacidade de inovação e 

aperfeiçoamento contínuo, procurando servir da melhor maneira o cidadão. Em 

sentido contrário, as entidades privadas visam a obtenção do lucro e como tal, a 

aposta é feita neste sentido. 

Por fim, referir que a definição de objetivos e metas pressupõe o envolvimento 

de todos os colaboradores e funcionários, sendo estes imprescindíveis para 
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potenciar o processo de mudança, fundamental para a implementação da 

estratégia. 

5.4.1 Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos foram definidos sob quatro dimensões/perspetivas: 

- Perspetiva dos Clientes; 

- Perspetiva dos Processos; 

- Perspetiva de aprendizagem e de inovação; 

- Perspetiva financeira. 

I - Perspetiva Clientes 

OE01 

Melhorar e aumentar a oferta desportiva, aumento da prática de atividade física 

e de desporto. 

OE02 

Promover o desenvolvimento de uma cultura desportiva, de saúde e bem-estar, 

apoiando uma lógica de desporto para todos. 

OE 3  

Apoiar o movimento associativo desportivo e a prática organizada nas 

modalidades desportivas federadas e não federadas. 

OE04 

Requalificar, manter e construir novas infraestruturas desportivas. 

OE05 

Encetar políticas “amigas” do Desporto, potenciando ações de marketing que o 

afirmem como produto turístico e instrumento de afirmação territorial de Santo 

Tirso.  

OE06 
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Estabelecer parcerias com empresas e outras entidades públicas e privadas, 

potenciando o empreendedorismo desportivo. 

II - Perspetiva dos Processos 

OE07 

Melhorar o desempenho dos serviços, qualificar os recursos humanos e apostar 

na eficiência dos processos. Este objetivo passa por assegurar o benchmarking 

nacional, de modo a garantir que os processos utilizados estejam em sintonia 

com os melhores métodos e técnicas nacionais.  

OE08 

Melhorar os canais de comunicação, desenvolvendo metodologias de 

comunicação interna e externa de divulgação do desporto municipal, em 

particular, e de Santo Tirso, em geral. 

OE09 

Promover uma melhor resposta às solicitações dos cidadãos e inovar nesta 

resposta, desenvolvendo aplicações mobile para reservas, agendamentos e 

ligação direta com os equipamentos e sua gestão administrativa. 

III - Perspetiva de Aprendizagem e Inovação 

OE10 

Desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, através de redes 

internas e do uso de software adequado, parar melhorar a organização interna e 

garantir um melhorar o fluxo comunicacional entre os vários níveis hierárquicos 

OE11 

Formação inicial e contínua dos recursos humanos de modo a que estes sejam 

mais qualificados e estejam preparados para assegurar uma nova aposta na 

modernização e inovação. 

OE12 
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Equipar as infraestruturas desportivas de ferramentas e tecnologia inteligente 

que facilite a sua utilização e o interface com o utilizador, potenciando uma 

gestão mais eficiente e inovadora. 

IV - Perspetiva Financeira 

OE013 

Promover o desenvolvimento sustentável, criando e desenvolvendo medidas de 

salvaguarda da sustentabilidade e de autofinanciamento, sempre com uma 

preocupação ambiental e social. 

OE014 

Capacidade de captar investimento privado e novas fontes de receita. 

OE015 

Recurso aos fundos comunitários. 
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5.5 Aplicação conjunta do BSC e análise SWOT – Cronograma 

Quadro 7 - Aplicação conjunta do BSC e análise SWOT – Cronograma (construção própria) 

Perspetivas de 
intervenção/objetivos 

estratégicos 
Análise SWOT Eixos de Intervenção Objetivos operacionais Metas 

PERSPETIVA DOS CLIENTES 

Melhorar e aumentar a 
oferta desportiva, 
aumento da prática de 
atividade física e de 
desporto 

Forças: 
- Qualidade e diversidade da 
oferta; 
- Programas Desportivas com 
boa aceitação, organizados e 
devidamente estruturados; 
- Sucesso desportivo e atletas 
reconhecidos; 
- Infraestruturas com 
características únicas; 
- Município Amigo do Desporto 
nos últimos anos; 
- Excelentes condições naturais 
para a prática de desportos de 
natureza; 
- Grande interesse da 
população nos eventos 
promovidos; 
- Elevado índice de realização 
de eventos e existência de 
colaboração dos vários agentes 
locais; 
- Forte movimento associativo; 

Eixo 1 – Aumento da 
prática de atividade física e 
da cultura desportiva de 
toda a população, 
melhorando a sua saúde e 
bem-estar, com impacto 
direto na qualidade de 
vida; 
Eixo 2 – Requalificação, 
manutenção e construção 
de infraestruturas 
desportivas indoor e 
outdoor, seja de base 
recreativa, formativa ou 
especializada; 
Eixo 3 – Desporto como 
produto turístico e forma 
de afirmação territorial do 
município; 
 
 
 
 
 

Diversificar a oferta desportiva. 
Melhorar a qualidade dos eventos 
desportivos realizados. 
Captar iniciativas de âmbito 
nacional e internacional. 
Massificar a prática de atividade 
física. 

2020-2022 

Promover o 
desenvolvimento de 
uma cultura desportiva, 
de saúde e bem-estar, 
apoiando uma lógica 
de desporto para todos 

Congressos e seminários sobre as 
vantagens do Desporto e Atividade 
Física. 
Colaboração estreita com o Plano 
Municipal de Saúde. 
Promover ações e programas para 
a prática desportiva de populações 
especiais. 
Promover a igualdade de género 
através da prática desportiva. 

2020-2022 

Apoiar o movimento 
associativo desportivo 
e a prática organizada 
nas modalidades 
desportivas federadas 
e não federadas 

Protocolos e celebração de 
contratos programa de 
desenvolvimento desportivo. 
Cedência de instalações 
desportivas. 
Programas de apoio ao alto 
rendimento. 

2020-2021 
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- Existência de entidades 
privadas com capacidade 
organizativa; 
- Elevada taxa de prática de 
atividade física; 
- Localização geográfica do 
concelho; 
- Qualidade dos acessos. 
Fraquezas: 
- Necessidade de requalificar 
infraestruturas desportivas 
existentes; 
- Défice de equipamentos 
desportivos; 
- Desigualdade de oferta no 
concelho; 
- Dificuldade em comunicar 
com os cidadãos; 
- Rede de transportes 
insuficiente; 
- Inexistência de um plano 
estratégico; 
- Ausência do critério utilizador 
pagador; 
- Falta de espaços 
multifuncionais;  
- Insuficiência de instalações de 
apoio às praticas desportivas 
de lazer e na natureza, e de 
Turismo Ativo; 
- Falta de oferta desportiva nos 
espaços naturais; 

 
 
 
 
 

Programas de capacitação de 
dirigentes, treinadores e demais 
agentes desportivos. 
Ações para encarregados de 
educação. 
Promover ações de sensibilização e 
programas de Ética no Desporto. 

Requalificar, manter e 
construir novas 
infraestruturas 
desportivas 

Implementar um Plano de Gestão 
em Rede e criação de uma 
plataforma digital de comunicação 
em rede. 
Manutenção preventiva das 
instalações. 
Medidas de eficiência energética. 
Melhoria das condições existentes. 
Apetrechamento específico ao nível 
de material desportivo. 
Construção de novas 
infraestruturas desportivas. 
Implementação do programa de 
ciclovias. 
Construção de equipamentos de 
apoio para o desporto na natureza 
e de rio. 
Garantir melhores instalações 
desportivas e dar maior conforto 
para quem as utiliza.  

2025-2030 

Encetar políticas 
“amigas” do Desporto, 
potenciando ações de 
marketing que o 
afirmem como produto 
turístico e instrumento 

Desenvolver um plano de 
comunicação e marketing que 
projete o desporto no município e, 
consequentemente, o município 
através do desporto. 

2022-2024 
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de afirmação territorial 
de Santo Tirso 

- Fraca coordenação entre os 
agentes turísticos e agentes 
desportivos, passando pela 
inexistência de um produto em 
concreto; 
- Principais eventos são 
realizados na sede do 
concelho; 
- Cariz local e regional dos 
eventos promovidos, assim 
como, falta de cobertura 
mediática de cariz regional e 
nacional; 
- Fraca cooperação entre todas 
as entidades envolvidas no 
processo de afirmação 
desportiva do concelho; 
- Custos de manutenção e 
funcionamento das instalações 
desportivas. 
Oportunidades: 
- Maior procura da atividade 
física pela população em geral; 
- Maior consciencialização dos 
benefícios da atividade física; 
- Maior interesse pela prática de 
atividade física na terceira 
idade; 
- Meios de informação digital; 
- Modalidades em expansão; 
- Movimento associativo 
bastante forte, implementado e 
coeso; 

Criar um “pacote” comunicacional 
com informações relativas ao 
Desporto (vídeos, brochuras, entre 
outros). 
Criar uma rede de comunicação das 
atividades realizadas e mais valias 
ao nível das infraestruturas. 
Criar uma marca identitária do 
Desporto em Santo Tirso. 
Apostar no turismo desportivo, em 
todas as suas dimensões: desporto 
de alto rendimento, desporto 
massificado, turismo desportivo 
ocasional e turismo desportivo 
passivo. 
Promoção do desporto na natureza 
e das principais iniciativas 
desportivas. 
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- Forte impulso das atividades 
desportivas na natureza e dos 
desportos radicais; 
- Condições naturais para 
receber eventos de monta 
internacional, ligados à prática 
desportiva na natureza; 
- Excelentes condições para o 
desenvolvimento de desportos 
na Natureza; 
- Qualidade dos parques 
existentes e do património 
ambiental, histórico, religioso e 
cultural; 
- Maior interesse pelo Turismo 
Ativo; 
- Existência de eventos que, 
pela sua qualidade e 
estruturação, são passíveis de 
ganharem uma dimensão 
nacional e internacional; 
- Possibilidade para 
estabelecimento de parcerias 
público-privadas. 
Ameaças: 
- Assimetria territorial; 
- Dificuldade para obter 
financiamento e recursos 
humanos qualificados; 
- Concorrência de concelhos 
limítrofes; 
- Crise económica e estilos de 
vida mais exigentes; 
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- Grande dependência do 
automóvel; 
- Tendência natural da 
população para o sedentarismo 
e inatividade. 

Estabelecer parcerias 
com empresas e outras 
entidades públicas e 
privadas, potenciando 
o empreendedorismo 
desportivo 

  

Protocolos de colaboração. 
Aluguer e cedência de instalações 
desportivas. 
Criação de um gabinete de apoio ao 
investidor, em articulação com o 
INVEST. 
Identificar e potenciar áreas de 
construção e necessidades a suprir. 
Estudar a viabilidade de criação de 
cooperativas ou empresas públicas 
municipais ou parcerias público-
privadas, para gestão de 
instalações ao nível da oferta 
desportiva. 

2027-2030 

PERSPETIVA DOS PROCESSOS 
Melhorar o 
desempenho dos 
serviços, qualificar os 
recursos humanos e 
apostar na eficiência 
dos processos. Este 
objetivo passa por 
assegurar o 
benchmarking 
nacional, de modo a 
garantir que os 
processos utilizados 
estejam em sintonia 

 
Forças: 
- Recursos humanos 
profissionais e 
multidisciplinares; 
- Boas relações com entidades 
públicas e privadas; 
- Vontade em diminuir a 
burocracia no relacionamento 
com o movimento associativo e 
população em geral; 
- Existência de vários softwares 
de gestão. 

 
 
 
Eixo 1 – Aumento da 
prática de atividade física e 
da cultura desportiva de 
toda a população, 
melhorando a sua saúde e 
bem-estar, com impacto 
direto na qualidade de 
vida; 
Eixo 3 – Desporto como 
produto turístico e forma 

Avaliar e monitorizar o 
desempenho. 
Investir em formação profissional. 
Benchmarking. 
Implementar um manual de boas 
práticas. 

2020-2021 
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com os melhores 
métodos e técnicas 
nacionais 

Fraquezas: 
- Quadro de RH limitado face ao 
volume de trabalho existente; 
- Fraca coordenação e 
articulação entre os serviços; 
- Incapacidade de resposta em 
tempo útil às solicitações; 
- Fraca orientação para o 
planeamento; 
- Ausência de canais de 
marketing e divulgação 
eficientes e multicanal; 
- Falta de uniformização na 
comunicação interna e externa; 
- Falta de comunicação externa 
e colocação de todos os 
envolvidos ao mesmo nível de 
informação; 
- Resposta às solicitações 
nivelada por baixo, sem 
interesse em melhorar esta 
competência numa lógica de 
qualidade e de satisfação do 
cliente; 
- Morosidade de execução dos 
processos; 
- Necessidades de formação 
profissional; 
- Incapacidade para decidir 
autonomamente e dificuldade 
em convencer a estrutura das 
vantagens da aposta no 

de afirmação territorial do 
município; 
 
. Melhorar os canais de 

comunicação, 
desenvolvendo 
metodologias de 
comunicação interna e 
externa de divulgação 
do desporto municipal, 
em particular, e de 
Santo Tirso, em geral 

Otimizar a comunicação interna e 
externa. 
Newsletter mensal com contributos 
dos colaboradores do município, 
nas áreas da saúde, bem-estar e 
promoção da atividade física. 

2020-2022 

Promover uma melhor 
resposta às 
solicitações dos 
cidadãos e inovar 
nesta resposta, 
desenvolvendo 
aplicações mobile para 
reservas, 
agendamentos e 
ligação direta com os 
equipamentos e sua 
gestão administrativa 

Redução dos entraves 
administrativos. 
Informatização e modernização dos 
processos. 
Preenchimento e carregamento de 
documentos em plataforma on-line 
(candidaturas a contratos 
programa, a contratos de patrocínio 
desportivo, entre outros). 
Plataforma digital de agendamento 
e gestão de alugueres, com 
possibilidade de pagamento via 
paypal ou por referência 
multibanco. 
Plataforma digital de gestão em 
rede das instalações desportivas 
para troca de informações entre 
todos os agentes desportivos 
 

2021-2023 
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Marketing desportivo e de uma 
identidade própria; 
- Ausência de autonomia e 
influência na definição da 
estratégia de comunicação e 
promoção do produto 
desportivo. 
Oportunidades 
- Trabalho em rede; 
- Boa cooperação institucional 
entre os vários agentes 
desportivos do concelho. 
- Margem para crescimento; 
- Acesso a formação com 
facilidade; 
- Facilidade para 
benchmarking, através de 
intercâmbios com outros 
municípios; 
- Forte aposta do município nas 
redes sociais e marketing 
territorial; 
- Idade e capacidades técnicas 
dos RHs existentes; 
- Existência de software e 
hardware que pode ser 
potenciado. 
Ameaças: 
- Dificuldade de compreensão 
dos vários stakeholders; 
- Pouca recetividade do exterior 
às comunicações do município; 
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- Dificuldades impostas pela 
legislação; 
- Custos elevados para 
contratação e manutenção de 
serviços externos; 
- Aversão da comunidade para 
utilização de plataformas 
digitais e APPs. 

PERSPETIVA DE APRENDIZAGEM E INOVAÇÃO 
Desenvolvimento de 
tecnologias de 
informação e 
comunicação, através 
de redes internas e do 
uso de software 
adequado, parar 
melhorar a 
organização interna e 
garantir um melhorar o 
fluxo comunicacional 
entre os vários níveis 
hierárquicos 

 
 
 
 
Forças: 
- Recursos humanos 
profissionais e 
multidisciplinares; 
- Vontade em diminuir a 
burocracia no relacionamento 
com o movimento associativo e 
população em geral; 
- Motivação e disponibilidade 
para processo de 
modernização; 
- Instalações desportivas com 
margem para a inovação; 
- Idade e capacidades técnicas 
dos RHs existentes; 
- Existência de software e 
hardware que pode ser 
potenciado. 

 
 
Eixo 1 – Aumento da 
prática de atividade física e 
da cultura desportiva de 
toda a população, 
melhorando a sua saúde e 
bem-estar, com impacto 
direto na qualidade de 
vida; 
Eixo 2 – Requalificação, 
manutenção e construção 
de infraestruturas 
desportivas indoor e 
outdoor, seja de base 
recreativa, formativa ou 
especializada; 
 
 

Desenvolvimento de tecnologias de 
informação e comunicação, através 
de redes internas e do uso de 
software adequado. 
Incentivar a excelência mediante a 
implementação de processos de 
modernização administrativa.  
Desenvolvimento de metodologias 
de trabalho inovadoras. 

2020-2021 

Formação inicial e 
contínua dos recursos 
humanos 

Qualificação e formação dos 
recursos. 
Aposta na modernização e 
inovação. 
Melhoria das competências dos 
recursos humanos. 
Promover ações de formação 
profissional e reconhecimento de 
competências. 

2020-2022 
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Fraquezas: 
- Excesso de burocracia; 
- Lentidão dos procedimentos; 
- Fraca orientação para o 
planeamento; 
- Resposta às solicitações 
nivelada por baixo, sem 
interesse em melhorar esta 
competência numa lógica de 
qualidade e de satisfação do 
cliente; 
- Dificuldade da transmissão de 
informação, interna e 
externamente. 
Oportunidades: 
- Trabalho em rede; 
- Cooperação institucional 
entre os vários agentes 
desportivos do concelho. 
- Margem para crescimento; 
- Acesso a formação 
profissional; 
- Benchmarking, através de 
intercâmbios com outros 
municípios; 
- Modernização administrativa; 
- Surgimento contínuo de novas 
aplicações de gestão. 
Ameaças: 
- Elevados custos das 
empresas externas com a 
formação profissional; 
- Fontes de financiamento; 

Encetar um plano de formação 
contínua para todos os recursos 
humanos. 

Equipar as 
infraestruturas 
desportivas de 
ferramentas e 
tecnologia inteligente 
que facilite a sua 
utilização e o interface 
com o utilizador, 
potenciando uma 
gestão mais eficiente e 
inovadora 

Desenvolvimento de software que 
facilite a utilização das instalações 
e o interface com o utilizador. 
Desenvolvimento de software que 
potencie uma gestão mais eficiente 
das instalações (consumos de 
energia, água, entre outros). 

2021-2023 
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- Dificuldades impostas pela 
legislação; 
- Custos elevados para 
contratação e manutenção de 
serviços externos. 

PERSPETIVA FINANCEIRA 
Promover o 
desenvolvimento 
sustentável, criando e 
desenvolvendo 
medidas de 
salvaguarda da 
sustentabilidade e de 
autofinanciamento, 
sempre com uma 
preocupação 
ambiental e social 

Forças: 
- Localização territorial e 
acessos; 
- Ligação próxima da autarquia 
com o movimento associativo; 
- Atratividade do concelho e das 
suas políticas “amigas” dos 
investidores; 
- Elevada taxa de execução de 
fundos comunitários. 
Fraquezas: 
- Dificuldades de obtenção de 
financiamento; 
- Necessidade de 
financiamento comunitário; 
- Necessidade de diversificar as 
políticas de atração de 
investimento privado; 
- Falta de planeamento 
estratégico que priorize os 
investimentos; 
- Escassos recursos financeiros 
próprios. 
Oportunidade: 
- Acesso ao Portugal 2030; 
- Fazer parte da AMP; 
- Parcerias público privadas; 

 
 
 
 
 
Eixo 1 – Aumento da 
prática de atividade física e 
da cultura desportiva de 
toda a população, 
melhorando a sua saúde e 
bem-estar, com impacto 
direto na qualidade de 
vida; 
Eixo 2 – Requalificação, 
manutenção e construção 
de infraestruturas 
desportivas indoor e 
outdoor, seja de base 
recreativa, formativa ou 
especializada; 
Eixo 3 – Desporto como 
produto turístico e forma 
de afirmação territorial do 
município; 
 
 
 

Definição clara e planeada das 
prioridades de execução. 
Rigor nas ações a desenvolver 
tendo em consideração medidas de 
salvaguarda da sustentabilidade e 
autofinanciamento. 
Definir estratégias a médio-longo 
prazo. 
Preocupação ambiental e social. 

2020-2030 

Capacidade de captar 
investimento privado e 
novas fontes de receita 

Debates, tertúlias e palestras sobre 
Desporto e Empreendedorismo 
Desportivo. 
Apresentação de novas medidas de 
fomento ao investimento. 
Isenções fiscais para investimentos 
na área do desporto. 
Captação de patrocínios, venda e 
concessões de espaços 
publicitários, alugueres e vendas de 
bens e serviços,  
Crowfunding. 
Implementação da lógica do 
utilizador pagador. 
Promoção de ações junto do 
investidor privado. 

2025-2030 
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Recurso a fundos 
comunitários 
 

- Trabalho em rede e ações de 
networking com o tecido 
empresarial. 
Ameaças: 
- Concorrência de outros 
municípios; 
- Crise financeira; 
- Dificuldade para encontrar 
fontes de financiamento 
alternativas; 
- Ciclos políticos de 4 anos.  
 

 
Concretizar os investimentos 
necessários com custos reduzidos 
para o município. 
Exercer uma magistratura de 
influência junto do poder central. 
Pensar nas soluções hoje, 
perspetivando o futuro. 
Candidaturas aos diversos 
programas de financiamento 
europeus. 

2020-2030 
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A definição de um Plano Operacional permite identificar a coerência entre os 

objetivos estratégicos e as ações, ou seja, a definição dos programas de 

atividade e os projetos propostos. 

Neste sentido, o plano deve ser coerente e contribuir para alcançar os objetivos 

definidos. Assim, para cada eixo de intervenção, foi definido um conjunto de 

objetivos estratégicos, sendo que iremos agora apresentar algumas medidas 

concretas, para levar a efeito o projeto a que nos propomos. 

Como vimos anteriormente, estão definidos três eixos de intervenção:  

Eixo 1 – Aumento da prática de atividade física e da cultura desportiva de toda a 

população, melhorando a sua saúde e bem-estar, com impacto direto na 

qualidade de vida; 

Eixo 2 – Requalificação, manutenção e construção de infraestruturas desportivas 

indoor e outdoor, de base recreativa, formativa ou especializada; 

Eixo 3 – Desporto como produto turístico e forma de afirmação territorial do 

município; 

6.1 Eixo de intervenção I – Aumento da prática de atividade física e da 

cultura desportiva de toda a população, melhorando a sua saúde e bem-

estar, com impacto direto na qualidade de vida  

Em complemento aos Programas de Animação Desportiva já promovidos pelo 

município e anteriormente identificados, entendermos ser necessário: 

1 – Criar um plano de capacitação para os diversos agentes desportivos do 

concelho; 

2 – Promover a formação contínua dos recursos humanos da Divisão de 

Desporto; 

3 – Criar um regulamento para enquadrar os apoios no âmbito dos contratos 

programa de desenvolvimento desportivo; 

4 – Atrair organizações desportivas de âmbito nacional e internacional, captando 

mais espectadores, potenciais praticantes e investidores; 
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5 – Reestruturar o Centro Municipal de Marcha e Corrida, potenciando-o numa 

lógica de “Desporto para Todos” e “Desporto na Natureza”; 

6 – Integrar a ligação da prática desportiva com os espaços de interesse 

ambiental, paisagístico e arqueológico, estimulando a prática de atividade física 

ao ar livre e em contacto com a natureza. Exemplos destas sinergias podem ser 

as pistas de downhill, btt, os percursos pedestres, entre outros. 

7 – Realização da Gala do Desporto, como forma de premiar e valorizar os 

agentes desportivos do concelho;  

8 – Apresentação de candidaturas do município de Santo Tirso a Cidade 

Europeia do Desporto, ao galardão Município Amigo de Desporto e a outros 

projetos nacionais e internacionais;  

9 – Em cooperação com as escolas e o Desporto Escolar, implementar o 

Programa de Educação Olímpica e o promover o Plano Nacional de Ética no 

Desporto; 

10 – Criação da figura do “Provedor” do Desporto; 

11 – Criação da figura do “Embaixador do Desporto”; 

12 – Criação de um Conselho Municipal do Desporto, de cariz consultivo, que 

sirva de base para discussão de temas relacionados com a política desportiva 

desenvolvida no concelho, composto por representantes dos agentes 

desportivos existentes no concelho (dirigentes, atletas, treinadores, árbitros, 

etc.); personalidades de relevo desportivo regional e nacional; e representantes 

do Instituto Português do Desporto e Juventude, Comité Olímpico de Portugal e 

Federações; 

13 – Apoiar o desenvolvimento das modalidades desportivas com maior 

implantação no concelho, bem como a atividade regular dos clubes e 

associações desportivas; 

14 – Divulgar e promover iniciativas no âmbito do Plano Nacional de Ética no 

Desporto, em colaboração com o PNED e Instituto Português do Desporto e 

Juventude; 
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15 – Criação de uma plataforma digital para aluguer de instalações desportivas 

e respetivo pagamento via paypal, referência multibanco ou outros métodos de 

pagamento imediatos. A aplicação deverá permitir identificar todos os 

equipamentos desportivos do concelho, a reserva e pagamento imediato, entre 

outros; 

16 – Disponibilização dos tracks dos percursos pedestres através de uma APP 

dedicada para a dinamização e promoção dos mesmos; 

17 – Elaboração de um programa de Turismo Ativo; 

18 – Desenvolver um programa de alimentação saudável através do Desporto; 

19 – Desenvolver um programa para aumento de praticantes do sexo feminino, 

no desporto em geral; 

20 – Diminuir a burocracia no relacionamento entre o associativismo desportivo 

e as estruturas autárquicas, simplificando processos e criando um gabinete de 

apoio integrado para as questões relacionadas com o Desporto; 

21 – Implementar uma política de monotorização contínua e de qualidade das 

atividades desportivas e eventos promovidos; 

22 – Desenvolver um Portal Digital do Desporto no qual todo o movimento 

associativo tenha acesso e possa comunicar entre si, servindo como espaço de 

partilha de informação e divulgação de boas práticas; 

23 – Criar equipas dedicadas e protocolos de colaboração para 

acompanhamento dos atletas federados e não federados, com assistência 

médica multidisciplinar a custos reduzidos ou gratuitos, integrado no Plano 

Municipal de Saúde, e no Plano Nacional de Atividade Física, através de 

parcerias entre o Agrupamento de Centro de Saúde (ACES) e entidades 

privadas; 

24 – Criação de um plano de bolsas desportivas, semelhante ao já existente para 

as bolsas de estudo que são atribuídas ao nível da educação, numa lógica 

complementar aos contratos de patrocínio desportivo já celebrados pelo 

município. Objetivo: premiar a conciliação que é feita pelos atletas entre a sua 
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formação académica e o desempenho ao mais alto nível no seu desporto. Além 

disto, poderá representar um apoio importante para evitar a “fuga de talentos” 

aquando da passagem destes atletas para o ensino superior; 

25 – Promover ações e programas para a prática desportiva de populações 

especiais; 

26 – Organizar ou coorganizar congressos e seminários sobre as vantagens do 

desporto, atividade física, saúde e bem-estar, em parceria com entidades de 

âmbito nacional e internacional; 

27 – Realização de uma newsletter mensal com contributos dos vários 

colaboradores do município, nas áreas da saúde, bem-estar e promoção da 

atividade física, para distribuição interna; 

28 – Manutenção das aulas de ginástica laboral, com o incremento de atividades 

complementares como ioga, ergonomia no trabalho e fisioterapia ocupacional; 

29 – Dinamização de uma Feira do Desporto e Atividade Física, com a realização 

de um Fórum Nacional de Desporto, de periodicidade anual. 

6.2 Eixo de intervenção II – Requalificação, manutenção e construção de 

infraestruturas desportivas indoor e outdoor, de base recreativa, 

formativa ou especializada 

1 – Plano de requalificação e de construção de infraestruturas desportivas que 

tenha em consideração as diretrizes do projeto da Carta Desportiva e as 

resultantes do trabalho de investigação efetuado no âmbito deste projeto:  

a) uma pista de atletismo; 

b) uma piscina ao ar livre; 

c) uma pista de pesca concessionada; 

d) um parque radical; 

e) uma pista de downhill; 

f) pistas de BTT; 

g) ciclovias na cidade e interfreguesias;  
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h) quatro relvados sintéticos (Vila Nova do Campo, Rebordões, Água Longa, 

Monte Córdova) e três pavilhões desportivos (Vilarinho, Água Longa, Monte 

Córdova); 

i) construção de um pavilhão dedicado às modalidades de ginástica, artes 

marciais, ténis de mesa e escalada; 

j) oferta desportiva no Rio Ave (canoagem, remo, entre outros). Construção de 

um ancoradouro flutuante no Parque Urbano Sara Moreira); 

k) construção de quatro campos de padel; 

l) cobertura dos campos de ténis existentes no Complexo Desportivo Municipal 

e construção de outros quatro, também cobertos, com piso a definir, de 

acordo com a oferta já existente; 

m) implementação de um sistema de bike sharing com “recompensas” para os 

utilizadores; 

n) um pombal municipal; 

o) um campo de airsoft. 

 

2 – Criação de uma unidade de trabalho para manutenção preventiva de todas 

as infraestruturas desportivas, exclusivamente dedicada para a conservação dos 

referidos espaços; 

3 – Plano de construção de instalações desportivas de apoio à prática de 

desportos de natureza: criação de um centro de acolhimento e apoio dos 

percursos pedestres, trail e BTT, a funcionar, preferencialmente, aos fins de 

semana (valências: prestar informações, aluguer de bicicletas, contratar visitas 

guiadas, serviço de bar, serviço de limpeza de bicicletas, entre outras). 

4 – Criação de uma plataforma que reúna e torne facilmente percetível o 

investimento municipal na área do Desporto, custos e proveitos, que terá de estar 

correlacionada com fatores de perceção como a qualidade da oferta, número de 

praticantes/utilizadores, resultados obtidos, despesas de funcionamento, 

manutenção, necessidades de investimento, entre outros indicadores. 
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6.3 Eixo de intervenção III – Desporto como produto turístico e forma de 

afirmação territorial do município 

1 – Criar uma marca forte para identificar o Desporto em Santo Tirso, com 

recurso a diversas estratégias de marketing e comunicação - Santo Tirso, 

Município de Excelência Desportiva; 

2 – Promoção de eventos desportivos com maior cobertura mediática; 

3 – Promover o triângulo: Desporto, Turismo e Natureza; 

4 – Potenciar o Turismo Ativo, criando condições para o turista desportivo de alto 

rendimento, para o desporto massificado, para o turista desportivo ocasional e 

para o turista desportivo passivo. (Também para o Turismo de Natureza será 

necessário criar condições para uma concreta fruição e contemplação da nossa 

diversidade de património, em todas as suas dimensões. No âmbito do Plano 

Estratégico Nacional para o Turismo, foram definidos 10 produtos turísticos 

prioritários: Gastronomia e Vinhos; Touring Cultural e Paisagístico; Saúde e Bem 

Estar; Turismo de Natureza; MICE; Turismo Residencial; City/Short Breaks; 

Golfe; Turismo Náutico; Sol e Mar); 

5 – Apresentação de novas medidas de fomento ao investimento, com isenções 

fiscais para investimentos na área do desporto.  

6 – Aposta na captação de parceiros, patrocínios, venda e concessões de 

espaços publicitários, concessões e alugueres de equipamentos, entre outros; 

7 – Potenciação e valorização do património, nomeadamente Monte Córdova, 

Mosteiro de Singeverga, Santuário de Nossa Senhora da Assunção, Museu 

Internacional de Escultura Contemporânea, Museu Municipal Abade Pedrosa, 

Fábrica de Santo Thyrso, Centro Interpretativo do Monte Padrão, Serra 

Hidráulica de Pereiras, Centro Cultural de Vila das Aves, Passeio das Margens 

do Ave, Parque Urbano Sara Moreira, Parque Urbano da Ribeira do Matadouro, 

Monte da Nossa Senhora da Assunção, Carvalhal de Valinhas, Vale Pisão – 

Natural Resort, Termas das Caldas da Saúde, Quinta do Olival, entre outros. 
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Este trabalho tentou demonstrar a importância que encerra o planeamento 

estratégico na definição de uma política pública desportiva, seja de âmbito 

nacional ou municipal. Aliás, parece-nos que uma e outra estão correlacionadas, 

pois pensar numa lógica de sustentabilidade sem agregar uma dimensão 

supramunicipal, regional ou nacional não fará qualquer sentido. 

Ainda assim, tentamos apresentar um Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Desportivo para o Município de Santo Tirso, alicerçando-o, muito 

resumidamente, numa visão tripartida: 1. Na necessidade de investimento na 

requalificação e construção de novas infraestruturas desportivas; 2. No 

incremento da prática desportiva, nomeadamente no apoio e promoção do 

desporto federado. É importante haver, uma correlação entre campeões e o 

Município, já que estes personificam a excelência; potenciam o aparecimento de 

novos praticantes; promovem nacional e internacionalmente o município; 

contribuem para a promoção da atividade física, numa lógica de saúde e bem-

estar; 3. Na afirmação territorial do Município de Santo Tirso através de um 

produto, o Turismo Desportivo. 

Evidentemente, os Municípios estão limitados porque os eleitos não são, pelo 

menos na sua maioria, gestores executivos, semelhantes aqueles que estamos 

habituados a ver em grandes empresas, o que por si só encerra uma grande 

diferença comparativamente a uma gestão privada. 

Além disto, no seio das organizações, nem sempre é fácil implementar uma visão 

estratégica, já que temos de compreender, entender e perceber a forma como a 

iremos construir. A dimensão pessoal é muito importante neste contexto, 

devendo ser tidas em consideração as dimensões físicas, mentais e emocionais 

de todos os envolvidos. 

No que aos fatores base diz respeito, para a implementação de um plano 

estratégico, são estruturais o tempo, o espaço, a missão e as pessoas, tendo o 

gestor a responsabilidade de bem conhecer a organização. 

De acordo com o senso comum, a administração pública é tida como pouco 

eficiente, muito burocratizada, pouco rigorosa, sem métodos de planeamento, 

tomando as suas decisões com bastante discricionariedade, motivadas quase 
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sempre pelo sentido de voto. No dia a dia não planifica, só reage, sem grande 

foco na previsão e antecipação de problemas. Por mais que nos custe, esta 

parece ser a tendência, com as devidas exceções.  

Nesta lógica de raciocínio, para implementar com sucesso um plano estratégico, 

torna-se necessário combater esta imagem negativa. Para o efeito, há que 

priorizar, gerir exigências, pressões e reclamações de uma forma objetiva e 

racional. Nesta medida, devem ser usadas ferramentas e métodos que possam 

potenciar uma gestão inteligente, identificando o que é urgente e não urgente, 

com o que é importante e não importante.  

Resumidamente, temos de saber muito bem o que queremos, o que buscamos, 

quais os nossos objetivos e metas e, nesse sentido, a elaboração de um Plano 

Estratégico é a melhor solução para o efeito. 

Como vimos anteriormente, liderar é gerir, dirigir e inferir. É antecipar e 

perspetivar, procurando um justo equilíbrio tendo em consideração todas as 

variáveis envolvidas no processo de decisão. Sob a premissa que, a priori, a 

mudança gerará resistência e desconforto, seja por medo ou por oposição ao 

objetivo estabelecido, devemos desde cedo envolver todos na definição da 

estratégia, na tentativa de reduzir a resistência. 

Num mundo em constante evolução, devemos construir estratégias a pensar no 

futuro, estando atentos aos sinais que o tempo nos dá, para antever e antecipar 

novos ventos. Um gestor trabalha para ter tempo, caso contrário não faria sentido 

planear e organizar. 

Por fim, referir-nos àquilo que entendermos serem as limitações do nosso 

estudo: 1. A pouca expressão de elementos do sexo feminino nos instrumentos 

aplicados (entrevistas e focus group); 2. A excessiva limitação territorial dos 

participantes (Santo Tirso e Norte de Portugal); 3. A falta de pensamento 

supramunicipal, por ausência e/ou desconhecimento de planos estratégicos de 

desenvolvimento desportivo idênticos ao que nos propusemos a criar, que em 

muito poderiam ser relevantes numa lógica de sustentabilidade e rentabilização 

das instalações desportivas; 4. O facto de os ciclos políticos terem quatro anos, 
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podendo limitar a aplicação deste plano, já que o mesmo está pensado para um 

horizonte temporal de dez anos. 

Uma nota final para a possibilidade de elaboração de estudos futuros, 

nomeadamente:  1. A conceção de uma estratégia intermunicipal ou regional de 

desenvolvimento desportivo; 2. A realização de um estudo aprofundado do nível 

da prática desportiva federada e não federada, no concelho de Santo Tirso, uma 

vez que a amostra que foi realizada para a Carta Desportiva nos parece 

manifestamente insuficiente e pouco representativa; 3. Aprofundar a sugestão 

levantada por um dos entrevistados relativamente à redução do IVA de 23% para 

6%, em tudo o que esteja relacionado com o Desporto, tentando perceber de 

que forma esta redução pode ter impacto na oferta e na procura e, 

necessariamente, no aumento ou não do número de praticantes. 
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APÊNDICE I 
 

Guião da entrevista semiestruturada (autarcas e decisores políticos) 

i. Cabeçalho: 

Esta entrevista tem por finalidade a recolha de informações relevantes para o 

processo de investigação que nos encontramos a desenvolver, no âmbito do 

trabalho final para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva, na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Para o efeito, selecionamos um número reduzido de autarcas e decisores 

políticos locais, pelo trabalho que têm vindo a desenvolver no desporto local e 

nacional, procurando obter algum conhecimento através da troca de 

experiências e partilha de boas práticas. 

O nosso trabalho tem por objetivo apresentar um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, a aplicar no concelho de Santo Tirso, em virtude da 

inexistência deste importante instrumento de gestão. 

