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Resumo 

 

O Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz (DSDP) é uma área emergente 

e em rápido crescimento. Tem tido cada vez mais atenção por parte da comunidade 

académica, embora ainda de forma incipiente. Por ser uma área ainda em construção, 

principalmente em Portugal, foi necessário ter em conta grande parte da bibliografia 

encontrada.  

Após esclarecer e definir todos os conceitos inerentes a este programa internacional, 

de o enquadrar teórica e historicamente e de constituir a sua problemática, partiu-se para 

a prática. Acima de tudo, este trabalho pretende esclarecer o significado de DSDP e 

contribuir para se perceber o potencial do desporto enquanto ferramenta para o 

desenvolvimento e promoção da paz.  

Além deste enquadramento teórico, conjugou-se também o período de estágio, 

realizado no Sport for Development Center, da Escola Superior de Desporto e Lazer. Este 

estágio contemplou várias atividades e teve como foco o mapeamento nacional das 

instituições do DSDP, ilustrado a partir de uma base de dados. Esta investigação permitiu 

estabelecer contacto com estas instituições portuguesas e, também, com algumas 

instituições internacionais. 

Assim sendo, pretende-se que esta investigação elucide o significado de DSDP, a 

envolvência desta área, principalmente no contexto português, e que contribua para a sua 

ligação e importância na área das Relações Internacionais. Terá, então, o desporto o poder 

de mudar o mundo? 

 

 

Palavras-chave: desporto; desenvolvimento; paz; cooperação; Portugal. 
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Abstract 

 

Sport for Development and Peace (SDP) is an emergent area in a rapid growth. Its 

increasing attention from the academic community is still quite limited and needs constant 

review. Being an area that is still under construction, especially in Portugal, it was 

necessary to take into consideration most of the bibliography researched.  

After clarifying and defining all the inherent concepts in this international program, 

after framing it theoretically and historically and establishing its problematic (the “main-

question”), the practice work started. Above all, this work aims to clarify the meaning of 

SDP and to contribute to understand the potential of sport as a tool for development and 

peace. 

In addition, this theoretical framework was combined with an internship period, 

held at Sport for Development Center, at Escola Superior de Desporto e Lazer. This 

internship covered various activities and focused on the national mapping of SDP 

institutions. The national mapping is available to access in a database developed. This 

research made it possible to contact these Portuguese and international institutions. 

Thus, it is intended that this research elucidates the meaning of SDP, the framework 

of this area of study, especially in the Portuguese context. It also intends to contribute to 

relate SDP to International Relations area. Will sport have the power to change the world? 

 

 

Keywords: sport; development; peace; cooperation; Portugal. 
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Introdução 

 

 

“Sport has the power to change the world. It has the power to inspire, it has the 

power to unite people in a way that little else does. It speaks to youth in a language they 

understand. Sport can create hope, where once there was only despair. It is more power-

ful than governments in breaking down racial barriers. It laughs in the face of all types 

of discrimination”. Estas foram as palavras de Nelson Mandela, no ano 2000, durante o 

primeiro Laureus World Sports Award, no discurso de entrega do prémio Laureus Life-

time Achievement Award. Esta parte do seu discurso integra, também, o título desta dis-

sertação e é, de certa forma, o mote da mesma.  

O desporto tem o poder de mudar o mundo. Um fator que contribui para corrobo-

rar esta afirmação é a existência do programa internacional de Desporto ao Serviço do 

Desenvolvimento e da Paz (DSDP), é o contínuo trabalho da Organização das Nações 

Unidas (ONU) em relação a esta temática, é a investigação científica que se tem desen-

volvido à volta deste tema, é o aumento de instituições e organizações, a nível mundial, 

que, efetivamente, aplicam o desporto como ferramenta de desenvolvimento e promoção 

de paz, obtendo resultados positivos. O desporto tem o poder de inspirar, tem o poder de 

unir pessoas de uma forma que poucos fazem. Como é exemplo a Trégua de Natal durante 

a Primeira Grande Guerra, ou a ping-pong diplomacy, as tréguas entre americanos e chi-

neses, durante o Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa. O desporto fala com os jovens 

numa linguagem que eles entendem. As crianças e jovens convivem diariamente com o 

desporto, aliás, uma das áreas de intervenção do DSDP é, precisamente, a educação. Há 

instituições que foram capazes de atenuar os estragos provocados pelo conflito israelo-

palestiniano e, a partir do desporto, melhorar as vidas das pessoas (Thorpe, 2016), flores-

cendo esperança. O governo da África do Sul não conseguiu resolver sozinho o problema 

do apartheid, foi derrubado pelo poder de união do desporto; os campeonatos europeus 

zelam constantemente pela eliminação do racismo, da discriminação e da intolerância no 

futebol, a partir de campanhas como a No To Racism, promovida pela UEFA.  
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Há imensas razões para investigar, trabalhar e falar sobre o DSDP. Ainda assim, 

inicialmente, eram várias as dúvidas sobre a legitimidade em trabalhar este tema – até que 

ponto faria sentido aliar o desporto às ciências sociais e humanas? De que forma o des-

porto se associa às Relações Internacionais, à História e à Cooperação? Como é que algo 

tão presente no dia-a-dia pode ter um objetivo, uma missão e uma amplitude que vá além 

de um indivíduo? Problematizar estas questões fez perceber que era possível conciliar a 

paixão pela História, as Relações Internacionais e a Cooperação, com a paixão pelo Des-

porto. Foi também aí que se revelou a importância em demonstrar aos outros que, embora 

possa não parecer, estas áreas estão mais ligadas do que nunca e que, dessa forma, con-

seguem alcançar os propósitos do DSDP. 

Todavia, a área do DSDP é ainda uma área emergente (Coalter, 2010), que tem 

crescido de forma rápida (Black, 2010). Por essa mesma razão, para esta investigação, 

tivemos de contar com todo o tipo de bibliografia. Muito pouco se escreve em Portugal 

sobre esta área, por isso, a maioria da bibliografia selecionada é estrangeira, tendo sido 

necessário recorrer a plataformas online, bases de dados e relatórios. Nesta fase, em que 

o DSDP ainda se está a construir, a sua teorização é fundamental, não só para o seu en-

tendimento, como também para uma melhor aplicação na prática. Assim sendo, há muitos 

autores que se debatem em relação à necessidade de teorizar e compreender a teoria (Whi-

tley, et. all, 2018; Peachy & Lyras, 2011; Hartmann & Kwuak, 2011), para que a maioria 

das práticas e estratégias implementadas no terreno sejam consistentes e compatíveis 

(Hartmann & Kwauk, 2011). Estes mesmos autores defendem que sem essa elaboração e 

compreensão teórica, sem serem tidos em conta os contextos históricos dos locais em que 

se aplica o programa (Darnell & Kaur, 2015), sem serem feitas revisões rigorosas da lite-

ratura (Schulenkorf, Sherry, & Rowe, 2016) e sem um acompanhamento regular ao tra-

balho desenvolvido pelas instituições (Svensson, Organizational hybridity: A 

conceptualization of how sport for development and peace organizations respond to 

divergent institutional demands, 2017), a área não evoluiu como deveria evoluir: aumen-

tam as ambiguidades na aplicação do DSDP e iniciativas que seriam bem-intencionadas 

acabam por não servir os fins a que estariam direcionadas, obtendo resultados contrapro-

ducentes (Hartmann & Kwauk, 2011). 
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Tendo em conta as posições destes autores, a necessidade em teorizar, em com-

preender e em rever, a questão-problema com que nos confrontámos foi, precisamente, 

“O que é o Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz?”. Sem compreender o 

significado do DSDP, o seu objetivo, as suas origens, a sua aplicação ou o porquê da sua 

utilização, não seria possível avançar com esta investigação, nem com a sua componente 

teórica. Esta questão-problema vem agregada a um outro objetivo que se prende precisa-

mente com o título desta dissertação e com o início desta introdução: contribuir para per-

ceber que “o desporto tem o poder de mudar o mundo”. Por isso, também, fizemos uma 

pesquisa de dados intensiva e entrevistámos algumas das instituições nacionais mapeadas. 

Por estes motivos, optámos por uma organização estrutural que pudesse ligar a 

vertente de dissertação, à vertente de estágio, ou seja, aprofundar um pouco o conteúdo 

teórico com o conteúdo prático. Procurámos transformar este trabalho numa espécie de 

guião, apurando primeiramente as questões conceptuais e teóricas, até chegar às compo-

nentes mais práticas. Devido à apreensão verificada em relação ao tema, tivemos o cui-

dado de fazer compreender o que é o DSDP. 

Assim, numa primeira fase, surge o Enquadramento conceptual e teórico, com o 

objetivo de desdobrar os conceitos presentes no DSDP, ou seja: as diferentes designações 

do programa, o conceito de Desporto, Desenvolvimento e Desenvolvimento Internacio-

nal, Desporto para o Desenvolvimento, Jogo/play, Paz e peacebuilding. Este primeiro 

capítulo divide-se, assim, em dois subcapítulos, sendo que o último subcapítulo se subdi-

vide em seis. Todos eles esclarecem os conceitos e expressões ligados ao DSDP. 