Queremos aproveitar desde já a oportunidade e a disponibilidade para nos 

receber e conversar connosco. 

Todos os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial, sendo 

disponibilizados para os entrevistados, caso o solicitem, e do conhecimento 

exclusivo do autor e dos seus orientadores. 

A entrevista será gravada para facilitar a análise e interpretação dos dados, 

sendo que em nenhum caso se utilizará a gravação para outro fim que não seja 

este.  

ii. Identificação  

Nome; Formação Académica; Profissão; outros cargos de relevo para o estudo. 

iii. Corpo da entrevista 

1. Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento desportivo? 

2. Como prevê que evoluirá o Desporto num horizonte temporal de 5-10 anos. 

Qual o caminho que deve tomar a governança? 
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3. Que relevância tem um planeamento estratégico e a qual a sua relação com 

o desenvolvimento sustentável?  

4. O seu município tem um plano estratégico de desenvolvimento desportivo? 

Como é que foi construído esse plano? 

5. Qual a importância do conceito de liderança na implementação de um plano 

estratégico? 

6. Ao nível do desenvolvimento organizacional, qual o grau de dificuldade que 

os municípios têm para alterarem paradigmas e implementarem novas 

“visões”? 

Muito obrigado. 
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APÊNDICE II 

Guião da entrevista em grupo (associações/clubes) 

i. Cabeçalho: 

Esta entrevista em grupo tem por finalidade a recolha de informações relevantes 

para o processo de investigação, que nos encontramos a desenvolver, no âmbito 

do trabalho final para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva, na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Para o efeito, selecionamos um número reduzido dirigentes associativos, pelo 

trabalho que têm vindo a desenvolver no desporto local e nacional, procurando 

obter algum conhecimento através da troca de experiências e partilha de boas 

práticas. 

O nosso trabalho tem por objetivo apresentar um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, a aplicar no concelho de Santo Tirso, em virtude da 

inexistência deste importante instrumento de gestão. 

Queremos aproveitar desde já a oportunidade e a disponibilidade para 

colaborarem connosco. 

Todos os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial, sendo 

disponibilizados para os entrevistados, caso o solicitem, e do conhecimento 

exclusivo do autor e dos seus orientadores. 

A entrevista grupal será filmada e gravada para facilitar a análise e interpretação 

dos dados, sendo que em nenhum caso se utilizará a gravação para outro fim 

que não seja este. Todos os participantes terão o seu nome visível para serem 

facilmente identificados no vídeo. 

ii. Identificação  

Nome; Formação Académica; Associação; Cargo Atual; Profissão; outros cargos 

de relevo para o estudo. 

iii. Corpo da entrevista 

1. Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento desportivo? 
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2. Qual o papel do associativismo na promoção do desporto e da atividade 

física? 

3. Qual a relevância do planeamento estratégico, como é que pensam que este 

deve ser construído e a qual a sua relação com o desenvolvimento 

sustentável?  

4. Que evolução gostaria de ver no concelho, ao nível do desenvolvimento 

desportivo, até 2030?  

5. Identifiquem algumas necessidades ao nível das infraestruturas? 

6. Enumerem algumas medidas, ações e estratégias que gostariam de ver 

implementadas no município? 

7. Identifiquem fraquezas, forças, ameaças e oportunidades para o 

desenvolvimento desportivo do concelho? 

Muito obrigado. 
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APÊNDICE III 

Guião da entrevista em grupo (empresas) 

i. Cabeçalho: 

Esta entrevista em grupo tem por finalidade a recolha de informações relevantes 

para o processo de investigação, que nos encontramos a desenvolver, no âmbito 

do trabalho final para a obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva, na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto.  

Para o efeito, selecionamos um número reduzido de empresas sediadas no 

concelho de Santo Tirso e que têm como core business a promoção de 

atividades desportivas, eventos e promoção do turismo desportivo. 

O nosso trabalho tem por objetivo apresentar um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, a aplicar no concelho de Santo Tirso, em virtude da 

inexistência deste importante instrumento de gestão. 

Queremos aproveitar desde já a oportunidade e a disponibilidade para 

colaborarem connosco. 

Todos os dados recolhidos serão tratados de forma confidencial, sendo 

disponibilizados para os entrevistados, caso o solicitem, e do conhecimento 

exclusivo do autor e dos seus orientadores. 

A entrevista grupal será filmada e gravada para facilitar a análise e interpretação 

dos dados, sendo que em nenhum caso se utilizará a gravação para outro fim 

que não seja este. Todos os participantes terão o seu nome visível para serem 

facilmente identificados no vídeo. 

Encoraja-se a interação entre participantes, em detrimento da interação entre 

participantes e moderador, num clima não ameaçador e onde se pretende o 

envolvimento de todos os presentes. 

ii. Identificação  

Nome; Formação Académica; Nome da empresa; outros cargos de relevo para 

o estudo. 
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iii. Corpo da entrevista 

 

1. Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento do desporto? 

2. Que evolução gostaria de ver no concelho, ao nível do desenvolvimento 

desportivo, num horizonte temporal de 5-10 anos?  

3. Sendo uma empresa, têm de pensar estrategicamente. Assim, qual acham 

ser a relevância do planeamento estratégico ao nível do setor público? 

4. Que papel devem ter as empresas promotoras de Turismo Desportivo 

enquanto elementos promotores do concelho? 

5. Santo Tirso tem potencial para este segmento de mercado? 

6. Quais são as principais forças e oportunidades, fraquezas e ameaças para 

o desenvolvimento desportivo do concelho? 

7. As preocupações de desenvolvimento sustentável são um fator importante 

para vocês enquanto empresas promotoras de eventos desportivos? 

 

Muito obrigado 
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APÊNDICE IV 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

No âmbito do Trabalho final de Projeto, apresentado à Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, com vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão 

Desportiva, vimos por este meio convidar a V. Ex.ª a participar na presente 

investigação cujo título é “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo – 

Município de Santo Tirso | 2020-2030”. Antes de consentir a sua participação é 

importante que tenha a total compreensão do objetivo deste estudo.  

Assim, este estudo pretende culminar com uma apresentação de um Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Desportivo para o município de Santo Tirso, 

uma vez que este instrumento de gestão não existe presentemente. 

Ora, entendendo que toda e qualquer atuação de uma organização que, por 

imperativos legais tenha responsabilidades no desenvolvimento desportivo de 

um território, não se pode basear em pressupostos subjetivos, pouco 

fundamentados e de carácter pontual, mas, antes pelo contrário, encontra-se a 

base para a motivação para este estudo. 

Assumida esta importância, entendemos elaborar o presente documento 

estratégico, onde planeamos, projetamos e estruturamos a intervenção da 

Câmara Municipal de Santo Tirso, na área do Desporto, promovendo um 

verdadeiro desenvolvimento desportivo do concelho de Santo Tirso, que se quer 

que seja sustentado, rigoroso e estratégico.  

Pretende-se que este seja um documento técnico que sirva de apoio para 

coordenar a atuação do município, mas não só. Como tal, entendemos envolver 

todos os interveniente e setores de atividade que gravitam à volta do desporto, 

procurando parcerias e sinergias para uma ação concentrada e coordenada, que 

permita o almejado desenvolvimento desportivo do concelho de Santo Tirso 

Para tal, entendendo que V. Ex.ª dará um contributo importante para a nossa 

investigação, solicitamos que consinta a sua participação neste estudo, através 

de uma entrevista individual ou em grupo, autorizando a recolha de som e 

imagens, nomeadamente de imagens de vídeo, para efeitos deste estudo, sendo 
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o seu tratamento exclusivamente realizado pelos investigadores e garantidas as 

demais questões de confidencialidade e proteção de dados pessoais. 

Assim, todas as informações deste estudo serão confidenciais e V. Ex.ª não será 

identificado (a) em nenhum momento. 

A participação no estudo é voluntária e não carece de qualquer pagamento ou 

cobrança, pelo que, a qualquer momento, pode recursar-se a participar ou 

interromper a entrevista em curso. 

Qualquer dúvida ou questão pode ser esclarecida diretamente pelo investigador, 

ou pelos seus orientadores: Prof. Doutor Carlos Figueiredo, através do endereço 

de e- mail ca.figueiredo@yahoo.com.br e, Prof. Doutor José Pedro Sarmento, 

através do endereço de e- mail psarmento@fade.up.pt. 

Por estarem de acordo, e por corresponder às suas vontades, vão ambas as 

partes assinar o presente termo, que será elaborado em duplicado, ficando um 

exemplar para cada uma das outorgantes.  

TERMO 

Eu, __________________________________________________________, 

fui informado sobre os objetivos desta investigação e da necessidade da minha 

colaboração, tendo entendido claramente toda a informação que me foi prestada. 

Deste modo, concordo com a minha participação neste estudo, assinando para 

o efeito o presente termo de consentimento. 

 

______________________, ____de ____________de 2019 

 

Assinatura do Entrevistado  O Investigador 

 

 

mailto:ca.figueiredo@yahoo.com.br
mailto:psarmento@fade.up.pt
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APÊNDICE V 

Entrevistas semiestruturadas 

No presente apêndice transcrevemos as entrevistas realizadas, garantido as 

necessárias responsabilidades de confidencialidade, pelo que partes do texto 

foram propositadamente ocultadas. 

Além disto, alertar para o facto de o texto estar o mais próximo possível do 

discurso oral, uma opção do investigador, para que seja possível ao leitor 

perceber de forma mais direta o que nos quiseram transmitir os entrevistados. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA N.º 1 

(ES1) 

Autarca local, em exercício de funções, do sexo masculino, com uma vasta 

experiência na gestão de autarquias locais e no exercício de cargos públicos de 

carácter local, regional e nacional. 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 

Entrevistado:  Eu sou autarca desde 1979, portanto, há 40 anos e ao longo deste 

período sempre verifiquei, ou constatei que a atividade desportiva era 

fundamental no desenvolvimento humano e das comunidades. Pronto, desde 

cedo, desde a década de 70 e 80 do século passado, que tomei algumas 

decisões enquanto autarca nessa área, e… pronto, relativamente à organização 

da Câmara, um conjunto de iniciativa e infraestruturas.  

Pois a questão é complexa, porque começa por definir à partida quem é que tem 

a competência nacional de fomento da atividade desportiva no seu sentido lato, 

seja ela atividade desportiva profissional, seja ela da escola, seja ela na 

educação em geral, seja ela nos programas da segurança social nas várias 

vertentes, em que tu olhas para o desporto e hoje olhas para o desporto como 

uma atividade global geral e universal para todos e para toda a vida.  
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Nesse contexto, a nossa legislação é omissa nesse aspeto, porque é muito 

generalista, diz que ao Estado compete o desenvolvimento das políticas públicas 

desportivas, depois na legislação autárquica, nas competências e atribuições, 

atribui os municípios algumas dessas políticas, mas não diferencia, não diz, o 

que é que é do Estado, o que é que é dos municípios, o que é que é das 

freguesias. O que é que compete ao movimento associativo, ao desporto 

profissional e outras entidades, às federações e organizações que mexem nisto 

tudo. Ou seja, há aqui uma grande lacuna legislativa, como noutros, mas há uma 

grande lacuna legislativa para determinar quem é quem, quem faz o quê e com 

que dinheiro.  

Feito este preâmbulo, a verdade é que têm sido os municípios que têm tido um 

trabalho muito importante na diversificação, promoção e estímulo do desporto 

em geral, conforme a sensibilidade dos vários autarcas que estiveram à frente 

das autarquias dos últimos 40 anos.  

Daí, resulta que o país não é uniforme e, portanto, não tem uma política 

desportiva uniforme a nível nacional, geral e universal, por causa disto, porque 

há territórios onde estamos muito bem, se calhar quase até ao nível europeu, da 

média europeia, e há territórios em que estamos francamente abaixo. Aliás, à 

semelhança de outras políticas de caráter nacional, municipal e regional em que 

acontece a mesma coisa. Não há uma estratégia nacional, portanto, bem 

organizada, bem fundamentada e com financiamento de… não há.  

Daí que, portanto, é uma questão que se coloca neste momento, é uma questão 

que está na discussão pública sempre, mas nenhum Governo reformou ou tomou 

iniciativas para essa estratégia nacional e, por outro lado, também a população 

em geral, as organizações e instituições também não se compenetraram, não 

interiorizaram, que esta falha existe e, portanto, não têm pressionado o 

Parlamento e os governos para que avance nesta legislação.  

Se nós olharmos, se houvesse um sindicato do desporto em geral com 10 

milhões de sócios e se nós olharmos para outras atividades da vida nacional, 

foram as organizações sindicais ou patronais, organizações associativas, 

federativas ou distritais ou regionais que pressionaram os governos a legislar 

sobre uma determinada matéria. No caso do desporto, esse movimento e essa 
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perceção da necessidade de uma estratégia nacional não existe e, como tal, os 

governos acomodam-se ao status quo e os municípios acabam por se substituir 

em função da sensibilidade de cada um deles e daí a diversidade de 

infraestruturas, de práticas, de ensino, de… no caso particular do nosso estamos 

no município que diria modelo, porque tem uma visão de que o desporto é 

necessário para o desenvolvimento humano para toda a vida e, portanto, nesse 

contexto, há um conjunto de corolários, podemos falar rapidamente, um conjunto 

de corolários que aqui estão a ser desenvolvidos, mas é só aqui.  

Ali ao lado, 20 quilómetros, não se faz nada disto e, portanto, os cidadãos desses 

territórios onde não se faz nada disto estão em franca desvantagem 

relativamente aos cidadãos de Santo Tirso e isso resulta, como eu estava a dizer, 

resulta de duas ou três coisas: resulta da sensibilidade de cada um dos 

municípios, resulta da negação do Estado que negligência e não assume a sua 

responsabilidade como tal, enquanto Estado, portanto, chuta para a periferia do 

Estado, às autarquias ou para o movimento associativo, muitas das suas 

responsabilidades e nem sequer tem um plano nacional, se calhar nem existe 

um levantamento nacional das infraestruturas desportivas, nem sequer uma 

estratégia de infraestruturação, não digo da política do desporto, estou a falar 

das infraestruturas, se calhar nem existe uma política de infraestruturas do 

desporto.  

Sei lá, um plano quinquenal ou a dez anos das infraestruturas do desporto. Daí 

que vemos que há territórios que têm se calhar cinco estádios de futebol, há 

territórios que têm duas pistas de canoagem para treino canoagem, há territórios 

que têm, se calhar, um aeródromo para… sei lá, estou a falar assim 

absurdamente, para demonstrar que não há uma estratégia, não se cose essas 

infraestruturas todas, caíram do céu aos trambolhões nesses sítios, com todas 

as deseconomias e com toda a insuficiência de gestão, de boa gestão, de uma 

infraestrutura que devia ser todos que é dinheiro público. 

Entrevistador: Que relevância tem um planeamento estratégico e a qual a sua 

relação com o desenvolvimento sustentável? 

Entrevistado:  Quanto à exigência de haver um plano nacional estratégico para 

o desporto em geral, que inclua tudo, recursos humanos, infraestruturas, 
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modalidades a promover enfim, tudo isso, esse plano, em vários patamares 

territoriais e em vários patamares de formação e em vários patamares de 

intervenção até nacional e internacional, pronto, isso não existe. Por isso, há 

desportos pobres e desportos ricos, conforme outros fatores… 

Os municípios neste contexto…ou seja, como eu defendo, defendo não sou só 

eu,  não inventei, que o desporto é absolutamente indispensável para o 

desenvolvimento humano e é para toda a vida, o desporto tem uma conexão 

muito forte com uma promoção da saúde, com o facto de ter ou não ter uma 

alimentação saudável, com ter um bom ambiente de trabalho, de ar e de 

acomodação, com o convívio e a interligação social que o desporto deveria ter 

para promover, também, essa… limar as arestas da sociedade em geral, e 

portanto, ter um cariz sociológico muito forte… tem algumas mas podia ter muito 

mais e, no contexto geral, ou seja, quando eu falo numa politica sustentável, 

quando falo até de economia circular, ou quando falo da mobilidade suave, das 

alterações climáticas, de todas as temáticas e políticas de uma sociedade 

desenvolvida, e desenvolvida sustentavelmente, o desporto faz todo o sentido, 

porque é uma parte integrante deste modelo.  

As infraestruturas devem acompanhar, gestão racional de água, painéis solares, 

portanto, também devem ser sustentáveis nesse aspeto, ou seja, se nós 

estamos…se as infraestruturas desportivas, infraestruturas físicas do desporto, 

obviamente que devem acompanhar a modernidade relativamente à eficiência 

energética, à sua acomodação, à sua dignidade e qualidade para a prática do 

desporto, seja ele amador, seja ele de que natureza for, se ele afeto à escola ou 

ao movimento associativo. A verdade é que não há nada disso. 

Entrevistador: Como prevê que evoluirá o Desporto num horizonte temporal de 

5-10 anos. Qual o caminho que deve tomar a governança?  

Entrevistado: Ora, se no espaço de cinco a dez anos algum Governo decidir 

tomar como prioridade nacional a elaboração de um plano estratégico e afetar-

lhe os meios financeiros necessários, e tenho muita reserva e sou muito cético 

sobre isto, seria uma revolução, digamos assim, na qualidade de vida das 

pessoas e até na promoção da saúde, porque só nestas duas, da qualidade de 

vida geral e na promoção da saúde, seria espetacular. Como não acredito nisso, 
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ou seja, isso é o que deveria ser feito, como não acredite nisso, acredito mais 

que nós iremos evoluir por pequenos passos e vamos evoluir nos mesmos 

moldes em que temos evoluído até aqui. Não vejo grandes alterações de política 

nacional nessa matéria.  

Se porventura neste período de cinco a dez anos fosse possível instituir as 

regiões administrativas, então a coisa ia melhorar muito, porque instituídas as 

regiões administrativas era possível, senão a nível nacional, era possível definir 

a nível da região Norte, por exemplo, uma política e um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo global. Também não acredito muito nisso, porque já 

lá vão 40 anos em que se discute isso e num…e pela experiência que temos da 

descentralização atual, enfim, é uma vitória pífia, de pilro, é uma coisa…nem 

aquenta nem arrefenta, é apenas o início de um caminho, mas não é mais do 

que isso. 

Sendo assim e seguindo este figurino, na parte que toca ao nosso município, eu 

acho que nós vamos continuar o mesmo progresso e, portanto, com o esforço 

do orçamento municipal e com a envolvência, digamos assim, da comunidade 

em geral, nós vamos continuar este trajeto e funcionará como uma pedrada no 

charco, relativamente aquilo que disse anteriormente, ou seja, na ausência de 

uma assunção global, nacional, de uma política desportiva global, nós vamos 

fazer o nosso trajeto e será uma pedrada no charco, neste contexto global. 

Portanto, esse será o nosso caminho.  

Vamos construir mais infraestruturas desportivas, vamos apoiar mais os 

recursos humanos, vamos promover provas internacionais e nacionais, aliás já 

se vê um pouco que no nosso município, à mercê da pouca coisa que ainda 

fizemos nos últimos cinco anos, já se vê os resultados práticos. Já temos, sei lá, 

seguramente mais de 2 mil jovens em formação, já temos resultados nacionais 

e regionais interessantes para um município pequeno como é o nosso.  

Já vemos a movimentação social e os benefícios na saúde em geral no nosso 

município, nos os podemos quantificar ainda, mas penso que é constatável que 

isso é positivo, já vemos que ao nível da escola, por exemplo, já temos muitas 

crianças que antes não faziam desporto, não faziam ginástica, não faziam…não 

participavam em numa atividade desportiva, já começam a participar, porque o 
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próprio movimento associativo e as infraestruturas existentes a isso os impele, 

porque já não têm desculpa de que não podem, que não fazem, porque têm as 

infraestruturas. Portanto, ou seja, nós vamos seguir esse caminho e espero que 

dentro de cinco ou dez anos estejamos nos rankings municipais no top, como 

estamos a ficar noutros.  

Entrevistador: O turismo desportivo será uma solução, será uma opção? 

Entrevistado: O turismo na natureza, o turismo de desporto ou o desporto 

natureza, enfim, como o quisermos chamar, acompanhará essa evolução. Nós 

temos, portanto, na política de turismo em geral, o desporto também aparece 

como um aspeto fundamental, não só as provas e os campeonatos, enfim, um 

conjunto de iniciativas que é possível desenvolver a nível regional, intermunicipal 

e até internacional, enfim, e temos infraestruturas para isso, isso não está 

condenado, por exemplo, não há nenhuma coordenação, quando foram feitos 

esses pavilhões, como o que temos, o Pavilhão Municipal, era para fazer provas 

nacionais e internacionais que envolvessem mais do que um pavilhão mas era 

necessário que nós controlássemos esses movimentos e essas tendências, mas 

como não controlamos nada, temos um pavilhão que é de qualidade média-boa 

europeia, para por lá velhinhos a fazer ginástica ou para por as crianças da 

escola.  

Este Pavilhão não foi feito para isso. Só que como não temos, enfim, a 

descentralização e as regiões administrativas, essa estratégia não é controlável 

por nós, é feita pelos governos e portanto…..mas não é só este, o Pavilhão de 

XXXXX, o Pavilhão da XXXXX, do XXXXX, há uns 7 ou 8 pavilhões deste género, 

ou o XXXXX, há uns 7 ou 8 pavilhões desta grandeza aqui numa distância de 40 

quilómetros que…, com capacidade hoteleira, com autoestradas e portanto, que 

permitiam fazer qualquer tipo de prova internacional em pavilhão, em conjunto, 

mas para isso era preciso fazer uma planificação a cinco anos, por exemplo, e 

Portugal candidatava-se a esses campeonatos, a essas provas, campeonatos 

de voleibol, de andebol, o basquete, de…sei lá, milhões de coisas.  

Como isto não existe, nós teve algumas destas provas internacionais, mas são 

decididas casuisticamente. Custam uma pipa de dinheiro, não são depois 

concatenadas com outras políticas, por exemplo, com políticas de turismo, com 
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políticas culturais, promoção do património…. Nada disso é feito e, portanto, o 

retorno perde-se. Faz-se aquele evento e acabou…. 

Agora, o desporto entendido como uma ponta de lança da atividade turística e 

da promoção do município, é o que nós temos feito, como instrumento de 

afirmação territorial, temo-lo feito, mas eu sou… embora façamos isso por 

exclusão de causas, não é, nós fazemos a promoção e fazermos um conjunto 

de iniciativas de caráter municipal que não deviam ser municipais, deveriam ser 

nitidamente intermunicipais mas, mas como não se fazem, lá voltámos à questão 

de ao bocado, a gente vai fazendo, com grandes custos e grande esforço do 

município, mas verdadeiramente deviam ser políticas, quer do desporto, do 

turismo, da proteção civil, ou sei lá, da promoção da saúde, deviam ser políticas 

no mínimo intermunicipais ou regionais.  

Entrevistador: Qual a importância do conceito de liderança na implementação de 

um plano estratégico e ao nível do desenvolvimento organizacional, qual o grau 

de dificuldade que os municípios têm para alterarem paradigmas e 

implementarem novas “visões”? 

Entrevistado: Pois, isso é de facto muito complexo e complicado e na prática 

torna-se impossível. Atualmente, ou seja, com este território, com esta gestão, 

com este espartilhamento municipal, e nós estamos a falar de um município que 

tem XX mil habitantes, mas a maioria esmagadora dos municípios têm menos 

de 20 mil habitantes, mais de 200 municípios têm menos de 20 mil habitantes e, 

portanto, a situação ainda é mais grave a nível nacional do que em Santo Tirso.  

No entanto, o ideal seria que, como eu estava a dizer à bocado, que estas 

iniciativas e a política de desporto, integrada num Plano Nacional, de uma 

estratégia Nacional de desporto, deveria ser reagrupada, digamos assim, na 

base, em territórios com escala territorial na ordem dos 500 mil habitantes, à 

volta disso, e portanto 300 a 500 mil habitantes poderiam ser a massa crítica 

territorial, adaptando o território à população, a massa crítica territorial mínima 

para desenvolver um conjunto de politicas desta natureza.  

A alteração de paradigma e implementação de nova visão não é fácil, diria que 

não é possível, para mim é muito difícil e quase impossível, porque o… nós o 
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que podemos é adaptar a nossa organização municipal à escala do município. 

Ora, adaptar à nossa organização municipal à escala do município, ficamo-nos 

pelos XX mil habitantes, ora não é possível ir muito mais além daquilo que já 

fazemos atualmente em esforço financeiro e em esforço de recursos humanos e 

até em esforço de infraestruturas.  

Se isto não fosse assim, nós não teríamos 24 campos de futebol, nós não 

teríamos necessidade de ter, se calhar, 10 sintéticos, se calhar tínhamos 6, 

porque XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX complementariam o puzzle e, 

se nestes territórios, de 6 ou 7 municípios tivéssemos 40 sintéticos, e era fácil 

fazer, 40 sintéticos neste território, dariam perfeitamente para uma massa critica 

de 400 mil habitantes. Como essa política integração e interligação não existe, 

eu vejo com muita dificuldade que se progrida mais na otimização e na eficiência 

de uma política desportiva de carácter municipal. 

Uma nota final, para dizer que, com este território, com esta organização 

territorial, com este centralismo, de poder central/poder local, o país não se 

desenvolve ao ritmo que nós gostaríamos, vai-se desenvolvendo, mas a um 

ritmo muito baixo, e o Estado gasta muito dinheiro ingloriamente, não serve para 

nada, que com uma estratégia bem definida, com o mesmo dinheiro, podia fazer 

muito melhor, com resultados práticos a médio longo prazo muito melhor, 

mas…não o faz. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA N.º 2 

(ES2) 

Antigo autarca local, do sexo masculino, com responsabilidades na área do 

desporto e atual gestor de uma empresa desportiva do setor empresarial local. 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 

Entrevistado: Devia ser um papel decisivo, mas não é. Devia ser um papel 

decisivo, mas não é.  
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O Estado, pela força das suas circunstâncias, deveria ser o motor de uma política 

pública de desenvolvimento desportivo que olhasse mais para a base e menos 

para o topo e as circunstâncias atuais não permitem vislumbrar isso com grande 

nitidez, não é… Há um grande foco, digamos, da tutela desportiva no desporto 

de base competitiva, esquecendo aquilo que é o essencial, e que eu defendo há 

muitos anos, só podemos ter desporto de qualidade no topo se a base for uma 

base larga, sustentada, equilibrada e sólida, e não é, não é. 

Eu acho que de facto se trata muito mal o desporto de base formativa em 

Portugal, não há uma estratégia que se conheça muito bem definida a esse nível. 

Há alguns fogos-fátuos que procuram ultrapassar isto, como a criação das AECS 

ou as câmaras criando agora programas de atividade física nos jardins de 

infância, nas creches, mas são tudo fogos-fátuos que não estão integrados 

dentro de uma estratégia que vise transformar ou dar valor social ao desporto. 

Eu acho que em Portugal se dá pouco valor social ao desporto, principalmente 

ao nível da tutela e da administração pública local. 

Entrevistador: O desporto escolar como entra nesta situação? 

Entrevistado: Entra muito mal. Acho que o desporto escolar poderia ser o motor, 

o gatilho que dispararia para o futuro de melhores desportivas e melhor cultura 

desportiva neste país, mas isso não existe.  

Hoje temos uma classe de professores profundamente desmotivada, por um 

conjunto de razões, e, portanto, o desporto escolar sobrevive, ou tem pequenos 

fogachos de alguma importância, em escolas que dão alguma importância ao 

desporto, mas na generalidade dos casos e naquilo que eu conheço o desporto 

escolar é apenas um apêndice da escola e não é nada de estruturante e nada, 

enfim, de decisivo para a própria escola. Nós olhamos para exemplos lá fora em 

que a escola é claramente o viveiro, a base, o sustentáculo de toda uma cultura 

desportiva, de toda uma política pública desportiva. Em Portugal isso não é. 

Eu acreditei, porque também defendo isto há alguns anos, que a integração da 

Secretaria de Estado do Desporto e da Juventude, no Ministério da Educação 

fosse o princípio da alteração desse paradigma. Não vejo que isso esteja a 

acontecer. Há algumas tentativas, mas parece-me que para já ainda não são 
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nada de expressivo e que ainda não resultaram em nada. Eu costumo dizer que 

um país que há meia dúzia de anos decidiu, por exemplo, que a disciplina de 

educação física nem sequer contava para o acesso ao ensino superior, diz bem 

da forma como a tutela e o pensamento politico dominante encara o desporto 

neste país. 

Entrevistador: Faria sentido termos um Ministério do Desporto? 

Entrevistado: Chamem-lhe o que quiserem. Se nós tivermos uma boa secretaria 

de estado com poder para decidir e acima de tudo com um projeto político 

desportivo para o país, eu acho que é dispensável um ministério. Aliás, já 

tivemos uma vez e daí não resultou nada de especial para o país. Há de facto 

um grande predomínio, digamos, de atenção sobre aquilo que é a dimensão 

competitiva no desporto, neste país, enfim, as federações na sua legitimidade, 

fazendo o seu trabalho reclamam cada vez mais apoios, mas depois, o que falta 

é a base, o que falta é aquilo que dá consistência tudo, que é uma base de 

desporto formativo, bem preparada, bem estruturada, com coerência e com 

sentido.  

Por isso é que hoje, e esse é um passo que eu gostaria de definir como muito 

positivo para neste país, foi a criação, por exemplo, da estratégia nacional para 

a atividade física, saúde e qualidade de vida, porque nunca percebei porque é 

que neste país estas três dimensões andam completamente separadas. Não há 

qualidade de vida se não tivermos saúde e a nossa saúde depende muito da 

condição física que nós temos e, portanto, havendo isto tudo nunca percebi 

porque é que isto não existe. 

Felizmente foi criada por despacho normativo, julgo que tem dois anos, portanto 

ainda é desta atual legislatura, recentemente sofreu uma perda de baixo, mas 

isso não interessa, o Pedro Teixeira, que foi o grande pensador disto decidiu 

abandonar, por motivos que para já desconheço, mas que imagino, e portanto, 

mas isto para… isto necessita de consistência e acima de tudo, porque depois 

qual é o patamar intermédio? É as autarquias e eu entendo o papel das 

autarquias como fundamental, e sou dos que digo que de facto as autarquias 

têm-se substituído, nas últimas 3 ou 4 décadas, ao governo, ao Estado, digamos 

à tutela.  
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Se não fossem as autarquias, provavelmente o estado da arte do desporto e da 

atividade física em Portugal seria trágica. Agora a questão muitas vezes é saber 

até que ponto é que estratégia das políticas públicas municipais do desporto se 

encontram com a ausência de estratégia a nível nacional, e, portanto, eu acho 

que elas são o reflexo disso, e fala de quem esteve oito anos a decidir 

politicamente numa câmara municipal. Não raras vezes, por força da atividade 

que nós desenvolvemos, que é política, nós desenvolvemos uma atividade 

política, não raras vezes a estratégia não prevalece sobre aquilo que deveria ser, 

ou seja, a decisão política não prevalece sobre aquilo que deveria ser uma 

estratégia. Utiliza-se muita discricionariedade nas decisões. 

Quando decidimos fazer relvados sintéticos em XXXXX eu fiz um estudo sobre 

porque é que deveríamos atribuir a uns e não deveríamos atribui a outros. Foi 

um estudo, na altura até um bocado polémico, porque ninguém percebia. Mas 

tinha que haver critérios para. Desculpem lá, tem de ser neste porque nos 

interessa mais ou porque...enfim. Falta isto, falta também a coragem na 

administração pública local para definir uma estratégia, por isso é que eu acho 

muito interessante que o teu trabalho seja um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, porque ninguém tem. Se fizeres um inquérito a 

nível nacional, sobre quantas autarquias têm um plano estratégico desportivo, 

acho que a tua resposta, não sei se os dedos de uma só mão não chegam. Eu 

não conheço e aqueles que conheço resultaram.  

Dou-te um pequeno exemplo, a FPF decidiu há muitos anos fazer um plano 

estratégico de desenvolvimento do futsal, que hoje está a ser aplicado pelo 

Pedro Dias, que foi o autor desse e o Dimas Pinto, há muitos anos fizeram esse 

plano estratégico, que hoje está a ser aplicado e esta a resultar muito 

positivamente. O futsal deu um boom tremendo, o número de atletas aumentou, 

o número de clubes, o número de participações internacionais, de performance 

desportiva, tudo isso resultou, mas, na base, estava uma ideia muito concreta e 

muito definida daquilo que devia ser o futuro. E, portanto, a ausência de 

estratégia desportiva municipal, que vem na sequência daquilo que eu considero 

haver um total vazio de estratégia desportiva nacional, resulta depois neste 

estado de coisas, ou seja, cada um vai fazendo coisas, as câmaras municipais 

vão fazendo muitas coisas, mas falta algo que as ligue. 
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Onde é que nós queremos chegar, daqui a 5-10 anos onde é que queremos 

estar. Qual o nosso foco? É nas instalações desportivas, é na oferta desportiva, 

na procura desportiva, é na alteração do paradigma, é no apoio ao 

associativismo, é no apoio ao cidadão comum? Onde é que queremos chegar? 

E, portanto, eu acho que a definição de uma estratégia se depois for cumprida 

pela Câmara Municipal, se sobreviver à vontade e à decisão política, é um 

elemento fundamental de sucesso para o futuro. 

Eu, perdoa-me que te diga, com tantos anos metidos na política e no desporto, 

enfim…desconfio muito disto. Desconfio muito disto e com pena. Dou-te um 

pequeno exemplo, nós depois de ser lançada a estratégia nacional, definimos 

aqui em XXXXX, no seio da XXXXX, através de uma nova estrutura que criamos 

que é o centro de estudos do desporto, fazer o primeiro plano municipal de 

promoção da atividade física, da saúde e da qualidade de vida.  

É um processo que está a ser muito interessante na sua construção, porque 

estamos a fazer aquilo que deve ser feito. Três fases: primeira diagnóstico da 

realidade, está quase a acabar, já falamos com todos os agentes desportivos 

locais, associações de pais, clubes, ipsss, partidos políticos, associações de 

estudantes, juntas de freguesia, ginásios, já falamos com todos aqueles que 

intervêm na atividade desportivas local, já definimos quais são os problemas, já 

temos enunciados algumas propostas de solução para esses problemas e agora 

vamos preparar um documento que será entregue à câmara e depois segue-se 

a segunda fase que é, o diagnóstico está feito, a leitura da realidade está 

concluída, agora há que decidir. 

E, portanto, essa decisão pode ser tomada pela câmara unilateralmente ou pode 

ser tomada de acordo com o conjunto dos contributos que foram dados, que 

esperemos que seja isso que acontece. E depois até 2025 temos um conjunto 

de pressupostos, que têm de ser cumpridos para que o objetivo da promoção 

efetiva da atividade física, da saúde e da qualidade de vida, seja uma realidade.  

Agora, o trabalho dá muito gosto de fazer, como acredito que o teu vai dar, agora 

qual é a garantia que nós temos que estes planos estratégicos de 

desenvolvimento desportivo sobrevivam aquilo que é, digamos, a ferocidade da 

dimensão política dos problemas. Eu não sei se serão os mesmos presidentes, 
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o mesmo vereador, a mesma cor política, há todo um conjunto de forças que 

gravitam à volta da política que na maior parte das vezes são prejudiciais à 

concretização do plano estratégico.  

Portanto, eu diria que sim, o Estado e as câmaras deviam ser um elemento 

preponderante e decisivo numa definição estratégica a nível nacional, mas ela 

infelizmente não tem sido possível. Dou-te um pequeno exemplo, meu caro 

Jorge, nós vivemos num país onde a democracia foi, enfim, restabelecida há 45 

anos, 1974-2019, e ainda não temos um documento que estruture, por exemplo, 

qual é a oferta desportiva nacional, a oferta pública.  

Foi criado um sistema nacional de informação desportiva, que ainda ontem fui lá 

ver e de XXXXX tem uma instalação desportiva. Ou seja, andamos a gastar 

milhares e milhares de euros para criar um sistema nacional de informação 

desportiva, uma carta desportiva nacional, chamem-lhe o que quiserem, que 

ainda não existe. E eu pergunto, como é que é possível decidir politicamente, o 

investimento em infraestruturas se não sabemos o que é que existe. Não é?!  

Voltamos à discricionariedade politica. Porque eu acho que este país, de alguma 

forma, valoriza mais a decisão e a discricionariedade política do que os 

programas, enfim… isso explica muito do que é Portugal, Portugal e outros país, 

mas de facto falta esta consistência, eu acho que de facto noutros países, 

principalmente, norte da europa, tu percebes claramente que há um objetivo, os 

objetivos são muito bem definidos… O foco é a comunidade, o foco é a 

generalização do acesso à prática desportiva e esse deveria ser o grande foco 

e por isso é que eu acho que de facto as autarquias locais e o estado deviam 

preocupar-se mais com isso do que com tudo o resto. 

Eu recordo-me que quando comecei a trabalhar mais a sério nestas questões do 

desporto, o meu discurso não foi muito simpático para muita gente porque eu 

dizia que o meu foco iam passar a ser as pessoas e não os clubes. E eles não 

entendiam porque toda a gente acha que um clube é a base de todo o sistema 

desportivo. Eu também acho que é mas não só.  

O desporto é…, o associativismo desportivo é uma base ou é uma componente 

importante do desporto, mas não só, porque lá está, porque a maior parte das 
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vezes nós também confundimos desporto com atividade física, que são duas 

coisas completamente diferentes. 

Mas o associativismo desportivo é importante para a promoção do desporto, mas 

não nos podemos esquecer que vivemos num país onde em cada 10 

portuguesas só 7 é que praticam atividade física regular e desses 7 só 1 é que 

é desportista federado. E eu dizia à maior parte dos clubes nessa altura, mas 

porquê que os senhores me pedem para me preocupar com a árvore quando eu 

tenho uma floresta inteira para tratar.  

E não percebendo aquilo que é essencial e que alguns agora começa a perceber, 

e por isso é que a XXXXX e XXXXX seguiu um caminho diferente e julgo com 

sucesso, e daqui a um bocado explicarei porquê. Quanto maior for a base, 

quanto mais eu investir dinheiro da câmara na promoção e na generalização da 

prática desportiva, maiores condições têm vocês no futuro de ter atletas que 

depois paguem uma mensalidade e que depois possam dar jogadores desta 

equipa. Agora quando a base é curta o topo inevitavelmente há de ser fraco. 

Quando a base é larga e sólida, o topo inevitavelmente há de ser forte e 

consistente.  

E repara numa coisa, em XXXXX mudamos muito isto. Eu quanto fui para a 

câmara, a maior parte do investimento e da política desportiva municipal estava 

centrada nos clubes. A Câmara não tinha uma única instalação, todo o dinheiro 

era para os clubes, para aumentar às instalações. E nós alteramos isto. Fizemos 

um grande inquérito e percebemos, e eu consegui convencer os meus pares, 

que tão importante como investir no associativismo desportivo era investir no 

desportista informal, no cidadão comum que não tinha acesso, e, portanto, 

começamos a construir infraestruturas comunitárias, as nossas piscinas, os 

nossos multiusos, os nossos pavilhões… estão abertos à comunidade, os clubes 

não têm nenhuma preferência, direito de preferência ou direito de isenção pela 

utilização preferencial, pagam como pagam todos os outros, pagam como 

pagam todos os outros, eu sou um defensor acérrimo do principio do utilizador 

pagador.  

Eu costumo dizer para aqueles que me criticam, eu não me importo do meu 

imposto pagar um pavilhão. Não me importo nada, acho que se utilizarem o meu 
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dinheiro, que eu pago dos impostos, para construir uma piscina ou um pavilhão, 

não há problema nenhum, não me peçam é para pagar toda a vida esse pavilhão 

ou essa piscina, não o utilizando. Tem que ser o utilizador a dar uma 

contrapartida, por mais pequena que seja, para que pelo menos as questões de 

manutenção sejam asseguradas e, portanto, isso aqui em XXXXX é assim desde 

sempre, em temo-nos dado muito bem. Acredito que noutras cidades seja mais 

difícil. 

Portanto, construção de infraestruturas desportivas municipais, resposta às 

novas necessidades da procura desportiva e que estão hoje centradas, penso 

que Jorge concordarás comigo, há 20 anos o paradigma do desporto era de base 

competitiva e formal, não é, eu para praticar desporto, atividade física, só poderia 

faze-lo num clube, hoje não. Hoje não preciso de um clube para nada, tenho 

parques, tenho ecovias, tenho infraestruturas comunitárias, tenho um conjunto 

de coisas que os meus impostos e que a câmara me disponibilizou que faz com 

que eu não necessite do clube para nada, só vou para um clube se efetivamente 

quero ser atleta, mas posso.  

Investimos fortemente nisto, parque urbanos, infraestruturas municipais, 

ecovias, como agora nossa nova ciclovia que está cheia de gente e não sei que 

mais e, depois, a terceira coisa foi começar a aumentar e diversificar a oferta 

desportiva.  

As pessoas hoje dizem assim “pá, mas achas isso importante, os clubes 

tradicionais estão a perder clientes”, mas eu digo assim, “pá, não quero saber, 

mas há novos clubes que estão a ganhar novos clientes”. O clube de ginástica 

de XXXXX tem um ano e meio e já ultrapassou os 1000 atletas, o rugby que 

nasceu na XXXXX já tem mais de 200 atletas, o polo aquático tem mais de 200 

atletas, a patinagem…. Tudo isto nasceu na XXXXX, ou seja, a XXXXX 

rapidamente se transformou numa incubadora de oferta desportiva, agora 

estamos com o corfebol, que estamos todos entusiasmadíssimos com o 

lançamento do corfebol em XXXXX.  

Portanto, àqueles que criticam esta aposta da câmara na diversificação da oferta 

desportiva eu respondo sempre assim, acreditem que o que interessa é ter uma 

base larga e consistente de praticantes desportivos que depois possam ser 
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atletas porque nós antes tínhamos um país de atletas desportivos, hoje temos 

um país de praticantes desportivos, que é uma coisa completamente diferente, 

não é. E, portanto, isto está a resultar.  

Eu olho para o clube de ginástica de XXXXX, que está a ter o sucesso que está 

a ter porque era inevitável que tivesse, porque a ginástica é a base de tudo, mas 

vão la pessoas para aumentar a sua performance e o seus skills no futebol, na 

dança, na patinagem. Agora até miúdos das artes marciais vão para lá, porque 

a ginástica, sabes isso melhor do que eu não é, por questões de agilidade, 

elasticidade, que só a ginástica é que te permite fazer isso e, portanto, eu acho 

que hoje as câmaras deviam-se preocupar mais com isso.  

A câmaras dever-se-iam preocupar em generalizar o acesso à prática 

desportiva, seja que de que forma for, criando condições infraestruturais na sua 

cidade, criando aquilo que hoje já se fala muito lá fora, as cidades têm de se 

transformar em verdadeiros ginásios ao ar livre, criando infraestruturas de 

qualidade e de segurança para que as pessoas possam praticar desportivo, e 

depois diversificar a oferta desportivas.  

Permanentemente incentivar os clubes e a comunidade a criar novas 

modalidades para que as pessoas possam experimentar e depois escolher 

aquilo onde sejam melhores e onde sejam mais capazes. E, portanto, penso que 

esse é o futuro e se não for dessa forma…e depois, estar permanentemente 

atento à mudança é à inovação. 

Hoje no desporto, como em tudo na vida, ou tens uma grande capacidade de te 

adaptares à mudança que é, repara, quase estratosféricas, ou então não 

consegues, não podemos parar no tempo. Hoje ter a coragem de lançar projetos 

e lançar serviços e lançar atividades, mas também ter a coragem no momento 

certo, em que eles começam a não ter impacto e sucesso, acabar com eles. 

Nós aqui estamos num processo desses. Lançamos uma série de coisas que 

eram muito interessantes e que estão a perder lastro. Dou-te um pequeno 

exemplo, as férias desportivas. As férias desportivas quando a XXXXX as lançou 

há 15 anos eram um sucesso, tinha 3000 jovens que se inscreviam. Agora tenho 

300. O problema não é meu, não sou eu que estou a trabalhar mal, é que isto é 
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tão…, a comunidade precisa tanto das férias desportivas que a oferta privada 

aumentou e portanto…por isso é que eu digo e a filosofia da XXXXX e julgo que 

deveria ser a filosofia das câmaras, nos deveríamos preencher o espaço vazio, 

o espaço ocupado está ocupado, não temos de estar de fazer concorrência ao 

privado, até porque eles têm uma capacidade financeira que nos não temos. Eu 

posso meter uma máquina nova no meu ginásio que há de ficar a anos luz da 

metida no Holmes Place ou Solinca, é o core deles, é o negócio deles. E, 

portanto, nos temos é que…, quem está no desporto e na política pública 

desportiva, deve ter o foco centrado nas pessoas e não propriamente naquilo 

que o desporto exige. 

Nós o ano passado tínhamos aqui um projeto que estava a definhar, a atividade 

sénior, gratuita que íamos a todo o lado, às ipsss fazer ginástica aos velhinhos, 

a maior parte deles achavam aquilo uma chatice. E eu conheci um projeto que 

eu acho que é dos projetos mais interessantes que há neste país de 

envelhecimento ativo, que é o de Viseu, e alteramos a nossa filosofia. Começou 

a ser pago. E nesta mesa toda a gente, “oh chefe vai ser uma desgraça. Pago. 

Ninguém quer e não sei que mais e tal”. Vamos acabar com o que tínhamos e 

vamos fazer uma coisa paga, só paga quem pode com base em critérios que a 

segurança social determina, de insuficiência económica e tal, e lançamos o 

projeto. Mas só vem quem quer, inscreve-se nas coisas que querem, com uma 

grande oferta e uma grande diversidade, promovendo coisas fantásticas como 

por exemplo, na semana passada entraram todos com os jogadores do XXXXX, 

vieram todos aqui para uma feira popular que fizemos aqui dentro, agora para a 

semana vão todos jogar golf. Ou seja, promover vida ativa para quem tem 

condições e quer ter uma vida ativa Jorge. 

Acho que isso é que é fundamental, e as pessoas pagam, estão satisfeitas e em 

seis meses já tem 1800 pessoas inscritas, a pagar. Portanto, as pessoas hoje 

também entendem, tu não te importas de pagar ou de ter uma pequena 

prestação pelo serviço que te é prestado, se for de qualidade. E a maior parte 

das vezes é que nós, com este afado de ganhar votos, de fazer política, 

generalizamos e standartizamos tudo de tal forma que nada depois é valorizado. 
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Eu não acredito não é…, a gratuitidade tem de ter sentido, a gratuitidade tem de 

ter sentido pá. Eu quantos pais vejo a pagarem o inglês, a pagarem musica, a 

pagarem isto a pagarem aquilo e para ir jogar à bola “Ai não pago”. Mas porque 

é que não paga? É um serviço que uma associação ou clube esta a prestar a um 

filho, não é. O que esperamos é que tenha técnicos qualificados, infraestruturas 

de qualidade, e que seja….  

Lá está Jorge, isto vem tudo cair no mesmo, valoriza-se muito pouco socialmente 

o papel do desporto, em Portugal. O José Manuel Constantino, há uns anos 

largos escreveu um livro sobre isto, que era o valor social do desporto e vale a 

pena ler porque de facto ele explica lá isto com grande detalhe, nós não 

valorizamos socialmente o papel do desporto. Nos entendemos o deporto como 

o desporto dos “futebóis”, dos programas de televisão, das corrupções, dos 

casos e não sei que mais.  

Pá, o desporto tem que ser muito mais do que isso e no âmbito da decisão 

politica das politicas públicas, o foco devia ser sempre as pessoas, nunca 

deveriam ser os clubes. Os clubes são um elemento importante? São. Merecem 

ser apoiados? Merecem. Mas nunca esquecer a floresta. Ok, cuidemos da 

árvore, que está a florescer e que está vibrante e que está verdejante, cuidemos 

da árvore, cuidamos do XXXXX porque é importante, tem 1000 atletas e tal, mas 

porra pá, por cada atleta que está no XXXXX há 100 miúdos que não têm 

desporto ou que não tem acesso ao desporto. Certo?! 

E, portanto, esses é que têm de ser a nossa preocupação. O meu dinheiro, 

dinheiro dos meus impostos, deve ser um dinheiro distribuído equitativamente, 

deve ser para todos, não apenas para alguns. E portanto, enfim, é esta a minha 

visão sobre as coisas do desporto que é polémica, acredito, noutras cidades 

provavelmente isto não funciona.  

Provavelmente vais chegar a XXXXX e a XXXXX não concordará comigo porque 

tem uma visão mais municipalizada, tudo o que lá acontece é feito dentro da 

câmara municipal, eu como já estive na câmara, como já estive numa empresa, 

como já estive em vários lados, percebo claramente que…repara uma coisa, 

XXXXX deve ser das cidades do país que menos dinheiro dá aos clubes e eu 
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pergunto que cidade neste país, se equipara a XXXXX em termos de sucesso 

desportivo.  

Temos duas equipas na primeira divisão, temos voleibol, andebol, basquetebol, 

rugby, patinagem, temos tudo ao mais alto nível. Temos atletas internacionais 

de referência, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, quantos 

queres? Portanto o dinheiro que injetamos nos clubes não é a única justificação 

para o sucesso desportivo. Não pode ser, porque se fosse XXXXX não tinha 

nada. Eu acho que a subsidiodependência é um fator pernicioso de 

desenvolvimento de um clube, porque, pá, de alguma forma tira-lhe criatividade, 

tira tudo. Tu quando tens dinheiro, pá desculpa lá, eu com dinheiro faço tudo oh 

Jorge. Se me derem um milhão de euros, eu faço já aqui um clube e faço…, mas 

se não me derem, eu posso fazer na mesma e falta esta cultura de 

empreendedorismo e de inovação também no desporto em Portugal, ou seja, 

nós estamos todos muito dependentes do subsidiozinho que vem da câmara, ou 

do subsidiozinho que vem do IPDJ, ou da Federação, ou que vem da 

Associação…, quando isso deveria ser apenas um complemento.  

Ou seja, eu tenho uma atividade estruturada, se não posso fazer 500, faço 100, 

se não posso chegar à primeira divisão fico no campeonato nacional seniores, 

mas o meu core, o meu negocio é que haja…Pá, eu costumo dizer assim, eu 

enquanto vereador de uma câmara municipal de XXXXX julgo que nunca fiz isto, 

mas deveria ser proibido um vereador do desporto dar subsídios a uma equipa 

que só tivesse seniores. Devia ser proibido! Um clube que não…um clube que 

só tem seniores para ter uma montra de protagonismo e esquece que tudo só 

tem sentido se houver uma base, não deveria ser… e portanto, as câmaras só 

deveriam apoiar o desporto de base formativa. A partir de uma determinada 

idade, desculpem lá já não é connosco, vocês querem ser campeões, querem ir 

para a primeira, querem ir é convosco, arranjem, trabalhem, esforcem-se, como 

nós todos nos esforçamos no nosso dia a dia para conseguir solução, tás a 

perceber?! Ah mas agora não hã patrocínios. Pois, está bem. Às tantas está na 

altura de os seniores ao invés de estarem na primeira estarem na terceira. Ah 

mas….  
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O desporto hoje também é uma montra e um elevador social que muitas pessoas 

gostam de utilizar para coisas que propriamente nada têm nada haver com o 

desporto.  

As coisas estão a mudar Jorge, nós estamos a fazer aqui uma série de cursos 

de formação desportiva, para dirigentes e o último deles, por exemplo, em 25, 

21 eram licenciados em desporto. Isto é giro. Isto já se começa a perceber…os 

clubes hoje já perceberam que há aqui um manancial de gente que está a sair 

das ciências do desporto, que é preciso aproveitar, porque trazem conhecimento 

e acima de tudo, trazem a vontade de mudar o mundo. Um empreiteiro, por muito 

dinheiro que tenha, ou conhecimento, não conseguem porque a visão deles é 

uma visão economicista do desporto, só tem 2 objetivos, ou uma plataforma 

social, não é, ou então pá… o dinheiro comanda tudo.  

E, portanto, são projetos que depois não tem futuro, não é, porque a maior parte 

deles depois saem…. Tenho aqui um clube em XXXXX que é prova inequívoca 

disto. Que dizer, enquanto foi liderado pelo XXXXX, que é um empresário, 

provavelmente hoje o maior empresário de XXXXX, chegou à primeira divisão. 

O XXXXX de repente disse, não quero mais o XXXXX vou para o XXXXX e o 

XXXXX terceira divisão. No XXXXX correu-lhe mal foi para o XXXXX, já está 

outra vez em quinto. Portanto, ele vai embora o clube acaba e, portanto, as 

Câmaras Municipais e os poderes públicos também não deviam… ou melhor 

deveriam ter a coragem de não valorizar isto e valorizar o papel social do 

desporto, … pá, incentivando à ética. 

Nós por exemplo fazemos aqui uma coisa muito gira que é a Liga Mini. Este fim 

de semana correu muito mal, enfim, tentativas de agressão ao árbitro e 

tal…Jorge, vou acabar com aquilo, vou acabar com a Liga Mini em XXXXX, as 

pessoas vão perceber que nós fizemos a Liga Mini para promover atividade 

desportiva para os mais pequeninos e os pais se não têm condições de se 

portarem bem na bancada para o ano não vão ter jogos….mas isto é preciso 

coragem, porque a Liga Mini até nos dá alguma coisa mas vá, é preciso 

coragem… meus caros, vocês não merecem isto que estamos a fazer, eu não 

gasto 54 mil euros numa coisas destas para depois vocês virem para a bancada 

andarem todos à porrada e agredirem os árbitros, árbitros que são os meus 
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professores, que sem receberem nenhum, vão lá apitar jogos e depois são 

insultados do piorio…acabou!! A Liga Mini já não está a cumprir o seu objetivo 

está a transformar-se numa coisa demasiadamente competitiva para aquilo que 

foi o seu objetivo inicial, portanto, acabe-se. Esse dinheiro vamos investi-los às 

tantas noutra coisa completamente diferente.  

Entrevistador: O município tem um plano estratégico de desenvolvimento 

desportivo? 

Entrevistado: Não, XXXXX está agora a construir o primeiro plano municipal de 

promoção da atividade física, da saúde e da qualidade de vida, que contamos 

tê-lo pronto em junho. 

Entrevistador: Como prevê que evoluirá o Desporto num horizonte temporal de 

5-10 anos. Qual o caminho que deve tomar a governança e a sua relação com o 

desenvolvimento sustentável? 

Entrevistado: Eu penso que o papel da governança é fundamental. Nós temos 

muito boas instalações desportivas em Portugal, mas muitas delas obsoletas, 

porque foram construídas há demasiado tempo e agora não há dinheiro para a 

manutenção e, muitas delas construídas mais recentemente, mas sem 

preocupações de carácter ambiental, que eu penso que o futuro vai exigir que 

seja.  

Isto também acontece mais uma vez, muito por culpa dos poderes públicos, que 

permitiram que as instalações públicas desportivas fossem construídas sem rei 

nem roque, ou seja, em XXXXX, como na maior parte das cidades, eu desafio 

qualquer câmara a dizer quantas instalações desportivas estão licenciadas pelas 

câmaras municipais. Há muito poucas! Isto é grave, ou seja, um XXXXX, um 

Estádio XXXXX, na primeira liga têm de estar devidamente licenciados, mas o 

resto não existe. E quando as coisas não são licenciadas pela câmara e não são 

acompanhadas tecnicamente, o que acontece é que depois as infraestruturas 

desportivas rapidamente se tornam obsoletas porque não correspondem aos 

requisitos do praticamente desportivo. 

Hoje, nenhum pai mete o filho num clube de futebol ou pavilhão onde chova 

permanentemente, onde a relva já não exista, seja lama, onde os balneários não 
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tenham água quente, onde um miúdo que tenha alguma mobilidade 

condicionada não tenha uma casa de banho para ele, tudo isto depois não 

funciona. E, portanto, eu acho que de facto tem de haver, nos próximos anos, eu 

acho que tem de haver uma atenção muito especial das câmaras municipais. 

O grande desafio das sociedades modernas, nos próximos anos, vai ser o 

desenvolvimento sustentável, ou seja, esta é a linha que vai definir as cidades 

que vão sobreviver ou não neste mundo tão competitivo de cidades. Enfim, eu 

fui alguns anos responsável também pelo setor de urbanismo da câmara 

municipal de XXXXX e, em muitas coisas onde participei, hoje percebesse 

claramente que a competição no mundo já não é feita entre regiões, é feita entre 

cidades e temos de ter noção que, dizem os especializaste, em 2050, 85% da 

população mundial vai viver nas cidades.  

Portanto, as cidades têm hoje um papel fundamental e a governança é 

fundamental para criar condições de base, e, portanto, a governança vai ter um 

papel fundamental no sentido de definir regras muito claras para aquilo que quer. 

Quer nas suas cidades, em termos de ordenamento do território, em termos de 

mobilidade, em termos de infraestruturas, em termos de urbanização, quer 

fundamentalmente criando novas regras para os clubes que eles vão ter 

inevitavelmente de cumprir.  

Como te dizia ao bocado, é inadmissível que num século em que falemos de vias 

cicláveis, num século em que falemos de enfim…de pedonalização das cidades, 

do uso da bicicleta, e de repente, as infraestruturas desportivas sejam obsoletas 

e não acompanhem isto. E, portanto…, mas reconheço que é um grande 

problema, eu tenho a noção muito clara disso. Ou seja, como te disse ao bocado, 

e acho que isto se comprova em qualquer cidade e o teu estudo de certeza que 

vai comprovar isto, muitos poucos clubes têm as suas instalações desportivas 

licenciadas e não as tendo, o problema que se coloca é, e vamos obriga-las 

como? Isso requer um conjunto de investimentos que depois as câmaras e os 

clubes não estão dispostos a assumir, numa infraestrutura obsoleta. Agora, o 

que eu acho é que o que se construir a partir de agora deve ter essas 

preocupações ambientais muito bem definidas.  
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Dou-te um pequeno exemplo, que é um exemplo que acho que deveria marcar 

o país nos próximos anos, a XXXXX, ou seja, o primeiro edifício Near Carbon 

Zero cá em Portugal. É um edifício que toda a energia que precisa para ser 

utilizada e produzida por ele próprio e, portanto, custou mais um 

bocado…custou…, mas os custos ambientais, digamos, a pegada ecológica que 

nós vamos deixar é quase inexistente comparada com esta casa, por exemplo, 

que gasta 8 mil euros de luz por mês.  

Eu costumo dizer que se este XXXXX tivesse painéis fotovoltaicos lá em cima 

não gastávamos luz, ele tem uma exposição solar permanente, das 8 às 20 

horas. Já a XXXXX ela funciona praticamente sem ser necessária energia, 

porque ela produz, ao longo de todo o dia, energia quase que suficiente para não 

ter consumos energéticos substantivos.  

Este é o futuro, portanto, a sustentabilidade ambiental é um discurso que já está 

na práxis política hoje, isso não tenho dúvidas nenhuma, e que vai marcar o 

futuro das cidades nos próximos 20, 30, 40, 50 anos aliada às tecnologias, quer 

dizer, é uma pena também que as instalações desportivas e o desporto não 

acompanhem a evolução tecnológica, não é. Hoje, a inovação tecnológica é de 

tal forma que os processos de gestão, os processos de manutenção, os 

processos de conservação, os processos de…todos eles podem ser de tal forma 

simplificados, não é, com ganhos de eficiência muito grandes ao nível da gestão, 

ao nível dos recursos humanos, ao nível das sinergias que são necessárias, 

enfim, juntar para que as instalações possam ter gente dentro, que é outro 

grande problema que este pais tem, construiu-se muita coisa que não tem gente 

dentro, para além da garantia de ter gente dentro que depois possam ser 

também sustentáveis, não só ambientalmente, mas também economicamente. 

Entrevistador: Qual a importância do conceito de liderança na implementação de 

um plano estratégico e ao nível do desenvolvimento organizacional, qual o grau 

de dificuldade que os municípios têm para alterarem paradigmas e 

implementarem novas “visões”? 

Entrevistado: Há aqui duas coisas que são fundamentais. O desenvolvimento 

organizacional depende muito também daquilo que é a visão estratégica do 

município em termos políticos. Por exemplo, XXXXX entendeu há muito tempo 
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que muito do sucesso da sua governação política deveria estar sustentada 

naquilo que nós chamamos a desconcentração de poderes. Ou seja, XXXXX tem 

por exemplo oito empresas municipais e régies cooperativas, que são o braço 

armado e operacional da Câmara em algumas questões fundamentais: cultura, 

desporto, ação social, ambiente.  

Mas há outras câmaras que entendem que a sua visão política não é essa, é ser 

tudo centralizado e integrado dentro da Câmara, portanto, é o caso de XXXXX, 

que não têm nenhuma estrutura empresarial municipal para gerir, portanto, eu aí 

tenho alguma dificuldade em responder. Conheço os lados todos da barricada, 

digamos assim, para perceber que sou hoje mais defensor duma estrutura 

organizacional desconcentrada do que concentrada, ou seja, acho que XXXXX 

tem ganhos notórios de eficácia e de eficiência pela circunstância de em algumas 

áreas de competência importantes elas estarem desconcentradas, estarem fora 

do universo da câmara e estarem entregues a empresas municipais ou régies 

cooperativas porque nós temos uma, mesmo em termos de relações contratuais 

com funcionários, nós temos outra agilidade e conseguimos especializar-nos.  

Uma coisa é uma câmara que tem de fazer tudo, outra coisa é uma empresa que 

só pensa numa determinada área de intervenção. E, portanto, eu hoje 

sou…defendo, conhecendo os dois lados, como já te disse, porque já fui 

vereador e sou gestor de uma empresa do setor empresarial local, entendo que 

nós funcionamos muito melhor desta forma, mas respeito a decisão de outras 

câmaras que entendem que deve estar tudo concentrado, como é o caso de 

XXXXX, que julgo que também não tem nenhuma empresa municipal.  

A liderança, num caso como noutro, mas mais no caso de uma…digamos...da 

concentração de poderes, é absolutamente fundamental e decisiva. Eu não 

conheço nenhuma empresa nem nenhuma estrutura organizacional no mundo 

que sobreviva quando um líder não é inspirador, quando o líder não é o exemplo, 

quando o líder não tem a capacidade de estar permanentemente à frente do seu 

tempo. Isso é absolutamente decisivo e fundamental. E, portanto, liderar pelo 

exemplo é acima de tudo ter a capacidade de motivar as pessoas 

surpreendendo-as permanentemente, quer dizer, estar sempre um passo à 

frente, estar sempre a procurar o espaço vazio, há ali um espaço vazio como é 
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que o vamos ocupar. Pá, este espaço está preenchido, ter a coragem de dizer, 

ok, já está bem preenchido, já fizemos o nosso papel agora já não é connosco, 

porque é como te digo, tem muito haver com  a visão que temos para o território, 

para a nossa organização, o que é que queremos efetivamente, qual o foco da 

minha organização, neste caso na XXXXX nós sabemos claramente o que 

queremos: democratizar e generalizar o acesso à prática desportivo e se esse é 

o nosso foco, pá, eu não olho para os clubes, eu não olho para os ginásio…não, 

cada um faz o seu trabalho, os clubes fazem bem o seu trabalho, os ginásios 

fazem bem o seu trabalho, respeito o trabalho de todos, mas o meu foco é outro, 

aqueles 70% de XXXXX que não têm acesso ao desporto e que não praticam o 

desporto e a atividade física de forma regular, e já tenho tanto com o que me 

preocupar Jorge, se pensares nisso.  

Eu costumo dizer, que área do negocio é que há no mundo com 70% de potencial 

de crescimento? Nenhuma! Só mesmo o desporto é que nos dá isso. Eu cada 

vez que satisfaço um XXXXX ainda tenho mais 7 ou 8 que posso, que posso 

ajudar.  

E, portanto, este é um mercado em grande crescimento, o mercado da atividade 

física e do fitness, que não significa que a atividade física esteja a aumentar, pelo 

contrário, os sinais são preocupantíssimos, os sinais são muito alarmantes, há 

um decréscimo generalizado da atividade física à escala global, com as 

inevitáveis consequências no aumento das doenças do sedentarismo, com 

coisas complicados para a nossa saúde e também está na altura dos governos 

pensarem se vale a pena gastar mais dinheiro a combater doenças do que a 

prevenir, por isso é que esta ligação atividade física-saúde-qualidade de vida é 

fundamental….mudar o paradigma, lutar pela prevenção…mas sim, a liderança 

nas organizações é fundamental, seja em que circunstância for, desde que sejam 

inspiradoras e sejam elas próprias também…pá…inspiradoras no sentido da 

mudança, porque, como eu te disse ao bocado, nas organizações há uma 

manifesta e objetiva resistência à mudança.  

Nós vivemos num país em que as pessoas parece que ficam satisfeitas com um 

emprego das nine to five, quer dizer, é cultural, quer dizer, quando tu nos países 

nórdicos, as pessoas saem da faculdade e sabem que...saiu no expresso um 
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estudo muito giro sobre isto, na Suécia, um jovem licenciado sabe que vai ter 

perspetiva de ter 18 empregos diferentes na sua vida, 18 atividades profissionais, 

e isto eles saem da universidade e já sabem disto. Quer dizer, eu na vida ativa 

e profissional vou ter no mínimo 18 experiencias profissionais diferentes. Nós 

aqui saímos da faculdade e queremos logo arranjar um emprego das 9 às 5 e já 

está, acabou e, portanto, esta cultura também do trabalho em Portugal 

muito...pá…comodista, muito pá, ok já consegui o que queria, isto….  

E depois, quando chegas a uma empresa e tentas imprimir este ritmo de 

mudança permanente, és sempre olhado de soslaio, porque és sempre olhado 

como alguém como que, pondo em causa os processos, põe em causa as 

pessoas. Muitas vezes nas minhas discussões com os meus colaboradores o 

que lhe digo é assim: desculpa lá, eu quanto estou a falar disto, não é contigo 

que tenho um problema, é com aquilo que tu fazes que eu tenho um problema, 

eu contigo não tenho problema nenhum, quando tiver resolvo, chamo-te aqui e 

digo acabou. Eu tenho é um problema com aquilo que tu estas a fazer.  

Dou-te um pequeno exemplo Jorge, que é pá, quase insignificante. Eu acho que 

o nosso gabinete e a nossa secretária são o reflexo do nosso trabalho. Acho! 

Quer dizer, eu sou incapaz de me ir embora com isto tudo aqui a monte e à 

bocado fui ao gabinete de um coordenador meu e de repente olhei e vi folhas 

por todo o lado e pensei “isto tem algum sentido?”, já não venho aqui há uma 

semana. “É pá oh chefe é muito trabalho”. “Mas tens mais do que fazer do que 

eu? Não tens, mas eu chego ao fim do dia e organizo as minhas coisas. Este 

gabinete é o reflexo do teu trabalho. Qualquer pessoa que venha aqui fica 

desconfiada da capacidade que tu tens de te organizar, de organização. Isto é 

difícil de entender? Nem sequer admito que repliques. Amanhã quando chegar 

aqui quero ver isto organizado”. Mas estas a perceber Jorge, “ah chefe porque 

está zangado comigo? Não estou zangado contigo, estou zangado com aquilo 

que tu fazes, que é uma coisa completamente diferente. Quando estiver zangado 

contigo, foge.”  

Portanto, nós fulanizamos permanentemente, ou seja, o incremento da mudança 

numa organização é sempre vista como um ataque à pessoa e não um ataque 

aos métodos de trabalho da pessoa. Isto é muito complicado. Sabes que vivemos 
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permanentemente momentos de crise nas nossas organizações. Eu agora estou 

a viver um terrível aqui, por força de…enfim…uma situação que estamos a viver, 

mas porra, se tirares o “S”, basta eliminares uma letra que ficas com “Crie”, 

portanto, porque é que nós nos havemos de agarrar à crise como uma coisa 

terrível, não, a crise é uma oportunidade de questionar, repensar tudo outra 

vez…isto é que dá vida, a mim pelo menos é o que me dá vida. Eu abomino as 

rotinas, abomino…abomino…quer dizer, se me quiserem convidar para trabalhar 

das 9 às 5 eu vou-me embora amanhã porque não consigo, mas, mesmo na 

dificuldade tu encontras motivos de todos os dias te levantares “Pá porreiro, hoje 

tenho mais um grande desafio para superar”.  

Portanto, da crise nascem oportunidades de criar novas oportunidade, repensar 

as coisas, e, portanto, eu hoje sinto…sou mais líder numa empresa destas do 

que quando tive na Câmara, também tenho noção disso. Nós na Câmara não 

mandamos nada Jorge…nada…é uma ilusão. Nós temos a ilusão de que 

mandamos, que é a ilusão de que nós temos autoridade municipal e, portanto, o 

que nós dizemos faça-se, mas tu mandas muito pouco, mandas muito pouco e 

é um exercício mandatório também uma coisa que pá…pouco sustentável.  Pá 

tu determinas o futuro, defines estratégias, tu…, mas depois no dia a dia tudo te 

foge porque um vereador de uma Câmara Municipal vive da Câmara, seja ela 

qual for, das 8 da manhã às 9 da noite, vive da trica, de resolver pequenos 

problemas.  

Eu durante 8 anos chegava ao fim do dia cansado e dizia, “eu não sei porque 

estou tão cansado, o que é que produzi, zero, não tive meia hora para refletir, 

não tenho 10 minutos parra estar a falar contigo e a falar, e a pensar no que te 

estou a dizer…não consigo e aqui consigo. E é por isso que muita gente ficou 

admirada que o XXXXX, putativo XXXXX dissesse “Acabou, não quero mais 

nada convosco, acabou. Política zero, não quero mais”. É a sensação de que 

tu…desculpa lá…eu nasci para ser feliz não nasci para ser político. Eu utilizo 

muito essa expressão, quando vim embora usei essa expressão, eu nasci para 

ser feliz não nasci para ser político e aqui sou feliz, sou mais feliz a carregar ali 

umas grades do XXXXX do que a vice-presidente da Câmara, acreditas nisto?  
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Para terminar, acho que fazes muito bem teres escolhido este tema e ainda bem 

que estás a fazer este trabalho. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

SEMIESTRUTURADA N.º 3 

 

Autarca local com responsabilidades na área do desporto, do sexo feminino 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 

Entrevistado: É assim, o papel do Estado deveria ser francamente maior, neste 

momento eu penso que o papel do Estado é transferir todas as competências 

para os municípios, não só em termos de desporto, mas também em todas as 

outras competências que se têm vindo a transferir.  

No que concerne ao desporto, eu penso que hoje em dia os municípios e falo 

por XXXXX e por muito daquilo que eu vejo de norte a sul do país, se não fossem 

os municípios o desporto não teria a promoção que tem. Sem dúvida que os 

municípios têm aqui um papel preponderante substituindo-se completamente ao 

Estado.  

Os particulares, as associações, as empresas sozinhas não conseguem, não só 

até pela parte financeira, mas muitas vezes pela parte burocrática, administrativa 

e que é muito, muito acentuada nos eventos, pelo menos nos eventos ao ar livre. 

Portanto, o município tem aqui um papel preponderante.  

Sinceramente posso dizer a minha experiência. Depressa percebi isso. Eu 

cheguei à camara em 2013, em outubro de 2013, e o município de XXXXX tinha 

alguns eventos desportivo promovidos pelas associações. O próprio município 

de XXXXX não tinha nenhum evento desportivo promovido pela autarquia. 

Tínhamos um orçamento até já bastante confortável, porque, é do conhecimento 

público que temos XXXXX piscinas municipais, portanto só isso já gera um 

orçamento e aumenta em termos de despesa, temos XXXXX pavilhões 
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desportivos e temos o ex-libris de XXXXX, que é o XXXXX, que se encontrava 

fechado. 

Portanto, posso desde já dizer, porque já vi que é uma das perguntas que está 

a seguir, posso-lhe dizer que o município de XXXXX não tinha nem tem plano 

estratégico para o desporto. O que aconteceu foi olhar para o desporto, o que 

acabou por ser um pouco fácil porque, ou seja, não havia nada, há que arregaçar 

as mangas e começar a trabalhar. A equipa também era muito reduzida, eram 3 

pessoas no gabinete do desporto, obviamente que as piscinas municipais 

congregam muitos técnicos, que alguns deles nem são nossos funcionários são 

de empresas de recursos humanos, portanto, foi a partir daqui, pensar o que é 

que nós queríamos e o desporto nessa fase também, e eu disse muito esta frase, 

o desporto começou a ficar na moda o que me ajudou também ,apesar de eu 

não ter formação na área de desporto, tenho na área do direito, mas isto tem 

haver, mais até com gestão e com bom senso, e portanto, o desporto começou 

a ficar na moda e o município tem que se posicionar e pensarmos o que é que 

nós queremos.  

Na altura recebo o pelouro do desporto, por opção minha. Foi um pelouro que 

por acaso eu fiz quase…, ou seja, só aceitei os recursos humanos porque me 

deram o desporto, foi uma negociação…exatamente, e foi olhar para o desporto 

e pensar o que é que vamos fazer, portanto, como XXXXX não tinha grande 

posicionamento, nomeadamente em termos externos, foi pensar “vamos 

promover XXXXX r”, através do desporto. Promover em termos nacionais, tentar 

em termos internacionais e acima de tudo, criar nos XXXXX a vontade de praticar 

desporto.  

Nunca fiquei, nunca a equipa teve muito deslumbrada com grandes eventos, 

com…isso depois veio a seguir, até pela candidatura que surgiu da cidade 

europeia do desporto e foi a alavanca para XXXXX. Mas acima de tudo era, os 

equipamentos desportivos todos que tínhamos, viramo-nos muito para o rio 

douro. XXXXX virou-se nessa fase para o rio XXXXX. Temos um polis de 4km 

de uma área de lazer ao ar livre e que tem vários equipamentos desportivos, 

portanto, foi pensar um bocadinho em termos do que temos para oferecer aos 
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XXXXX e criar-lhes aqui alguns hábitos de vida, numa lógica de desporto para 

todos. Foi um pouco por aí. 

Não sei se estou a fugir, acabo por fugir um bocadinho não é, e não queria até 

porque se começar a falar da cidade europeia do desporto eu fico aqui o dia todo 

porque realmente foi o projeto mais aliciante que eu já tive na minha vida porque 

de facto foi um desafio em todos os sentidos. 

Entrevistador: Como surge a candidatura e em que contexto? 

Entrevistada: Eu até sabia muito pouco, tinha ouvido falar, nomeadamente até 

só em XXXXX, XXXXX não acompanhei muito, e ouço alguém dizer “Vão abrir 

as candidaturas para as cidades europeias do desporto”. Eu na altura tinha um 

adjunto, ele também ficou entusiasmado e disse “E se nos candidatássemos?”. 

Eu disse “oh XXXXX, isto se calhar é demais para nós, mas acho que nos 

podemos candidatar”.  