Já o segundo momento, O Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, que 

diz respeito ao programa do DSDP em si. Divide-se em quatro subcapítulos, sendo que o 

primeiro se refere à História (contextos, perspetivas, exemplos e evolução histórica) do 

DSDP e do que o envolve; o segundo aborda o DSDP desde movimento a programa in-

ternacional e subdivide-se em dois capítulos – a compreensão do DSDP e o papel das 

organizações e suas missões; o terceiro também se divide noutros dois subcapítulos que 

abordam os tipos de desportos e modalidades e os que mais se destacam na área; por fim, 

o quarto subcapítulo, refere-se às áreas temáticas de atuação tendo como base o codebook, 

adaptado de Svensson e Woods (2017). 
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Com o terceiro segmento do relatório, Onde e Como: enquadramento espacial, 

problematização e metodologia, termina a fase teórica propriamente dita e inicia-se o 

conteúdo do estágio. Contempla seis subcapítulos sobre o estágio no Sport for Deve-

lopment Center (S4DC), a instituição de estágio – a Escola Superior de Desporto e Lazer 

(ESDL), o enquadramento no projeto de estágio; a problematização, identificação e jus-

tificação dos objetivos de estágio; exposição de objetivos, atividades e tarefas realizadas, 

assim como, os procedimentos metodológicos; os métodos de pesquisa e de recolha de 

dados; e as técnicas de análise de dados e de conteúdo. 

A quarta secção, designada como On your marks, get set, go!: As práticas – ex-

posição, análise e reflexão, incide-se sobre os acontecimentos ao longo do estágio e é 

composto por duas partes. A primeira subdivide-se em quatro – S4DC, desenvolvimento 

da base de dados do mapeamento nacional das instituições do DSDP, candidaturas reali-

zadas, a realização do Curso Livre “Cooperação, Cidadania e Desenvolvimento”; e a se-

gunda parte, o culminar do estágio, a organização do Colóquio de Desporto ao Serviço 

do Desenvolvimento e da Paz. 

Por fim, o quinto e último capítulo, Meta: a investigação – organizações portu-

guesas de DSDP, relativo às entrevistas, que se reparte em dois subcapítulos, onde, no 

primeiro, se expõe o conteúdo de cada uma das quatro instituições entrevistadas e trans-

crição das respetivas entrevistas, e, no segundo, é ilustrado o mapeamento no território 

nacional de todas as instituições referenciadas e descritas na base de dados elaborada. 

No final, nos anexos, é possível encontrar alguns documentos que são ao longo do 

texto referidos. 

Quanto às notas bibliográficas, tentou-se manter sempre a versão original. Ao 

longo do texto, no início de cada capítulo, encontram-se epígrafes e citações de figuras 

ligadas às Relações Internacionais ou ao Desporto Internacional, sobre desporto ou sobre 

o próprio DSDP, de modo a ilustrarem melhor o texto e o conteúdo do mesmo, como se 

se tratasse de um diálogo entre todos eles, sobre o DSDP. 
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Capítulo I – Enquadramento conceptual e teórico 

 

“Sport has a unique and irreplaceable capacity to unite people, going far beyond ethnic, reli-

gious or social differences. I am convinced that sport can be at the long-term service of peace.” 

HSH Prince Albert II of Monaco1 

 

1.1. Desporto, porque não? 

O desporto tem, historicamente, desempenhado um papel importante em todas as 

sociedades, seja meramente como forma de lazer, como competição, atividade física ou 

jogo. O desporto e o conceito de jogo são direitos humanos que devem ser respeitados e 

aplicados em todo o mundo. Tem sido cada vez mais reconhecido, como fator de desen-

volvimento e consolidação da paz, pelas Nações Unidas, por Organizações não-governa-

mentais (ONGs), governos, agências de desenvolvimento, federações desportivas, forças 

armadas e meios de comunicação social. Como refere a ONU, o desporto tem de deixar 

de ser considerado um luxo na sociedade e passar a ser considerado como um investi-

mento importante no presente e no futuro, particularmente nos países em desenvolvi-

mento2. 

O desporto desempenha um papel importante como promotor da integração social 

e do desenvolvimento económico em diferentes contextos geográficos, culturais e políti-

cos. É, por isso, uma ferramenta poderosa capaz de fortalecer redes e laços sociais, assim 

como promover os ideais de paz, fraternidade, solidariedade, não-violência, tolerância e 

justiça. Portanto, de acordo com o Sport for Development and Peace Internacional Wor-

king Group, o desporto é visto como benéfico em diversas áreas: desenvolvimento indi-

vidual, promoção da saúde e prevenção de doenças, promoção da igualdade de género, 

                                                             
1 Gilbert & Will, 2012, p. 7. 
2 Disponível em WWW: <URL: https://www.un.org/sport/content/why-sport/overview> (Consult. 

15/01/2018). 
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integração social e desenvolvimento do capital social, construção da paz e prevenção/re-

solução de conflito, alívio pós-desastre/trauma e normalização da vida, desenvolvimento 

económico, comunicação e mobilização social.3 

Desde que a ONU declarou, em 2005, o Ano Internacional do Desporto e da Edu-

cação Física, tem havido um grande aumento do uso do desporto como ferramenta para o 

início de mudança social. Os projetos que envolvem o desporto incluem várias iniciativas 

como: educar jovens em relação à saúde, promover o respeito entre as comunidades lo-

cais, desencorajar comportamentos antissociais e criminais, questões de género, reabili-

tação de pessoas com deficiência, reconciliação de comunidades em conflito. Esta visão 

do desporto não é antiga, visto que já alguns governos o veem como uma forma de induzir 

a ordem social e de extrair desenvolvimento económico. No entanto, este crescimento do 

desporto como ator de ação social, principalmente naqueles que são considerados como 

países em desenvolvimento, em certa parte, deu-se como resultado das falhas das políticas 

democrático-liberais do ocidente do pós-guerra que enfatizaram mais a economia do que 

o ambiente social, sendo que o desporto potencia estas questões (Levermore & Beacom, 

2009, p. 1). 

Tem sido crescente o reconhecimento da necessidade de novas estratégias, méto-

dos e instituições/atores para ajudar na concretização de compromissos, como as aspira-

ções de desenvolvimento presentes nos anteriores Objetivos do Desenvolvimento do Mi-

lénio (ODMs) e na UN Global Compact. Estas aspirações destacam duas tendências: o 

crescimento dos veículos de cultura que ajudam a chegar ao desenvolvimento económico 

e social e o aumento de instituições, como corporações multinacionais, no processo de 

desenvolvimento (Levermore & Beacom, 2009, pp. 1-2). Ao aumento das instituições 

incluem-se instituições/associações desportivas, corporações desportivas multinacionais 

e desportos de ONGs.  

 

 

                                                             
3 Disponível em WWW: <URL: https://www.un.org/sport/content/why-sport/overview> (Consult. 

15/01/2018). 
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1.2. Desporto, Desenvolvimento(s) e Paz – conceitos e definições 

1.2.1. Sport for Development and Peace versus Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da 

Paz 

 

A designação deste programa internacional tem sofrido várias denominações ao 

longo do tempo: sport for development (SfD), sport-in-development, development thro-

ugh sport (DTS), sport and development. Porém, como em Portugal a literatura que 

aborda esta temática, e estas questões, é quase nula (encontrámos apenas dois artigos, 

sendo que um deles, apesar de escrito por um português, encontra-se em inglês – Neves, 

2016, e Lopes, 2015, respetivamente), não ocorre tanto esta variação de denominações. 

Verifica-se, sim, uma evolução do entendimento do DSDP e da sua concretização en-

quanto programa internacional. Há uma variação entre a designação Desporto para o De-

senvolvimento e Paz e, a por nós utilizada, Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e 

da Paz, que vai mais ao encontro do pretendido neste trabalho – o desporto enquanto 

ferramenta de desenvolvimento e de paz, que serve o desenvolvimento e a paz. Ao longo 

do texto, referir-nos-emos ao programa como DSDP ou Desporto ao Serviço do Desen-

volvimento e da Paz, exceto se nos estivermos a referir à evolução destes termos ou a 

designações concretas, ou respeitantes a um determinado tempo em concreto.  

É, também, importante referir a diferença entre desenvolvimento do desporto e 

desenvolvimento a partir do desporto, para que se possa compreender melhor a evolução 

entre as designações supraditas. Enquanto que o primeiro se refere à(s) atividade(s) de-

signadas a melhorar a participação e performance no desporto como um fim em si mesmo, 

o segundo, desenvolvimento a partir do desporto, é a atividade, ou atividades, designadas 

ao uso do desporto enquanto veículo para alcançar um conjunto de outros objetivos soci-

ais, económicos e políticos. Este último pode fazer-se a partir de programas/projetos es-

pecíficos de assistência ao desenvolvimento ou, a um nível mais amplo, estratégias regi-

onais e nacionais de desenvolvimento ou através de benefícios gerados com a realização 

de eventos desportivos (Levermore & Beacom, 2009). 
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1.2.2. Desporto  

 

A palavra “desporto” detém uma multiplicidade de significados, o que provoca, 

desde já, alguns problemas no terreno e na compreensão do seu uso. Se procurarmos pela 

origem da palavra “desporto”, conseguimos compreender um pouco melhor o seu signi-

ficado. Segundo o Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, “desporto” provém do 

antigo francês desport, “divertimento, jogo”, ligado ao verbo déporter “divertir, distrair”, 

mas, também, “aguentar, salvaguardar, suportar”; em Portugal, o sentido de “diverti-

mento” remete-nos ao século XV, onde escreveria Rui de Pina (na Crónica de D. Afonso 

V, capítulo 203, nos Inéd. Hist., I, página 584): “(…) mas per outro caminho em que por 

ser desporto todos os pryncipaaes juntamente comiam e folgavam (…)” (Machado, 

Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 1977, p. 324). Aceder à origem da palavra 

permite uma melhor compreensão do seu significado ainda hoje vigorante, sendo que, 

segundo o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, é a “prática metódica de exercícios 

físicos, com o fim de se conseguir vigor e agilidade; recreação, divertimento, desenfado 

(…)” (Machado, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 1981, p. 193).  