E a questão foi que depois de nos candidatarmos, a motivação…eu penso que 

fui a única, única, das XXXXX mil pessoas que XXXXX tem que acreditou que ia 

ganhar. Por isso é que eu digo que foi dos projetos mais desafiantes que XXXXX 

teve. Foi a primeira vez que houve mais do que uma candidatura, até então 

tinham sido sempre candidaturas singulares, ou seja, os municípios 

candidatavam-se e sabiam que iam sair vencedores, desde que cumprissem os 

requisitos e que são muitos. XXXXX quando manda a carta de intenções para 

se candidatar a cidade europeia do desporto, aparece XXXXX, aparece XXXXX, 

o que desde logo começou o burburinho do que é que XXXXX faz aqui no meio, 

com XXXXX não temos hipótese, XXXXX é aquela situação, porque até em 

termos políticos eramos todos camaradas, portanto, XXXXX optou por desistir 

da candidatura, XXXXX já tinha feito isso uma vez também não ficaria bem 

desistir e muito bem, o que ainda foi mais aliciante porque acho que nos deu 

ainda mais motivação a cada um dos vereadores.  

Sempre tivemos um relacionamento cordial, ajudamo-nos mutuamente, sem 

andarmos aqui, porque foi uma candidatura saudável, partilhamos até alguma 

informação, mesmo com as cidades anteriores também. Neste caso, por 

exemplo, XXXXX, que cheguei a falar com o XXXXX que foi espetacular no 
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sentido de ajudar, porque também as cidades europeias não existem assim à 

tanto tempo e o conhecimento que há é muito pouco, e depois também tem muito 

haver com a dinâmica de cada um, de cada município, e aquilo que nós 

queremos para o nosso município. 

Desde a primeira hora e indo de encontro aquilo que eu tinha encontrado e que 

queria motivar os XXXXX e que os XXXXX sentissem orgulho da sua terra e de 

serem de XXXXX, a primeira opção foi termos que envolver os XXXXX. Não só 

a parte desportiva, mas aqui envolvermos a parte cultural, ou seja, tentamos 

envolver, não acredito que tenhamos envolvido os XXXXX mil, mas conseguimos 

envolver toda a cidade, as pessoas sentiam-se, tiveram nos momentos 

fundamentais e quando foi preciso dizer “estamos aqui”, “estiveram”.  

O processo de candidatura leva quase 2 anos, é um processo longo e em todas 

as fases, e isso foi preponderante para a decisão da cidade europeia, o 

envolvimento da população. É assim, nós só percebemos isso…e eu costumo 

dizer que também quando faço as coisas é com o coração e nós acabamos por 

nos envolver no projeto e eles acabam por perceber isso, mas quando passamos 

o processo não temos essa noção de que é por estarmos mais empenhados ou 

não, a final, quando veio o resultado é que eles nos dizem que a grande diferença 

entre XXXXX e XXXXX foi que efetivamente XXXXX envolveu-se, vestiu a 

camisola, teve de coração, empenhado, motivado, dedicado, ou seja, que não 

tinham dúvidas que íamos ser uma grande cidade europeia do desporto e que 

acabou por conseguir, por acontecer, fomos a segunda cidade melhor da europa, 

também.  

E tudo isto ajudou, posso dizer que apesar de ter sido um projeto muito longo 

muito demorado e de muito trabalho e muita responsabilidade, foi fundamental 

para criarmos aquilo que nós queríamos, promover, conseguimos promover o 

desporto local, o desporto nacional e depois veio o desporto internacional, mas 

não foi até porque tivéssemos procurado, porque depois acabamos por receber. 

Não procurar…no início da elaboração… eu disse que não temos plano 

estratégico para o desporto, mas tivemos um grande plano estratégico para a 

cidade europeia do desporto, e no início procuramos pontos chave de eventos, 

e tentar…nós em XXXXX temos 48 modalidades desportivas, somos muito 
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ecléticos, e tentamos que todas as modalidades estivessem presentes na cidade 

europeia do desporto. Portanto, isto foi acontecendo naturalmente e acabamos 

por, pronto, desenvolver e alavancar aquilo que é XXXXX.  

É um projeto que depois tem um pós, que depois é muito engraçado porque os 

dois anos anteriores são realmente de muito trabalho mas não é visível, é de 

stress, de responsabilidade e de não saber se vai correr bem. Depois até mesmo 

depois de ganharmos a candidatura. Depois há a execução do projeto, que aí 

como eu costumo dizer a cidade abre e depois nem há tempo para pensar, nos 

fizemos 400 eventos e tivemos fins de semema de 15 eventos, portanto a 

equipa…os primeiros três meses foram muito, muito complicados porque depois 

temos a questão da equipa, dos recursos humanos, gerir emoções gerir cansaço, 

gerir muita coisa, gerir egos, tudo isto teve inerente na cidade europeia do 

desporto, que é a parte pior. Salvaguardei sempre aqui, dei sempre muito enfase 

aos nossos voluntários, trabalhamos com o banco de voluntários aqui de XXXXX 

e foram inexcedíveis. Disse sempre que se não fossem eles nós não tínhamos 

conseguido fazer aquele número de eventos. As associações também.  

Disse sempre que tivemos um braço esquerdo e um braço direito e que era um 

projeto triangular. As associações tiveram um papel fundamental e porquê? 

Porque vestiram a camisola, ficaram orgulhosos de sermos cidade europeia do 

desporto, cada evento que faziam queriam fazer melhor, tentaram...as próprias 

associações também cresceram, em termos desportivos, em termos de recursos 

humanos, em termos organizacionais, que aprenderem connosco também, 

acabamos por aprender por partilhar e cada associação, nós abrimos a proposta 

às associações, elas apresentaram os eventos que quiseram e nós fizemos 

todos os eventos que as associações propuseram e cada uma queria fazer 

sempre melhor e no próximo evento, quando diagnosticado que algo não estava 

bem, na próxima vamos fazer melhor e portanto…e depois há o fecho da cidade 

europeia do desporto em que nós equipa “ok, finalmente, vamos descansar” e o 

que eu reparo é que no início de XXXXX temos outra vez as associações 

“queremos repetir, queremos fazer” e nós quase a dizer que tínhamos de 

aclamar o ritmo, a tentar descansar um bocadinho agora.  
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Por outro lado, também foi curioso, que a própria equipa, no primeiro trimestre 

de XXXXX, dizia que parece que não tinham nada para fazer e eventos que no 

início, em 2014, fazer um trail, nós não tínhamos trail nenhum e neste momento 

temos 7 trails em XXXXX, fazer um trail era uma coisa…uma logística, 

andávamos meses a preparar um trail, neste momento não “o que é que vamos 

ter”, “só temos dois trails, só temos não sei o quê”. A própria equipa cresceu, o 

que me ajudou imenso. Depois também a equipa de desporto no XXXXX, que é 

o seu local de trabalho, eles são 14 e, portanto, também colocar 14 pessoas a 

trabalhar que não estavam habituadas, também não é fácil, mas o facto de…eu 

acho que não o teria conseguido se não fosse a cidade europeia do desporto.  

Isto obrigou a colocar de lado a má resposta que teve no dia anterior, o amuo da 

colega, porque em situações de stress a única coisa que eu lhes dizia é assim, 

“esqueçam lá isso, não há tempo para isso”. Temos que resolver e uma frase 

que eu lhes disse sempre, “no final corre sempre tudo bem, vocês já sabem como 

é que é”. E por isso é que eles no final me deram aquela camisola, porque eu só 

não dormia no XXXXX, eu tive em todos os momentos e acho que isto é 

fundamental, além de um plano…podemos ter imenso planos estratégicos, 

podemos ter imensos relatórios, podemos ter imenso projetos. O que eu noto, 

em todas as áreas, se nós vereadores, responsáveis políticos, não tivermos 

envolvidos, não conseguimos que as equipas se envolvam. 

Entrevistador: Qual a importância do conceito de liderança na implementação de 

um plano estratégico? 

Entrevistado: Vou-lhe dar uma opinião muito pessoal e pronto, até porque não 

tenho só o desporto, também tenho a juventude que é um pelouro que não 

interessa muito para aqui mas eu acho mais difícil do que o desporto porque a 

juventude é mais difícil de se chegar, é mais difícil de perceber o que é que eles 

querem, mas em qualquer um dos pelouros que eu tenho, mesmo o jurídico que 

é um pelouro mais administrativo, se nós não tivermos, se eles não sentirem que 

nós estamos empenhados e que estamos ali, não se envolvem e é assim, quem 

não tem brio profissional e quem não trabalho não vai ter e nunca vai ter.  

O que acontece é que se não houver este empenho e esta motivação e esta 

liderança, em que eles sentem que é assim…e sou muito exigente, mesmo 



Apêndices 

 

CCLIV | P á g i n a  
 

muito, mas eles sabem que eu estou ali e que não os deixo, que não os deixo 

ficar mal e que os protejo sempre e que posso dizer-lhes mil e uma coisas numa 

reunião, mas depois saio de lá, aliás, ainda hoje saí do gabinete do presidente a 

defender uma funcionária e tinha-lhe dito coisas ontem que ela sabe que só lhe 

disse a ela.  

Mas eu acho que isto é muito importante, e é isto que os motiva, porque é assim, 

todos sabemos que, na área dos municípios, ser funcionário publico não é fácil 

embora posso-lhe dizer que tenho uma visão muito diferente, eu estive sempre 

na área privada, tive escritório e a ideia que nós temos um de funcionário público 

é muito má. É o que está instituído, é funcionário público, não faz nada, só 

cumpre horário, recebe o salário ao final do mês e também talvez por ter tido os 

recursos humanos desde o início percebi, como em todas as profissões, como 

em todo o lado, há pessoas excelente, excelentes trabalhadores e à aqueles que 

não são, e depois há aqueles que não são ou por desmotivação ou aqueles 

porque não querem mesmo. Os que não querem mesmo, não vale a pena se 

calhar também chatear-nos.  

Recuperamos aqui imensos funcionários que estavam desmotivados, a precisar 

de um objetivo e isso é que é preciso tentar perceber, se aquele funcionário…, 

às vezes até o mudar de pelouro, mudar de responsabilidade, mudar….se não 

está satisfeito naquele sitio, ok vamos…eu enquanto vereadora dos recursos 

humanos nunca houve um funcionário que me pedisse para mudar que eu não 

tivesse mudado, porque eu dizia-lhes muito isso, “acho que não deve haver coisa 

pior na vida do que trabalhar num local que não se gosta” e eu já fiz muita coisa, 

mas sempre fiz aquilo que gostava e o que fiz gostei sempre. Acho que não há 

coisa pior que trabalhar 8 horas a fazer algo que não gostamos. Provavelmente 

é assim, se lhes damos a possibilidade de mudar, eles também ficam com outra 

responsabilidade, agora vou ter que… vou ter que… 

Relativamente, e não querendo fugir muito do tema do desporto, foi fundamental 

a liderança, apesar de eu e fiz isto tudo sem ter um chefe de divisão e ainda hoje 

não tenho um chefe de divisão, o que acaba para mim por ser mais desgastante, 

mas na altura também tínhamos chegado à câmara, não conhecia as pessoas, 

não tinha, aqui não havia, trazer de fora era aquela questão, a questão agora é 
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que volvidos 6 anos eu se nomear um chefe de divisão acho que vou estragar a 

equipa porque eles estão muito habituados.  

Eu tenho isto dividido pelo núcleo de gestão das piscinas municipais, o núcleo 

de gestão do desporto e criei um núcleo só para o XXXXX porque, entretanto, o 

XXXXX teve tanta solicitação, neste momento estamos já com 2019 cheio, 

portanto, tive que colocar um núcleo também. E todos eles falam diretamente 

comigo, estes núcleos trabalham todos num gabinete, que foi aquilo que eu pedi 

sempre a partilha de informação, porque que uma das coisas que diagnostiquei 

muito fácil é não partilharem informação. E é das coisas que mais me tira do 

sério, é estarem a trabalhar na secretária ao lado, ao lado, mandarem emails uns 

para os outros e não falam e depois pergunto, “mas está resolvido” …” ele não 

me respondeu ao email” …” Mas sabe se viu o e-mail, mas perguntou?” Esta é 

a parte que eu…e também, porque ainda por cima nó temos três núcleos no 

desporto, eles têm de interagir uns com os outros.  

O núcleo do XXXXX tem de trabalhar como o desporto, o desporto faz lá aos 

eventos, as piscinas municipais é um núcleo um bocado à parte, mas como 

também fazemos eventos desportivos nas piscinas, acabamos por os envolver, 

e esta também foi a grande dificuldade, foi que eles…, cada um tinha uma quinta 

e eles…sabe isso porque está lá…. A tendência natural é para “isso não é nosso, 

isso é da Cultura, isso é”. 

Pronto, uma das coisas que eu me estava a esquecer e que foi muito importante 

na cidade europeia do desporto e que me ajudou no desenvolvimento do 

desporto, foi envolver também a câmara de XXXXX, ou seja, envolver todos os 

pelouros. Eu criei uma comissão organizadora, algo novo que nunca tinha 

existido em cidade europeia nenhuma, porquê? Por causa das dificuldades que 

sentia. Eu queira comprar alguma coisa, as compras diziam-me que não podiam, 

por causa da legislação, etc. Eu queria colocar um quadro elétrico, o senhor do 

parque operacional dizia-me que não era possível porque naquele dia não vai 

dar, e coisa e tal. Preciso do auditório, ele está ocupado e depois eu vejo isto, 

portanto, eu estava a ver que não ia conseguir articular e fazer a cidade europeia 

do desporto que não ia ter…então criei a tal comissão organizadora em conjunto, 

obviamente, com os meus colegas vereadores, mas não ficamos… o normal é 
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colocar os responsáveis políticos, mas nós não, a comissão organizadora foi 

constituída por uma ou duas pessoas de cada pelouro.  

Eu se precisasse de alguma coisa das compras, era a responsável das compras 

tinha que tratar, eu só lhe dizia que preciso de 50 mil sacos e ela tinha que 

adquirir os 50 mil sacos. Ou seja, ficaram também orgulhosos por puderem 

participar na cidade europeia, portanto, não lhes era imposto, a informação era 

partilhada, nós… e havia uma agenda trimestral em que eles sabiam o que íamos 

fazer, fazíamos reuniões também mensais, partilha de informação, tínhamos 

uma agenda comum, tínhamos umas fichas de evento em que dizíamos os 

eventos todos queremos ter.  

Uma parte importantíssima a Polícia Municipal e a Proteção Civil, portanto, 

criamos essa comissão com toda a gente envolvida e ainda hoje eles falam 

nisso, e entre eles também acabaram por se respeitar mais, perceber o que é o 

trabalho do outro, porque eles depois também quando tinham alguma dificuldade 

diziam “afinal eu quando complico também não consigo fazer”, portanto, 

funcionou, foi muito, muito giro e pessoas que trabalharam aqui na câmara à 

anos e não se conheciam fisicamente, que só falam por telefone. Nós temos 17 

edifícios da Câmara Municipal, os que estão aqui conhecem-se, mas há muito 

que estão dispersos e o facto de fazermos essas reuniões, que no início eles 

vinham, tipo, vamos lá à reunião, o que é que esta quer e não sei quê, e o facto 

de eu fazer tudo muito informal e tive sempre em todas as reuniões… 

Entrevistador: Ao nível do desenvolvimento organizacional, qual o grau de 

dificuldade que os municípios têm para alterarem paradigmas e implementarem 

novas “visões”? 

Entrevistado: É difícil e lá está, eu como vinha do privado achei que era fácil, que 

era chegar aqui e dizer “eu quero assim”. Ao fim de meio ano percebi que não 

estava no caminho certo porque não adiantava dizer “eu quero porque quero que 

seja assim”, não é que eu tenha chegado aqui numa perspetiva agora vou 

mandar nisto tudo, mas, muitas das vezes eu perguntava, mas porquê…eu 

pergunto muito porquê. Mas porquê? Porque chegavam-me aqui com as coisas 

como adquiridas. “Assine aqui”. “Mas assine aqui porquê, porque é que vamos 

fazer isto.” “Porque sempre se fez assim.” “Mas porque é que é assim?” “Ah ò 
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doutora é assim sempre se fez assim”. E eu muitas vezes questionava, “mas se 

calhar se fizesse assim” ...Eu tentei muito ir por aí mas...Por que sempre se fez 

assim, ok, “mas é possível fazer-se de outra forma?” “Ai eu acho que não, 

sempre se fez assim”. E eu tinha respostas destas, sempre se fez assim e acho 

que não é possível. Mas não há de ser possível porquê, vamos pensar…eu até 

sempre na vertente pedagógica.  

Mas o que é certo é que está tudo muito acomodado e eu depois percebi que é 

assim porque é mais fácil fazer assim, porque dá menos trabalho fazer assim. 

Ou seja, alterar, é muito, muito difícil a não ser que a pessoa se sinta muito 

motivada e que tenha realmente aqui um objetivo maior, um denominador 

comum, ou o brio profissional, ou quer dar nas vistas ou então percebeu que se 

realmente… e eu acho que a pessoa tem que lhe dar o clique, colocar a pessoa 

a pensar “se calhar, eu estou a fazer assim, mas, se calhar, podia ser de outra 

forma”. Aqui a cidade europeia ajudou a colocar as pessoas a pensarem, a 

verem as coisas de outra forma, a verem os colegas de outra forma.  

O projeto, porque é assim foi um projeto completamente diferente, uma coisa é 

pormos um funcionário a fazer uma coisa de forma diferente, mas que sempre 

fez. Aqui a cidade europeia como foi um projeto novo para toda a gente, incluindo 

para mim, também não cheguei cá e disse “vai ser assim, porque eu já fiz 

cidades, já fiz as cidades europeias todas no país e agora vamos fazendo aqui.” 

Não, fomos aprendendo e o facto dessas comissões que nós fizemos…eu fiz 

essa comissão, mas tinha várias, aquilo estava dividido por patamares, 

organizacional, a executiva e depois então tínhamos, já não me recordo do 

nome, aquela onde eu tinha que detinha as faculdades, a XXXXX, o XXXXX, o 

XXXXX, o XXXXX, e foi onde delineámos o que é que queríamos fazer da cidade 

europeia do desporto e depois operacionalizamos.  

E o facto de termos comissões, responsabilizamos cada um e eles perceberam 

que é assim, realmente vamos ter que fazer assim e nunca chegamos, mesmo 

apesar da comissão executiva ter decidido que ia ser desta forma, chegávamos 

sempre às reuniões: “olhem estamos a pensar fazer assim, o que é que vocês 

acham, da vossa experiência acham que assim que se vai conseguir fazer, que 

não se faz”, ou seja, nada era imposto e pedimos muitos contributos, 
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partilhamos, íamos para casa, pensávamos e partilhávamos. Eu acho que é a 

forma melhor de conseguirmos motivar as pessoas é responsabilizar as 

pessoas, eles pensarem que fazem parte, que fazem mesmo, e aqui eles 

perceberam também que não era nenhuma estratégia para alcançar um ego 

pessoal, era sempre um fim comum que era XXXXX, que era a cidade europeia 

do desporto.  

O desporto era a base, mas o que é que eu tentei desde o início, e mesmo para 

envolver a câmara. ok, cidade europeia do desporto, mas é promover XXXXX, 

XXXXX no todo, senão não tinha cultura a participar, isso era desporto não era 

nosso, o ambiente, entre outros. Nós criamos estratégias, tentamos envolver 

cada pelouro dentro da cidade europeia do desporto porque o nosso objetivo 

principal foi promover XXXXX  e tínhamos as nossas linhas que era o rio douro, 

o ouro, a filigrana, dentro disto promover, aliás, o próprio dossier da cidade 

europeia do desporto, o próprio logo, tinha a nossa identidade que era a XXXXX, 

que era o XXXXX, portanto, tentamos fazer deste projeto desportivo um projeto 

para XXXXX, de promoção de XXXXX e eu sou suspeita para falar mas acho 

que conseguimos.  

Disse isto ainda ontem, acho que em termos nacionais, ou seja, no norte a sul 

de Portugal não, mas que conseguimos mostrar, eu dizia muitas vezes que o 

objetivo era mostrar XXXXX ao mundo. Pronto, ao mundo não conseguimos, 

mas conseguimos mostrar XXXXX e conseguimos que muita gente conhecesse 

XXXXX, que nunca ouviu falar, que era aquela frase, vamos tentar colocar 

XXXXX no mapa.  

Eu acho que isso conseguimos, acho que isso conseguimos, porque havia 

também aqui estigma muito grande que XXXXX, havia quem achasse que 

XXXXX era em Trás-os-Montes, no sentido que era uma área rural. Eu tive 

muitas reuniões no início em que eu pegava no mapa e dizia, aqui está XXXXX, 

aqui está XXXXX e aqui está XXXXX, “mas é aqui tão pertinho?”. 

Eu quando convidava, e o meu primeiro trabalho foi trabalhar muito com 

federações e associações, levava-os ao pé do rio, não é, para eles verem que 

XXXXX está ali, XXXXX está ali, porque não faziam ideia que isto que era assim. 

Portanto, essa foi a nossa política, a frase que eu utilizava era afirmar XXXXX 
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em termos nacionais e internacionais, mas só se consegue fazer isso se 

envolvermos todos os agentes locais, associações, empresas, só se consegue 

porque o que for…eu acho que tem de se criar esta cultura, o gosto, porque fazer 

um evento, fazer mais uma corrida por fazer mais uma corrida, não gera 

envolvimento da comunidade. 

Uma das coisas que eu acho curioso, porque é assim, um dos grandes objetivos 

da cidade europeia do desporto, quem não está dentro do projeto acha que é 

fazer muitos eventos, fazer eventos internacionais. Não. É aumentar a prática 

desportiva. Este é o ponto principal, aumentar a prática desportiva na cidade, ou 

seja, chegar ao final da cidade e ter mais gente a praticar atividade física do que 

a que tínhamos.  

Nós não conseguimos ter um barómetro, não fizemos, nem tínhamos dinheiro 

para gastar no sentido de ter aqui uma faculdade, e era sempre muito, muito 

difícil, mas, como eu lhe disse, eu estou sempre nos sítios, estou sempre nos 

locais e é assim, uma das coisas que eu reparo, e desde 2013 até agora, nós 

passávamos na rua, nomeadamente a zona do XXXXX e estava deserto, não 

havia lá nada. Hoje em dia nós temos personal trainers à volta de XXXXX, a 

correr, a caminhar, a fazer de atividades com os alunos.  

No XXXXX, naquela zona que lhe disse de XXXXX em XXXXX, nas próprias 

avenidas que temos espalhadas pelo concelho todo. Enfim, não é preciso 

qualquer estudo, é notório o aumento da prática desportiva.  

Um dos desafios que fiz ao presidente nessa zona do XXXXX foi fazer um campo 

de voleibol, mas que também desse para outras atividades desportivas de areia, 

em gramido, naquela zona do rio. Ele comprou a ideia, tudo muito bem, mas 

depois pensava eu “e agora se não for para lá ninguém” tenho aqui o ónus de 

ter gasto 50 mil euros. No início, passava lá todos os dias e no início…mais as 

questões de vandalismo…. Enfim, tive um grupo de miúdos que falou comigo no 

Facebook, lá está a proximidade é muito importante, falaram comigo pelo 

Facebook, sobre como é que podiam fazer, como podiam ir jogar, etc. Comecei 

a falar com eles e expliquei que era de acesso livre, não tinham de marcar, não 

era um pavilhão que têm de pagar, é tudo livre, só há uma responsabilidade, 

vocês têm de tomar conta daquilo, se virem alguém a estragar, se virem…. 
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Bem, eu todos os dias passava lá. Hoje em dia, e logo nos meses a seguir, até 

à meia noite… Depois comecei a receber pedidos para que a luz estivesse acesa 

até mais tarde, até à meia noite, uma da manhã, mesmo no Verão, todos os dias. 

Depois tivemos até que por um regulamento lá que só podem utilizar uma hora, 

para dar espaço a outros para jogarem. Hoje em dia é um espaço que está 

sempre cheio, desde equipas, a pais com filhos, porque lá ao lado também tem 

um parque infantil. Está lá uma plaquinha, não temos funcionário nenhum, 

porque isso era o que não queria, nós já temos 14 pavilhões desportivos e em 

que temos essa questão de gerir agenda, pronto, era a prática informal de vou 

ali jogar vólei, ou vamos ali dar uns pontapés numa bola, nem que seja correr ou 

uma coisa qualquer e conseguimos. 

Entrevistador: Como prevê que evoluirá o Desporto num horizonte temporal de 

5-10 anos. Qual o caminho que deve tomar a governança? 

ENTREVISTADA: É assim, eu por acaso, mas por defeito de…, eu costumo dizer 

que não sou politica, mas vivo com a política diariamente e, por defeito de 

exercício de funções, vejo sempre as coisas a 4 anos. A 4 anos e fecho mesmo 

o ciclo, aliás, despedi-me da equipa quando terminou o mandato anterior e íamos 

a eleições, despedi-me da equipa eles até achavam que eu me ia embora, mas 

não, porque é mesmo assim, nós íamos a eleições e eu podia ganhar, podia 

perder, portanto, para mim, eu vejo, embora claro, obviamente que há projetos 

que precisamos de outro tempo, eu penso que, em termos de projetos, 

nomeadamente de desporto nos municípios, eu vejo as coisas por ciclo político 

de 4 em 4 anos.  

XXXXX é um exemplo disso, porque efetivamente no 1º mandato demos o salto, 

a alavanca foi a cidade europeia do desporto e penso que estamos numa curva 

ascendente de vir a crescer.  

Em termos desportivos e em termos de prática desportiva e do aumento da 

prática desportiva, reflexo de tudo aquilo que foi feito e da cidade europeia do 

desporto e de tudo aquilo que estivemos a falar agora, que foi criar e incutir 

hábitos de vida saudável e da prática desportiva, mas que XXXXX foi feliz porque 

quando surge este projeto, eu penso que era aquilo que eu dizia há pouco, o 

desporto também ficou na moda em termos nacionais, então apesar de nós 
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conseguimos acompanhar, eu penso que também usufruímos daquilo que se 

passa em termos nacionais e internacionais.  

Hoje em dia eu digo aquilo na moda porque é verdade, está na moda fazer 

corridas, está na moda fazer trails, está na moda ir ao ginásio, está na moda 

praticar o desporto informal, e não estamos a falar isto só de jovens, estamos a 

falar de todas as faixas etárias. Hoje em dia vê-se imensa gente só a caminhar 

porque o desporto não tem de ser só correr, cada um deve…e é isso que eu 

acho que se conseguiu e aí já falo em termos nacionais, não vou para o 

internacional, é que as pessoas perceberam que os hábitos de vida saudável, 

que são mesmo para ter uma vida saudável, portanto, que era aquilo que as 

pessoas antigamente, eu acho que não tinham percebido, achavam que só a 

atividade física federada e desportiva é que era, é que fazia sentido.  

Não é, e eu acho que as pessoas aprenderam a gostar da atividade física e, 

acima de tudo, podem fazer até aos seus limites, ou seja quem pode correr pode 

correr, quem pode andar de bicicleta, pode andar de bicicleta, quem pode 

caminhar, uma simples caminhada, mesmo caminhada pode ser feita a todo o 

ritmo, ou muito de pressa ou muito devagar, em grupo ou sozinho, uma forma de 

falar com as amigas, isto é terapêutico também, os médicos também ajudam. Eu 

acho que, lá está, vivemos em sociedade e tudo isto é importante, os médicos 

hoje em dia receitam caminhada a toda a gente, a toda a gente, quer para o 

colesterol, quer para o stresse, quer…  

Portanto, e eu vejo o desporto numa vertente ascendente. Mas estou a falar do 

desporto e aqui é importante o desporto para todos, porque se formos para a 

parte federada e para a parte do futebol, já não estamos a falar de desporto, ok. 

Portanto, é alto rendimento e felizmente que aqui em XXXXX não temos nenhum 

campo de futebol da 1ª divisão, portanto, e digo isso muitas vezes, fizemos a 

cidade europeia do desporto e a atividade que teve… a modalidade que menos 

tivemos foi o futebol, porque também já não precisa de promoção, não precisa 

de absolutamente nada.  

Agora o desporto para todos e vamos só ficar por aí, acho que está numa curva 

ascendente. Eu acho que não vamos, não consigo limitar aqui nem a 4 nem a 10 

anos, eu acho que também é que o desporto está imparável, acho que já é um 
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dado adquirido que o desporto deve fazer parte da nossa vida se queremos ter 

qualidade de vida, se queremos viver mais anos, se queremos ser saudáveis.  

O que acontece é que o desporto também é de modas, hoje é corrida depois é 

caminhada, mas também se virmos ele continua a evoluir porque estão sempre 

a aparecer modalidades diferentes, modalidades novas, modalidades que vão 

ao encontro depois de cada um. Por exemplo, antigamente era impensável, as 

pessoas tinham uma hora para ir ao ginásio, tinham de levar o saco e tudo muito, 

muito acertado. Hoje em dia o saco anda sempre na mala do carro e as pessoas 

até se despem no carro, se não tiverem um balneário e vão caminhar ou vão 

correr. Os ginásios também acompanham porque têm…abriram aulas em 

flexibilidade de horários e de preços, porque são coisas muito importantes. A 

desculpa de que não têm dinheiro para a praticar atividade física já não colhe 

porque não é preciso, não é preciso.  

Portanto, eu acho que temos tudo para crescer e eu agora vou cair outra vez um 

bocadinho na cidade europeia do desporto. O desporto é aquilo que consegue 

unir as pessoas, agregar, é indiscutível. Portanto, começou se calhar aqui o 

pioneiro foi o futebol, mas eu acho que isto já é…já se reflete em todas as 

modalidades. 

Entrevistador: Que relevância tem um planeamento estratégico e a qual a sua 

relação com o desenvolvimento sustentável?  

Entrevistado: Estiveram sempre. Essa foi sempre a minha preocupação. A 

responsabilidade de fazer uma cidade europeia do desporto, de ter um 

orçamento de…eu tenho de falar sempre da cidade europeia do desporto porque 

para nós foi a base do nosso desenvolvimento. De ter um orçamento de 2 

milhões, e pensar que isto tem de ser sustentável, eu não posso estar a fazer 

uma cidade europeia do desporto para um ano, ok, tinha o compromisso de só 

gastar 1.5 milhões e gastei um 1.5 milhões, portanto, ainda me sobrou meio 

milhão, mas pensar que isto tem de ser sustentável. 

Não é fácil, mas é eu acho que é um caminho que se faz caminhando, mas com 

a ajuda de todos aqueles fatores que estivemos a falar até agora, não é, a 

ajuda…ao fim ao cabo como o desporto está na sociedade hoje em dia, para nós 
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foi fácil. Aliás, desde logo disse que tive as associações a pedir-nos para fazer e 

relativamente ao trabalho efetuado pelas federações e com associações 

nacionais, enquanto que quando nós chegámos cá eu tive de ir bater à porta e 

pedir, vamos fazer uma Taça de Portugal aqui, vamos fazer…, hoje em dia, e eu 

penso que isto também passa pela sustentabilidade, são as associações a as 

federações nacionais que vêm ter connosco e que nos pedem para realizar e 

que nós até já nem temos espaços e datas.  

Um grande exemplo, tenho que o dar e é das melhores federações do país, que 

é a XXXXX, dou o exemplo do europeu de XXXXX. Não fomos nós que nos 

candidatamos, foi a Federação que disse nós queremos candidatar XXXXX. Não 

gastamos um euro com o europeu, embora há pessoas que acham que foi tudo 

a expensas, mas não. Claro que tivemos de ceder o pavilhão, mas isto tem a ver 

com sustentabilidade do trabalho que nós fizemos e também da forma como 

estivemos no desporto, em termos de organização, de execução, perceberam 

que afinal XXXXX r não é no fim do mundo, afinal XXXXX tem capacidade para 

organizar. A tal afirmação foi conseguida e estamos a conseguir a 

sustentabilidade porque eles nos continuam a procurar para fazer eventos.  

Aliás, hoje em dia, a grande dificuldade é explicar e muitas vezes tenho de ser 

eu a dizer “não tenho mesmo data, não é questão de…”, já nem falo em termos 

orçamentais, eu não posso ajudar porque não tenho dinheiro…a primeira 

questão é sempre, data.  Não tenho data. Percebe, já nem chegamos à fase de 

ver se temos orçamento ou se não temos, quando às vezes é solicitado algum 

apoio financeiro. A questão às vezes é não ter data. 

Quanto à sustentabilidade das infraestruturas, também é uma preocupação. É 

assim, também é uma parte importante. Ao fim ao cabo, conseguimos fazer isto 

tudo porque XXXXX também é de excelência em termos de infraestruturas. O 

facto de termos 7 piscinas municipais, que nos custam muito dinheiro, mas temo-

las, os 14 pavilhões municipais que são usados por todas as associações e o 

facto de ter o pavilhão XXXXX. Se ele não tivesse construído, não teríamos 

conseguido fazer o que fizemos.  

O pavilhão XXXXX tem 12 anos, portanto, é uma infraestrutura que requer alguns 

cuidados, mas que também pelo facto de ter estado 5 anos sem atividade acaba 
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por lhe dar mais longevidade, mas pronto, requer ali alguns cuidados. Todas as 

outras infraestruturas não, carecem de… 

Neste momento já requalificamos algumas, o pavilhão municipal de XXXXX, 

portanto, que é o abaixo do XXXXX, já foi requalificado e aproveitamos para 

requalificar alguns também dentro da cidade europeia, mas posso-lhe dizer que 

todas as infraestruturas, neste momento, precisam de requalificação, porque 

todas elas têm 10, 15 anos, 20 e com o uso que lhes é dado diariamente, esta é 

a grande preocupação, é a grande dor de cabeça e…é assim, se eu 

direcionar…eu poderia arranja-las, requalifica-las todas, era direcionar o meu 

orçamento todo para a requalificação, mas também não é possível fazer isso e 

ainda temos outro problema, porque cada vez que requalificamos, temos que 

encerrar por um determinado período e as pessoas querem, querem, querem 

mas depois quando eu comunico que vai estar encerrado, é um problema, é um 

problema. 

É um tema que eu nem gosto de falar, porque eu vou aos equipamentos e temos 

tudo diagnosticado, foi feito um levantamento bastante criterioso das 

necessidades todas que temos até porque, de vez enquanto aparecem fundos e 

nós temos de estar preparados para os fundos, mas é um tema que eu nem 

gosto de falar, porque a questão é que todos os que todos os pavilhões estão 

com uma taxa de ocupação de 200 por cento e cada vez que se tira uma hora, 

ou um dia ou uma semana, é terrível. 
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APÊNDICE VI 

Focus Group 

No presente apêndice transcrevemos as entrevistas grupais que foram 

realizadas, garantido as necessárias responsabilidades de confidencialidade, 

pelo que partes do texto foram propositadamente ocultadas. 

Além disto, alertar para o facto de o texto estar o mais próximo possível do 

discurso oral, uma opção do investigador, para que seja possível ao leitor 

perceber de forma mais direta o que nos quiseram transmitir os entrevistados. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

GRUPAL (FOCUS GROUP) -  

EMPRESAS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

FGE1 – Participante do sexo feminino, em representação de uma empresa de 

promoção de eventos desportivos, com mais de 30 anos. 

FGE2 – Participante do sexo masculino, em representação de uma empresa de 

promoção de desporto na natureza e desportos radicais, com mais de 10 anos. 

FGE3 – Participante de sexo masculino, em representação de uma empresa de 

promoção de eventos desportivos e gestão de instalações desportivas, com mais 

de 8 anos. 

FGE4 – Participante do sexo masculino, em representação de uma empresa de 

turismo desportivo, com mais de 10 anos 

FGE5 – Participante do sexo masculino, em representação de uma empresa de 

promoção de eventos desportivos, com mais de 5 anos. 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 
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FGE3:  Eu acho que os Municípios e o Estado têm uma papel fundamental na 

prática de desporto, na colaboração e na promoção de eventos desportivos para 

a sociedade civil, não é?! Portanto, não podem estar à espera de que os privados 

o façam, mas também não considero que tenham de o fazer sozinhos. Acho que 

têm, cada vez mais, de se abrirem a parcerias, para que as entidades privadas 

tenham vontade e existam mecânicas facilitadoras, no sentido de apoiarem as 

organizações dos eventos e, na cooperação com as mesmas, porque os eventos 

desportivos e as atividades desportivas, para a sociedade, tornam-se caras, não 

é? E, se calhar, se o Estado e os Municípios apostassem mais na promoção de 

atividades desportivas, as pessoas gastavam menos nas farmácias, de certeza. 

FGE5: Eu acho que temos aqui três áreas. Uma delas é parte de desporto, que 

eu acho que o Estado tem de fomentar, tem de apostar, tem de ser a principal 

base, até um certo ponto. Outra é a promoção de eventos, a exploração de 

eventos na área do desporto, que só é possível num contexto não competitivo, 

porque o competitivo acho que deve estar sobre a alçada do Estado. Enquanto 

evento lúdico, que é um evento de massas, em que nós empresas podemos ter 

algum tipo de exploração, acho que devemos ser nós a promover. E depois a 

outra parte, saúde. Sim, é importante fomentar a parte de saúde, a moda da 

prática de desporto e atividade física. Felizmente, nos últimos anos, é moda 

praticar desporto, mas é preciso fomentar essa prática, desde jovens. Eu 

separava o Estado da exploração dos eventos desportivos. 

FGE4: Eu não separava tanto assim. 

FGE5: Eu separava enquanto investidor, como parceiro sim, mas não como 

promotor e produtor. 

 
FGE4: Não como promotor, ou seja, não produtor, mas um parceiro porque o 

facto de os miúdos nas escolas praticarem e até mesmo, digamos, o desporto 

sénior, vai trazer outras vantagens para o Estado em termos de poupar dinheiro 

nas farmácias, na saúde, etc. E, portanto, enquanto mais cedo incutirmos no 

jovens essa orientação para o desporto nos jovens, mais facilmente vamos ter 

menos gente na rua, menos vandalismo, menos situações impróprias e 

acabávamos por criar outro tipo de homens e mulheres. 
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FGE5: Eu quanto digo essa separação é apenas na promoção e dinamização de 

eventos. A exploração, enquanto empresa, acho que o Estado não deve atuar 

aí. 

FGE4: Para mim, o Estado deveria estar para legislar sobre o desporto, dar 

algumas diretrizes cabendo aos clubes, às associações e às empresas, 

explorarem o resto. Eu falo no caso do XXXXX, ou do XXXXX em geral, nós 

estamos a falar que, teoricamente, para a grande parte da sociedade é um 

deporto de ricos. Não é! Eu costumo dizer que é mais caro fazer BTT do que 

jogar XXXXX. O grande problema do XXXXX é que temos de ter umas áreas 

enormes para a prática da modalidade, que têm um custo de manutenção muito 

elevado. Mas, nós, hoje em dia, cá em Portugal, e quando digo Portugal digo o 

Portugal XXXXX que vai da zona do Oeste para Norte, porque em Lisboa e 

Algarve o XXXXX é um produto mais turístico do que, sobretudo, propriamente 

associativo ou de clube. Nós temos duas referências no país que é o Norte, com 

clubes de XXXXX, e o Algarve, que são apenas campos de XXXXX. No Norte 

temos ainda a vertente do clube, das competições, da formação dos jogadores. 

No Algarve não, recebe turistas e ponto. Aluga espaços. Nós temos, neste 

momento no XXXXX uma escola de formação para miúdos. Em termos do 

Estado, uma das coisas que falha em qualquer modalidade é não conseguir 

conciliar os estudos com a prática desportiva. 

FGE1: Mentira. 

FGE5: Menos com o futebol. 

FGE1: Mentira. É assim, eu estou com o Desporto Escolar há 11 anos. O 

Desporto Escolar tem cerca de 17 modalidades, incluindo o XXXXX e 

modalidades náuticas, que têm provas. Participam no XXXXX à volta de 1000 

miúdos. 

FGE4: E quantos deles continuam como jogadores? 

FGE1: A Escola dá-lhes as bases, mas depois têm de haver associações que 

peguem nessas bases, porque se não houver quem pegue nas bases, o 

Desporto Escolar, que existe desde o 5º até ao 12º ano, se não houver quem lhe 

der a continuação, também o Estado não pode fazer nada. É a mesma coisa no 
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XXXXX, que é outro conhecimento que eu tenho. Os miúdos andam até chegar 

aos 17 ou 18 anos, porque a partir daí já não querem perder tempo a fazer 

treinos, ir a uma prova a um sábado, domingo ou feriado, porque querem 

namorar. Portanto, dizer isto para dizer que o Estado apoia. 

FGE5: Enquanto empresas é importante a parceria, o apoio, o financiamento, 

que pode ser em meios, em absorver alguns dos custos que um evento 

desportivo tem e colocá-los lá, como é o caso do apoio que tive da autarquia com 

o XXXXX, e que vocês têm possivelmente com as provas (FGE1). Isto é 

necessário, sem esse apoio não era possível nunca…ainda mais quando se 

cobra aquilo que se cobra (pouco) para que as pessoas participem e com todas 

as ofertas que depois vêm associadas ao preço, que são os kits, os lanches. 

Portanto, há imensos custos que as pessoas não fazem ideia que estão 

associados a uma organização. 

FGE1: Por exemplo, nós temos a XXXXX com uma taxa de inscrição de sete 

euros e meio e inclui, uma t-shirt, uma medalha, uma garrafa de vinho, jesuítas, 

água, fruta, mais os prémios finais. Nós com uma taxa de inscrição desse valor 

e do policiamento que se vai pagar pela realização do evento, e só o policiamento 

de uma XXXXX chega quase aos três mil euros, não conseguimos sem o apoio 

das autarquias. 

FGE5: Eu acho que se esqueceu aí de uma coisa. Voltemos ao Estado. Vinte e 

três porcento do que se paga é IVA. O Estado que baixe aí e comece a fazer as 

coisas abaixo desse valor e as coisas alteram.  

FGE3: Eu acho que o próprio Governo, com os impostos que cobra e tendo 

organismos como a PSP, não faz sentido, em termos de uma prova, só porque 

é federada, entrar na classe B e ter 50% de apoio do Estado, ou seja, 50% de 

desconto se for uma prova federadas, mas tem de ser paga a 100% se não for 

federada, não podem haver atletas que não sejam federados. Se houver uma 

prova que abrimos à comunidade, em que engloba federados e não federados, 

automaticamente deixa de ser financiada, de ter desconto, e o Estado passa a 

cobrar a 100%. Enquanto que se tiver só federados a prova é taxada com 50% 

de desconto e ainda tem financiamento. Se vamos para o futebol, camadas 

jovens, os clubes pagam às autoridades a tabela B com 50% de desconto. Se 
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for outro evento qualquer, que esteja aberto ao público em geral, paga a 100%. 

Eu considero que, logo aí, o Estado dá uma regalia às forças de autoridade tipo: 

“ok, não é federado, tomem lá”. Eu vivi essa situação com o XXXXX, com o 

XXXXX e com outras modalidades em que, automaticamente, só porque dizia 

federados a um preço e não federados a outro preço, automaticamente paguei 

a 100%, sem desconto, paguei por inteiro às forças de autoridade. Porque não 

ter um benefício do IVA em prol do evento? Eu acho que também nós, em termos 

de organização, isto criou-se aqui um hábito. É a garrafa de vinho, o jesuíta, o 

saco, a t-shirt, não interessa. Quer dizer, quase todo o investimento que fazemos 

para uma prova, o atleta leva-o dentro do saco, que é o que paga. Ao pagar sete 

euros e meio ou dez euros, é aquilo que o atleta paga que leva no saco, não está 

a pagar absolutamente nada. Logo aí, eu acho que, e eu sinto isso com muitos 

atletas, que eles vão participar nas provas para mais tarde ter a t-shirt a dizer 

que esteve na Maratona do XXXXX. Ele não fez rigorosamente nada, nem se 

interessa com a Maratona do XXXXX ou com o XXXXX, mas só em andar na rua 

a dizer que esteve no XXXXX, na Maratona ou no Duatlo. Isso acho que em 

termos da prática desportiva, para mim, não tem valor nenhum. Para mim 

interessa, tenho esta perspetiva, é a malta participar, ver a sua evolução, ver a 

malta a esforçar-se. Eu vejo pelas caminhadas que se organiza da XXXXX. As 

pessoas fazem uma inscrição de três euros, mas se chegam lá e já não há t-

shirt, não se inscrevem. Isso interessa para a prática desportiva? Eu acho que 

não. Deveríamos começar logo a incutir desde cedo esta cultura, logo nas 

escolas. Eu acho que é um exagero em termos de carga horaria que os alunos 

hoje em dia tenham aulas desde as 09h00 às 17h00, acho um exagero. No nosso 

tempo nós não tínhamos isso. Saímos cedo e de tarde andávamos no campo a 

correr, saltar e de bicicleta, não interessava o quê, mas fazíamos atividade física. 

Hoje uma criança sai da escola às 17h00, a seguir entra no futebol e depois tem 

natação, escuteiros, inglês, música, trabalhos de casa, resumindo, eles não se 

tornam bons numa modalidade, não tem capacidade para se tornarem bons 

numa modalidade. Eu acho que as próprias escolas deveriam.... Ok, têm 17 

modalidade, mas vamos ser realistas. Eu estou com o XXXXX. Uma pessoa 

chega lá às 14h00 para preparar as bicicletas, e os professores, muitos deles 

dizem, “para quê que vocês vêm cá. Isto não deveria existir”. Há exceções, mas 

os professores não têm interesse, porque também, com todo o respeito e volto 
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a dizer que há muitas exceções, muita gente quer ir para professor de educação 

física para estar seguro e ter um salário garantido ao final do mês, mas se calhar, 

se fizemos aqui uma limpeza em termos de professores, se calhar atrevo-me a 

dizer que no mínimo 50% não se esforça nem é profissional, nem tem vocação 

para.  

FGE4: Mais do que isso, a maior parte deles tem o horário reduzido na escola 

para tentar dar umas aulas de natação, uns PTs, isto e aquilo. 

FGE2: Isso hoje em dia já não acontece porque os horários são mais 

preenchidos. Estamos a pagar pelo que se calhar aconteceu no passado. 

FGE4: Atenção que não tenho nada contra os profissionais de educação física, 

eu fui o primeiro profissional de XXXXX a dar formação no Norte aos professores 

de educação física. Desde 95, já passaram muitos bons jogadores e inclusive 

alguns tornaram-se até professores de XXXXX. Mas um professor de educação 

física não é especializado em nada, percebe um bocadinho de tudo, mas não é 

especializado em nada, sabe um bocadinho de tudo, mas não sabe 

objetivamente de nada. 

FGE2: Mas eu acho que quando ele falou de educação física no primeiro ciclo 

(FGE4), quer referir-se aos professores em geral porque no primeiro ciclo é um 

professor titular que lá está e que pode ser ou não de educação física. 

FGE5: Eu acho que o ensino em si está bem, acompanha o que é a realidade do 

país. A especialização deve ser feita numa fase mais à frente, quando as 

pessoas decidem o que querem fazer. Enquanto empresa, que é o que me 

interessa aqui, penso que deveríamos recentrar a questão. 

Entrevistador: Que evolução gostaria de ver no concelho, ao nível do 

desenvolvimento desportivo, num horizonte temporal de 5-10 anos 

FGE2: Primeiro, o investimento do Estado. O Estado tem de investir mais no 

Desporto e tem de se investir em condições. O que nós vemos nos últimos anos 

é que houve muito investimento em escolas e tudo mais, mas, por exemplo, a 

educação física foi banalizada. Nós estamos numa zona que tem invernos muito 

frios, todas as escolas que foram revitalizadas, e foram muitas, esqueceram-se 
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da parte de educação física.  A maior parte dos espaços que temos, que 

construírem de raiz, ficaram espaços abertos. É impossível dar uma aula de 

inverno, às 08h30 com os alunos. Isso só faz com que os alunos não vão à aula. 

Foi um investimento que se fez, enorme, que nos custou a nós também e não foi 

acautelada essa situação porque, grande parte das escolas, e eu tenho 

conhecimento de muitas escolas, o espaço de educação física é um espaço 

aberto que não é compatível com uma sala de aula, é um espaço descoberto 

que de inverno os alunos vêm-se à rasca para fazer a aula porque estão sempre 

gelados. Nesse aspeto, foi um mau investimento do Estado. Sabemos que o 

Estado também ajuda muito a promover o desporto, nomeadamente aqui nós em 

Santo Tirso temos várias atividades que movimentam centenas de milhares de 

alunos para a prática de desporto. Temos vários encontros, provas de atletismo, 

caminhadas. Temos várias atividades e vários eventos que fazem com que os 

alunos saiam das escolas, pratiquem desporto e isso está bem. Como empresa, 

o investimento que o Estado faz, nomeadamente a autarquia de Santo Tirso, 

deve mantê-lo e se possível as empresas, se puderem complementar e realizar 

eventos sem esse apoio do Estado, era o ideal. Acho que se for possível, através 

de inscrições e das taxas que as pessoas pagam, se não houver necessidade 

de investimento da autarquia, isto era o ideal porque é dinheiro que não se 

gastava.  

FGE3: Eu se calhar, da minha parte concordo. Mas atrevia-me a ir um bocadinho 

ao início desta discussão. Se os Municípios e o Estado arranjarem, como ainda 

ao bocado se falou, as escolas que não tem condições para a prática desportiva, 

eu acho que se nós começarmos logo a incutir desde início, no infantário, a 

natação, a ginástica, entre outras modalidades, começa a ser um hábito para as 

crianças praticarem desporto e aí, procurarem depois empresas, ginásios, 

associações e clubes, portanto, começamos a ter uma cultura do desporto. Nós 

temos um problema de obesidade infantil, se calhar em vez de apoiarmos os 

pais na oferta dos livros escolares, transportes ou na oferta de uma série de 

coisas, porque não apoiarmos em termos de protocolos com associações, 

clubes, empresas privadas, em que eu posso ter várias modalidades, não 

interessa o quê, e em vez de gastar noutra coisa qualquer, apoiar mais o 

desporto. As pessoas têm esse incentivo e pronto. Por exemplo, a situação do 
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IVA, tu vais ao clube ou aquela empresa, frequentas um ginásio, pagas e és 

restituído pelo IVA que estás a pagar a mais, por exemplo. Quer dizer, o pai se 

calhar já opta por tirar o menino da playstation e leva-o a praticar desporto. É só 

uma pequena alteração, em vez de taxar a 23%, passar a taxar a 10%, 

beneficiando o desporto. Em termos de escolas é necessário melhorar as 

condições das escolas. Eu ando nas escolas primárias e em Santo Tirso. Temos 

escolas de topo e outras que são uma vergonha. As crianças não podem fazer 

nada no período de inverno. Fazem zero, estão sentadas. Temos umas que 

podemos praticar o XXXXX no inverno e outras zero. O Estado cada vez mais 

tem de fomentar a atividade desportiva. Mesmo nós empresas fazemos muitas 

atividades desportivas, por exemplo, o team building. Se calhar, o Estado poderia 

incentivar a que as empresas façam estas atividades desportivas com os seus 

funcionários, e estas, em vez de pagaram o IVA a 23%, passariam a pagar 6%. 

Se calhar, nós empresas, em vez de investirmos em determinadas coisas, 

optávamos por isto.  

FGE5: Era precisamente neste input que tu vais dar que eu queria ver se pegava. 

FGE3: Porque é que o Estado, em vez de apoiar com a credencial para fazer 

fisioterapia, não dá a possibilidade de fazer fisioterapia e ginásio, sugerindo este 

ou outro especialista que trate do doente do princípio ao fim, em tudo. 

Prevenção. Temos de passar a falar de prevenção e não andar sempre a 

remediar, que é o que andamos sempre a fazer. Eu acho que isso seria 

fundamental. E as empresas privadas aqui podem ter uma palavra a dizer. Os 

próprios professores de educação física podem especializar-se e optar por isto. 

Mas o Estado não fomenta isto, forma professores de educação física e morre 

por ali.  

FGE5: Acho que estamos a ir para a parte da educação, tentarmo-nos colocar 

no lugar daquilo que deveria ser o Estado quando eu acho que não esse o nosso 

papel enquanto empresas. Deixa-me expor aqui duas ideias. Eu quero uma 

empresa que dê lucro. E o Estado pretende que uma empresa dê lucro e faça as 

coisas bem-feitas. Nós enquanto empresas promotoras de eventos, nós 

podemos dar ao Estado e às autarquias, e eles podem-nos dar apoio em troca, 

seja em meios ou em dinheiro, seja o que seja, temos é de criar eventos válidos, 
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eventos alternativos àquilo que já existe e eventos sólidos, que construam 

história e que nos próximos anos sejam espetáculos. Porque uma coisa é 

competição, outra coisa é educação, e estas fazem parte do Estado, das 

associações, não fazem parte das empresas. Nós vamos ter que sugerir que o 

Estado faça as coisas bem-feitas, enquanto críticos, até porque pagámos 

impostos, mas temos é de explorar aquilo que eles nos dão, que são os atletas 

que depois vão participar nos nossos eventos. Nós temos de construir eventos 

que são autênticas galas de desporto e que os atletas tenham orgulho em 

participar. Em vez de darmos apenas o kit, vamos ter de criar eventos com mais 

ainda, além do kit, dar algo mais, atrair as marcas, para nos darem apoios a 

esses eventos, atrair o Estado a dar apoio, portanto, e aqui há duas coisas 

importantes, além da qualidade do próprio evento que criámos, e temos aqui 

base para discutir várias áreas, temos de deixar de ter o hábito de potenciar 

eventos a custo zero, mesmo o próprio Estado. Não faz sentido, ao mesmo 

tempo em que se está a dar apoio a uns, outros estão a ser pagos. Depois, não 

podemos ver Santo Tirso como um caso único. Por exemplo, vocês não podem 

promover uma XXXXX (FGE1), paga, para daqui a 15 dias, quando oito dias 

antes há uma grátis na Trofa. Portanto, há um contrassenso aqui, há uma luta 

grande entre câmaras para ver quem faz os melhores eventos, usando o 

desporto como propaganda, quando não o deveria de ser. Eu acho que se o 

fizessem bem, se fizessem os eventos bem, é um pleonasmo às tantas, muito 

bem, ou ainda melhor, às tantas isso por si só já vale votos. 

FGE4: A rentabilidade dos nossos negócios parte da massificação e uma das 

partes importantes da massificação é criar a base, que são as crianças, os 

clientes do futuro. Eu vou dar um exemplo de uma câmara municipal perto, que 

está a apostar no XXXXX e no desporto em geral, mas particularmente no 

XXXXX. Paredes viu que o setor empresarial pode entrar no XXXXX apoiando 

as camadas jovens, e como é que foram buscar os jovens? Todas as semanas 

o XXXXX recebe cerca de 900 a 1000 miúdos das escolas, que estão lá uma 

horita, batem meia dúzia de bolas, e regressam à escola. O autocarro anda ali 

para trás e para a frente. Neste momento, Paredes, em termos de XXXXX a nível 

nacional, é uma referência, e estamos a falar de um campo minúsculo. O 

Presidente da República esteve lá há pouco tempo, têm campeões nacionais, 
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têm uma jogadora que em cinco anos foi jogar o XXXXX, em termos de 

federação está a ter os apoios todos, e o clube está a começar a ganhar dinheiro 

com as empresas da região que estão a ver essa exposição dos miúdos e os 

miúdos têm as camisolas cravejadas de apoios. Mas isso também vem dos pais 

dos miúdos. Agora para os pais se envolverem, que não jogavam nem queriam 

saber do XXXXX, os miúdos tiveram que estar lá, para as empresas aparecerem 

depois, para haverem os torneios e os eventos. Pá, são dezenas as empresas, 

mas foi o Município que pensou bem e foi buscar as crianças ao desporto 

escolar. Mas porque é que isso aconteceu, porque o Presidente e Vice-

presidente eram jogadores de XXXXX. Com isto, foram buscar muitos votos, e 

agora estão a replicar, porque o Município cresceu muito e as empresas privadas 

começaram a apoiar o desporto na globalidade. Eu aqui no XXXXX tenho 6000 

miúdos do agrupamento de escolas XXXXX, um trabalho nosso, dos 

professores, de toda a gente, para tentar massificar o XXXXX. O papel da 

empresa é agora captar os jogadores. Essas crianças pagam zero para jogar 

golfe até ao final do ano letivo, que tem habitualmente um custo mensal de trinta 

euros, mais ou menos o que se paga noutra modalidade, e eles estão a pagar 

zero. Os pais já estão a pedir aulas, etc. Portanto, começamos a trabalhar esse 

mercado. Mesmo assim, precisamos sempre do apoio do Município para essas 

situações.  Porque, voltando atrás, o XXXXX, ou qualquer outra modalidade, no 

desporto escolar, morre ali. 

Entrevistador: Sendo uma empresa, têm de pensar estrategicamente. Assim, 

qual acham ser a relevância do planeamento estratégico ao nível do setor 

público? 

FGE1: Em termos da minha empresa, se se justifica ou se tenho interesse em 

pegar nos miúdos e colocá-los a praticar uma atividade, não se justifica. O 

objetivo da minha empresa é organizar eventos, eventos esses que são 

promovidos em conjunto com câmaras, com associações, com algumas 

empresas que queiram organizar alguns eventos. Por exemplo, no dia 18 temos 

uma caminhada de uma empresa, com fins solidários, mas lá está, muita gente 

vai para levar a t-shirt, o saquinho. Todo o evento que se faça, se não dermos 

mais do que o valor da taxa de inscrição no kit, as pessoas não querem. 
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FGE5: Desculpe lá, eu tive um evento este sábado, com um custo mínimo de 

entrada de vinte euros e conseguimos ter lá gente. Aquilo foi um sucesso. Eu 

acho que temos que dar uma experiência, temos de ter uma especialização, os 

eventos têm de ser construídos de forma sólida e justa. Nós temos exemplos de 

portugueses, e dou-vos vários exemplos de Santo Tirso, pessoas amigas, que 

praticam running, que é hoje uma atividade social e cultural, e que gastam 

fortunas em sapatilhas. Que vão a Berlim agora e pagam tudo e mais alguma 

coisa. Portanto, isto tem haver com a valorização que damos ao pacote que 

vendemos. Temos de apresentar eventos válidos para que as pessoas os 

compram, e aí sim, é solidificar alguma coisa e acho que não é um risco para o 

próprio Estado investir neste tipo de iniciativas. Acho que devemos separar desta 

questão a escola, porque acho que o projeto que tens nas escolas (FGE3) é 

fantástico, mais isso é uma educação, não para eu mais tarde fazer uma prova 

de XXXXX e ter lá jovens que paguem vinte, trinta ou quarenta euros. Eu acho 

que o mal está aí, o mal esteve na massificação que a gente fez estes últimos 

tempos, no número de eventos, e eu sinto uma certa culpa nisso, numa ou noutra 

área, e pelos erros que cometi em eventos na área da música e da noite, eu sinto 

também na questão das XXXXX, ou seja, há tantas, que os promotores ou 

produtores andam todos à guerra uns com os outros e não conseguem dar o 

salto para além daquela situação de dar um saco ou esses kits. Houve uma fase 

com um crescimento forte e houveram empresas que ganharam milhões de 

euros em Portugal e é possível que se reinventem nessa área. Eu acho que está 

aí o segredo, de se reinventarem. Quem trouxe a Color Run ou a Glow Run 

ganhou milhões. Eu acho que está aí o input, nós enquanto empresários sermos 

criativos e irmos atrás de eventos desse tipo. Outra forma é irmos para nichos, 

que é a questão do XXXXX. Se não é possível a massificação, e eu acho que o 

XXXXXX é um desporto para elites, ao contrário do que ele diz que não é de 

ricos (FGE4), porque esses clubes e o pensamento deles é para elites. Mas isso 

é uma vantagem. Temos de procurar dar experiências e se fizermos isso bem, 

teremos clientes. 

FGE3: Relativamente aos planos estratégicos, acho que existe aqui uma coisa 

que é fundamental, os Município ou o Estado saberem o que querem apoiar e 

onde podem apoiar. Eu partia desse princípio. Dou o exemplo do responsável 
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pelo ciclismo nos Granfondos. Foi um homem que, quer se queira quer não, 

investiu em Granfondos e enterrou-se até à ponta dos cabelos, endividou-se para 

demonstrar que os Granfondos para os Municípios eram uma boa opção. Onde 

é que entram aqui os Granfondos? Acho que toda a gente conhece os 

Granfondos e eles em termos de turismo e de promoção das zonas, são 

importantes. Ele hoje chega a uma câmara, leva 30 a 40 mil euros, tem uma 

mecânica toda bem montada em termos de promoção, mediatismo, e são hoje 

um êxito. É caro? Não interessa, ele ganha milhares com este produto, porque 

soube trabalhá-lo. O grande problema de nós, produtores de eventos, é que por 

vezes a malta entra e copia duma forma qualquer. A color run, por exemplo, um 

gajo faz uma color run e leva 10 mil euros. Outro leva menos, porque copia, vai 

ao ebay, ou compra tinta na china e a câmara opta por este ou por ser a própria 

promotora. Mas querer dizer, eu câmara já quer ser um produtor de eventos. É 

aqui que eu acho que as câmaras cometem um erro, agarram e querem produzir. 

Mas pronto, eu até como promotor também me atrevo, mas eu estou a dar todas 

as condições. A malta por vezes organiza um evento e não sabe o que é um 

seguro, o que é pagar as contribuições, porque existe umas associações que 

vendem e promovem o evento e chegam à câmara e esta organiza. Banaliza-se 

tudo. Quer dizer, é por isso que as empresas não conseguem concorrer, 

banaliza-se tudo e as associações não pagam nada, impostos, seguros, etc. 

Depois, as câmaras pagam tarde, mal ou nunca e quando eu vou para receber, 

esquecem-se que já passei a fatura há quatro ou cinco meses atrás e estou 

entalado com as finanças e segurança social. Por isso, as empresas aqui são 

fundamentais, acho que os Municípios e o Estado têm de ter um plano 

estratégico. O que é que pretendo para o meu concelho. Por exemplo, Santo 

Tirso está agora com as ciclovias. Estão a criar ciclovias e os miúdos não sabem 

andar de bicicleta. Para que é que querem ciclovias, esqueçam! Por exemplo, 

há miúdos que me dizem que os pais não os deixam XXXXX. Com este trabalho, 

20 a 30% das prendas de natal dos pais foram XXXXX. Mas agora a questão é, 

onde é que vais andar? Há miúdos, por incrível que pareça, mas é verdade, que 

ao fim de cinco minutos estavam XXXXX. Lembro-me de uma miúda que dizia 

que o pai não a deixava andar porque senão batia-lhe “O meu pai diz que posso 

cair, posso me aleijar.” Isto cabe na cabeça de alguém. Falta aqui um pouco o 

conceito de educação. 
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FGE5: E agora como empresa, como vais rentabilizar esta árvore que estás a 

semear? 

FGE3: Temos um planeamento a 5 -10 anos para explorar isto. Agora eu tenho 

de incutir e criar a necessidade. A câmara está a investir nesta situação e nós 

empresas temos de explorar.  

FGE5: Mas eu acho que o segredo está aí, o Estado deve apoiar quem é criativo. 

FGE3: Mas aqui a intenção é um projeto a 5-10 anos, porque se for a um não, 

não contem comigo. Não vou formar professores, dar trabalho a professores, 

mais material, XXXXX, viaturas e, portanto, se me pedem este investimento para 

um ano, não contem comigo, tem de ser um investimento, no mínimo, a três 

anos. Só a partir daqui é que iremos começar a ver as crianças na rua a andar 

de XXXXX. Mas depois também temos de lhes proporcionar condições. Temos 

de ver isto numa perspetiva a medio-longo prazo, no sentido em que começamos 

com a fomentação das XXXXX, agora um evento anual, depois um trial para as 

pessoas verem e terem exemplos. Porque os miúdos perguntam, vou aprender 

andar de XXXXX para quê? O que é que se faz com uma XXXXX? Eu tenho de 

lhes dar exemplos.  

FGE5: Falaste de uma coisa importante, comunicação. Uma das grandes falhas 

que as parcerias estado-privados têm, em termos de eventos de desporto e 

noutras áreas, tem haver com a comunicação. Se nós deixarmos, enquanto 

empresas, que sejam os Municípios ou o Estado a comunicar, o evento falha, 

porque a máquina está direcionada para a propaganda política, para votos, para 

um público específico. Agora para o que nós pretendemos, temos de ser nós a 

identificar o alvo e atuar nesse âmbito. 

FGE2: Concordo plenamente com a necessidade de existência de planeamento. 

Este exemplo das XXXXX é um bom exemplo. Neste momento há um 

investimento do Estado a uma empresa que está a dar um apoio na promoção 

da atividade física e, essa empresa, vai de futuro conseguir tirar dividendos com 

eventos que possa criar para as crianças que agora estão a aprender. Daqui a 

uns anos estão a participar em provas de XXXXX e XXXXX. 



Apêndices 

 

CCLXXVIII | P á g i n a  
 

Entrevistador: Que papel devem ter as empresas promotoras de Turismo 

Desportivo enquanto elementos promotores do concelho e se acham que Santo 

Tirso tem potencial para este segmento de mercado? 

FGE4: Em termos XXXXX tivemos um aumento de 5% das voltas internacionais, 

já com estadias em Santo Tirso, o que era raro. A maior parte das estadias 

desses jogadores estrangeiros era o Porto. Neste momento, já começam haver 

algumas estadias em Santo Tirso. Mesmo os privados de Santo Tirso, na área 

hoteleira, muito poucas parceiras querem fazer connosco, por exemplo, tivemos 

um protocolo com o Cidnay em que eu enchi-lhes as salas e o hotel três vezes 

e eles mandaram-me um cliente. Vá lá! Eu trouxe a associação nacional dos 

XXXXX a final nacional aqui em XXXXX e enchi-lhes o Hotel por três noites. Veio 

gente da Madeira e dos Açores conhecer Santo Tirso. Agora, Santo Tirso não 

está preparado para receber estrangeiros porque não tem camas, a oferta 

hoteleira é escassa. Temos um potencial gigantesco, mas por exemplo, na minha 

área, não consigo ter torneios internacionais por duas razões, uma é a 

necessidade de investimento público, por exemplo, um melhor acesso ao 

empreendimento, que trará benefícios para o Município e que ainda não temos. 

Estamos há 10 anos à espera deste acesso. O que é que isso me encrava ao 

nível de potenciar o desporto turístico e a nível local? Em termos internacionais, 

de turismo, não consigo construir um hotel, porque o acordo que temos com a 

cadeia de hotéis internacionais exige que haja acesso para os autocarros 

entrarem lá dentro. No dia em que o acesso seja construído, é construído o hotel. 

Automaticamente, nós, ao iniciarmos a parceira com o hotel, teremos de 

construir uns XXXXX e vamos buscar muito mais pessoas ao mercado 

internacional. Agora, todas as pessoas que lá vão dizem: “é pá, construam que 

nós deixamos o Algarve”. Porquê? Porque o nosso turismo é muito mais rico que 

o turismo do Algarve. O Algarve é só sol, praia e XXXXX, neste momento. Nós 

temos uma gastronomia fantástica, espaços culturais fantásticos, um Douro 

fantástico e a crescer muito, e eu sei que neste momento 20% do turista alemão, 

suíço ou francês joga golfe. Pá, mas não vem jogar a um campo de XXXXX ou 

que não tem um hotel onde não vejam o campo XXXXX ao acordar.  

FGE2: Temos espaços e condições para a atividade na natureza, percursos 

pedestres, BTT, temos…não devem haver muitos concelhos com esta qualidade 
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que temos. Isso pode ser tudo potenciado, desde que haja um investimento. 

Temos o espaço, agora temos de tentar entrar e usufruir do espaço e rentabilizar 

isto. Agora, de que forma e enquanto empresas, isso exige com certeza que haja 

um investimento elevado e que tudo corra bem.  

FGE4: Eu no XXXXX, posso dizer que quanto mais eu crescer, mais turistas vêm 

para cá, quer turismo nacional, quer internacional, e mais hotéis irão abrir, mais 

restaurantes, tudo vai ganhar, e falo só do XXXXX. Eu estou ali no XXXXX e é 

interessante, ver que o XXXXX ajudou a fazer crescer a freguesias, 

nomeadamente a indústria da restauração; o emprego, porque associado ao 

campo está a parte da imobiliária, dos jardineiros, das empregadas domésticas, 

a mão de obra direta para o campo XXXXX, a mão de obra indireta, etc.; 

apareceu um supermercado grande que não havia; tinha uma pastelaria, já 

abriram mais três; grandes empresas estão a instalar-se naquela zona; havia 

uma pequena zona industrial que estava ao abandono e agora está tudo cheio. 

Ou seja, houve investimento privado e de qualidade.  

FGE1: Eu acho que Santo Tirso tem condições para o turismo desportivo, 

embora eu vá pegar no desporto que conheço, o XXXXX. Um pouco contra o 

que falou o FGE5, quero dizer que as idas às maratonas de Londres e Berlim 

representa um valor residual, é um nicho, é para as elites. Quer se queira quer 

não, o XXXXX é uma atividade de elites. Mas temos capacidade para promover 

o turismo desportivo. Santo Tirso tem poucas camas, mas em termos de espaço, 

de sítios para conhecer, tem muito. Agora, pegando nos concelhos limítrofes, 

não sei até que ponto nós conseguiríamos concorrer com eles. Por exemplo, 

com Porto ou Gaia não conseguimos, pela dimensão e pela quantidade de 

eventos que lá existem. 

FGE5: Também acho que sim. A questão é, não podemos é que eles (câmara 

municipal), e aí temos de ser nós a dar essas sugestões, usem os espaços que 

eles possam ter para a prática de determinado desporto, para outros fins. 

Portanto, isto é desvirtuar os meios que existem dentro do concelho. Por 

exemplo, existem pistas de ciclismo, que eu ando ao fim de semana, ao nível 

das que existem em Paços de Ferreira e temos lá provas de trial, que não são 

exploradas cá, daí eu ter dado a dica de que tipo de exploração queremos. Não 
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podemos é ter, e dou aqui um exemplo, que para mim pode ser um exemplo de 

sátira, termos uma festa de natal num parque externo ao centro urbano que é 

onde queremos atrair as pessoas nesta altura. Temos de ser coerentes. Essa 

falhas existem muito na parte do desporto. Eu volto a dar o exemplo da minha 

parte, eu acho incrível que ao fim de seis, sete ou oito anos, às tantas, o meu 

evento foi o único desenhado e pensado para o Parque do XXXXX. Portanto, um 

espaço que está pensado para uma determinada área vai sofrer mais uma falha, 

quando se vai instalar dentro desse parque uma outra área, uma plataforma nova 

que não tem nada haver com ela, que é a parte da juventude.  

FGE2: Santo Tirso, ao nível das infraestruturas, parques e tudo mais, está muito 

bem servido. Agora vamos ficar melhor com o Parque de Geão. Os outros à 

nossa volta não têm nada haver com isto. Há pouco falamos das camas, isso é 

importante e há eventos em que obrigam a que hajam mais camas. Mas nós 

também vemos eventos que já se realizaram aqui e contam com pessoas que 

vêm do Porto, Gaia, Famalicão, Trofa, ou seja, as camas por si só não são um 

motivo para não virem. Nós estamos num centro, perto de tudo, por isso, se o 

evento tiver qualidade, as pessoas vêm. Até porque nós estamos num local 

privilegiado. 

FGE4: Eu tenho sócios do XXXXX que vêm de Guimarães, Arouca, São João da 

Madeira. Se tens um bom produto eles aparecem. 

Entrevistador: As preocupações de desenvolvimento sustentável são um fator 

importante para vocês enquanto empresas promotoras de eventos desportivos? 

FGE5: Até pelo marketing do evento, é uma das primeiras preocupações. A 

sustentabilidade é usada como uma forma de comunicação.  

FGE4: Nós passamos sempre a informação que somos uma empresa certificada 

ambientalmente. E o facto de o sermos vai-nos fazer trabalhar de uma forma 

melhor, é uma preocupação em termos de redução da produção de resíduos, 

redução dos consumos de energias, o que gera poupança. Nós temos um custo 

muito elevado de energia, entenda-se de água e temos de gerir bem essa área 

porque o nosso lucro também será maior. 

FGE3: A sustentabilidade é fundamental. 
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FGE4: Temos um investimento grande em formação e equipamento mas com 

grande retorno, quer financeiro, quer ambiental. Ganha a empresa, ganha o 

planeta. 

Quais são as principais forças e oportunidades, fraquezas e ameaças para o 

desenvolvimento desportivo do concelho? 

FGE1: O Município apoia fortemente as associações, as empresas nem tanto. 

Contudo, as associações, por sua vez, contratam muitas vezes as empresas 

para lhes fazerem os eventos. Temos bons espaços indoor e outdoor para a 

realização de atividades. 

FGE2: Relevo a qualidade das instalações desportivas, naturais e contruídas, e 

o apoio ao desporto escolar. 

FGE3: A localização geográfica e os espaços naturais (urbano e rural). 

E4: Segurança e qualidade de vida. 

FGE5: Ser um eixo central e a qualidade do espaços ao ar livre. 

FGE1: Como ameaças identifico o facto de a população não está a predisposta 

a eventos realizados ao ar livre, durante o dia, pelos constrangimentos, por 

exemplo, de trânsito. Refiro também a falta de investimento privado na promoção 

do desporto 

FGE2: A população queixa-se por tudo e por nada, se não há eventos reclama, 

se há não participam.  

FGE1: Falta de sensibilidade dos munícipes para o desporto. 

FGE3: Temos uma população muito crítica, no sentido negativo e, uma cultura 

de oportunistas, se for de borla participo, senão não. 

FGE4: Eu diria mais, na minha terra não presta, na do vizinho é que é bom. 

FGE5: Não tenho nada a acrescentar. 

FGE1: Quanto às ameaças, não vejo ameaças.  

FGE2: Também não identifico. 
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FGE3: Eu a única que vejo é não evoluirmos, porque Santo Tirso tem condições 

para potenciar. Não comparo com Braga, mas acho que podemos rivalizar com 

Guimarães, por exemplo. 

FGE4: Eu acho que se os bons, mas poucos espaços que temos, não forem 

potenciados, vamos perder força perante outros Municípios. Sejam explorados 

por entidades públicas ou privadas, creio que esta é uma solução win-win, 

ondem ganham ambas, as empresas e as câmaras. 

FGE5: As relações entre as instituições é um dos cancros que esta terra tem. 

Não nós podemos esquecer que Santo Tirso é grande em termos de área, mas 

pequena em termos de oferta. Não há parcerias, é difícil estabelecer parcerias, 

por guerras políticas e outras. Se trabalhássemos todos era tudo mais fácil. 

FGE1: Oportunidades: as nossas montanhas e condições para promoção de 

eventos ao ar livre. Aproveitar a nossa natureza, o património natural, o museu 

ao ar livre. As quedas das fervenças. 

FGE2: Parcerias entre a câmara e instituições privadas para dinamizarem 

eventos. 

FGE3: O rio e a natureza. 

FGE4: O rio e natureza. 