Podemos ainda recorrer a um tom literário e recordar as palavras do heterónimo 

de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, que acaba, muito possivelmente de forma ino-

cente, por definir também o desporto no contexto de desenvolvimento e de paz: “O sport 

é a revelação do corpo humano na sua imitação da alma na ambição de conquistar. O 

corpo conquista o que a alma deseja: isso é o amor; a alma conquista o que o corpo deseja, 

isso é o outro amor. Mas no sport o corpo conquista o que a alma conquista; vão juntos 

na dinâmica.”4 

De um ponto de vista mais sociológico, o desporto apresenta-se como uma confi-

guração social que assume a forma de sistema, onde interagem indivíduos com diferentes 

níveis de participação e poder, diferentes práticas desportivas, diferentes valores e dife-

rentes níveis de organização (Marivoet, 2002). No entanto, é certo que, à medida que a 

prática desportiva se foi normatizando ao longo dos anos, também foi evoluindo o seu 

                                                             
4 Espólio pessoano, Teresa Rita Lopes, 1980. 
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conceito. O conceito de desporto tem necessariamente que se tornar mais abrangente 

tendo em conta a realidade que se expressa na sociedade (Marivoet, 2002, p. 32). 

Para além destes significados, o desporto pode, ainda, ser interpretado a partir dos 

elementos físicos e competitivos e dos determinantes culturais (Levermore & Beacom, 

2009). Pode ser atribuída uma definição específica ao desporto enquanto fator/meio de 

desenvolvimento. Normalmente, esta definição inclui um espectro abrangente e inclusivo 

de atividades adequadas a pessoas de todas as idades e capacidades, com ênfase nos va-

lores positivos do desporto. Em 2003, a UN Inter-Agency Task Force for Development 

and Peace definiu o desporto como “all forms of physical activity that contribute to phys-

ical fitness, mental well-being and social interaction, such as play, recreation, organized 

or competitive sport, and indigenous sports and games”5. Esta é a definição preferida por 

vários proponentes, visto que, definições à parte, o desporto tem sido documentado como 

uma parte essencial dos direitos humanos, desde a Declaration on Human Rights of the 

Child (General Assembly resolution 1386 (XIV) of 20th November 1959) (Gilbert & Will, 

2012, pp. 3-4). 

O desporto é definido como um direito fundamental, na medida em que o direito 

ao acesso e à participação no desporto e no jogo tem sido reconhecido em várias conven-

ções internacionais. Em 1978, a UNESCO descreveu o desporto e a educação física como 

um “direito fundamental para todos”. Mas, até hoje, o desporto e o jogo, enquanto direi-

tos, têm sido demasiadas vezes ignorados e desrespeitados (Resolution 31/23, de 2016)6. 

Pode também ser definido como uma ferramenta poderosa, pois tem um poder único em 

atrair, mobilizar e inspirar. Pela sua própria natureza, o desporto é participação, inclusão 

e cidadania. Representa valores humanos como o respeito pelo adversário, a aceitação de 

regras vinculativas, o trabalho em equipa e a justiça/fairplay – todos estes princípios estão 

também incluídos na Carta das Nações Unidas. 

Todavia, o seu significado tem vindo a mudar nos últimos anos. Apesar do ele-

mento “diversão” permanecer ainda como uma característica principal da massa partici-

                                                             
5 “Todas as formas de atividade física que contribuem para a aptidão física, bem-estar mental e interação 

social, como jogar/brincar, recreação, desporto organizado ou competitivo e desportos e jogos nativos”. 
6 Disponível em WWW: <URL: https://undocs.org/A/HRC/RES/31/23 (Consult. 06/05/2019).  
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pativa, tem havido variações das caraterísticas-chave das formas de desporto, principal-

mente no desporto profissional nas sociedades desenvolvidas. Isto deve-se à mudança dos 

ambientes políticos e económicos onde as organizações desportivas operam. Enquanto o 

desporto competitivo diz respeito ao processo de desenvolvimento, muitos dos programas 

de desporto para o desenvolvimento usam o desporto de uma forma recreativa ou não 

competitiva. O significado do desporto é, portanto, flutuante, podendo encaixar-se numa 

variedade de propósitos (Levermore & Beacom, 2009, p. 5). 

 

1.2.3. Desenvolvimento e Desenvolvimento Internacional  

 

Quando se fala do movimento de Desporto para o Desenvolvimento (explorado 

mais à frente), um dos maiores desafios passa por definir o próprio conceito de “desen-

volvimento”, pois pode significar várias coisas para várias pessoas. É, por isso, então, 

importante defini-lo. Em diferentes contextos pode referir-se a algo tão filosófico como 

o progresso da humanidade ou a algo tão prático como a engenharia social das nações 

emergentes. Pode ser aplicado a um nível pessoal ou coletivo, incluindo no seu discurso 

termos como diminuição da pobreza, empoderamento local, direitos humanos; foi-se tor-

nando sinónimo de ajudar os pobres do mundo, transformar situações de iniquidade e 

gerar mudança social, política, económica e social a partir da educação. (Black, 2010) 

Ao termo “desenvolvimento” também são atribuídos vários significados, nomea-

damente à visão de desenvolvimento social e económico, associado à ideia de moderni-

zação relativa ao processo de industrialização e crescimento económico. Há, inclusive, 

uma crença de que o desenvolvimento é essencialmente bom e dominado por uma visão 

de que o progresso a partir do crescimento económico e industrialização é possível 

(Levermore & Beacom, 2009, pp. 6-7). Normalmente, estes processos são estimulados 

por uma organização doadora do Norte (governamental ou não-governamental), que es-

tabelece uma relação com um destinatário do Sul (governamental ou não governamental). 

Ou seja, o desenvolvimento “nacional” continua a ser medido por organizações como o 

Banco Mundial (Levermore & Beacom, 2009, p. 7). 
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É um dos conceitos com mais possibilidades de alimentar diálogos (ou confusões) 

interdisciplinares e de estabelecer pontes ou ruturas entre a teoria e a prática. Se recuar-

mos na História, o conceito de “progresso” surge, no século XVIII, na época do Ilumi-

nismo, como uma ideia e aspiração, como a “regra fundamental da sociedade”, assim 

definido por Auguste Comte. Embora estes dois conceitos se possam aliar, o conceito de 

“desenvolvimento” surge como uma ideia e um projeto do século XX, continuando no 

século seguinte (Bresser-Pereira, 2014, p. 33). No entanto, com as duas Guerras Mundi-

ais, no século XX, e o aparecimento de movimentos extremistas, dá-se um retrocesso e 

desmoralização à ideia de progresso. O período do pós-guerra e a criação das Nações 

Unidas fez reconhecer o atraso de alguns países, principalmente os colonizados, que, após 

os seus processos de descolonização e independência, aspiravam caminhar em direção à 

prosperidade. A ideia de desenvolvimento substitui a de progresso e adota uma vertente 

mais económica – deve-se ter em conta que este conceito de desenvolvimento é maiori-

tariamente eurocentrado. Apesar de este conceito estar ligado, quase intrinsecamente, à 

economia, ele refere-se muito mais do que a desenvolvimento meramente económico. 

Aliás, este conceito vai-se alargando ao longo do tempo, consistindo na remoção de bar-

reiras e restrições que limitam, de várias formas, as escolhas e oportunidades das pessoas, 

vestindo as diferentes vertentes de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento social, 

entre outros (Amaro, 2003, pp. 36-38). 

Portanto, definir “desenvolvimento” pode ser um tanto mais complexo do que as 

definições anteriormente referidas, embora nos remeta sempre ao processo de transfor-

mação económica e social, baseados nos fatores culturais e ambientais e as suas intera-

ções. No entanto, devem ser destacados os debates da ONU em torno deste sistema, em 

que o desenvolvimento se reflete em várias perspetivas, definições e teorias. Isto poderá 

acontecer devido ao grande número de Estados-membro, ao crescente número de socie-

dades civis, organizações civis, etc., ou seja, à diversidade e disparidade entre os vários 

países e as diferentes preocupações de cada um dos governos e delegações. É aqui que 

surge o termo “desenvolvimento sustentável” que, definido pela ONU, vai ao encontro 

daquelas que são as necessidades do presente sem comprometer as necessidades das ge-

rações futuras (Gilbert & Will, 2012, p. 4).  
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Outra definição de “desenvolvimento” diz respeito ao desenvolvimento indivi-

dual, de empoderamento e liberdade de escolha, que, com o objetivo de viver uma vida 

longa e saudável, possibilita o acesso ao conhecimento/educação, saúde e participação da 

vida em comunidade (Gilbert & Will, 2012, p. 5). Dessa forma, pode-se dizer que o de-

senvolvimento é interventivo e intencional (Black, 2010, p. 122).  

Segundo o Grande Dicionário da Língua Portuguesa, “desenvolvimento” refere-

se ao ato ou efeito de desenvolver; desenvolução; desenrolamento, desdobramento, dese-

novelamento; aumento, crescimento, progresso, incremento; cultura intelectual, civiliza-

ção (Machado, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 1981, pp. 145-146). Estas últi-

mas definições (“aumento, crescimento, progresso, incremento; cultura intelectual, civi-

lização”) são muito reveladoras do significado que se pretende adotar e daquele que mais 

vai ao encontro do utilizado pela ONU. De acordo com Resolução adotada pela Assem-

bleia Geral das Nações Unidas, Agenda for Development, a 15 de outubro de 1997, refere-

se ao desenvolvimento como uma das principais prioridades da ONU, um empreendi-

mento multidimensional para alcançar uma maior qualidade de vida para todas as pessoas 

e que vai muito mais além do desenvolvimento e crescimento económico7. 

Estas definições de “desenvolvimento”, como são muito abrangentes e não muito 

lineares, levam-nos ao conceito de “desenvolvimento internacional”. Por isso, com a sua 

definição, pretende-se ir mais ao encontro do significado de desenvolvimento adotado 

neste trabalho. O Desenvolvimento Internacional cobre aquele que é muitas vezes desig-

nado por terceiro mundo ou países em desenvolvimento – países ou regiões que se carac-

terizam com níveis de vida pobres (materialmente), infraestruturas limitadas (incluindo 

educação e saúde), níveis nutricionais pobres e/ou acesso limitado a água potável, preva-

lência de doença/sistema de saúde pobre, sistemas políticos instáveis ou autoritários, ní-

veis significativos de discriminação e exclusão, baixo nível de negócios, investimento e 

bem-estar económico (Levermore & Beacom, 2009, p. 7). 

Portanto, o Desenvolvimento Internacional concentra-se na melhoria das várias 

facetas da qualidade de vida de uma sociedade e que, por sua vez, ajudará o país a crescer 

                                                             
7 Disponível em WWW: <URL: https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/51/24023 

(Consult. 08/05/2019).  
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economicamente. No entanto, torna-se difícil de definir por abranger uma ampla gama de 

disciplinas e esforços, que englobam questões como a ajuda humanitária e externa, o alí-

vio da pobreza, o Estado de Direito e a governação, segurança, educação, saúde, susten-

tabilidade, etc. Tendo em conta que a noção de desenvolvimento significa coisas diferen-

tes para pessoas diferentes, é muitas vezes contestada em muitos níveis. A definição e 

consolidação do Desenvolvimento no âmbito internacional abarca o crescimento econó-

mico, no aumento do PIB, na variação dos números de importação e exportação e níveis 

de industrialização; inclui um elemento humano, como a capacidade do Homem satisfazer 

as suas necessidades básicas por sua iniciativa própria, é sinónimo de sustentabilidade, 

na medida em que o crescimento económico e a capacidade dos seres humanos satisfaze-

rem as suas necessidades básicas não esgotam os recursos naturais e não os colocam em 

causa para as gerações futuras.8 

No âmbito das Relações Internacionais, o Desenvolvimento Internacional tem 

sido um elemento importante há várias décadas. Grande parte da sua atenção surgiu após 

a Segunda Guerra Mundial, quando vários Estados se encontravam feridos militar e eco-

nomicamente com a guerra, necessitando da ajuda de outros Estados para a sua recons-

trução. Harry Truman, presidente dos Estados Unidos entre 1945 e 1953, foi um dos pri-

meiros a focar-se no desenvolvimento internacional ao discutir o fair deal, em que os 

estados do Norte Global, como os EUA, ajudariam os Estados economicamente menos 

desenvolvidos. Nos anos 40, os EUA e a Grã-Bretanha criaram instituições económicas 

internacionais que facilitariam esse processo: o Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

o Banco Mundial (BM). O FMI concentrava-se na estabilização económica do Estado, 

enquanto o BM fora a principal instituição internacional de desenvolvimento. Também a 

Guerra Fria, entre os EUA e a URSS, levou a que estes investissem milhões em ajuda e 

desenvolvimento internacional, para reforçarem alianças políticas e militares contra a 

ameaça uma da outra. E, apesar das tensões políticas, as grandes potências preocuparam-

se com as questões de segurança internacional, encontrando soluções que ajudassem a 

                                                             
8 Disponível em WWW: <URL: http://internationalrelations.org/international-development/> (Consult. 

12/06/2019). 



 

34 

mitigar futuras ameaças à estabilidade, a partir da cooperação. Assim, nasceu a Organi-

zação das Nações Unidas, a 24 de outubro de 1945, com o objetivo de unir as nações do 

mundo em prol da paz e do desenvolvimento, sob os princípios da justiça, dignidade hu-

mana e bem-estar de todos. No entanto, esta ideia de desenvolvimento sofreu várias abor-

dagens ao longo do tempo.9  

Embora as discussões sobre desigualdade global continuem muito acesas, a ideia 

de desenvolvimento meramente económico vai dando lugar a um desenvolvimento inter-

nacional que coloca o indivíduo como principal preocupação e em que o desenvolvimento 

sustentável seja garantido, ou seja, um crescimento económico que permita o crescimento 

futuro, como o não esgotamento de recursos naturais e outros danos ambientais. Esta de-

finição leva a que surjam outros conceitos como o de Cooperação para o Desenvolvi-

mento que, segundo a Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais, 

visa apoiar regiões, países e comunidades que têm dificuldades e que estão inseridos num 

contexto marcado por um desequilíbrio na repartição dos recursos e das oportunidades a 

nível mundial. 

 

1.2.4. Desporto para o Desenvolvimento 

 

Desde que as Nações Unidas adotaram, em 2003, a Resolution 58/5, o desporto 

tem sido uma proeminente, crescente e poderosa ferramenta para o desenvolvimento na 

comunidade internacional. Pode ser feita uma diferenciação entre “desenvolvimento do 

desporto” (atividades criadas para melhorar a participação e performance no desporto 

como fim próprio) e desenvolvimento através do desporto (atividades que usam o des-

porto como veículo para alcançar uma variedade de outros objetivos sociais, económicos 

e políticos). Este último pode ser feito a partir de programas/projetos de assistência 

(Levermore & Beacom, 2009, p. 8), e é sobre esse que este trabalho se debruça. 

                                                             
9 Disponível em WWW: <URL: http://internationalrelations.org/international-development/> (Consult. 

12/06/2019). 



 

35 

Da perspetiva do desenvolvimento, o foco está sempre no desporto de massa e não 

no desporto de elite. Ele é usado para alcançar os mais vulneráveis, incluindo refugiados, 

crianças-soldado, vítimas de conflitos e catástrofes naturais, empobrecidos, pessoas com 

deficiência, vítimas de racismo, estigmatização e discriminação, doentes de HIV/SIDA, 

malária e outras doenças (Resolution 66/2, de 2011)10. O número de iniciativas com este 

objetivo do uso do desporto tem-se proliferado nos últimos dez/ quinze anos, ainda assim, 

o DSDP continua a ser uma temática ainda bastante pouco teorizada; continua a haver a 

necessidade de examinar criticamente a aplicabilidade das diferentes teorias de DSDP e 

a implementação do programa. Conhecendo esse conjunto de teorias, é mais fácil alcançar 

resultados de desenvolvimento sustentável, a partir do desporto (Svensson & Levine, 

2017).  

O desporto é usado numa vasta variedade de programas interventivos cujo obje-

tivo é alcançar diferentes objetivos de desenvolvimento (Spaaij, 2013). Assim sendo, 

pode-se dizer que o desporto está ainda um pouco longe de ser a cura para todas as lacunas 

do desenvolvimento. Por ser muitas vezes considerado como espelho da sociedade, acaba 

por ser tão complexo como contraditório. Dessa forma, o desporto também pode ter efei-

tos colaterais negativos, como a violência, a corrupção, a discriminação, o vandalismo, o 

nacionalismo, o doping e a fraude. Para permitir que o desporto desempenhe o seu total 

papel positivo, a base deve ser o monitoramento e orientação eficazes das atividades des-

portivas. Mas, este papel positivo do desporto não se desenvolve automaticamente, requer 

intervenções profissionais e socialmente responsáveis, adaptadas ao contexto social e cul-

tural. Portanto, pode-se afirmar que tem havido um aumento das iniciativas de desporto 

para o desenvolvimento. Essas iniciativas podem agrupar-se em diferentes objetivos: re-

solução de conflito e entendimento intercultural; construção de infraestrutura física, so-

cial, desportiva e comunitária; aumento da consciencialização, particularmente pela edu-

cação; empoderamento; impacto direto na saúde física e psicológica, assim como de bem-

estar; desenvolvimento económico/alívio da pobreza (Levermore & Beacom, 2009, p. 

10). É partir destes grupos que opera a esfera do desenvolvimento. 

                                                             
10 Disponível em WWW: <URL: https://undocs.org/A/RES/66/2> (Consult. 08/05/2019).  
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Segundo Black (2012), uma das mais intrigantes tendências, na teoria e na prática, 

do desenvolvimento internacional e no desporto organizado, tem sido o crescimento rá-

pido de iniciativas que procuram o desenvolvimento antecipado (tanto económico como 

social) a partir do desporto. Vários são os indicadores: a proliferação de ONGs que pro-

movem o desenvolvimento a partir do desporto; o envolvimento crescente de agências 

oficiais de desenvolvimento (governamentais); o aumento do envolvimento de organiza-

ções multilaterais, como a ONU e a Commonwealth; e o crescimento do interesse e entu-

siasmo dos jovens (atletas, estudantes e estudantes-atleta) na investigação e oportunida-

des de voluntariado dentro desta área. Por isso, é também necessário que se reveja a forma 

como as entidades do DSDP respondem às exigências institucionais, para que a natureza 

divergente entre as lógicas institucionais permita aos seus atores organizacionais alcan-

çarem os diferentes objetivos a partir de mecanismos novos e criativos (Svensson, 2017). 

 

1.2.5. Jogo/play 

 

O jogo pode ser interpretado enquanto sinónimo de diversão e de desfrutação, com 

um certo sentido de evasão. O jogo encontra-se presente nas vidas das pessoas desde a 

infância, sob variadas formas e longe dos perfecionismos e tecnicidades, muitas vezes, 

associados ao desporto e ao jogo de competição. Assim sendo, é inevitável falar sobre o 

“jogo” como parte integrante do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz. 

Ao longo da bibliografia estudada damo-nos conta da referência ao jogo/play, li-

gado ao contexto de desporto. Assim sendo, torna-se pertinente fazer a sua definição. Até 

porque, já como afirmava Pierre Coubertin, o instinto de jogo traduz-se na “agitação inata 

da criança”, quando a criança joga ela separa, liga, junta, constrói, brinca e disputa11. 

Estes valores encontram-se, de certa forma, inerentes ao desporto em geral e, especial-

mente, ao DSDP.  

                                                             
11 Cf. Coubertin, Pierre (1986) – La Psychologie du Sport. In Textes Choisis, Tome I, Müller, Norbert (ed.). 

Zurich, Hildesheim, New York. 