FGE5: O Parque do Ribeiro do Matadouro, a necessidade de comunicarmos 

melhor e o facto de o desporto estar na moda. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

GRUPAL (FOCUS GROUP) 

ASSOCIAÇÕES NÃO 

FEDERADAS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

FGAA 1 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva não federada. 
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FGAA 2 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva não federada. 

FGAA 3 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva não federada. 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 

FGAA1: O meu entendimento é que de facto o Município deve apoiar o mais 

possível as coletividades, na medida em que esta é uma função do Estado, seja, 

neste caso ao nível das autarquias, pela proximidade do poder poliíico local. 

Portanto, as coletividades exercem uma função, digamos, não de substituição, 

mas auxiliar da própria função social do Estado. Não numa função de 

subsidiariedade, isto é, não tem de haver uma dependência das associações, 

instituições ou coletividades face à autarquia. Tem é de haver uma parceria 

porque, se queremos que os nossos jovens pratiquem desporto e que enquanto 

estão a praticar desporto não estão enfim, a jogar playstation ou não estão a 

enveredar por outros caminhos menos aconselháveis, como por exemplo as 

drogas, de facto compete também à autarquia acompanhar e auxiliar o mais 

possível, numa lógica de atribuição de subsídios porque a arrecadação de 

receitas serve também para distribuir pelo desporto, pela educação, mas, no que 

diz respeito ao desporto, claro está, partilhar pelas coletividades e instituições 

que de forma abnegada e voluntariosa se dedicam a essa função que também 

competiria ao Estado e depois, de forma hierárquica via autarquia, mas não 

numa lógica de total subsidiodependência, até porque os recursos não são 

imensos e, portanto, não é possível acorrer a todos. Enfim, numa lógica que 

também defendo, de regulamentar os apoios. Eu já tive responsabilidades 

políticas e estive envolvido num processo de definição de regras de atribuição 

de subsídios e vi alguns regulamentos que existiam em câmaras e juntas de 

freguesia, e não é fácil. Enfim, as variáveis são muitas, mas tentamos criar um 

grau de atribuição justo, enfim, por número de atletas, por exemplo. E, portanto, 

este envolvimento da autarquia, que pode ser através, nomeadamente da Carta 

Desportiva, é fundamental e desde logo porque as instituições não têm muitas 

receitas, o próprio mecenato foi perdendo força, com a crise, enfim, costumo 
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dizer que Portugal está em crise não desde 2011, mas desde a fundação do 

país.  

FGAA 2: Eu acho que os Municípios é que estão mais perto das pessoas e as 

associações é que sabem das realidades, por isso eles é que têm de representar 

o Estado e identificar o que é preciso. Não é o Estado que vem aqui a Santo 

Tirso e identifica o que é que a minha associação precisa. 

FGAA 1: Eu ia concluir dizendo isso, por delegação de competências, ou seja, 

hoje fala-se muito de descentralização e regionalização, algo que já se fala há 

muitos anos, portanto, estamos a falar da atribuição de poderes e competências 

até às juntas de freguesia mas com os respetivos pacotes financeiros. Eu 

lembro-me de quando a câmara tinha de comprar bolas ou balizas para a minha 

associação eu dizia frequentemente que não fazia sentido, comprávamos nós, 

porque comprávamos mais barato e mais rápido. Portanto, agora, as regras têm 

de ser efetivamente bem definidas, tendo consciência que há impedimentos 

legais como por exemplo, sabemos que as autarquias não podem financiar o 

desporto profissional, e portanto, para concluir a ideia, aquilo que defendo é que 

de facto, quando falo do Estado é em sentido lato, ou seja, a função social do 

estado. Sim, defendo que tem de haver este apoio, até porque, quando todos 

contribuímos através dos impostos é para que depois essas verbas sejam 

repartidas pelas associações porque elas não conseguem sobreviver sem este 

apoio, porque o que fazemos, seja na formação seja nos seniores, é contribuir 

para que as pessoas pratiquem desporto, tenham uma vida saudável, etc. O 

movimento associativo acaba por auxiliar o papel no Estado na promoção do 

desporto. A própria CRP reconhece o papel do Estado neste domínio. Mas lá 

está, eu insisto nesta tecla, nunca numa lógica de subsidiodependência porque 

eu recordo-me de ver reuniões em que participava e onde havia muita gente que 

achava que a câmara é que tinha de financiar em absoluto os clubes e eu 

também não defendo isso. Isto levava a outros problemas, como por exemplo, 

desvirtuava um pouco o conceito do amador porque dava folga para que os 

clubes pagassem a jogadores e a outros excessos. 

FGAA 3: Eu não sei onde está a lei que obriga o financiamento, até porque 

encontro duas realidades completamente diferentes e daí a minha dúvida, ou 
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seja, se é estratégia do Município ou incapacidade. Porque se calhar nos últimos 

anos tivemos um investimento diferente para mais, no mínimo, mas para mais, 

no que ao desporto diz respeito, e houve anos transatos em que não houve 

investimento absolutamente nenhum da parte do Município relativamente ao 

desporto. Daí eu achar que não sei se envolve estratégia do Município ou a 

própria incapacidade financeira do Município para dar resposta a todas as 

necessidades do concelho. Relativamente à minha associação, só deixar um 

ponto claro, estou numa zona limite do concelho e tenho concelhos vizinhos que 

possuem melhores condições para atrair jovens. E aqui está o ponto crucial das 

associações. Cada clube, cada associação, se quiser crescer só consegue 

através dos jovens e da envolvência das pessoas da terra e, como estou numa 

zona limite do concelho, tenho vizinhos de dois concelhos diferentes com dez 

vezes melhores condições do que as que eu consigo oferecer aos jovens.  Daí 

a falta, talvez de estratégia, mas culpo também o meu clube, porque em tempos 

esteve adormecido e não procurou a ajuda necessária. O facto de o meu clube 

ter estado adormecido alguns anos, obviamente que nos leva a pedir apoio. O 

associativismo passa pela ação de pedir, pura e dura. Passa por pedir às gentes 

da terra, à junta de freguesia e obviamente à câmara, no objetivo de criar um 

bolo. O meu clube tem um complexo desportivo pelado, que já não se usa, e eu 

tenho clubes vizinhos, nos concelhos vizinhos, onde existe relva sintética, onde 

existe até um clube grande do país que tem uma escolinha e obviamente os pais 

preferem pagar mais para colocar os filhos a jogar num relvado sintético e não 

no clube da terra, por ser pelado. O meu pensamento é um, o dos pais é outro e 

eu não posso, obviamente, entrar nesse tipo de guerra. Tenho o que tenho para 

oferecer, agora, principalmente desde que assumi o clube e tomei conhecimento 

do que era necessário fazer para não fechar as portas, tentei cativar as pessoas 

da terra, reabilitar a lista de sócios, requalificar as instalações, quer dos 

balneários quer da sede do clube, e aí sim, o Município ajudou o clube. E porque 

é que ajudou? Porque a direção solicitou esse tipo de ajuda, daí eu dizer que a 

culpa também é do clube porque anteriormente não se fez esse trabalho. Temos 

de cativar as nossas gentes, as empresas da terra e aí sim, chegarmos com 

força ao Município para dizer que temos isto e queremos mais. Depois fica a bola 

do lado do Município. É essa a minha estratégia, a estratégia da direção atual, 

ou seja, primeiro impulsionar o clube na terra e depois chegar ao Município. 
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Obviamente não queremos tudo para nós, conhecemos a realidade do Município 

e adoramos que as fatias sejam bem distribuídas para que estejamos todos 

felizes e uniformizados, para que o concelho cresça como um todo. 

Entrevistador: Qual o papel do associativismo na promoção do desporto e da 

atividade física? 

FGAA 2:  Nós temos cento e tal atletas, em várias modalidades, desde formação 

a veteranos. Não temos infraestruturas, apenas uma sede. Treinamos no 

XXXXX, XXXXX e XXXXX, o que nos obriga a andar de casa às costas. Isto é 

mau porque não temos os pais todos juntos. Se estivessem todos juntos, 

conseguiríamos crescer mais, assim é difícil. Por isso é que eu acho que a 

câmara deveria ter alguém responsável para acompanhar as associações no 

terreno, sentir a realidade. Não é fazer reuniões e identificar o que necessitamos. 

Uma coisa é dizer outra diferente é ver as dificuldades no terreno, só falar…são 

palavras. 

FGAA 1: Eu, enfim, não posso deixar de ter uma visão mais ampla, até pelas 

várias funções e responsabilidades que assumo extra desporto, pelo que tenho, 

como disse, uma visão mais ampla, que não é estritamente associativa e 

desportiva. O FGAA 3 levantou uma questão extremamente importante, só da 

associação dele, mas que é o espelho do concelho. Ou seja, relativamente ao 

estado do nosso desporto no concelho, nomeadamente ao nível das 

infraestruturas. Parece-me evidente que nós temos algumas necessidades, mas 

falaremos mais à frente. Mas para dizer que nós temos de facto um nível 

extraordinário de associativismo, temos muitas associações, temos associações 

muito vivas, aliás como sabe, não lhe estou a dar novidade nenhuma. Temos 

associações que apesar das dificuldades e apesar de a câmara e das juntas 

fazerem o que vão podendo, apesar de eu ter algumas críticas, a verdade é que 

as associações vão sobrevivendo à custa de muita abnegação, empenho e 

dedicação dos associados, das pessoas que vão ao longo dos anos aguentando 

de pé, e ainda bem, todo o movimento associativo que existe no nosso concelho. 

FGAA 3: Só desta forma, criando uma identidade e sentimento de pertença no 

clube é que podemos continuar. Um exemplo claro foi o ano passado em que 

conseguimos vencer XXXXX e começamos a levar pessoas aos estádios. Este 
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ano culminados com a final da XXXXX no estádio do XXXXX e tivemos muita 

gente. Os mais velhos, os pais dos meus colegas, disseram que foi maravilhoso 

ver pessoas que já não saiam à rua há muito tempo para ver futebol. Isso para 

mim, foi realmente compensador do trabalho que estamos a desenvolver. Só 

desta forma é que podemos conseguir, unido as pessoas em torno do clube. 

Entrevistador: Qual a relevância do planeamento estratégico, e a qual a sua 

relação com o desenvolvimento sustentável?  

FGAA 3: Obviamente terei de falar pela experiência que estou a ter no meu 

clube. Somos um clube pequeno que conseguiu reabilitar os balneários e a sede. 

Isso passou por chegar junto das entidades, quer da junta de freguesia quer da 

câmara municipal, e solicitar ajuda para podermos fazer essas melhorias. Foram 

logo identificadas as necessidades, não vamos dizer que projetamos isso em 

papel, mas projetamos na cabeça. Para quê? Para termos melhores condições, 

obviamente, e chamarmos novos atletas, novas pessoas ao clube, para que as 

pessoas da terra sintam que alguma coisa está as ser desenvolvido. Temos de 

projetar e trabalhar nesse sentido, nem que seja na cabeça, temos de planear, 

estabelecer metas e objetivos, mostrar às pessoas que algo está a acontecer. 

No meu clube realmente aconteceu, houve melhorias a olhos vistos, as pessoas 

olharam para o que estamos a fazer e estão a gostar. Para além disto, 

reformulamos a lista de sócios, que estava obsoleta há mais de 10 anos, os 

sócios estão a crescer, e para além disso, as empresas da nossa terra estão a 

participar e já conseguimos captar empresas de todo o concelho para nos ajudar. 

É também nesse caminho que temos de batalhar e, para além disso, 

continuarmos com uma proximidade muito forte, que foi criada por esta direção, 

com a junta de freguesia e a câmara municipal. Daí eu ter dito ao pouco, que por 

vezes a culpa é dos clubes, das direções que não tem uma estratégia 

implementada para chegar às pessoas que decidem e podem ajudar, ou seja, 

para chegarem junto do poder. A nossa estratégia passa por aí e estamos a ter 

resultados nesse sentido. É obvio que ainda estamos aquém, principalmente 

comparando com freguesias vizinhas de concelhos vizinhos, para podermos 

alcançar um sonho nosso que é criar camadas jovens de futebol de 7 e 11 e 

participar a nível distrital. Ainda não temos essas condições, mas o caminho é 

por aí e só com um caminho traçado e objetivo definido podemos lá chegar. 
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FGAA 2: Concordo com a importância de um planeamento. Nós este ano 

apresentamos um projeto de sede para melhorar as nossas condições, para 

crescer, para cativar mais pessoas para o clube. Crescer sem ter nada não é 

possível. Temos de criar condições para depois pensar numa estratégia maior. 

Neste momento não podemos sair muito do que já fazemos. 

Entrevistador: Sabendo que o Município não tem um plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, como é que pensam que este deve ser construído? 

FGAA 1: Eu acho que de facto o Município não tem e deveria ter, e fala-se há 

muito na Carta Desportiva. Deveria ter um plano estratégico e enfim, vou falar 

de coisas soltas, por exemplo, não faz sentido pensar num recinto desportivo 

para o XXXXX se há um recinto desportivo em XXXXX, estou a falar em coisas 

soltas, ou seja, pode não fazer sentido. É necessário fazer um plano de 

desenvolvimento integrado para o concelho e isto vai desembocar numa coisa 

que quero dizer mais à frente e tem haver com as infraestruturas. Mas, ou seja, 

pode não fazer sentido, ou melhor, não faz sentido termos o pavilhão municipal 

que temos é não se poder jogar hóquei patins. Tal como eu acho que não faz 

sentido termos o pavilhão municipal que temos e termos o XXXXX a ter de jogar 

os seus jogos na primeira divisão no seu próprio pavilhão. Lá está, é esta 

dicotomia que existe. 

FGAA 3: Quando o Pavilhão já teve equipas da primeira divisão a jogar lá, de 

uma grande equipa nacional, e que fez dele a sua casa. 

FGAA 1: Mas eu não quero com isto dizer, enfim, que terá havido aqui um erro 

político, não estou a dizer isso. 

FGAA 2 .Peço desculpa, mas há algo mais grave do que isso, relativamente ao 

pavilhão. Há polidesportivos distribuídos pelo concelho que ou estão obsoletos, 

ou estão inutilizados. Portanto, grosso modo, foi investimento deitado fora.  

FGAA 1: Eu ia falar disso mais à frente. Por isso é que, lá está, o plano de 

desenvolvimento 2020-2030 ou 1990-2000, para irmos mais atrás, é importante. 

Aquilo que se falava em Santo Tirso era que, ao longo dos anos, os sucessivos 

vereadores do desporto não tinham força para implementar as suas ideias. Eu 

recordo-me e posso-vos contar muito rapidamente uma experiência pessoal. Eu 
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era presidente desta associação, e vocês conheciam as antigas instalações do 

XXXXX, e chateei tantas vezes a cabeça ao vereador do desporto da altura para 

a associação concorrer a um apoio que havia da CCDR-N, na altura a fundo 

perdido, no valor de 100 mil euros. Chateava-o tantas vezes, tantas vezes, e 

havia duas coisas fundamentais para a associação poder concorrer e que não 

tinha na altura: uma era o espaço ser propriedade da associação, que não era, 

e havia um outro requisito que era fazer um projeto. A câmara, através dele, 

comprometeu-se fazer esse projeto. Mas depois foi-se adiando e acabamos por 

não concorrer. Mas, a verdade é que eu sempre senti que em Santo Tirso era 

sempre um bocadinho ao sabor do vento. Hoje é para ali, amanhã é para acolá, 

há muita discricionariedade política, que se sobrepõe a um plano estratégico. Eu 

acho que nós, por exemplo, temos todas as condições para ser, não só capital 

do jesuíta, como a capital dos trampolins. Não temos aproveitado isso, não 

temos aproveitado, se calhar, também ao nível do Karaté, do Alex Ryu Jitsu, que 

também temos aí campeões. Pronto. Mas eu ia falar sobre a dicotomia. Se 

calhar, pode haver um entendimento de um presidente de câmara, não falo 

especificamente do atual, ou do vereador atual, mas podem haver 

entendimentos diferentes, no sentido de achar que têm ou não de se meterem 

nisto. O meu entendimento é que sim porque, de facto, e recordo-me para falar 

de um caso que qualquer um de nós pode não concordar mas eu recordo-me, 

que foi o da atleta XXXXX. Recordo-me também dos próprios atletas de 

minitrampolins estarem à porta da câmara a venderem rifas para angariarem 

dinheiro para irem a um campeonato da europa, porque não tinham verbas e no 

caso da XXXXX falávamos de 1000 ou 2000 mil euros para ir ao campeonato da 

europa, ela que era campeã europeia. Portanto, não quer dizer que a XXXXX 

tenha de receber mais que XXXXX, XXXXX ou XXXXX, mas que diabo, estamos 

a falar de um Município que até tem as contas consolidadas, que financeiramente 

até está bem, poderia fazer uma aposta diferente. Agora atalho de foice, eu 

também defendo que a câmara pode perfeitamente auxiliar mais as associações, 

com critério, porque, por exemplo, nunca entendi muito bem porque é que há 

associações que recebem mais do que outras quando, por exemplo, não têm 

escalões de formação. Nós tínhamos, por exemplo, e recebíamos igual a outras 

que não tinham. Lá está, eu acho que é preciso instituir critérios, e acho que hoje 

até está melhor, mas apesar de tudo era possível ir mais além, quer com o CD 
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Aves, quer com o FC Tirsense, entre outros. Pensar estrategicamente seria 

fundamental. 

FGAA 2: Este plano, para ter sucesso, terá de envolver toda a gente, ir para o 

terreno. 

FGAA 3: Eu acho que passa por aí, envolver os clubes, as associações, mas 

também as juntas de freguesias, que têm de ajudar as coletividades da terra, 

pensar no desporto, mas também no arruamento e nas populações.  

FGAA 1: Já agora, eu recordo-me que entre 2009 e 2013, quando assumi 

funções públicas, percebemos que haviam protocolos com o XXXXX e XXXXX. 

Um dia, com uma familiar minha, que é dos XXXXX, percebi que nós não 

ajudávamos todos e tínhamos de dar a toda a gente. Nós se temos 10, 20 ou 

100, temos de dar a todos e por isso é que é necessário encontrar um critério 

que seja justo. No caso era por aluno, por atleta. Fizemos assim, por iniciativa 

nossa, ir junto das associações, que eram cerca de quarenta e tal, e fomos a 

todas e fizemos isso. Porque lá está, aquilo que dizia no início, tem de haver uma 

ajuda do poder político. 

FGAA 3: Até porque há associações que não têm as pessoas dotadas para que 

façam o caminho inverso, por isso é importante o que acabou de dizer, ser o 

poder político a ir ao encontro das associações, porque elas pensem “vou agora 

à câmara tratar de processos e papelada”. Não há muitas vezes capacitação por 

parte dos dirigentes e de quem está nas associações, é importante dar formação 

aos nossos dirigentes. 

FGAA 2: Mas nem sempre todas as câmaras e juntas têm esta opinião. Às vezes 

também não tem essa sensibilidade. 

Entrevistador: Identifiquem algumas necessidades ao nível das infraestruturas? 

FGAA 1: Eu ia referir que a melhor forma de percebermos que estamos com 

muitas lacunas é olhando para os concelhos vizinhos, porque jogo futebol nos 

XXXXX do XXXXX, no campeonato XXXXX de XXXXX e vou jogar a Braga, a 

Famalicão e a Gaia e não há nenhum pelado. Por exemplo, Braga é 

impressionante na quantidade de campos relvados. 
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FGAA 3: Quando joguei na distrital joguei em XXXXX, no XXXXX, que 

infelizmente no ano em que lá joguei era pelado e no resto do concelho já era 

tudo relvado. Agora já é relvado também. 

FGAA 1: No outro dia à noite fui jogar a um local em Valongo, difícil de lá chegar, 

no meio do nada, mas que tem uma estrutura fantástica, muito bonita, 

espetacular, e é no meio do nada, no meio do monte, de uma bouça. Mas mesmo 

em Braga tenho encontrado estruturas muito engraçadas. Em Gaia há uma que 

é uma coisa… Mas relativamente à propriedade das infraestruturas, isto para 

dizer o quê? Obviamente que são todas camarárias. A questão é se deveriam 

ser dos clubes ou da câmara. Dos clubes está bom de ver que não tem 

capacidade, portanto, está completamente fora de hipótese. Portanto, das duas 

uma, ou os outros são mais inteligentes que nós, ou têm mais dinheiro que nós. 

FGAA 3: Eu tenho uma visão um pouco diferente. Nós percebemos muito bem 

que um Município como Vila Nova de Gaia deve gerar muito mais receita do que 

um Município como Santo Tirso. Seguramente três ou quatro vezes mais. A nível 

estratégico, da receita do Município, das opções e direção do Município, que olha 

para o dinheiro que tem e o que tem para fazer, deve dar um passo à frente ou 

atrás, tomando decisões. Aquilo que vi nos concelhos onde joguei futebol, quer 

na Maia, quer em Gaia, foi que estes dois concelhos impulsionaram um “boom” 

de relvados sintéticos, e posso dizer que presenciei um investimento mais 

sustentado na Maia e mais desgovernado em Gaia e vemos pelas contas 

políticas, quer de um quer de outro, e percebemos onde existiu desgoverno. Eu 

não percebo muito disto, dos fundos europeus e do dinheiro que cada Município 

tem para o desporto, confesso que estou um bocadinho fora do contexto. 

Entendo que a câmara municipal tenha estratégias para não escorregar a nível 

orçamental, entendo isso, mas por outro lado não entendo como é que se 

consegue gastar 200 ou 300 mil euros num campo de futebol sintético, algures 

no concelho, ou 500 mil euros numa nova junta de freguesia. Ou seja, se 

fossemos buscar um bocadinho aqui e ali, era possível investir mais no desporto. 

FGAA 1: Eu ia chegar aí. Portanto, o que estava a dizer é que nós, olhando aqui 

à nossa volta, vemos uma realidade diferente e estava só a fazer a comparação. 

Nós temos Braga, Famalicão, Gaia ou Maia e todos têm relvados sintéticos. Nós 
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todos também aqui reconhecemos que qualquer um destes concelhos à nossa 

volta nos ultrapassou em quase todos os itens. Não sei se vocês têm a noção, 

mas sabem quanto fica um relvado num campo de futebol de 11. Não é nada de 

extraordinário. É que um relvado não é propriamente nada de extraordinário. 

Aliás, um campo de futebol como o campo novo do Gil Vicente, não é nada de 

extraordinário. Aliás, não foi isso que fez desequilibrar as contas de Gaia. 

FGAA 3: Hum…ajuda. Talvez uns 14 ou 15 ajudam…..Mas pronto. 

FGAA 1: Mas eu estou a falar de um campo como o do Parque Sara Moreira, 

uma coisa bem feita, bonita e a custos absolutamente controlados e é nesse 

sentido que estou a dizer. Portanto, em Santo Tirso temos ainda vários campos 

pelados. 

FGAA 3: Na parte sul do concelho são todos. 

FGAA 2: Basta ver quantos são sintéticos temos, que são muito poucos, e 

facilmente chegamos lá. 

FGAA 1: Mas o que eu quero dizer com isto é que se tivéssemos um plano 

estratégico, que não temos, eu acho que hoje poderíamos perfeitamente ter 

todos os campos relvados, porque não era um custo que a câmara não pudesse 

suportar porque, só para concluir, eu diria que aquilo que se tem gasto em 

outdoors serviria para fazer alguns campos de futebol. Mas não é só no futebol, 

por exemplo, os trampolins. Eu não sei até que ponto no Parque de Geão o skate 

parque é utilizado. Ou seja, eu ainda à dias na assembleia municipal tive uma 

discussão interessante com o presidente de câmara a propósito do teleférico 

para o Monte da Nossa Senhora da Assunção porque eu não sei até que ponto 

as novas modas podem influenciar, e se é positivo. Ou seja, se o skate parque 

tem gente, muito bem, mas não sei se tem, portanto, se se justificar sou 

completamente a favor, senão não. 

FGAA 2: Um bom exemplo é o Monte da Nossa Senhora da Assunção que está 

muito mal explorado. Tem condições para ter mais coisas, para atrair mais 

pessoas. Ao domingo está cheio, por isso acho que poderia ter mais 

equipamentos e ser melhor explorado. 
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FGAA 3: Temos um exemplo muito forte, relativamente ao turismo desportivo, a 

câmara municipal da Maia é um exemplo, é das melhores ao nível das 

modalidades. Há anos que está na vanguarda. 

FGAA 1: Mas depois nós temos campeões ao mais alto nível e eles não têm 

tantos como nós. 

FGAA 2: Mas para isso precisamos de mais pavilhões não é?! Eu agora falo do 

campeonato de futsal, joga-se em pavilhão até ao fim de março e a partir de abril 

volta-se aos ringes.  

FGAA 3: Lá está, a estratégia para o desporto falhou nesta distribuição de 

pavilhões fechados pelo concelho. 

FGAA 2: Eu, por exemplo, acho que no XXXXX gastaram muito dinheiro e 

poderiam ter pensado num projeto de um pavilhão para lá. Pronto, se não fosse 

no XXXXX, noutro local, era necessário fazer um pavilhão para que as 

associações pudessem usufruir. Os polidesportivos estão sempre sujeitos ao 

tempo e com o tempo ficam perigosos. É importante criar mais soluções, 

obviamente não faz sentido ter em todas as freguesias, mas têm de haver mais 

pavilhões. Depois, o Município até tem a obrigação de ceder gratuitamente e 

repartir por todas as associações a utilização dos equipamentos. Porque, por 

exemplo, o de Santo Tirso é de só uma associação, temos um pavilhão municipal 

só para uma associação. 

FGAA 3: Também concordo que deve ser oferecido até porque, a parte sul do 

concelho não tem um pavilhão fechado. À partida, quando falha esse tipo de 

distribuição no concelho, temos de ajudar. As pessoas terem de fazer 10 

quilómetros para jogarem num pavilhão fechado e ainda terem de pagar, não faz 

muito sentido. Ou seja, realçar mais uma vez o erro da má distribuição de 

pavilhões fechados em todo o concelho. Isto demonstra uma falha na estratégia. 

Entrevistador: Que evolução gostaria de ver no concelho, ao nível do 

desenvolvimento desportivo, até 2030? 

FGAA 2: Gostava de ver a criação de mais pavilhões. Crianças a terem de andar 

à chuva por não haver um pavilhão faz com que muitos atletas desistam, porque 
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não há condições adequadas. Os miúdos e pais de hoje não são os de 

antigamente. Um bocado de chuva já é um problema, não há logo treino. Pronto, 

no futebol de onze temos também de evoluir para os relvados sintéticos, até 

porque permite um maior aproveitamento para várias associações jogarem no 

mesmo fim de semana e ocuparem sucessivamente o mesmo espaço. Para as 

outras modalidades, trampolins e isso, ou como falou do hóquei em patins 

FGAA1, é muito difícil surgirem outras modalidades porque o pavilhão municipal 

está completamente ocupado, o pavilhão de Rebordões está na mesma 

situação, sempre ocupado, e municipais são esses. Jogamos também no de 

Negrelos, mas é igual. 

FGAA 1: Eu acho que primeiro temos de criar condições para fixar os casais 

jovens, atrair ainda mais casais jovens, porque estamos com uma população 

envelhecida. Por exemplo, o meu filho joga no XXXXX, estava no XXXXX e jogou 

no XXXXX, mas eu também sinto que a minha associação não tem nenhum 

escalão de formação, numa freguesia muito envelhecida, sem jovens, com mil e 

poucos habitantes, o que é para mim preocupante ao nível do desporto, mas não 

só. Claramente tenho dito que nos próximos anos vamos ter dificuldades em 

inverter esta tendência, porque não há jovens na nossa freguesia e tenho essa 

sensação relativamente ao concelho todo. 

FGAA 2: Temos de ir além do desporto, captar jovens, dar condições ao nível da 

habitação, para criar habitação mais barata, porque está muito cara. Sem isto, 

não temos jovens. 

FGAA 1: Concordo. Ao nível do desporto, lá está, depende também para onde é 

que o Município quer ir. Na minha opinião penso que poderíamos dar um salto 

qualitativo no apoio e investimento da câmara aos clubes. Repararem, apoio não 

só financeiro, que é o que temos falando muito. O FC Tirsense, por exemplo, a 

determinada altura deixou de ter apoio no tratamento da relva, o que 

representava um apoio importante para o clube. Não interessam as razões, mas, 

lá está, o Município podia e deveria apostar mais. Há pouco ia falar nisso, por 

exemplo, a câmara municipal de Paços de Ferreira investe 500 mil euros no 

Paços. Não interessa como e por que eu vias. O facto é que se tivermos um CD 

Aves na primeira divisão e um FC Tirsense também, o que não seria 
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propriamente fácil, isso seria também uma forma de atração de pessoas, que 

vinham gastar cá dinheiro. Portanto, pode ser também uma maneira do Município 

investir. No fundo, basicamente, o que é que o executivo camarário faz é gerir 

os dinheiros públicos e investir na direção dos destinos do concelho. E, portanto, 

não queria muito falar disso, mas nós ainda estamos a colocar rede de 

saneamento e água, por isso percebem o que eu quero dizer? Não é fácil 

reclamar investimentos para o desporto se a sociedade ainda se depara com 

estas realidades. 

FGAA 3: Eu vou completamente ao encontro disso. Aquilo que tenho dito agora 

com esta vereadora, com a qual tenho uma relação muito mais mecanizada do 

que tinha no passado, é que obviamente não quero tudo para mim, de todo. Não 

faço questão que o meu clube apareça em todas as assembleias municipais a 

dizer que vai receber apoio financeiro. Não queremos tudo e o exemplo disso é 

de que por todo o concelho estamos completamente esburacados em relação ao 

saneamento. E isso, obviamente, todas as pessoas olham a isso, estão 

chateadas porque têm as casas com pó e buracos à porta, mas é uma 

necessidade. Por isso não posso pedir tudo para o meu clube. Aquilo que eu 

gostava que acontecesse e aquilo que acho que podemos fazer e tenho feito um 

pouco, nomeadamente quem acompanha as redes socais do XXXXX apercebe-

se disso, nós conseguimos mobilizar pessoas para verem jogos de outros clubes 

e na nossa opinião, a nossa estratégia é impulsionar as pessoas para apoiarem 

o que existe no município. O hashtag da AFAST que é #unidosporsantotirso vai 

de encontro aquilo que nós procuramos e identificamos como sendo a nossa 

estratégia, que impulsionamos para o concelho. É importante ajudarmo-nos e 

apoiarmo-nos uns aos outros porque nos permite crescer em conjunto e 

promover o concelho. Apoiar o FC Tirsense e o CD Aves vai trazer isto. 

Obviamente que a obras para as freguesias são também importantes e ficaria 

aqui um pedido, distribuam-se os pavilhões fechados, distribuam-se os relvados 

sintéticos pelo concelho, façam-se pistas de atletismo, criem-se pistas de corta 

mato, os trampolins têm de ter um espaço dedicado, e eu até já defendo um 

pavilhão só para esse tipo de atletas, centralizado, porque seria espetacular eles 

terem o local deles para desenvolverem a sua prática. Os campos de ténis 

também distribuídos porque há bastantes utilizadores e praticantes e gostava 
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que em 2030 tivéssemos todos uniformizados ao nível de estruturas e que toda 

a gente pudesse dizer que houve um crescimento. Não terem de fazer 15 ou 20 

quilómetros para praticar desporto nem terem de ir fora do concelho. Eu próprio 

saí de XXXXX para jogar no XXXXX, troquei pelado por pelado, mas os clubes 

davam-me oportunidades diferente. Eu não condeno os pais que colocam os 

miúdos em clubes fora do concelho, nem tenho coragem de chegar à beira de 

um pai e dizer-lhe para que ele o coloque em XXXXX. Gostava era de aqui a 

algum tempo poder ter uma resposta para que a escolha passasse por nós e não 

por outros. 

Entrevistador: Enumerem algumas medidas, ações e estratégias que gostariam 

de ver implementadas no Município? 

FGGA 3: Para além do que já falamos, do centralismo e da descentralização, era 

importante o Município começar a fazer as provas de bicicleta, o rali e outro tipo 

de eventos, fora da cidade. Começar a descentralizar. Nós sabemos que a 

cidade é muito diferente das freguesias, é a imagem do Município, mas era 

importante realizar fora de sede do concelho e procurar ajuda para a realização 

junto das associações, para que as pessoas se sintam envolvidas. O facto de a 

câmara solicitar ajuda às associações para dinamizar algo que vá decorrer nas 

freguesias, seria importante e fantástico, por exemplo trails, caminhadas, btt, 

uma série de coisas que podem acontecer. Infelizmente, não podem acontecer 

provas em pavilhões fechados porque não existem. Adoraria que surgisse um 

pavilhão, um relvado sintético e uma pista de atletismo no Vale do Leça. Um 

relvado como o que existe no Parque Sara Moreira, não necessitava de ser tão 

grandioso, mas era fantástico para o Vale do Leça. 

FGAA 1; Uma coisa que eu tenho pensado desde há uns anos a esta parte é 

pegar nos jogos juvenis concelhios e reeditá-los, ou seja, uma espécie de 

programa Mimar, mas vocacionado para o desporto. Não uma época inteira, mas 

trazer os jogos para os dias de hoje, por exemplo no ténis de mesa, ginástica 

rítmica, enfim, num mês, todos os fins de semana ou apenas um dia, várias 

modalidades, mas sem ser o futsal e o futebol, porque estão mais do que 

implementados. Porque os jogos juvenis, como sabem, tinham várias 

modalidades e duravam cerca de três meses. Foi uma iniciativa que data de 
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1980. Por acaso era uma coisa interessante de pegar, eu não tenho isso 

estudado, não sei quantos anos tem a associação de XXXXX, quantos anos tem 

XXXXX, mas também não é relevante para o que vou dizer. O que quero dizer é 

que muito do associativismo que surge com esses jogos juvenis. E não teve a 

haver com a associação promotora, porque foram várias.  

FGAA 2: Foi muito importante porque tínhamos saído do 25 de abril. 

Entrevistador: Identifiquem fraquezas, forças, ameaças e oportunidades para o 

desenvolvimento desportivo do concelho? 

FGAA 1: Como fraquezas identificava alguma ausência de estratégia, ou melhor, 

talvez a falta de um investimento maior no desporto, porque reconheço que 

houve um forte investimento, por exemplo, na educação. O nível das 

infraestruturas, a falta da carta desportiva porque acho que é fundamental e 

também me parece que a mudança na vereação acabou por provocar alguns 

atrasos em situações que já estavam em cursos. 

FGAA 2: A câmara tem de acompanhar mais as associações no terreno. Haviam 

muitas associações no passado e elas estão a diminuir, é preciso saber o 

porquê, acompanhar de perto para perceber o que é preciso, porque é que 

tinham cem atletas no ano anterior e no ano seguinte têm zero. Acho que não há 

essa preocupação de saber o porquê. Falo de ser importante o apoio logístico, 

não só o financiamento porque também tem uma coisa má. Financiando a custo 

zero, quem está à frente das associações cruza os braços e não trabalha “oh, a 

câmara dá”. A própria associação tem de procurar meios de sustento. Os atletas 

não deixaram de existir. Nos jogos juvenis, eu lembro-me, haviam umas vinte 

associações e agora somos sempre as mesmas seis, sete ou oito. Para 

organizarmos torneios tem de se andar a pedir para participarem, senão não há 

provas. Enfim, há uns anos atrás haviam muitas. 

FGAA 3: Para mim, a maior fraqueza, em tempos, foi a falta de sensibilidade do 

executivo em procurar chegar a toda a população do seu concelho. Depois, 

também condeno, obviamente, as pessoas que fazem parte das associações por 

não trabalharem. Eu se não for à procura de algo também não vou ter resultados. 

Isto faz parte, temos de procurar, impulsionar, fazer com que as coisas 
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aconteçam. A falta de subsídios pode ser também uma fraqueza, mas não 

podemos estar só dependentes dessa ajuda. Por fim, coloco em grande escala 

as necessidades de infraestruturas. 

FGAA 1: Como uma enorme força, parece-me que claramente, o fator humano, 

a fibra dos tirsenses em geral, porque fazem das dificuldades forças e eu que 

ando há muitos anos nisto tenho de reconhecer que, embora hajam casos 

pontuais de associações que vão passando muitas dificuldades, claramente há 

uma abnegação e entrega do tecido associativo. Há casos de associações onde 

vão ficando muitos anos as mesmas pessoas, mas depois lá surgem pessoas 

novas. Por isso, claramente o voluntarismo dos dirigentes, que estendo também 

aos treinadores e demais agentes desportivos das nossas associações, é óbvio. 

E diria que, enfim, também há aspetos positivos em alguns contributos que o 

Município foi dando ao longo destes anos, alguns apoios e nomeadamente o 

apoio que deu à própria criação da associação de futebol amador (AFAST).  

FGAA 2: Uma força e que ajuda qualquer associação é o poder político 

comparecer em jogos, aparecer num jogo qualquer, numa associação, como 

forma de demonstrar que dão apoio ao desporto, mas sem fazer protocolos, sem 

pompa e circunstância. Porque quem está a ver os jogos dirá que “não, não, 

temos aqui políticos que se interessam pelas associações”. Uma grande força 

foi a criação de um grupo de árbitros para o futsal e o transporte de atletas para 

os jogos. 

FGAA 3: Como pontos fortes identifico a proximidade que existe entre o 

Município e as associações. Considero que agora está haver uma resposta 

diferente. Também como mais valia a força das pessoas em cada associação e 

o nosso tecido associativo. 