 

37 

De acordo com Marivoet (2002, p. 26), foi na obra “Homo Ludens” que Johan 

Huizinga, em 1938, fez uma primeira definição de jogo. Segundo ele, “o jogo é uma ação 

ou ocupação livre, que se desenvolve dentro de limites temporais e espaciais determina-

dos, segundo regras absolutamente obrigatórias, assim como livremente aceites, ação que 

tem fim em si mesma e está acompanhada de um sentimento de tensão e alegria e de 

consciência e ‘ser de outro modo que na vida corrente’”. Nesta definição estão presentes 

os critérios de institucionalização, de competição, de recreação e da componente de mo-

vimento físico. Mais tarde, há a necessidade em fazer a distinção entre os conceitos de 

jogo e de desporto, sendo que o primeiro se entende como exercício físico, comparativa-

mente com a dimensão competitiva do desporto, ausente no jogo. O jogo surge como uma 

“espontaneidade natural”, ao contrário do carácter voluntarista e refletido do desporto 

(Marivoet, 2002, p. 27). 

Nos diferentes artigos científicos, como por exemplo, Kidd (2008), Schulenkorf 

(2012), Thorpe (2016), é possível encontrar várias abordagens ou menções ao jogo/play. 

Aliás, uma das instituições mais aclamadas internacionalmente é a Right To Play que, 

precisamente, dá ao jogo a conotação de direito; o motor essencial da missão desta insti-

tuição é a importância do jogo na aplicação do DSDP.  

Este conceito de jogo é essencial para compreender a diferença entre desporto 

competitivo e o desporto sem esse objetivo. No DSDP está presente a abordagem não 

competitiva do desporto, embora, em muitos casos, ela acabe por surgir. Porém, neste 

trabalho, e na compreensão do DSDP, o que não nos interessa é o desporto na sua vertente 

competitiva ou de alto rendimento. 

 

1.2.6. Paz e o conceito de peacebuilding 

 

Também mais abrangente do que se poderia achar é o conceito de paz e de peace-

building. O dicionário define “paz” como um Estado de uma nação ou terra que não se 

encontra em guerra; um tratado que mantém, restabelece ou regula esse estado; união, 

concórdia, amizade entre pessoas (Machado, Grande Dicionário da Língua Portuguesa, 

1981, p. 508). Este termo não se encontra explicitamente definido pela ONU, devido às 
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várias formas e níveis de paz existentes. É referido como ausência de guerra e de outras 

hostilidades; é o estado de harmonia caracterizado pela carência de conflito, sugerindo a 

existência de relações interpessoais recém-restauradas, prosperidade nas matérias de 

bem-estar social e económico, o estabelecimento de equidade e um trabalho de ordem 

política que sirva o interesse de todos (Gilbert & Will, 2012). Mas, tal como o conceito 

de desenvolvimento, anteriormente referido, este conceito de peacebuilding surge em âm-

bito de guerra, mais concretamente, no contexto internacional do pós-Guerra Fria e da 

criação da ONU. Durante este período, as operações de peacekeeping constituíam a prin-

cipal atividade de paz e de segurança da organização, que se pautavam por três princípios 

básicos, a holy trinity – o consentimento das partes, a imparcialidade e o mínimo uso da 

força (estes princípios operam até aos dias de hoje)12. Esta abordagem já vinha a ser dis-

cutida por Johan Galtung, nos anos 70, no seu texto Three Approaches to Peace: Peace-

keeping, Peacemaking and Peacebuilding, embora só tenha sido utilizado pela ONU em 

1992 (Cavalcante, 2010, pp. 1-7). 

O termo peacebuilding surge com a adoção da Resolution 47/120 e a aprovação 

da “An Agenda for Peace”, pelo então Secretário-Geral Boutros-Ghali. Apesar de ser re-

ferido essencialmente como reconstrução pós-conflito, estava desde já presente a ideia de 

construção da paz, e não apenas mantê-la ou preservá-la, evitando, assim, novos conflitos 

(Boutros-Ghali, 1994, p. 147). A intensificação do processo de globalização é, também, 

um dos motivos para a evolução deste conceito, pois, ela traz-nos mais escolhas e opor-

tunidades de prosperidade e familiariza-nos com a diversidade global. Apesar destas van-

tagens, a globalização também eleva incertezas, já que milhões de pessoas no mundo têm-

na como uma força disruptiva e destrutiva, devido às assimetrias sociais que se acentuam 

ainda mais – com a globalização não há limites. Assim sendo, um dos maiores desafios 

de todos os tempos é aproveitar todo o potencial da globalização, enquanto se minimizam 

os (seus) riscos. E é aqui que entra o papel-chave da ONU, especialmente na economia e 

nas questões sociais (Grunberg & Sarbuland, 2000, pp. 1-5).  

                                                             
12 Disponível em WWW: <URL:https://peacekeeping.un.org/en/what-is-peacekeeping> (Consult. 

31/06/2019). 
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Entre várias organizações que trabalham na área temática da paz, a PeacePlayers 

International é uma das organizações que o faz de forma exclusiva e que aborda também, 

na sua missão, estes diferentes contextos de paz e o processo de transformação de conflito 

(Tuohey & Cognato, 2011). 

 

1.2.6.1. O desporto como ferramenta para a promoção da paz 

 

O Desporto tem vindo a ser reconhecido e usado como uma ferramenta de desen-

volvimento e de construção da paz, não só pela ONU, como também por outras organi-

zações regionais e internacionais, governos, ONGs, federações desportivas, entre outros. 

O interesse académico e da media em relação ao conceito de DSDP tem crescido, assim 

como, consequentemente, o desenvolvimento dos seus praticantes e o número de ONGs 

(Dienes, 2012, p. 39).   

A institucionalização do DSDP, por parte da ONU, foi ao encontro da sua inte-

gração nos então Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Embora a paz não seja um 

ODM, uma das maiores ambições da própria ONU é manter e construir a paz. Porém, 

depois de quinze anos de progresso em direção a estes objetivos, o mundo virou-se para 

os seus sucessores: os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), 17 objetivos 

que fazem parte da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta Agenda é a 

oportunidade para inspirar uma ação de desenvolvimento para todo o mundo, inclusive 

no campo do DSDP (Lemke, 2016). 

A Paz forma uma condição necessária para o desenvolvimento social e económico 

sustentável. Assim sendo, o crescente reconhecimento e uso do desporto como uma força 

na promoção da paz preocupa a dois níveis – a macro e a micro níveis.  

A nível macro, o desporto pode contribuir para as relações de amizade e paz in-

ternacionais ou pode até contribuir para a redução de tensões entre estados e os seus povos 

através de encontros competitivos e grandes eventos de desporto organizado. Estes são 

objetivos partilhados pela ONU e pelo Movimento Olímpico, com a promoção dos ideais 

olímpicos (excelência, participação, paz, amizade, respeito), com a organização dos Jogos 
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Olímpicos (JO) e de atividades relacionadas. Desta maneira, o desporto internacional con-

tribui para a formação de identidades globais, culturas e esferas transnacionais. O des-

porto internacional também provou deter uma influência positiva na mudança política sob 

a forma de “diplomacia desportiva” (Dienes, 2012, pp. 42-44). Vários são os exemplos 

que provam a existência dessa paz e que funcionam como poderosos símbolos de mu-

dança – desde amizades entre atletas de diferentes nacionalidades (a demonstração de 

fairplay e amizade entre os atletas olímpicos Jesse Owens e Lutz Long, em Berlim, 1936, 

contra o cenário de racismo existente, e o gesto de cordialidade entre os medalhistas ge-

orgiano e russo, em Pequim, 2008, aquando de um conflito militar entre ambos os países) 

e do reconhecimento de associações desportivas de países recém-independentes, ao boi-

cote internacional na África do Sul que pressionou o fim do regime do apartheid (Dienes, 

2012). 

A um nível micro, o desporto é maioritariamente utilizado como um instrumento 

de (re)construção de relações sociais e interpessoais, de reconciliação avançada, de en-

frentamento de preconceitos e estereótipos e que ensina a resolução de conflitos sem vi-

olência, intervenções nas competências sociais e de vida. Particularmente, em situações 

pós-conflito, o desporto abre portas à união entre oponentes, reconstrói a confiança, reduz 

os preconceitos que levaram ao conflito (Dienes, 2012). Quando a violência toma uma 

comunidade, os programas desportivos comunitários ensinam a cultura de paz e incenti-

vam os jovens a deixarem os gangs ou que novos membros se juntem a eles. Mas este 

nível micro também se verifica em termos regionais e internacionais, quando, por exem-

plo, ocorrem torneios de amizade ou intercâmbios de jovens (como foi o caso do Inter-

national Friendship Encounter: Sports for a Culture of Peace, organizado pela 

UNESCO). Neste nível, a obtenção de resultados e a grande performance não são o pre-

tendido, embora alguma competição saudável possa sempre fazer parte (Dienes, 2012, 

pp. 44-46).  

Em relação ao tipo de desporto, atividade ou jogo, a escolha apropriada depende 

de vários fatores socioculturais, viabilidade técnica e popularidade entre o público-alvo – 

também o género, a idade e a habilidade devem ser tomados em conta. Por exemplo, 
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apesar da sua popularidade e fácil implementação, o futebol não coincide em muitos pa-

íses e contextos, prevalecendo outro tipo de desportos e atividades. 
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Capítulo II – O Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da 

Paz 

 

“People in every nation love sport. Its values – fitness, fair play, teamwork and the pursuit of 

excellence – are universal. At its best, it brings people together, no matter what their origin, 

background, religious beliefs or economic status.” 