FGAA 1: Como ameaças identifico os municípios vizinhos e o facto de nós 

continuarmos a ficar para trás. Juntava isto às oportunidades, já que temos um 

gabinete via verde para o investimento em geral, era de apostarmos num 

gabinete via verde para o desporto, no sentido de atração de investimento e da 

aposta de fundos comunitários. Há sempre oportunidades, temos é de estar 

atentos.  
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FGAA 2: Uma oportunidade é o poder político estar mais próximo das 

associações. Uma ameaça tem haver com os subsídios, a atribuição de 

subsídios ser mais justa para todas as associações tendo em consideração o 

número de atletas, porque a injustiça cria mau estar entre as associações. Dão 

subsídios a associações com meia dúzia de atletas e outras com o dobro não 

têm ajuda nenhuma. Acho que devem ser mais justos e repartir melhor. Isto leva 

à desmotivação e afastamento. 

FGAA 3: Considero como ameaça a falta de investimento do Município e a 

escassez de jovens com responsabilidade que queiram tomar conta das 

associações. Se não houver investimento e se a mente jovem não estiver virada 

para aqui, as associações podem fechar. Uma oportunidade será o inverso, acho 

que devemos contar com investimento e a câmara municipal, mais do que nunca, 

deve investir no desporto porque acho que chegou o momento de abrir portas e 

investir. Foram muitos anos sem rigorosamente nada e existe essa vontade do 

associativismo trabalhar para que hajam melhorias. 

 

REGISTO ENTREVISTA 

GRUPAL (FOCUS GROUP) 

ASSOCIAÇÕES FEDERADAS 

IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES: 

FGAF 1 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva federada. 

FGAF 2 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva federada. 

FGAF 3 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva federada. 

FGAF 4 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva federada. 
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FGAF 5 – Participante do sexo masculino, em representação de uma associação 

desportiva do concelho que promove a prática desportiva federada. 

Entrevistador: Qual o papel dos Municípios e do Estado no desenvolvimento 

desportivo? 

FGAF 1: Eu acho que é fundamental. Falo um bocadinho pela modalidade que 

estou a representar. Se o Estado, e principalmente as autarquias, não desse 

apoio ao desporto, dificilmente poderíamos ter alguns eventos, não só na minha 

área, mas em todas as áreas do desporto. Falo da minha área porque é uma 

área em que às tantas necessitamos mais de apoio monetário, pelos custos que 

envolve, principalmente em relação à segurança, neste caso às forças de 

segurança, desde os bombeiros, à GNR e à PSP. Portanto, é muito difícil nos 

tempos que correm, conseguirmos ter apoios privados para podermos fazer face 

a essas despesas. Sem dúvida que se não fossem as autarquias, não 

conseguimos lá chegar. É pena o Estado não apoiar mais, por exemplo, o MAI, 

não apoiar mais um bocado este tipo de iniciativas relacionadas com as próprias 

forças de segurança. O policialmente é bastante caro e bastava que 

mantivessem o que já fizeram em tempos, em que faziam uma redução de 50% 

das taxas a pagar. O MAI atribui-a esses 50% e para nós era maravilhoso, 

porque um custo de 10 mil euros passava a 5 mil. Portanto, acho que é 

fundamental o apoio das autarquias e ainda bem que existe. 

FGAF 3 : Concordo com a opinião do colega porque sem o apoio da autarquia, 

é quase impossível. É através do Município que sentimos ajuda, porque o Estado 

aqui não tem intervenção direta, pelo menos nas nossas modalidades, por isso 

é através do Município que sentimos esse apoio, quer através de infraestruturas, 

quer através dos licenciamentos, apoio logístico, polícia municipal, entre outros. 

Sem essa ajuda e de certa forma algum apoio financeiro, dificilmente 

conseguiríamos por de pé a maior parte dos eventos. Não conseguiríamos 

concretizar, por isso estamos em sintonia. 

FGAF 5: De facto, na questão dos Municípios e do Estado, eu penso que em 

termos de coordenação, daquilo que existe ao nível dos Municípios, ao nível de 

infraestruturas, ao nível de apoios, e acho que estes assumem já um papel 

importante mas tem de assumir um papel ainda mais efetivo, principalmente na 
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coordenação de recursos, na gestão de recursos e de infraestruturas, porque 

muitas vezes fazem-se coisas duplicadas. É importante o assumir deste papel 

por parte do Município, dada a proximidade que tem com os clubes. Contudo, 

principalmente naquilo que são as infraestruturas, o Estado também tem vários 

programas de apoio. Nós candidatamo-nos ao PRID (Programa de Reabilitação 

de Instalações Desportivas), no ano passado, e fomos contemplados com uma 

verba para executar XXXXX. Portanto, esse tipo de infraestruturas, nós por nós, 

nunca iremos conseguir fazer sozinhos. Nós aí tivemos de facto o apoio do 

Estado e da câmara que complementou com uma pequena parte. São sempre 

apoios importantes, porque uma obra de 100 mil euros passou a ser de 60 mil 

euros. É muito ainda, mas 100 mil euros eram impossíveis, pelo que estes apoios 

são importantes. Em termos daquilo que é o papel dos Municípios no desporto, 

o seu papel deve ser, principalmente coordenar aquilo que são as infraestruturas, 

coordenar atividades desportivas existentes porque muitas vezes entramos em 

oferta que já existe, em coisas que não fazem sentido. O Município pode ter um 

papel importante na promoção de atividades diferentes e na gestão de atividades 

diferentes. Nós somos um clube com muitas modalidades e vemos que há 

atividades que não existem e devem ser potenciadas pelo Município. Outras que 

já existem e ocupam recursos que poderiam ser aproveitados noutras 

modalidades. Eu falo nisto porque eu acho que um Município deve ter o máximo 

de modalidades possíveis, não nos devemos focar só em algumas. A câmara 

deve preocupar-se em fomentar a diversidade da oferta e como os recursos são 

limitados, tem de assumir aqui um papel preponderante nisto. 

FGAF 4: Eu penso que a câmara tem de dar apoio aos clubes, que penso que 

neste momento o faz, mas também penso que um clube não pode fazer as coisas 

só a pensar que a câmara vai suportar tudo, a chamada subsidiodependência. 

Nós temos de construir os projetos sabendo que a câmara ajudará no que poder, 

mas não fazer as coisas só a contar no dinheiro na câmara. Não estou a dizer 

que é o que se passa neste momento, mas passou-se durante muitos anos, em 

que as câmaras suportavam tudo e mais alguma coisa. Ainda bem que isto 

melhorou em termos legais e agora tudo é mais transparente e reduzido. Mas 

penso, sinceramente, que a câmara ajuda a nossa associação. Certamente 

pode-se melhorar, vejo Municípios ao lado em que as câmaras dão mais apoio, 
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mais, até nas inscrições dos próprios atletas, em termos federativos. Há muitas 

câmaras que já suportam esse custo desde os miúdos. Aqui ainda não 

conseguem ou ainda não foi um passo que deram, mas acho que será uma coisa 

fundamental. Temos de promover o desporto dos jovens porque certamente em 

termos de vida saudável, em termos dos próprios jovens quando estão 

concentrados, e falo por experiência própria, quando uma pessoa está 

concentrada no desporto não vai para hábitos de vida pouco saudáveis ou outros 

distúrbios normais da adolescência. E nesse sentido toda a gente que faz 

desporto tem uma vida mais regrada. 

Entrevistador: Qual o papel do associativismo na promoção do desporto e da 

atividade física? 

FGAF 1: Eu passava rapidamente pelo Estado. O Estado deve apoiar e há 

muitos países que aproveitam o desporto para promover a imagem do país. 

Lembro-me que há países que fazem os jogos dos continentes há muitos anos 

e na europa houve o primeiro há 4 anos e este ano teremos os segundos. Isto 

tem o seu quê de interessante porque foi no Azerbaijão, não foi em nenhum país 

tipo Alemanha ou França, países grandes que são muito conhecidos. Nesses 

jogos foram investidos centenas de milhões de euros em infraestruturas. Os 

jogos deste ano vão ser na Bielorrússia, outro país em crescendo, algo 

desconhecido. Estes jogos são uma preparação para os jogos olímpicos, e estão 

lá quase todas as modalidades. Por exemplo, na América já houveram 30 jogos. 

Depois temos as câmaras onde, como já referiram, é fundamental o apoio que 

dão às associações. Ou seja, serão as associações e os clubes na freguesia 

local a promover o desporto, a seguir será a câmara que deve apoiar as 

associações e depois o Estado que deve apoiar as câmaras. Cabe às 

associações apresentar um trabalho de qualidade, que penso ser o objetivo de 

todas as direções, para depois chegar à autarquia e demonstrar o que fazem, 

demonstrando porque precisam de apoio. Se o clube não fizer nada, tiver só a 

jogar às cartas no café, não faz sentido a autarquia estar a apoiar porque não há 

nenhum desenvolvimento, não há atletas não há imagem do concelho, porque 

as associações levam a imagem do Município e, quando vão fora, do próprio 

país. 
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FGAF 3: Achei interessante a abordagem do colega no sentido em que quando 

se avança com a organização de um evento, ele por si só deve suportar-se 

financeiramente. Deve-se criar uma forma de o evento, pelo menos, se não 

poder gerar lucro, pelo menos atinja o break even. O principio é criar a iniciativa 

de forma a ela produzir o efeito de proveito dos atletas que estão a participar 

nela e que estes se sintam satisfeitos e de certa forma, os sirva e deixe uma boa 

imagem do evento. Segundo, é tentar que não provoque, pelo menos, nenhum 

prejuízo, que se pague a si próprio. Nas nossas iniciativas estamos relativamente 

próximo disto. Não é fácil, mas estamos próximos. Não é fácil, porque as coisas 

estão cada vez mais caras, por exemplo, a imagem, os abastecimentos, entre 

outros, são custos cada vez mais altos, mas caminhamos no sentido de cobrir 

os custos, pelo menos, que a organização dos eventos consiga gerar os 

proveitos necessários. 

FGAF 1: Relativamente à lógica do utilizador pagador, penso haverem duas 

situações. Por exemplo, àqueles grupos de amigos que gostam de jogar futebol 

e se juntam para jogar futebol, em instalações da câmara, eu acho que esse tipo 

de pessoas deve pagar as instalações. As associações que têm atletas 

federados, que façam competição, as instalações para o treino devem ser 

gratuitas. Para as competições, e falo por mim, penso que nós devemos pedir, 

mas também sermos realistas. A cedência, e falo assim porque já organizo uma 

competição há 25 anos e as instalações foram sempre cedidas de uma forma 

gratuita, e entendo que deve continuar a ser assim, mas se a câmara pagar tudo, 

acho que depois era incomportável para todos os eventos que se organizam no 

concelho. Como o colega já falou (FGAF3), eu não quero fazer a competição e 

ter prejuízo, mas também não me importo que não deia lucro, tem é de se pagar 

a ela própria. Ou seja, durante 20 anos, nenhum atleta pagava inscrição porque 

eu conseguia patrocínios. Desde que deixaram de haver patrocínios, passamos 

a cobrar pelas inscrições e esse valor dá para pagar todas as despesas. Eu 

penso que assim é coerente, ou seja, o Município cede as instalações de uma 

forma gratuita, assim como algo mais, por exemplo, a polícia municipal, e os 

clubes têm de arranjar forma de pagarem as outras despesas. 

FGAF 5: No nosso caso, não é bem por evento. Nós temos uma atividade anual 

enorme. Temos cerca de XXXXX equipas a necessitar de pavilhão para jogar e 
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treinar diariamente. Esta temática para nós é muito importante, aliás, 

fundamental. Imagine, nós temos XXXXX ocupado todos os dias e a toda a hora, 

utilizamos o pavilhão municipal, o pavilhão de Negrelos, o de Rebordões, a 

escola XXXXX. Naturalmente que isto entra na lógica que falei anteriormente. As 

câmaras gerirem as infraestruturas para que possam de facto promover o 

desporto, sendo que o desporto é promovido por nós, pelas nossas associações, 

naturalmente coordenando por estas, mas pondo as infraestruturas à disposição 

das associações do concelho. Não falo em assumir os custos da promoção de 

um evento, de policiamento, etc., não é isso que está em causa, o que está em 

causa é disponibilizar as infraestruturas, ter infraestruturas que cubram as várias 

atividades. Apostar aí! O Município da Maia é um exemplo claro de um Município 

que apostou fortíssimo em infraestruturas desportivas e que as colocou ao dispor 

das associações. Mais, em coordenação com os ministérios de educação, em 

que os pavilhões no fecho das escolas são do Município, etc. Isso é fundamental. 

Nós não conseguíamos viver se não tivéssemos infraestruturas da câmara ou 

das escolas. Sem isso, com a nossa dimensão, era insustentável a prática com 

o número de equipas que temos. 

FGAF 4: Nós jogamos em pavilhão e os pavilhões têm sempre o mesmo 

problema. O uso é noturno, diurno está vazio. Um acaso excecional é o XXXXX 

que tem um protocolo com a XXXXX e troca aulas pela utilização à noite, 

conseguindo desta forma ocupar o seu pavilhão durante o dia. Mas o maior 

problema é sempre esse, a procura no mesmo horário. Em Santo Tirso há um 

grande problema, não há muitos pavilhões. Se formos a Braga, qualquer 

freguesia como Burgães ou Reguenga, qualquer freguesia como estas tem um 

pavilhão, simples, básico mas tem. Esse é o problema que se põe. No caso da 

câmara, entendo que devem ceder com peso e medida. Se calhar, com maior 

peso e medida, deixar utilizar da mesma forma mais associações. Também 

concordo que o uso estatal deve estar sempre à frente do uso particular. Não sei 

se acontece, mas não seria de bom grado se as juntas de freguesia tivessem os 

pavilhões ocupados particularmente por uma coisa que deve ser de todos, isto 

é, se é da freguesia ou da câmara deve estar ao serviço dos clubes. Nós por 

acaso temos tempo no municipal, e depois temos um protocolo com a câmara 

que nos subsidia o tarifário de algumas horas na escola, mas as outras pagamos 
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nós, com um custo de vinte e um euros à hora, no agrupamento da XXXXX e 

diga-se, vinte e um euros à hora não é fácil. 

FGAF 3: Ia dizer que, salvaguardando, obviamente, a proporcionalidade de 

atletas que compõem cada uma das associações, mas de qualquer das maneiras 

temos de ter em conta que esses espaços têm de ter uma gestão muito 

cuidadosa. Eu tenho muitas dúvidas que a câmara consiga disponibilizar a todas 

as associações e na medida em que precisam, na medida das suas 

necessidades, a todos, gratuitamente. Acho muito complicado. 

FGAF 5: Se me permite, nem gratuitamente nem pago. Não há. 

FGAF 3: Certo. De qualquer das maneiras, como não é possível fazer a gestão 

nem de uma forma nem de outra, tem de haver uma justa medida, de se criar 

uma forma de ser justo para todos, dando a todos a possibilidade de usar, claro, 

salvaguardado essa proporcionalidade. É evidente que há associações que têm 

uma representatividade de atletas muito maior do que outras, logo têm de ter 

obviamente, mais espaço. Por outro lado, também penso que era importante a 

nível associativo haver um encontro, dialogar sobre isto, na defesa do próprio 

interesse de cada associação e até encontrar soluções que às vezes é mais 

difícil ao Município, por si só, chegar lá. Se calhar, se conversarmos, 

encontramos melhores horários e espaços. Dou-lhes um exemplo, a nossa 

associação, em termos indoor não ocupa espaço nenhum, é só quando 

realizamos um evento como o XXXXX em que precisamos de apoio indoor, mas 

é momentâneo, acontece apenas uma vez por ano. Depois, temos o XXXXX, 

mas isso é tudo feito na natureza. Temos também o XXXXX, também em espaço 

ambiente. 

FGAF 2: Acho que fugimos todos um bocado à tua pergunta, sobre o 

associativismo. No fundo acho que todos nós, se estamos no associativismo e 

somos presidentes ou estamos à frente da direção, de uma associação ou clube, 

queremos ter o máximo de miúdos, levar os miúdos para o desporto, seja ele 

qual for. E, portanto, acho que é fundamental nas nossas associações 

cativarmos as pessoas, os pais, os próprios alunos, os próprios desportistas a 

trazerem os amigos, os irmãos, toda a gente, para que realimente o desporto 
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seja mais desenvolvido e haja mais possibilidades para todos. E nós temos um 

papel muito importante nisto. 

Entrevistador: Qual a relevância do planeamento estratégico, como é que 

pensam que este deve ser construído e a qual a sua relação com o 

desenvolvimento sustentável?  

FGAF 2: Um plano estratégico é sempre importantíssimo. Portanto, há um plano, 

há uma estratégia e se a estratégia for boa, o plano funciona, funciona para todos 

e para o objetivo de quem o definiu. Portanto, acho fundamental que haja um 

plano estratégico pelo que é de o fazer. Na sua construção, e parece-me que 

queres sacar algumas dicas (risos), temos de considerar que temos aqui vários 

desportos, várias modalidades, com realidades diferentes, uns precisam de mais 

apoio financeiro, outros de apoio logístico, pela dimensão dos eventos, de âmbito 

nacional ou internacional, e tudo isto muda a visão com que vemos das coisas. 

Há uma diversidade muito grande por isso é complexo criar esse plano 

estratégico, mas, o fundamental, minha opinião, já foi aqui falado. É necessário 

tentar equilibrar os recursos, tentar equilibrar os eventos, quais os mais 

importantes, quais são aqueles que melhor servem o nosso concelho para que 

se faça uma gestão mais cuidada e melhor para todos os atletas e para todos. 

Agora, é muito ambíguo o que estou a dizer mas realmente tem de se começar 

por algum lado e passará por definir isso, se a estratégia do Município é ir para 

os desportos só de pavilhão, se para os desportos no rio, que infelizmente não 

há grandes associações que façam desportos no rio, e também sabemos que 

ainda é difícil pela qualidade das águas (Rio Ave), mas poderíamos ter 

canoagem, motonáutica, uma série de desportos que com certeza também 

seriam mais caros. Por isso, é algo complexo. 

FGAF 3: Eu acho que hoje em dia não se faz praticamente nada sem 

planeamento. Tem de haver um planeamento da estratégia do investimento, o 

que é que deve ser investido e em que áreas, pela importância que isso tem para 

definir de que forma devemos canalizar e apoiar as associações que temos e, 

se calhar, incentivar à criação de outras, como disse o colega (FGAF 2), por 

exemplo, novas modalidades de água. A cidade viveu bastantes anos de costas 

voltadas para o rio, mas atualmente estamos a regressar. Se calhar, não vai 
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demorar muito a surgirem, seria muito bom e isso iria ajudar a desenvolver mais 

o concelho e a gerir melhor o que temos. 

FGAF 2: Eu acho que aquela ideia de perguntar à população seria complexo. 

Deveríamos reduzir o espectro. Não quer dizer que a opinião de um qualquer 

munícipe não seja tão boa ou melhor que a nossa. Agora, nós temos alguma 

coisa mais, quanto mais não seja a experiência que os outros não têm. Podem 

ter opiniões interessantes, mas ia ser muito mais complicado fazer assim. 

FGAF 1: Eu acho que estas de parabéns Jorge porque, a inteligência que tinhas 

dentro dos tatamis estás a tê-la aqui. Ou seja, primeiro já tiveste a ideia de fazer 

um plano estratégico. Podem dizer que não é nada de mais, mas alguém tem de 

se lembrar, ter a ideia e fazer. Depois, esse alguém ou outros terão de levar a 

ideia para a frente. Eu penso que a melhor forma de construir um plano 

estratégico é desta forma, porque auscultar a população em geral é difícil. Acho 

que este passo está correto, deves auscultar as associações, depois as juntas 

de freguesia, que têm muito conhecimento do seu território e da sua população, 

e depois o plano estratégico deveria ter o compromisso dos políticos para o 

implementar. Em Portugal temos esse grave problema. Muda o governo, muda 

tudo. Nas autarquias é igual, se a cor política for a mesma, a diferença de rumo 

não é muita, caso contrário já sabemos como é. Em Portugal, as autarquias 

comunistas, por exemplo, são aquelas que melhores condições têm para a 

prática do desporto. É a linha orientadora que têm. Muda o político, mas 

mandem-se a cor, logo mantem-se a linha. Por exemplo, os países comunistas 

são mais bem desenvolvidos ao nível desportivo, apostaram muito no desporto, 

penso eu, para dar imagem ao país. Nos Jogo Olímpicos, por exemplo, a Rússia 

sempre foi uma grande vencedora. Neste caso em particular, acho que é 

importante avançar, fazer este plano, depois a autarquia recebe-o e esperemos 

que, se achar interessante, continuem o processo, porque é minha opinião, este 

executivo tem-se virado mais para as pessoas, apoiando em termos de desporto, 

sendo na linha do anterior mas, pelo que me apercebo, não só em relação ao 

XXXXX, que é uma minoria pequena no concelho, mas pelo que vejo têm havido 

um incremento no apoio à pratica do desporto, seja infraestruturas, desporto 

sénior mas, é pouco, como já aqui disseram. 



Apêndices 

 

CCCVIII | P á g i n a  
 

FGAF 5: Um plano estratégico deve versar sobre várias temáticas. Deve versar 

sobre a política de infraestruturas do município, deve versar sobre os apoios, 

que tipo de apoios, como os conceder, que critérios para as associações, para 

os atletas, em termos daquilo que é a sua dimensão, do que são os seus 

resultados; deve coordenar todo este movimento associativo e não fazer coisas 

isoladas. Muitas vezes vê-se coisas a aparecer do nada, “vamos fazer isto agora, 

e depois vamos fazer aquilo”. Ou seja, haver uma interligação e uma 

comunicação muito maior entre a câmara e os clubes. Os clubes ficam a saber, 

muitas vezes, muito à posteriori, de iniciativas em que até poderiam ter um papel 

ativo em conjunto com a câmara municipal. Portanto, quando fala em estratégia, 

eu penso que é muito por aqui, é haver este trabalho de coordenação, de 

definição de metas, de critérios, de aposta clara em infraestruturas mediante 

aquilo que são os objetivos. Naturalmente, para a câmara é interessante um 

clube estar na primeira divisão, ou ter um atleta que é um supra-sumo. Que seja 

assumido o tipo de apoio que se dá a um clube que consiga esse fim, o tipo de 

apoio que se dá a um atleta que consiga atingir esse patamar. Penso que é muito 

importante isso estar definido e penso que o critério que hoje existe será mais 

pela dimensão, penso que é um bocado por aí. Antigamente, era futebol e depois 

dimensão. Agora já vemos que é dimensão, porque falo por mim, neste 

momento, juntamente com o XXXXX, temos o XXXXX contrato do concelho e 

não era assim. De facto, temos cerca de XXXXX atletas federadas, mais cerca 

de XXXXX porque temos XXXXX e XXXXX. Neste momento, de facto, existe 

este critério, mas nem todos os clubes têm de ter dimensão em termos do que 

nós temos. O Futsal, se consegue subir à primeira a divisão, tem de ser premiado 

por isso, às tantas, se esse é o objetivo, digo eu. Se a câmara pretende ter um 

atleta de renome, fomentar junto das associações para que se consigam esses 

resultados. Quanto à sustentabilidade, acho que isso é uma questão muito em 

voga, portanto nós temos feito alguns investimentos em termos de energias 

renováveis, de melhoria naquilo que são as nossas infraestruturas. Nós temos 

um XXXXX, para proporcionar melhores condições de prática desportiva para os 

nossos jovens e isso no fundo é a nossa principal premissa. Proporcionar aos 

jovens do concelho, mais do que resultados desportivos, mais do que brilharetes, 

uma prática desportiva devidamente enquadrada por técnicos qualificados e o 

melhor enquadramento infraestrutural possível. Nós somos um clube pobre, 
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ninguém tem dinheiro (risos), mas essa é a premissa principal. Se depois daí 

advier alguma coisa, e surge sempre porque o trabalho é bem feito, muito bom, 

mas isso não é a premissa base. Portanto, em termos de infraestruturas temos 

tidos essa preocupação em direção a um ajustamento sustentável. 

Entrevistador: Que evolução gostaria de ver no concelho, ao nível do 

desenvolvimento desportivo, até 2030?  

FGAF 1: Eu gostava de ver um aumento dos desportistas e com o apoio deste 

plano criar condições para que todas as modalidade tivessem campeões 

nacionais, não sei se isso é possível, por exemplo do automobilismo só sei que 

correm em carros, não percebo de mais nada de campeonatos e sei que há cá 

prova.  

FGAF 2: Mas temos, temos o Armindo Araújo que é campeão nacional. 

FGAF 1: Sim está bem, mas não era bem nesse sentido que eu quis dizer. Há 

atleta, por exemplo, que têm de ir para Espanha para terem resultados 

desportivos. Por exemplo, o Rui Bragança, que está a treinar em Espanha. 

Penso que isso deveria ser a autarquia a criar condições, se possível um centro 

de alto rendimento para as várias modalidades, com pessoas qualificadas. 

FGAF 2: Ou fazer protocolos e levá-los lá, pegar nos nossos melhores atletas e 

levá-los lá. Por exemplo, aos melhores proporcionar-lhes estágios nesses locais. 

FGAF 1: Sim, por exemplo, mas não podiam ser todos. Por exemplo, eu falo do 

XXXXX. Nas aulas que eu dou de XXXXX não tenho tempo para fazer um treino 

físico como deveria ser, e então no pouco tempo que tenho dedico-me à técnica. 

Eu dou indicações para fazerem, mas não há um local próprio, ou vão para um 

ginásio particular e pagam, e andam lá abandonados, ou não têm soluções. Isso 

seria importante, ou seja, criar condições para que permitisse o complemento 

para qualquer modalidade. É logico que não dá para um carro ir lá para dentro, 

mas dava para criar condições para o piloto se preparar fisicamente para depois 

ir correr. Digamos que a autarquia poderia identificar, dentro de cada 

modalidade, um, dois ou três atletas, os chamados atletas de elite, e estes já não 

queremos que eles sejam campeões nacionais, queremos que sejam campeões 

internacionais. 
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FGAF 2: Mas a câmara tem apoiado os atletas de topo com os contratos de 

patrocínio desportivo, por exemplo o Armindo Araújo e aquele jovem das motas, 

que acho que é algo de fundamental e que deveria acontecer também no âmbito 

do futsal, do karaté, do futebol, entre outras. Há quem critique muito dar dinheiro 

ao CD Aves e eu acho que sim, se estão na primeira divisão, da mesma forma 

que se dá a um Armindo, ou a outro, acho que sim, que se deve apoiar. 

FGAF 5: Mas aí já se mete outro tema, o das SADs, do desporto profissional. 

FGAF 2: Pois, ok, aí é diferente. Mas eu estou a falar de, digamos, pegar nos 

atletas de alta competição, dos melhores e dar-lhes a oportunidade para que 

possam evoluir ainda mais. Até 2030 gostava de ver as outras modalidades a 

surgirem em que poderíamos ter potencial, seja de rio ou de monte, que nos 

últimos anos têm aparecido muito, como por exemplo, a parte da orientação, dos 

trails e mais um leque de atividade que não estou totalmente por dentro, mas 

acho que temos potencial porque a nossa cidade tem tudo. Só nos falta o mar. 

Temos o rio, temos o monte e temos as infraestruturas, algumas que têm de ser 

melhoradas. 

FGAF 3: Penso que, para além de apoiar os atletas e os clubes de elite, por 

assim dizer, acho que também há necessidade de fazer um trabalho de base. É 

importante, principalmente para as crianças que estão a iniciar, para que possam 

evoluir, criar também apoios e uma situação que lhes seja favorável à evolução 

porque por vezes perdem-se um bocado no meio do caminho pela falta esse 

apoio. Acho que é um investimento que pode ser bastante melhorado. O clube 

faz o trabalho dele, mas, por exemplo, nós em termos de XXXXX temos um 

conjunto de atletas que aqui é relativamente fácil colocá-los na maioria das 

provas. Mas depois há estágios, provas internacionais, por exemplo, há 

participações em provas europeias e mundiais e nós não temos possibilidade de 

custear. Eles acabam por ficar pelo terreno nacional. Não têm hipótese porque 

é bastante caro, em termos de preparação, em termos de estadia, enfim, em 

todos os termos. Não há financiamento para isso. 

FGAF 4: Até 2030 eu gostava de ver o Município com mais praticantes. Eu 

gostava de ter dados estatísticos para saber se hoje clubes como o FC Tirsense 

ou o GCST tem menos praticantes, por causa da taxa de natalidade estar a 
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baixar. Estando, logo aí há menos atletas. Não sei os dados estatísticos, mas 

penso que neste momento há menos crianças, pelo que o número de atletas 

estará reduzido. Também não sei se a nossa juventude, se os nossos 

adolescentes, devido a esta situação virtual e tudo mais, cada vez menos se 

ligam ao desporto e àquela obrigação porque, quando tu entras no desporto, 

quando chegas a iniciado ou juvenil, já tens aquela obrigação de treinar, treinar, 

treinar. E, a partir daí, tens aquela obrigação, em que o clube já te obriga. Se 

queres compromisso, queres, senão queres, vai embora.  

FGAF 2: Eu acho que ele tem muita razão nisto. Cada vez temos menos atletas. 

Por isso é que nós associações temos um papel fundamental para cativar e 

trazer atletas. 

FGAF 4: Eu sou sincero, nós este ano tivemos uma equipa no campeonato 

XXXXX e em Santo Tirso não se deu muito relevo, mas são só XXXXX em 

Portugal, e tivemos muita dificuldade. Eu dizia aos miúdos que eles faltavam 

mais aos treinos do que os iniciados. Porque não há compromisso, vão para a 

faculdade e faltam, festas de anos e faltam, namoradas e faltam. No meu tempo 

o meu compromisso era sempre com os treinos e com a bola, depois estava o 

resto, ponto final. Hoje não é assim e é daquelas coisas que não sei se daqui a 

10 ou 15 anos, como é que estarão os jovens, se vão querer praticar desporto 

ou não. Nós no XXXXX vamos fazer uma coisa nova, que o XXXXX faz e muito 

bem. Faz a nível de todas as modalidades, que é tentar ir às escolas e cativar 

alguns miúdos da terra, porque nós também temos outro problema, fugindo um 

pouco à questão, o nosso maior inimigo é o futebol de 11, porque toda a gente 

quer ser o Ronaldo. E os pais, muitas vezes também querem que eles sejam 

Ronaldos e depois chegam ali a uma idade e saem.  

FGAF 3: Agora imagina os outros desportos, nomeadamente o XXXXX, em 

relação ao futebol. 

FGAF 5: Exatamente, era isso que ia dizer, isto é um problema sociológico. 

Todos os miúdos querem jogar futebol ou futsal, é a primeira opção. 

FGAF 4: Se calhar o andebol ganha ao futsal. 
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FGAG 5: Talvez pela história que já temos aqui em Santo Tirso, mas 

genericamente todos querem jogar à bola. Mas o problema que o colega falou é 

pertinente, há imensos miúdos, mais oferta e menos propensão para a prática 

desportiva. Portanto, o trabalho dos clubes tem de ser cada vez mais efetivo, por 

exemplo, a ida às escolas e nós fazemos isso, porque se nós não formos lá, é 

muito mais complicado e este trabalho de divulgação é cada vez mais difícil. Nós 

temos, inclusivamente, concorrência interna, mas acima de tudo temos de nos 

adaptar, acima de tudo mais do que estar a concorrer uns com os outros, é 

fomentar a prática desportiva. Nós, por exemplo, no XXXXX este ano, como 

havia esta concorrência interna, determinamos que as abordagens às escolas 

tinham de ser feita em conjunto entre modalidades. Acabou irem separados, vão 

juntos e os jovens fazem uma semana cada modalidade e depois escolhem. Para 

nós o importante é proporcionarmos a prática desportiva aos jovens. 

FGAF 2: Nós sempre fomos assim, ativos, os jovens de hoje é que não são assim. Está 

a desaparecer um pouco isso. 

FGAF 5: Nós só tínhamos dois canais televisivos, não é (risos). 

Entrevistador: Identifiquem algumas necessidades ao nível das infraestruturas? 

FGAF 5: Essa questão é para rir (risos). Eu acho que o Município tem muita falta de 

infraestruturas. Falando pelos desportos que promovemos, desportos de pavilhão, acho 

que a coordenação das infraestruturas municipais, infraestruturas escolares, ainda é 

muito reduzida para a oferta que tem aparecido, de vários clubes, de diferentes 

modalidades. Acho que é muito reduzida. Devia haver, também, uma maior interligação 

entre os Municípios e as escolas de modo a otimizar o recurso às instalações 

desportivas escolares. Acho que o Município tem de facto de definir o que é que quer e 

o que é que pode proporcionar às associações nestes aspetos: quais as atividades, 

quais as modalidades que pretende promover. Volto a dar o exemplo da Maia, na Maia 

têm oito ou nove piscinas, todas as freguesias do Município têm um pavilhão desportivo, 

portanto. Muitos deles são em coordenação com os agrupamentos escolares e acho 

que isso é fundamental. Em Santo Tirso há muito a fazer nesta área. Nós vimos agora 

a dificuldade que foi com as obras do pavilhão municipal. Podemos até pensar numa 

lógica intermunicipal, não vejo inconveniente nisso. É a tal coordenação que falamos 

ser necessário. Acho que, mais uma vez é de aproveitar aquilo que existe, não faz 

sentido existir uma piscina em Ribeirão e fazermos uma só porque sim, por estar ali ao 
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lado e ser em Santo Tirso. Isso não faz sentido. Mas às tantas, faz sentido ter uma 

piscina num local mais central e isolado, onde não existe. Por exemplo, nós temos 

XXXXX, não é? Que condições nós temos para a XXXXX que treina oito a nove vezes 

por semana, quais são as condições que nós temos? Como é que havemos de evoluir 

mais? Não temos hipótese! A base de captação é reduzida, assim como o espaço. Quer 

dizer, uma coisa é treinarem oito miúdos numa XXXXX, outra é treinarem dois. É muito 

complicado. Portanto, eu acho que aí há muito a fazer, mas tem de ser de uma forma 

sustentada e porque não, entre Municípios e englobando as escolas. Se queremos de 

facto fomentar mais desporto, temos de criar mais pavilhões. Nós lançamos uma 

modalidade nova há dois anos, que foi a XXXXX e não aceitámos mais inscrições 

porque não temos onde os meter. Corremos tudo, todos os pavilhões, tudo. Não há!  

FGAF 2: Mas tem de haver uma análise, também não vamos fazer dez pavilhões e eles 

depois não terem utilização. 

FGAF 5: Óbvio, por isso é que falo desta coordenação e gestão concertada. 

FGAF 3: Seria bom criar todas as condições para toda a gente e era preciso, de facto. 

Teria era de haver dinheiro para poder construir isso tudo, o mais rapidamente possível 

e em tempo útil. Tem sido feito muito investimento. Agora pode-se dizer que começou 

mais tarde em comparação com outros Municípios. Ok, mas se calhar desenvolvemos 

outras coisas que os outros não resolveram, são opções políticas e estratégias. Agora, 

também é uma questão de mentalidades e ao bocado é curiosa a questão colocada, da 

partilha entre Municípios de espaços que podem servir as várias associações com sede 

nesses Municípios. Ok, ótimo, mas temos de pensar que mentalmente nós estamos a 

evoluir, bastante até nestes últimos anos, mas não era assim no passado. Na mesma 

freguesia tinha de haver uma sede para o rancho, outra para a associação X e outra 

para associação Y, porque eles não partilhavam o espaço. É precisamente isso que 

temos de pensar, é criar um espaço que possa servir de base para as várias 

associações, em que possam todos trabalhar, mas ainda é difícil. Eu sei que há muitas 

situações onde se coloca no mesmo espaço a sede de várias associações e há sempre 

a tendência para não se entenderem, de não partilharem, quer os espaços quer os 

custos. E há coisas que não se resolvem porque ficam à espera uns dos outros. Estão 

a ver a dificuldade de gerir isto. Ao nível das infraestruturas era interessante contruir 

soluções para os vários desportos na natureza, fazia todo o sentido, seja btt, trail, 

percurso pedestres, ou downhill. 

FGAF 2: Eu tenho um sonho, por questões de acessibilidade, junto à autoestrada (A3), 

termos um zona para o automobilismo em Santo Tirso, como há em Lousado, que 
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pudesse abranger várias modalidades. Estamos a falar de custos muito grandes, mas 

se pudesse abranger o karting e uma pista como a de Lousado ou Baltar, mista, de terra 

e asfalto, em que pudéssemos propor às equipas para treinarem, fazer eventos ou 

alugar, era fantástico. Por exemplo, a de Lousado tem o shackdown do rali de Portugal, 

que é um teste que os pilotos fazem antes de começar o rali. Este espaço pode ser 

privado, pode ser público, ou da própria câmara que o pode ceder a uma associação da 

terra para gerir, e tentar que aquilo seja rentável para a própria câmara, numa lógica de 

concessão, por exemplo, que hajam eventos, as equipas paguem e percentagem do 

pagamento seria para a câmara. Porque isto, também ao nível da economia, e vocês 

todos sabem o impacto do rali que é promovido em Santo Tirso, traz sempre muita gente 

aqui, por isso, ao nível da economia, a cidade e todas as freguesias usufruiriam desta 

infraestrutura. 

FGAF 3: Para termos uma ideia, por exemplo, algumas das zonas em que passam os 

atletas em corrida no monte, nem todos os terrenos são públicos, ou seja, andam em 

terrenos privados, pelo que têm de ir falar com as pessoas a avisá-los que vai decorrer 

um evento e se não há inconveniente em autorizar. Sei que eles começam logo por dizer 

que não querem nada porque vão para lá de mota e bicicleta. Ou seja, a falta de 

regularização de um espaço onde possam praticar esse tipo de modalidade faz com que 

andem em debandada por todo o lado. Claro que a importância que tem um evento 

como o rali é enorme, mas nós, por exemplo, com o XXXXX colocamos aqui mais de 

XXXXX atletas em prova e agora temos de pensar nos familiares, amigos e os 

interessados que vêm à cidade. 