Kofi Annan13 

 

2.1. Um breve olhar sobre a História – contextos, perspetivas, exemplos e 

evolução histórica 

 

Segundo a ONU, a História do DSDP dá os seus primeiros passos a partir de 1922, 

com a cooperação institucional da OIT e o COI. Mas, ao longo da História, verificamos 

outras aplicações do desporto na promoção da paz. A grande mudança deu-se, em 2001, 

quando, Adolf Ogi, ex-presidente da Confederação Suíça, é nomeado Conselheiro Espe-

cial para o Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, pelo ex-secretário-geral 

da ONU, Kofi Annan. Nos anos seguintes foram analisadas atividades que envolvessem 

o desporto dentro do sistema das Nações Unidas, a integração do Desporto, Desenvolvi-

mento e Paz no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio – sendo reunidos 

em relatório as organizações da ONU com diversos conhecimentos no domínio do Des-

porto para o Desenvolvimento e a Paz, como a OIT, PNUD, UNESCO, UNEP, ACNUR, 

UNICEF, UNODC, UNV, ONUSIDA e OMS.  

Falar sobre a evolução do DSDP é, geralmente, falar sobre a sua recente e rápida 

expansão. Todavia, dentro do contexto de ajuda pública ao desenvolvimento, as evidên-

cias apontam para uma longa história de intervenções do desenvolvimento envolvendo o 

desporto. Como tal, tomou a forma de apoio ao desenvolvimento institucional, logístico 

                                                             
13 Concept, International Year of Sport and Physical Education, ONU, 2005. 
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e do material de assistência para os atletas das colónias e ex-colónias, incentivando o 

deporto como um mecanismo para a promulgação dos valores culturais. A forma que o 

desporto para o desenvolvimento tomou tem sido historicamente influenciada por crispa-

ções mais amplas nas relações coloniais e internacionais. O entendimento destes contex-

tos históricos permite compreender os desafios confrontados com os programas contem-

porâneos de desenvolvimento. (Levermore & Beacom, 2009) 

Para que este programa ganhe robustez é, também, necessário estudá-lo na teoria 

e na sua História, pois, dessa forma, é possível aplicá-lo mais facilmente e em diferentes 

casos/contextos. Num estudo de Darnell e Kaur (2015), por exemplo, é referida a impor-

tância da história do colonialismo, de forma a relacioná-la com o desporto, já que, um 

melhor conhecimento teórico do assunto permitirá uma maior atenção aos atores sociais 

em cada caso. E, no contexto desportivo, a ideia de desenvolvimento era articulada a 

partir de tentativas, como na esfera doméstica, para substituir hábitos bárbaros locais pela 

influência cívica de formas particulares de desporto. E esta ideia de que o desporto podia 

“civilizar” não se limitou ao colonialismo do século XIX, até porque houve várias tenta-

tivas em exportar algumas características da antiga cultura helénica através dos primeiros 

JO. A difusão internacional destas formas do desporto moderno permite entender melhor 

os desafios do desenvolvimento do desporto contemporâneo. Certo é que esta perspetiva 

da influência cívica do desporto moderno encontra-se ao lado da perceção histórica ne-

gativa do desporto nas comunidades indígenas; o impacto destrutivo do colonialismo no 

desporto tradicional do Sul Global. Portanto, a abordagem histórica na pesquisa social, 

no contexto do desporto e do desenvolvimento, facilita uma apreciação mais clara da in-

fluência das dinâmicas de poder neste processo. (Levermore & Beacom, 2009) 

Também, ao longo do tempo, vários foram os momentos que surgiram como 

exemplos históricos do uso do desporto como promotor de desenvolvimento e paz. Já foi 

referido o caso dos JO de 1936, em Berlim, com o célebre momento de Jesse Owens; o 

lendário jogo de futebol de Natal entre os exércitos alemão e inglês durante a Primeira 

Guerra Mundial (Trégua de Natal); os jogos de futebol, na Segunda Guerra Mundial, nos 
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campos dos prisioneiros de guerra (POW)14; o momento diplomático da ping-pong diplo-

macy, em 1971, aquando do Campeonato do Mundo de Ténis de Mesa, em Nagoya, Ja-

pão, que levou à amizade entre os jogadores de ténis de mesa chineses e americanos e ao 

consequente início de tréguas entre ambos os estados15; a situação de apartheid na África 

do Sul e a sua união a partir do desporto16; a visita a pessoas de zonas desfavorecidas do 

mundo por famosos desportistas promovida por organizações como a Peace and Sport17; 

e, até mais recentemente, a onda de solidariedade gerada após o acidente, em 2016, com 

a equipa de futebol do Chapecoense18. 

Apesar dos diferentes tipos de discurso, o mais comum é considerar-se que o des-

porto fomenta o convívio e a cooperação universal entre povos e nações, assim como 

hábitos sociais igualmente convivais e cooperativos. A emergência e a consolidação da 

ideia de que o desporto é um fator de paz e de desenvolvimento vai ao encontro de dois 

processos históricos: o primeiro diz respeito à importância que o desporto assumiu no 

quadro das relações internacionais, institucionalizado na segunda metade do século XX, 

após a experiência traumática das duas guerras mundiais; o segundo tem que ver com os 

projetos de modernização da indústria do espetáculo desportivo (sobretudo no domínio 

específico do futebol), nas últimas décadas do séc. XX, que serviu como resposta a uma 

experiência de violência associada ao hooliganismo (Neves, 2016, p. 1).  

O Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz tem-se tornado num campo 

emergente na área do desenvolvimento e, apesar de ser um processo contemporâneo, os 

seus antecedentes podem ser encontrados na realização dos Jogos Olímpicos, já desde a 

Grécia Antiga, onde muitos dos valores desportivos vinculados se associam aos de hoje. 

Contudo, ao longo da época contemporânea, o desporto tem sido reivindicado como fator 

de encontro e união entre povos e nações. De acordo com várias entidades, da prossecução 

                                                             
14 Sobre os Prisoner of War consultar WWW: <URL: https://www.irishtimes.com/culture/books/the-un-

told-story-of-britain-s-pow-camps-1.3169823> (Consult. 27/07/2019). 
15 Ver em WWW: <URL: https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy> (Consult. 27/07/2019). 
16 Ver em WWW: <URL: https://www.theguardian.com/world/2013/dec/08/nelson-mandela-francois-pie-

naar-rugby-world-cup> (Consult. 27/07/2019). 
17 Sobre esta organização pode ser consultada a plataforma da mesma em WWW: <URL: https://www.pe-

ace-sport.org/> (Consult. 2707/2019). 
18 Esta notícia pode ser recordada em WWW: <URL: https://www.dn.pt/mundo/interior/aviao-com-a-

equipa-do-chapecoense-despenha-se-na-colombia-5524614.html> (Consult. 27/07/2019). 

https://www.irishtimes.com/culture/books/the-untold-story-of-britain-s-pow-camps-1.3169823
https://www.irishtimes.com/culture/books/the-untold-story-of-britain-s-pow-camps-1.3169823
https://www.history.com/news/ping-pong-diplomacy
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/08/nelson-mandela-francois-pienaar-rugby-world-cup
https://www.theguardian.com/world/2013/dec/08/nelson-mandela-francois-pienaar-rugby-world-cup
https://www.peace-sport.org/
https://www.peace-sport.org/
https://www.dn.pt/mundo/interior/aviao-com-a-equipa-do-chapecoense-despenha-se-na-colombia-5524614.html
https://www.dn.pt/mundo/interior/aviao-com-a-equipa-do-chapecoense-despenha-se-na-colombia-5524614.html
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de atividades desportivas, decorria um efeito de suspensão da conflituosidade internacio-

nal, à imagem das tréguas decretadas por ocasião dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. 

Esta atribuição de uma essência pacificadora universal do desporto provém do discurso 

de Pierre Coubertin, cujo ímpeto renovou no quadro da segunda pós-guerra. Com a nova 

ordem internacional que se avizinhava, e de que a ONU faria parte, a ideia de paz consti-

tuiu-se como um desígnio tanto mais consensual na medida em que nenhum povo ou 

território dela poderia ser privada (Neves, 2016).  

 

“May joy and good fellowship reign, and in this manner, may the Olympic Torch 

pursue its way through ages, increasing friendly understanding among nations, for the 

good of a humanity always more enthusiastic, more courageous and more pure.”  

Pierre de Coubertin 

 

Tal como nos refere Neves (2016), foi na senda de um universalismo reconstruído 

com base na crítica dos nacionalismos racistas dos anos de 1930, nomeadamente o na-

zismo, que o tempo do desporto viu-se investido de um simbolismo pacifista que nenhum 

regime, ideologia ou política poderia ou deveria instrumentalizar (Neves J. , 2016, pp. 1-

2). A Trégua Olímpica, mas, também, a “Trégua de Natal”, de 1914, aquando da Primeira 

Guerra – quando foi estabelecida uma paz temporária entre os estados em guerra, a partir 

da participação dos soldados num jogo amigável de futebol -, podem ser vistas como 

marcos desta viragem histórica e fortes exemplos do pacifismo de que o desporto pode 

ser protagonista. 

É da sequência deste e de outros processos históricos que, mais tarde, em 2003, 

os Estados-membro da ONU (cada vez com um papel mais preponderante na institucio-

nalização do DSDP) juntaram-se numa Assembleia Geral com o objetivo de demonstrar 

o seu compromisso e apoio ao uso do desporto como veículo para o desenvolvimento 

humano e construção da paz, a partir de uma série de iniciativas. O relatório desse ano, 

da United Nations Inter-Agency Task-Force, aborda a integração do DSDP nos ODM 

(estes objetivos viriam a ser substituídos, em 2015, pelos atuais ODS). Nesse relatório, a 

ONU recomendou que o desporto “deveria ser incorporado como uma útil ferramenta 
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para o desenvolvimento e a paz, que as iniciativas baseadas no desporto deveriam ser 

incluídas nos programas nacionais da ONU, de forma apropriada e de acordo com as 

necessidades avaliadas localmente; os programas que apoiam o desporto para o desenvol-

vimento e a paz precisariam de mais atenção e recursos por parte dos governos e da ONU; 

as atividades baseadas na comunicação que usam o desporto deveriam concentrar-se na 

advocacia e mobilização social; e a forma mais eficaz de implementar estes programas 

seria através de parcerias” (Kidd, 2008, p. 375).  

Também a criação, em 2004, do Sport for Development and Peace International 

Working Group (SDP IWG), o Dia Internacional do Desporto e Educação Física, em 

2005, a concessão da UN General Assembly do estatuto de observador permanente ao 

Comité Olímpico Internacional, assim como o estabelecimento de um padrão de resolu-

ções em relação ao DSDP e à Trégua Olímpica. Embora esta posição da ONU em relação 

ao Desporto só tenha surgido em 2001, já em 1922 estabelecer-se-ia cooperação institu-

cional entre o COI e a Organização Internacional do Trabalho, uma das agências da ONU.  

Em 2005, a Resolution 58/5 proclama esse ano como o Ano Internacional de Des-

porto e Educação Física (IYSPE 2005), enfatizando o contributo do desporto como forma 

de trabalhar a paz e alcançar os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Já em 2008, 

a Resolution 63/135 integra o Secretariado de Desporto ao Serviço do Desenvolvimento 

e Paz - Grupo Internacional de Trabalho (SDP IWG) no Gabinete de DSDP das Nações 

Unidas (UNOSDP). O Desporto foi sendo reconhecido como veículo para a paz e para o 

desenvolvimento humano em vários documentos e declarações fundamentais da ONU 

(sendo que, algumas dessas declarações, encontram-se na plataforma da UNOSDP), 

como é o caso da Declaração do Milénio das Nações Unidas, de 2000. Em 2010, alguns 

Chefes de Estado e de Governo reconhecem o desporto como ferramenta para a educação, 

o desenvolvimento e a paz, podendo promover a cooperação, a solidariedade, a tolerância, 

a compreensão, a inclusão social e a saúde a nível local, nacional e internacional. O pró-

prio Conselho dos Direitos Humanos tem cruzado o Desporto com os Direitos Humanos. 

É em 2013 que a Assembleia-Geral da Nações Unidas proclama o dia 6 de abril 

como o “Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz”. Na 

ocasião, o então Presidente da Assembleia-Geral, Vuk Jeremic, declarou: “ao proclamar 
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este Dia Internacional, prestemos homenagem às grandes lendas do passado, que, através 

das suas proezas atléticas, carácter e força moral conquistaram um lugar de honra no pan-

teão da glória olímpica”. E, na presença do – à época – Presidente do COI, Jacques Rogge, 

mais acrescentou ser o desporto “um poderoso aliado da paz e da reconciliação”, dando 

como exemplo “campeões como Jesse Owens, que desafiou a ideologia nazi com a sua 

espantosa vitória em Berlim, em 1936”19.  

Mais recentemente, e com a adoção da Resolution 70/1, pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em novembro de 2015, o desporto foi representado como um impor-

tante marco e reconhecido pelo seu crescente contributo na concretização do desenvolvi-

mento e da paz Aliás, foi a primeira vez que uma entidade política de desenvolvimento 

global incluiu uma declaração tão ampla de desporto, reconhecendo a significante expan-

são do DSDP desde a viragem do milénio (Lindsey & Darby, 2018, p. 2). No subcapítulo 

seguinte faremos uma correlação entre os ODS e a sua aplicação no e através do DSDP. 

Neves (2016) admite haver um carácter universalista entre o desporto e a paz, que 

não se estabelece por instituições políticas e desportivas. Foram-se desenvolvendo outras 

dinâmicas mercantis associadas ao desporto, como a organização de grandes eventos, que 

se foram expandindo. A expansão destes eventos que, ao longo da segunda metade do 

século XX, foi aumentando, reflete, não só a vontade das entidades desportivas levarem 

o espetáculo a territórios em que o mesmo se encontraria ainda num estado de desenvol-

vimento incipiente ou com possibilidade em encontrar novos Estados parceiros para in-

vestimentos públicos, com a força das dinâmicas mercantis direta ou indiretamente liga-

das ao espetáculo desportivo. A ideia de apoliticidade do desporto e da sua universalidade 

foi partilhada por instituições como a ONU e por organismos internacionais como a 

UEFA, a FIFA e o COI, mas, também, por grandes empresas globais do desporto, ou a 

ele associadas, que procuraram precisamente franquear todo e qualquer limite político-

ideológico à sua atividade empresarial. Acontecimentos como o Campeonato de Europa 

                                                             
19 “Assembleia geral da ONU proclama o dia 6 de abril como dia internacional do desporto ao serviço do 

desenvolvimento e da paz”, disponível em WWW: <URL: https://www.unric.org/pt/actualidade/31225-as-

sembleia-geral-da-onu-proclama-o-dia-6-de-abril-como-dia-internacional-do-desporto-ao-servico-do-de-

senvolvimento-e-da-paz> (Consult. 3/07/2019). 
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de Futebol de 1976, na Jugoslávia, os JO de 1980, em Moscovo, os JO de 2008, em Pe-

quim, e o Campeonato do Mundo de Futebol de 2010, na África do Sul, conduzem a uma 

questão muito interessante: “até que ponto o desporto não se constituiu como um dos 

cavalos de Tróia da chegada do capitalismo global a estes locais” onde este ainda não 

afirmava toda a sua potência (Neves, 2016, p. 2).  

Esta ideia de paz universal e da natureza apolítica do desporto levou a que atores 

políticos (e aqui entenda-se protagonistas da cena internacional ou “meros” agentes lo-

cais) interferissem na esfera desportiva com o objetivo de contrariar tentativas de instru-

mentalização política. Um curioso exemplo português remonta ao ano de 1951, quando a 

direção de uma pequena associação desportiva do Couço, uma das localidades portugue-

sas onde a cultura política comunista obteve maior hegemonia, recusou apresentar publi-

camente os seus pêsames pela morte do então chefe de Estado da ditadura do Estado 

Novo, Marechal Carmona, alegando tratar-se o clube de “uma associação desportiva e, 

portanto, apolítica” (Neves, 2016, p. 2). Internacionalmente, vários foram os boicotes 

olímpicos preconizados por vários Estados nacionais. 

Ou seja, a ideia do desporto como espaço de encontro pacífico entre todo e qual-

quer povo e nação inscreve-se no contexto de uma política universalista alheia a divisões 

imperialistas e nacionalistas. No entanto, na segunda metade do século XX, depois das 

políticas higienistas cultoras da saúde, por um lado, e das políticas militaristas de destrui-

ção da vida (sendo o expansionismo nazi o melhor exemplo), por outro, verifica-se o 

internacionalismo desportivo, como um processo propício à afirmação incruenta dos sen-

timentos de identidade nacional. A ideia de que o desporto é política e ideologicamente 

neutral permite que a competição desportiva seja configurada como um lugar em que 

competem, em plano de igualdade, regimes política e ideologicamente diversificados. 

Nesta alegação de neutralidade, funda-se assim um critério objetivista de medição do grau 

de desenvolvimento nacional, de tal modo que vencer uma prova é sinónimo da evolução 

do país que o atleta ou equipa representam (Neves, 2016, p. 3). 

O segundo processo histórico diz respeito à modernização do espetáculo despor-

tivo e o combate ao hooliganismo. Neves (2016) refere o episódio da final da Taça dos 

Campeões Europeus, a 29 de maio de 1985, disputada entre a Juventus e o Liverpool e 
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que resultou em violentos desacatos no exterior do estádio e a morte de cerca de quarenta 

pessoas. A transmissão televisiva do jogo fez com que o problema da violência entre 

adeptos de futebol se tornasse numa das questões mais discutidas na imprensa mundial, 

instâncias desportivas e instituições políticas. Surgem discursos de apelo à “moderniza-

ção” do futebol, contra episódios primitivos e arcaicos, como o hooliganismo. A esta 

“modernização” caberia investir o futebol de uma civilidade que o devolveria à sua es-

sência pacífica. Remodelaram-se ou substituíram-se velhos estádios compostos por luga-

res numerados de cadeira, resultando numa modificação do perfil de adepto de estádio. 

Assim, reafirmou-se a ideia de que o desporto seria lugar de encontro e pacificação, e não 

de conflito e violência, ao mesmo tempo que se projetou o futebol para um novo lugar no 

panorama cultural, social e económico das modernas sociais liberais (Neves, 2016).  

Já em Portugal, os apelos à modernização do espetáculo (devido a episódios de 

feridos ou mortes de adeptos, apesar de poucos registos) também induziram a modifica-

ções a nível da política da segurança dos espetáculos desportivos. Como consequência, 

por um lado, surge a figura do steward20 como exigência dos processos de modernização 

e de globalização, por ocasião do Euro 2004 e exigência da UEFA; por outro, essa figura 

surge como resposta ao fracasso da polícia enquanto agente responsável pela manutenção 

da ordem pública no espaço do estádio, onde ocorreram vários episódios de excessos do 

Corpo de Polícia de Intervenção. Dá-se a importância da função dissuasora e não repres-

sora da conceção disciplinar de policiamento (Neves, 2016, p. 5).  

Estas mudanças dão-se como emergência de um novo tipo de público, de uma 

outra cultura do corpo, uma nova disposição dos adeptos, sentados e individualizados, 

como se de um espetáculo se tratasse. Os dois processos históricos referidos levam a pro-

jetos de modernização da indústria do espetáculo desportivo, articulam a ideia de que o 

desporto enquanto paz assume um duplo significado – universal e social -, constituindo-

se veículo de pacificação do mundo e da sociedade, contra aspetos como o nazismo e o 

hooliganismo. Conjugados elevam uma nova prática de segurança que passa de a vertente 

disciplinar para a do controlo. 