Entevistador: Enumerem algumas medidas, ações e estratégias que gostariam de 

ver implementadas no município? 

FGAF 4: Se calhar, às vezes penso que poderíamos ver a própria câmara, extra 

contratos programa, a dar apoios conforme o resultado desportivo. Eu sei que 

isto é difícil, mas porque não? 

FGAF 5: Mas isso é possível, tem é de estar enquadrado dentro de um contrato 

programa de desenvolvimento desportivo. 

FGAF 4: Mas pode dizer-me se quando estavam na XXXXX recebiam mais ou 

igual? 

FGAF 5: Não tem nada haver com os resultados. 
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FGAF 4: Então está-me a responder que era rigorosamente igual. Então, sendo 

assim, não sei até que ponto a câmara pode apoiar tanto as modalidades 

coletivas como as modalidades individuais e eu sei que, este ano, embora sendo 

uma coisa muito irrisória, mas acho que fez contratos programas em termos 

individuais, que foi muito importante. Mas também premiar as coletividades por 

subirem de divisão ou ganharem determinada coisa. Quanto aos critérios, terá 

de ser alguém, certamente, a definir. 

FGAF 1: Eu por exemplo, continuando este assunto, penso que seria uma ideia 

interessante fazer como faz o comité olímpico, ou seja, dá bolsas aos atletas 

com os mínimos. Aqui o Município poderia dar aos estudantes universitários. Por 

exemplo, o XXXXX tem um jogador de XXXXX que é titular na equipa e vai 

estudar para Coimbra. Este atleta passava a receber uma bolsa na condição de 

ele continuar a competir na equipa. Isso é capaz dessa bolsa lhe pagar a 

dormida, o quarto ou a deslocação e era um incentivo para que aquele atleta não 

deixasse a equipa. O clube não pode fazer isso, porque se faz a um tinha de 

fazer a todos. A câmara também não podia fazer a todos, tinha de haver critérios, 

para todas as modalidades. Tínhamos de provar a qualidade, para não correr o 

risco de amiguismos, tinha de ser provado de alguma forma e penso que isso 

seria uma ajuda importante. Porque já aqui todos falamos, e sabem que dou 

aulas em XXXXX há XXXXX anos e atletas no ensino superior e a continuar a 

competir só tive quatro, todos os outros foram-se embora. Quer dizer, é muito 

pouco e porquê? O clube é pequeno, não pode dar nada, se houvesse um 

incentivo, além destes quatro, que deixaram tudo o resto para trás, poderiam ter 

sido muitos mais. Isto seria uma novidade e um grande incentivo para que eles 

continuassem ligados aos clubes e ao concelho. 

FGAF 4: Em termos de desportos coletivos seria um pouco difícil. Quem não 

treina não joga e, normalmente o que acontece é que vão para uma equipa para 

onde vão estudar, seja Coimbra ou Lisboa. Nas modalidades coletivas quem não 

treinar, não jogar, digo eu. 

FGAF 1: Mas se calhar se estivesse no Proto já conseguiriam certamente. 

FGAF 4: Sim, temos exemplo de um jovem que estuda em Braga e vem treinar. 
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Entrevistador: Identifiquem fraquezas, forças, ameaças e oportunidades para o 

desenvolvimento desportivo do concelho? 

FGAF 1: As fraquezas acho que já foram sendo faladas, como é exemplo a falta 

de infraestruturas desportivas. Também uma coisa que seria interessante, se 

fosse possível conseguir uma pista de atletismo, visto que há alguns praticantes 

de atletismo, seria importante. Essa oportunidade de proporcionar o desporto no 

rio também seria importante e, ainda nas fraquezas, identifico o facto de 

estarmos muitos anos sem apoio completamente nenhum, porque os contratos 

programas são recentes, antigamente dava-se uma ajuda assim assim, e 

conforme eles gostassem das direções dos clubes, o que penso ter sido uma 

grande fraqueza. Outra fraqueza é que também haviam clubes que funcionavam 

sem direções e sem estarem registados. Talvez esses clubes andaram a gastar 

recursos de uma forma ilegal que poderiam ter feito fartura a outros, ou eles 

próprios, se tivessem trabalhado de outra forma, não é. Penso que, outra 

fraqueza é a autarquia não ajudar as associações em termos de transporte para 

as provas, porque há muitos clubes que não têm ninguém. Eu sei que o 

Município também tem poucos veículos, mas seria outro investimento que a 

autarquia poderia fazer, mas na minha opinião é uma fraqueza porque há outras 

que têm muitos autocarros e carrinhas de nove lugares e fazem esse transporte. 

Depois, como tudo, teria de ser regulamentado.  

FGAF 2: Eu acho que a fraqueza era por exemplo a câmara não apoiar o 

desporto. Não termos uma pista de atletismo é também uma fraqueza. Era, 

também, superinteressante tentar explorar a parte do rio, é uma fraqueza não o 

explorar. Acho que já se explorou alguma coisa, fazendo aquela praia urbana, 

que também dá algum alento, mas, depois, os desportos que podem acontecer 

no rio não existem pelo que  acho ser uma fraqueza. 

FGAF 3: Acho que era importante o Município conhecer melhor as associações 

que tem. Conhecer melhor, mais especificamente as áreas em que cada um 

intervém, a parte do desporto que preenche, porque isso também ia potenciar a 

forma como incentivar a relação entre as próprias associações. Ou seja, uma 

fraqueza pode ser a falta de relação interinstitucional. 
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FGAF 4: Como fraquezas destaco as infraestruturas e tudo o que a câmara não 

faz para apoiar o desporto, seja ao nível das inscrições, ao nível de condições, 

ou ao nível da cedência gratuita das instalações. Ou seja, que proporcionem aos 

clubes condições para treinar, porque nem sempre se trata de dinheiro. É uma 

fraqueza não haver uma relação de melhor coordenação entre as instituições. 

FGAF 5: Tudo isto leva ao ponto que tenho vindo a falar, coordenação. 

Coordenar aquilo que cada associação tem, ter este conhecimento. Coordenar 

as infraestruturas que existem, tentar potenciá-las e permitir às instituições tirar 

o máximo de proveito delas. E faz falta priorização. Acho que isso é definir, no 

fundo, definindo coordenação e prioridades, acho que falamos de um plano 

estratégico. 

FGAF 1: Antes de passar para as forças, esqueci-me à pouco, mas também 

poderá ser uma fraqueza, o facto da autarquia não ter, por exemplo, dois ou três 

polos no concelho onde os atletas se possam dirigir, ao final do dia, com um 

médico, um enfermeiro e um massagista para dar apoio aos clubes amadores. 

Por exemplo, CD Aves não precisará porque tem equipa médica, mas a grande 

maioria não terá. Definir um critério, mas esse apoio era importante. Isto não 

seria um custo muito grande para a autarquia, mas penso que seria 

importantíssimo para as associações. Uma força, é o nosso pavilhão municipal. 

Eu tenho o orgulho de termos um pavilhão que é dos melhores que há em 

Portugal.  Eu ando por esse país fora, como andarão outros, e bem vejo. Quando 

comecei aqui a organizar provas, as pessoas ficavam maravilhadas com as 

condições. Depois, a localização é uma força. Já agora, outra fraqueza, esqueci-

me, são as condições de hotelaria, temos poucas camas, embora não possa ser 

a câmara nem o plano estratégico a resolver isso. 

FGAF 2: Mas deixa-me só completar, uma fraqueza é não desenvolver o Monte 

da Nossa Senhora da Assunção. É uma fraqueza e poderia ser completada com 

um hotel. Era uma mais-valia ao nível de câmara e para os desportos que se 

praticam lá. 

FGAF 1: Uma mais-valia, também na minha opinião, é o parque Sara Moreira, 

aquela praia urbana deu-lhe outra vida, embora seja muito pequena, mas o 

parque, pelas condições que proporciona, condições em geral, é uma mais-valia 
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e foi um grande investimento municipal porque as pessoas usufruem dele de 

uma forma gratuita e é muito visitado, pelo que acho que foi um sucesso e será 

uma força. 

FGAF 2 :Eu acho que é de tirar o chapéu à câmara pela qualidade dos parques 

que estão a criar. Numa altura em que se fala que não há parques, que não há 

verde e está tudo arder, nós aqui temos tido esse cuidado. Temos o parque do 

Ribeiro do Matadouro, o parque de Geão, o parque Sara Moreira, temos uma 

série de parques, uma série de verde, temos o D. Maria II, portanto, acho que 

temos uma qualidade aqui de parques superinteressante e é uma muito mais-

valia. A situação geográfica é outra força. Eu costumo dizer que o nosso XXXXX 

é bem-sucedido, não pelo facto de sabermos bem receber, porque os tirsenses 

sabem bem receber e isso ajuda muito, mas também por estarmos muito bem 

localizados. Estamos a 30 minutos do Porto, Guimarães, Braga, Vila do Conde 

e pouco mais de Viana, por exemplo. Estamos muito bem situados, com muito 

boas acessibilidades. 

FGAF 3: Além dos parques e da localização geográfica que já foram 

referenciados, estamos a evoluir no sentido das ciclovias e pistas, o que ajudou 

muito no desenvolvimento dos atletas, pois permitiu que saíssem do centro 

urbano para os montes. Lembra-me que antes havia uma entrada que era junto 

ao parque do Ribeiro do Matadouro. Entrava-se por ali, ia-se dar a volta à 

Assunção e saia-se pelo mesmo lado. Hoje já há outras soluções, outras 

acessibilidades, por exemplo, entrar no percurso pedonal, ir ao parque Sara 

Moreira, passar pelo outro lado, passar por Areias e vir já pela nova via 

panorâmica. Isto é muito bom e é uma força. 

FGAF 4: Eu penso que dentro da cidade, quem mora em Santo Tirso adora morar 

cá. É uma cidade pequenina, tranquila, com espaços verdes e onde toda a gente 

gosta de morar. Os exames médicos gratuitos para os clubes, neste caso para 

os atletas, foi uma medida importante, coisa que antes nos custava seis ou sete 

euros é agora gratuita, refletindo-se numa poupança para os clubes. Há muita 

coisa positiva, mas nem sempre, há algumas coisas que nem sempre são 

positivas. Às vezes há estas coisinhas políticas e burocracias a mais, que tenho 

de marcar como fraquezas, mas que serão iguais aqui, em Faro ou em Lisboa. 
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FGAF 5: Como forças, já foram referidos muitos aspetos e concordo com eles 

todos, mas acho que ninguém referiu esta força aqui, que é das associações que 

representamos e da capacidade organizativa e de know-how que as associações 

existentes no concelho possuem. Se formos ver, cada um dos que aqui está 

organizou eventos que trouxeram milhares de pessoas a Santo Tirso, eventos 

esses com qualidade e elogiados, que muito contribuíram para a afirmação 

territorial do concelho. Acho que isto é uma força enorme e pode ser potenciada 

pelo Município e pelos clubes, de forma coordenada. Acho que nem todos os 

concelhos têm, numa dimensão e variedade tão grande, como nós já 

demonstramos ter, uma força destas. Nós já fizemos nacionais XXXXX, 

XXXXXX, fases finais de várias modalidades. Temos aqui mais o XXXXX, o 

XXXXX, fases finais de XXXXX, torneio internacionais de XXXXX, enfim, só aqui 

vejam o que temos. Acho que isto é uma força imensa e que pode ser 

potenciada, se for mais apoiada. Como ameaça identifico a necessidade de 

acompanhar esta evolução que se tem verificado em Municípios adjacentes. 

Famalicão está muito forte desportivamente, Maia também, portanto, teremos de 

ser capazes de acompanhar esta evolução. Volto à questão das infraestruturas 

e à necessidade de aumentar os apoios às associações. Acho que se pode 

tornar numa ameaça se não formos capazes de dar este salto. Aproveitar, 

também, os recursos naturais que temos, porque se não o fizermos aparecerão 

outras coisas. A questão geográfica é uma oportunidade, mas também uma 

ameaça. Infelizmente, também pode ser uma ameaça, porque estamos perto, 

mas há ali um núcleo duro no Porto que torna as coisas complicadas. Ou melhor, 

não será bem uma ameaça, mas um ponto de dificuldade. 

FGAF 4: Para mim a maior ameaça é nós próprios não conseguirmos os nossos 

objetivos, porque nos falta motivação ou porque não conseguimos cativar os 

miúdos para praticar desporto. O mais importante num clube são as pessoas, 

não tendo pessoas um clube acaba. Isto é o mais importante. 

FGAF 3: Nas nossas modalidades nós competimos com outros Municípios. A 

XXXXX do XXXXX, por exemplo, logo a partida tem outros apoios, institucionais 

e não só, tem patrocínios de empresas de outra dimensão, que nós não temos 

aqui no concelho, e conseguem cativar muito mais atletas para participar. Aqui 

nós temos de trabalhar muito mais e por mais tempo. Ou seja, uma ameaça é a 
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concorrência entre eventos de Municípios mais fortes. Por exemplo, o 

campeonato nacional de XXXXX é o mesmo, ou seja, quando organizamos uma 

prova, temos três ou quatro nas redondezas e, se não conseguirmos apresentar 

uma prova de qualidade, não é fácil concorrer. Nós temos coisas boas, é um 

ponto forte, mas de facto a proximidade com outras cidades que também são 

fortes e têm uma dimensão maior, torna isto difícil. 

FGAF 2: Uma ameaça é o desinvestimento no desporto, esta é uma grande 

ameaça, ou seja, a câmara mudar de estratégia e desinvestir no desporto. Outra 

ameaça é perdermos esta qualidade de organização e ficarmos cansados do 

associativismo e deixar as coisas cair e não termos pessoas para nos substituir. 

O tecido associativo está muito envelhecido. Nós temos tentado cativar gente 

para o tecido associativo, mas não tem sido fácil. É fundamental mantermos isto 

e fundamental mantermos os atletas. 

FGAF 1: A grande ameaça é que vai sair daqui um grande plano estratégico de 

desenvolvimento desportivo, com muitas ideias, e não tenho dúvidas que será 

um plano bem construído, logo a grande ameaça para o Município será depois 

esse plano perder-se ou não ser aproveitado, não ser cumprindo, ficando a 

perder as associações e o Município.  

FGAF 5: Já muitas foram referidas mas explorar melhor o que temos de bom e 

identitário. 

FGAF 3: Não perder a oportunidade de fazer um melhor plenamento de tudo e 

gerir melhor os recursos naturais, já que não são assim tantos. 

FGAF 2: Como já referi, potenciar o que temos, ou seja, o monte e o rio. 

FGAF 1: Todas as associações trabalharem em conjunto para que o Município 

contribua mais financeiramente e que nós tenhamos essa oportunidade para 

conseguir mais resultados nas diversas modalidades, dando assim mais nome 

ao concelho.  
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APÊNDICE VII 

Registos de observação 

A observação participante é mais do que a mera participação do investigador, 

passa pelo seu efetivo envolvimento, compartilha de experiências, situações e 

processos subjetivos, como interesses, afetos ou emoções, que ocorrem na vida 

do dia a dia dos sujeitos e grupos estudados. 

No decurso das funções do investigador, ou seja, na qualidade de um dos 

coordenadores na Divisão de Desporto, foram anotados pensamentos e 

reflexões que servem de base para os presentes registos de observação. 

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 1 

            

Aquando da nossa chegada à Divisão de Desporto da Câmara Municipal de 

Santo Tirso, em dezembro de 2013, assumimos as funções de coordenação nas 

áreas do associativismo desportivo e animação desportiva. 

Rapidamente identificamos a existência de falta de planeamento e organização, 

pelo simples facto de não existir um local de trabalho onde pudéssemos iniciar 

funções, já que o local onde deveríamos trabalhar tinha entrado em obras há 

pouco tempo, sem que houvesse uma alternativa no gabinete onde funciona a 

Divisão de Desporto. 

Após algum tempo em local improvisado (sala de imprensa do Pavilhão 

Municipal), passemos a partilhar o posto de trabalho com outro colaborador, 

alternando a utilização de acordo com o horário do mesmo. 

Ainda neste período inicial, identificámos desde logo uma falta de recursos 

humanos, técnicos e operacionais, bem como a falta de um plano estratégico 

que enquadrasse a atuação do Município na área do Desporto e na promoção 

da atividade física. Existiam várias atividades e programas, mas de uma forma 

um pouco avulsa e sem a devida estruturação. 
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Uma vez que a Divisão de Desporto incluía, à data, a Juventude, foi apresentado 

por nós um documento ao vereador responsável pelo pelouro do Desporto de 

então, Dr. José Pedro Machado, denominado de “Projeto Desportivo e Jovem 

2013/2015”. 

O período inicial foi de adaptação e de recolha de informação, nomeadamente 

inteirar-nos sobre a documentação existente na divisão, tramitação do 

expediente, workflows, funcionamento, legislação e enquadramento legal do 

Desporto nas autarquias locais. 

Pela breve consulta à documentação existente, pudemos confirmar uma 

convicção, ou seja, que os Municípios são a autarquia local que sempre teve 

uma importante intervenção no âmbito do Desporto, sendo os principais 

promotores e dinamizadores do desenvolvimento desportivo local e, por maioria 

de razão, os principais promotores e dinamizadores a nível nacional. Também 

em Santo Tirso, havia uma forte aposta e investimento nesta área, sendo um 

Município com uma forte presença na dinamização desportiva do concelho. 

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 2 

Em dezembro de 2013, a Divisão de Desporto tinha uma atuação reduzida ao 

nível da promoção de programas de animação desportiva. 

De acordo com o que nos foi possível perceber, a Divisão sempre teve boa 

dinâmica e criatividade, estando a passar por um período de estagnação, falta 

de motivação e incerteza quanto ao futuro. 

Como em todas as autarquias locais, o objetivo da Divisão de Desporto deverá 

passar pela oferta de melhores condições de prática, pela construção e 

melhoramento de infraestruturas desportivas, pelo aumento do número de 

praticantes, estímulo ao associativismo, apoio do desporto nas suas várias 

dimensões e pela criação de condições para o surgimento de novas modalidades 

e atividades. 



Apêndices 

 

CCCXXIII | P á g i n a  
 

No entanto, à data, o principal trabalho da divisão passava por garantir a gestão 

e manutenção das instalações desportivas, realizando atividades de cariz 

ordinário e já promovidas há largos anos (campeonatos concelhios, jornadas 

interescolas e ocupação ordinária dos espaços desportivos), sem qualquer 

inovação. 

Perante esta evidência e tendo por base o documento apresentado, iniciámos 

uma série de alterações ao funcionamento da divisão, nomeadamente aos 

procedimentos e workflows. 

Também ao nível dos programas de animação desportiva, identificámos ações 

e avançámos com um plano concreto para a sua implementação. 

Verificámos a inexistência de um plano estratégico de desenvolvimento 

desportivo, algo que sempre pretendemos implementar, mas que foi sendo 

sucessivamente adiado. 

Facto é que vemos o planeamento estratégico nas organizações públicas como 

um importante papel na gestão, já que permite às organizações pensarem e 

agirem estrategicamente, procurando compreender o ambiente externo à 

organização, com uma abordagem que lhe permita, de forma célere e eficiente, 

responder às turbulências, desafios e incertezas de um mundo cada vez mais 

globalizado e complexo. 

Assim, entendemos o planeamento estratégico como uma preparação inteligente 

para a ação, que auxilia o processo de tomada de decisão e elucida sobre o 

caminho a seguir, definida que está previamente a estratégia. O processo de 

planeamento estratégico é sistemático, deliberado e contínuo, sendo parte 

integrante da estratégia definida, representando o caminho futuro de uma 

organização.  

O planeamento estratégico é um meio para alcançar um fim, sendo um 

procedimento habitualmente utilizado para posicionar uma organização, através 

da priorização de meios e recursos. 

O sucesso pela adoção deste instrumento passa pelo reconhecimento da sua 

importantíssima função no seio da organização pública, bem como pela 
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promoção de mudanças nos hábitos, valores, comportamentos e da sua cultura, 

obrigando a uma transformação na filosofia e na prática gerencial de quem dirige 

e planeia. 

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 3 

            

Tendo por base a intenção de planear, definir estratégias e desenvolver 

atividades que fossem sustentáveis e perdurassem no tempo, procurámos 

rejuvenescer e criar programas e medidas, que fossem ao encontro dos 

compromissos assumidos pelo executivo autárquico, saído vitorioso nas 

Legislativas de 2013. 

Além disto, tendo por base a intenção de aumentar a prática de atividade física, 

aumentar a utilização das instalações desportivas e promover a afirmação 

territorial do Município, efetuámos um levantamento de todas as modalidades 

praticadas no concelho; reunimos com todas as coletividades, associações, 

grupos de jovens e associações de estudantes, para aferir das necessidades de 

cada um; atualizámos o número de associações desportivas; fizemos o 

levantamento das necessidades das infraestruturas concelhias; e procurámos 

promover eventos com as modalidades mais praticadas no concelho: 

Perante isto, criámos e reformulámos os programas desportivos existentes, 

passando a existir os seguintes: Santo Tirso Ativo; Percursos Pedestres – 

Caminhadas; UP Tirso – Ginásio na Rua; Campeonatos Concelhios de Futsal, 

Pesca e Columbofilia (reformulação); Jornadas Desportivas Interescolas 

(reformulação); Manhãs Desportivas (reformulação); Exames Médico 

Desportivos Gratuitos, entre outros. 

Avançámos, também, como medidas principais com as seguintes: apoio aos 

eventos promovidos pelas coletividades desportivas; apoio jurídico e 

administrativo às entidades desportivas; promoção de reuniões com associações 

desportivas no âmbito do associativismo e dinamização desportiva; investimento 
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em infraestruturas desportivas; investimento em contratos-programa; outros 

apoios em transportes, medalhas, logística e organização; criação de 

Regulamento Municipal de Patrocínio Desportivo a Atletas de Alto Rendimento; 

criação de Regulamento Municipal Orçamento Participativo Jovem; criação de 

Regulamento Municipal do Conselho Municipal da Juventude; galardão 

“Município Amigo do Desporto 2016”; brochura do 30.º Aniversário do 

Campeonato Concelhio de Futebol Amador; identificação e operacionalização de 

atividades que potenciam a inclusão e a prática desportiva de populações 

especiais; colaboração com os organismos regionais, nacionais e internacionais, 

promovendo o acesso à participação desportiva da população em geral; apoio e 

dinamização do desporto em ambiente escolar; dinamização e coordenação de 

programas de animação desportiva; apoio ao associativismo desportivo, através 

do apoio ao desporto federado, às entidades desportivas, a eventos desportivos, 

ao alto rendimento e à prática de atividade física informal; promoção da formação 

de diversos agentes desportivos; gestão de procedimentos inerentes à 

celebração de contratos-programa de desenvolvimento desportivo; gestão e 

coordenação de equipamentos desportivos municipais, perspetivando, 

qualitativamente, o desenvolvimento desportivo local; receção e análise dos 

pedidos de cedência regular e pontual das instalações desportivas municipais; 

promoção da gestão em rede das infraestruturas desportivas existentes no 

concelho, municipais e não municipais. 

Deste modo, surgiram um sem número de novos eventos, nunca antes 

promovidos no concelho: STUT – Santo Thyrso Ultra Trilhos; Campeonato 

Regional Norte de Culturismo; Final da Taça de Portugal em Setas; Campeonato 

do Mundo de Trial; Campeonato Nacional de Culturismo; Finais Nacionais de 

Portugal de Setas; Fun Zone – Campeonato do Mundo 2014; Finais da Taça do 

Portugal de Voleibol Elite; Congresso de Treinadores de Andebol; Seminário 

Internacional de Arbitragem – Karaté; Euro Tirso – Fun zone Campeonato da 

Europa; Campeonato Nacional de Karate Cadetes, Juniores e Sub 21; Maratona 

de BTT: Academia de Futevólei; X Festival de Dança de Salão Internacional; 

Taça de Portugal de Matraquilhos; 1ª Meia Maratona dos Jesuítas; Santo Tirso 

a Cores; Tilho dos Carreteiros; Dusty Track; Moto Rali Turístico; Tour Agarra a 

Vida; Circuito NGPS BTT; Volta a Portugal em Sppining; Curso de Treinadores 
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Nível I de Karaté; Campeonato Nacional Absoluto de Trampolim Individual e 

Sincronizado; 12 Horas de Minibasquete de Santo Tirso; Natal Bike; Congresso 

de Treinadores de Língua Portuguesa; Thyrso Urban Race. 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 4    

Numa lógica de desenvolvimento sustentável, foi necessário proceder a 

investimentos em infraestruturas desportivas, dotando-as de condições para 

uma melhor prática de atividade física, potenciando a eficiência energética ou as 

ligações à rede de drenagem de águas residuais, por exemplo. 

Pelo robusto tecido associativo desportivo e pelo número de associações 

existentes, as instalações desportivas têm uma utilização regular, quer para a 

prática de desporto federado, quer para a prática de atividade física informal. 

Neste sentido, o investimento do município ao nível das infraestruturas, entre 

2013 e 2017, cifrou-se na ordem dos 4,5 milhões de euros. 

Ainda assim, a escolha pela instalação a intervir ou a construção de um novo 

equipamento não passa por critérios de planeamento estratégico, mas pela 

necessidade de intervir, seja pelo avançado estado de degradação da 

instalação, seja por imperativos de ordem política. 

Dito isto, verificámos que, ao nível do pilar da sustentabilidade, as decisões não 

se fundamentam em exigências sociais e ambientais, preocupando-se apenas 

em dar resposta às necessidades atuais da população, desrespeitando as 

gerações futuras e o facto de estas terem de ter a possibilidade de, mais tarde, 

satisfazerem igualmente as suas próprias necessidades.   

Ora, o Desporto não pode nem deve escusar-se desta responsabilidade de 

promoção de um desenvolvimento sustentável, uma vez que este se apresenta 

como uma importante ferramenta de intervenção e transformação social, 

assumindo cada vez mais o seu papel enquanto promotor de preocupações com 

o meio ambiente, tornando-se mais eficiente, no sentido em que a busca pela 

sustentabilidade promove a inovação, motiva para o desenvolvimento de novos 

processos e tecnologias. 
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Tratando-se de uma Câmara Municipal, ou seja, de um organismo público, 

parece-nos que deve adotar uma postura de liderança e ser diferenciadora, 

apontando caminho e dando o exemplo às demais organizações na promoção 

das necessárias alterações para uma gestão sustentável, de alto desempenho e 

eficiente. 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 5 

Toda a organização possui uma cultura própria, podendo ser entendida como 

uma expressão cultural que compreende um conjunto vasto de elementos, como, 

por exemplo, os hábitos, os valores e as crenças que formam a identidade dessa 

organização.  

Neste sentido, a Câmara Municipal de Santo Tirso não é exceção. Perante isto, 

escusado será dizer que foi difícil implementar todas estas alterações, motivar 

os recursos humanos e capacitá-los para esta nova realidade. Pela condição 

humana, toda a mudança origina resistência, interna e externa, já que o ser 

humana é adverso à mesma. Aqui não foi exceção. 

Do trabalho que efetuámos, foi necessário reafectar recursos humanos, 

aumentar o número de colaboradores e capacitar os mesmos para as novas 

funções assumidas. 

Efetivamente, tivemos de ultrapassar muita resistência, em todos os níveis da 

hierarquia (acima e abaixo), o que é normal em qualquer organização, mas 

desgasta e atrasa o processo de desenvolvimento organizacional. 

Ultrapassadas estas vicissitudes, foi possível avançar com o caminho traçado, 

sendo certo que não foi possível atingir todos os objetivos por resistências várias, 

inerentes ao clima organizacional da Câmara Municipal. 

Ainda assim, acreditamos que foi possível fazer algumas alterações ao nível da 

estrutura decisória e executiva, vitais para o desenvolvimento das atividades, por 

exemplo, dos eventos organizados. 

Para este sucesso, contribuiu a capacidade de liderança e uma governança 

adequada. Ora, sendo a governança entendida como o exercício do poder na 
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gestão de uma organização, tendo por função principal a tomada de decisões, 

alicerçada em conceitos como responsabilidade, regras e políticas, comunicação 

e transparência, foi muito importante no processo de alteração de paradigmas e 

na implementação de uma nova dinâmica de organização e funcionamento. 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 6 

No decurso da nossa atividade de coordenação de eventos desportivos, medidas 

e ações de promoção do Desporto e atividade física, na Divisão de Desporto da 

Câmara Municipal de Santor Tirso, identificámos a necessidade de pensarmos 

as organizações de forma integrada e global. 

As iniciativas não têm preocupação com o hospitallity, com a promoção do 

concelho e com todos os agentes envolvidos extra prova, ou seja, o foco está 

meramente nos praticantes, esquecendo todo os outros, portanto, há um foco 

excessivo na árvore, descurando a floresta. 

Portanto, o pré e pós evento não são uma preocupação para as organizações 

municipais, faltando criar soluções a este nível. 

As próprias organizações do movimento associativo são muito centradas na 

prova, na componente técnica, perdendo o foco com as demais dimensões que 

constituem um evento desportivo. 

Ainda assim, com as limitações próprias de um movimento associativo um pouco 

envelhecido, existe competência, vontade, quantidade e qualidade, pelo que nos 

parece que apenas com um bocado mais de esforço podemos atingir patamares 

mais elevados. 

Além disto, cremos existir para utilizar os eventos como medida para fomentar a 

prática desportiva, envolver e criar experiências. 

Consideramos, ainda, que Santo Tirso tem um enorme potencial para o turismo 

desportivo, por todo o seu património ambiental, religioso, gastronómico, 

arquitetónico e paisagístico. 

Temos a convicção que é possível apostar num turismo desportivo diversificado. 
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REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 7 

No decurso da nossa atividade sentimos várias vezes a necessidade de 

desenvolver competências ao nível da gestão de recursos humanos, liderança, 

pensamento estratégico e de coordenação. 

As nossas funções passavam por acompanhar iniciativas, promovendo-as, 

dando apoio ou simplesmente acompanhando as mesmas; estabelecer a ligação 

entre o poder político e o movimento associativo; o contacto direto com os 

dirigentes, reagindo a estes de forma reativa ou preventiva; planear, projetar e 

propor ações, medidas e programas; apoio jurídico e administrativo; enfim, 

tínhamos um espectro bastante alargado de atuação enquanto assessores. 

É fruto dessa experiência no terreno que podemos fazer algumas afirmações, já 

que experienciámos em loco muitos dos problemas que nos impulsionaram para 

avançar com uma proposta de projeto de Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Desportivo. 

A necessidade de infraestruturas físicas, qualificação dos dirigentes, promoção 

do património concelhio, em todas as suas dimensões, ausência de planeamento 

estratégico, entre outros, são alguns dos temas sobre os quais nos fomos 

debruçando ao longo dos últimos anos, procurando formular uma posição, com 

base nas mais diversas opiniões dos vários agentes desportivos, políticos e 

teóricos. 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 8 

Santo Tirso faz uma aposta muito forte no Desporto, na promoção da saúde e 

bem-estar. Contudo, não existe um documento estratégico para o efeito. 

Ora, é a ausência de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e a 

intenção objetiva do município se afirmar territorialmente, no panorama nacional 

e internacional, através do Desporto, que fundamentou a aposta pela realização 

deste projeto.  
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Entendemos que toda e qualquer atuação de uma organização que, por 

imperativos legais, tenha responsabilidades no desenvolvimento desportivo de 

um território, não se pode basear em pressupostos subjetivos, pouco 

fundamentados e de carácter pontual, devendo fundamentar a sua intervenção 

num planeamento devidamente estruturado. Assim, entendemos ser vital 

enquadrar, projetar e planear a atuação do Município no âmbito do Desporto.  

Por estas razões, há necessidade de elaborar um documento estratégico, onde 

se planeie, projete e estruture a intervenção da Câmara Municipal de Santo 

Tirso, na área do Desporto, promovendo um verdadeiro desenvolvimento 

desportivo do concelho, que se quer que seja sustentado, rigoroso e estratégico. 

Pretende-se que este seja um documento técnico que sirva de apoio para 

coordenar a atuação do Município. Com a realização deste projeto, espera-se 

dar um contributo real para o conhecimento e compreensão do fenómeno 

desportivo no concelho, bem como da atuação da autarquia e dos demais 

agentes desportivos com quem esta se relaciona. 

Para que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo seja impactante, 

deverá ter por base a definição de um plano estratégico, o uso da metodologia 

BSC, análise SWOT e a aplicação conjunta desta duas, concluindo o mesmo 

com a elaboração de um plano operacional, com o intuito de oferecer um produto 

final e de utilização prática. 

Um plano estratégico é um processo de consolidação de ideias, relacionado com 

a sua implementação prática e exequibilidade. Trata-se, portanto, de um 

documento no qual são definidas as prioridades, metas, objetivos a curto-médio-

longo prazo e são feitas escolhas, focando-se a administração e os seus 

recursos humanos no caminho traçado.  

Assim sendo, tratando-se de um processo, ao longo do seu decurso haverá 

seguramente a necessidade de se procederem a ajustes e alterações, até pela 

“velocidade” a que correm os dias de hoje e pela forma como o mundo tem 

evoluído.  

Sendo o planeamento estratégico um processo de desenvolvimento complexo, 

composto pelos propósitos da organização, pelas suas estratégias e que tem de 
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ser refletido em ações práticas, dever definir, claramente, a direção a tomar pela 

organização, na definição das estratégias e táticas a operar, na monotorização 

e avaliação, de modo a que fosse possível formular uma estratégia de 

desenvolvimento desportivo para o concelho.  

 

REGISTO DE OBSERVAÇÃO 

N.º 9 

            

Para abordarmos um tema com esta densidade, ou seja, o desenvolvimento de 

um plano estratégico de desenvolvimento desportivo, torna-se importante definir 

como subtemas essenciais o enquadramento legal do Desporto nas autarquias 

locais, por maioria de razão; o desenvolvimento sustentável, seja nas 

preocupações ambientais, sociai e económicas; o desenvolvimento 

organizacional, pela força que o clima e cultura organizacional têm no seio de 

um organismo público; a liderança; e a governança. 

No caso das autarquias, estas são pessoas coletivas territoriais, dotadas de 

órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 

respetivas populações, resultando da lei que o Desporto consta de entre as suas 

atribuições e competências. 

Os Municípios são a autarquia local que sempre teve uma importante 

intervenção no âmbito do Desporto, sendo os principais promotores e 

dinamizadores do desenvolvimento desportivo local e, por maioria de razão, os 

principais promotores e dinamizadores a nível nacional.  

Numa lógica de definição de um Plano Estratégico, seja ele desportivo ou não, 

a preocupação com o desenvolvimento sustentável e com as gerações futuras 

tem de ser pedra-basilar.  

Considerando que um desenvolvimento sustentável pressupõe a preocupação 

não só com o presente, mas com a qualidade de vida das gerações futuras, há 

a clara necessidade de proteger os recursos vitais e incrementar fatores de 
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coesão social e equidade, garantindo um crescimento económico amigo do 

ambiente e das pessoas.  

O Desporto não pode alhear-se desta realidade e terá de efetuar a sua 

intervenção de uma forma sustentável e preocupada com o impacto nas 

gerações futuras.  

Por tudo isto, defendemos a necessidade de realização de planos estratégicos 

de desenvolvimento desportivo, documentos condensadores da realidade 

desportiva, que devem refletir a estratégia da autarquia na implementação da 

sua política desportiva, através da aplicação de metodologias participativas, de 

planeamento operacional e estratégico. 

No que concerne ao desenvolvimento organizacional, toda a organização possui 

uma cultura própria, podendo ser entendida como uma expressão cultural que 

compreende um conjunto vasto de elementos, como por exemplo, os hábitos, 

valores e crenças, que formam a identidade dessa organização.  

Neste sentido, a Câmara Municipal de Santo Tirso não é exceção. Associado ao 

desenvolvimento organizacional temos o clima organizacional, que pode ser 

entendido como a “atmosfera” psicológica, o clima interno que regula toda a 

organização. 

A palavra estratégia está associada ao conceito de planeamento, sendo 

comummente aceite que tem por finalidade a formulação de um plano que reúna 

os objetivos, políticas e ações de uma organização. Uma estratégia bem 

formulada permite uma correta afetação de recursos, uma correta definição das 

ações e uma correta determinação dos procedimentos, inerentes ao processo 

de planeamento.  

Outro subtema importante é a liderança. Sem liderança, não há organizações 

fortes. Desde que o ser humano caminha no planeta que o tema da liderança 

está presente no seio da humanidade. A liderança é algo intrínseco ao ser 

humano, existindo sempre que se estabelecem relações entre homens, ou seja, 

onde quer que exista uma sociedade, existe liderança. 
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Por fim, nos dias que correm, o conceito de governança tem-se tornado num 

tópico bastante popular. Em sentido amplo, a governança é entendida como o 

exercício do poder na gestão de uma organização, tendo por função principal a 

tomada de decisões, alicerçada em conceitos como a responsabilidade, regras 

e políticas, comunicação e transparência. Assim, a governança poderá ser 

entendida como um processo pelo qual um grupo de pessoas toma decisões. 

Por estas razões, também o conceito de governança é vital, nomeadamente pelo 

reconhecimento do poder de decidir das autarquias locais no domínio da 

atividade física e do desporto, legitimado pelo ordenamento jurídico português.  
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APÊNDICE VIII 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Santo Tirso | Município 
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