                                                             
20 Dá origem aos Assistentes de Recintos Desportivos. 
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2.2. DSDP – de movimento a programa internacional 

 

Tal como veremos, alguns autores (Kidd, 2008; Gilbert e Will, 2012) caracterizam 

o DSDP como um novo movimento social que tem evoluído enquanto programa de âm-

bito internacional, que se estende nas áreas do desporto, do desenvolvimento, da paz e da 

cooperação, como temos vindo a referir. O movimento internacional de DSDP constrói-

se e conecta-se com vários esforços no uso do desporto com o propósito da intervenção 

social, prevenção criminal e redução de risco. Passa a ser um veículo para um vasto e 

sustentável desenvolvimento social, principalmente nas comunidades mais desfavoreci-

das.  

A intensificação deste movimento anunciou uma nova era em que o desporto é parte 

de uma estrutura global de desenvolvimento cujo objetivo é desenvolver uma capacidade 

positiva de construir e tornar-se num recurso de apoio à vida humana depois de incidentes 

de violência, pobreza, doenças infeciosas, problemas de saúde, genocídio, discriminação 

de género, terrorismo e problemas ambientais causados por catástrofes naturais ou guerra 

entre e/ ou dentro de Estados (Gilbert & Will, 2012, p. 6). Esta tendência tem sido por 

alguns autores caracterizada como “um impulso progressivo e oportuno e uma das inici-

ativas mais encorajadoras no desporto, nos últimos anos” (Kidd, 2008, p. 378).  

Kidd (2008, p. 371) afirma que o desenvolvimento social a partir do desporto tem 

uma longa história de vários movimentos e momentos: a “rational recreation” (interven-

ções que melhoravam as vidas da classe dos trabalhadores e classe média, nos finais do 

século XIX; o “playground movement” dos inícios do século XX e movimentos despor-

tivos entre trabalhadores nos períodos de entre guerras. Mais recentemente surgem as 

intervenções de “midnight basketball” nos EUA e Canadá. As agências e organizações 

explodem e impulsionam a manifestação do DSDP, atraindo, assim, o voluntariado jo-

vem, o apoio financeiro de grandes federações desportivas internacionais e o constante 

apoio da ONU e seus agentes e parceiros. 
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Para a análise do papel do DSDP nestes contextos devemos, também, consultar a 

plataforma de Desporto Internacional, Desenvolvimento e Paz, Sport and Dev21, que nos 

faz referência às palavras do antigo Secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, 

que nos descreve o uso do desporto neste contexto como: 

 

“Sport is increasingly recognized as an important tool in helping the United Na-

tions achieve its objectives, in particular the Millennium Development Goals. By includ-

ing sport in development and peace programmes in a more systematic way, the United 

nations can make full use of this cost-efficient tool to help us create a better world.”22 

 

Mesmo os políticos têm-se envolvido mais na filosofia do movimento Desporto 

ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz. Por exemplo, o antigo Primeiro-Ministro do 

Reino Unido, Tony Blair, disse “Sport today is far more importante than just sport itself” 

(o que dá ainda mais ênfase às formas de pensamento e atuação da maioria das organiza-

ções da ONU, ao COI e, até, a vários estadistas, diplomatas e desportistas de todo o 

mundo. A conceptualização deste movimento é vista de formas similares – o desporto 

enquanto ferramenta sociocultural que reduz as tensões sociais e promove a reconciliação 

e reconstrução em contextos de pós-conflito em que nem sempre isso é possível; o SDP 

que é maioritariamente conduzido por organizações23 do Norte Global até ao Sul Global 

(Gilbert & Will, 2012, p. 8).  

Atualmente, o envolvimento de mais organizações sem fins lucrativos deixa algu-

mas preocupações quanto à qualidade, evolução e acompanhamento dos programas apli-

cados, para além das questões inerentes ao uso indevido dos fundos. No entanto, a ONU 

consegue ainda promover o uso consciente destes programas, através do uso orientado da 

                                                             
21 Ver em WWW: <URL: https://www.sportanddev.org> (Consult. 31/07/2019). 
22 “O desporto é, cada vez mais, reconhecido como uma importante ferramenta que ajuda as Nações Unidas 

a alcançarem os seus objetivos, em particular os Objetivos do Desenvolvimento do Milénio. Ao incluir o 

desporto nos programas de desenvolvimento e paz de uma maneira mais sistemática, a ONU pode usar 

totalmente esta ferramenta economicamente eficiente como ajuda na criação de um mundo melhor”. Dis-

ponível em WWW: <URL: https://www.sportanddev.org/en/learn-more/what-sport-and-development/uns-

perspective-sport-and-development> (Consult. 31/07/2019). 
23 Como já fomos referindo, aqui estão incluídos os Estados, ONGs, organizações intergovernamentais, 

federações internacionais, corporações transnacionais, organizações de base comunitária, etc. 

https://www.sportanddev.org/
https://www.sportanddev.org/en/learn-more/what-sport-and-development/uns-perspective-sport-and-development
https://www.sportanddev.org/en/learn-more/what-sport-and-development/uns-perspective-sport-and-development
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estrutura de Objetivos (ODMs, até 2015, e ODS, até 20130). Os autores Gilbert e Bennett 

(2012, pp. 9-10) fazem a análise dos findados ODMs, a partir de alguns exemplos e tendo 

como base o que foi definido e discutido pela ONU (ou seja, os casos abaixo não devem 

ser vistos de forma isolada), embora estes objetivos tenham já findado em 2015, convém 

fazer-lhes uma breve abordagem (de forma a que se compreenda melhor a sua própria 

evolução até aos ODS):  

 Objetivo I – Erradicar a pobreza extrema e a fome: Fornecer oportunidades de 

desenvolvimento ajudam a combater a fome. A indústria do desporto, assim 

como a organização de vários eventos desportivos, cria oportunidades de em-

prego, por exemplo. Portanto, o desporto oferece competências de vida essenciais 

para uma vida produtiva em sociedade. 

 Objetivo II – Alcançar a educação primária universal: o desporto e a educação 

física são elementos essenciais para uma educação de qualidade. Eles promovem 

valores e competências positivas que têm um rápido, mas duradouro impacto nos 

mais jovens. As atividades desportivas e de educação física, geralmente, tornam 

a escola mais atrativa e promovem a assiduidade. 

 Objetivo III – Promover a igualdade de género e o empoderamento das mulheres: 

Aumentar o acesso das mulheres e raparigas à educação física e desporto ajuda-

as a construir confiança e a fortalecer a integração social. Envolver raparigas nas 

atividades desportivas juntamente com rapazes ajuda a ultrapassar preconceitos 

que, muitas vezes, contribuem para uma vulnerabilidade social por parte das mu-

lheres e raparigas numa dada sociedade. 

 Objetivo IV e V – Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna, 

respetivamente: O desporto pode ser eficaz na melhoria da qualidade de vida e 

bem-estar das mulheres. 

 Objetivo VI – Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças: O desporto 

pode ajudar a chegar a populações normalmente difíceis de alcançar e entregar 

mensagens de prevenção através de modelos positivos. O desporto, através da 

sua inclusão e da sua estrutura informal, pode auxiliar, eficazmente, a ultrapassar 

preconceitos, estigmas e discriminação, favorecendo a integração social. 
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 Objetivo VII – Garantir a sustentabilidade ambiental: O desporto é ideal na cons-

cientização da necessidade em preservar o ambiente. A interdependência entre a 

prática regular de desportos ao ar livre e a proteção do meio ambiente estão, ob-

viamente, de mãos dadas. 

 Objetivo VIII – Criar uma parceria global para o desenvolvimento: Este objetivo 

é aquele em que o trabalho do desporto se torna mais amplo, visto que, ele oferece 

intermináveis oportunidades para parcerias de desenvolvimento inovadoras; pode 

ser usado como um instrumento que constrói e encoraja parcerias entre países 

desenvolvidas e em desenvolvimento. Este oitavo objetivo reconhece que para 

que os países mais pobres alcancem os primeiros sete objetivos, é absolutamente 

necessário que os países mais ricos entreguem mais e mais ajuda eficaz, alívio 

sustentável da dívida e um sistema comercial mais justo para estes países mais 

desfavorecidos.  

 

Os findados ODMs são substituídos pelos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sus-

tentável, a serem abordados até 2030. Embora o DSDP não faça diretamente parte dos 

ODS, no início da Resolution 70/1, da Assembleia Geral das Nações Unidas, consta uma 

declaração onde se verifica o reconhecimento dado à expansão do DSDP: 

 

“Sport is also an important enabler of sustainable development. We recognize the grow-

ing contribution of sport to the realization of development and peace in its promotion of 

tolerance and respect and the contributions it makes to the empowerment of women and 

of young people, individuals and communities as well as to health, education and social 

inclusion objectives.” (apud Lindsey & Darby, 2018, p. 2) 

 

Enquanto que os ODMs estavam diretamente ligados ao Sul Global, os ODS são 

mais específicos e entendidos como aspirações universais, desenvolvidos para terem re-

levância pelo mundo inteiro, de igual forma para países desenvolvidos ou em desenvol-

vimento. Os ODS apresentam um maior número de objetivos, tanto em número como no 

âmbito coletivo e individual. Questões como a educação, a saúde e o empoderamento de 
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género, que têm ocupado uma posição proeminente nas políticas, práticas e investigação 

na área do DSDP, são fortemente representadas na Agenda 2030.  

Segundo o UNRIC24, os ODS definem as prioridades e aspirações globais para 2030 

e requerem uma ação à escala mundial. Comparativamente com os anteriores Objetivos, 

estes estão muito mais ligados a “alvos” e têm mais particularidades, tendo sido, dessa 

forma, alargados a 17 Objetivos, que se ordenam da seguinte forma: Erradicar a pobreza; 

Erradicar a fome; Saúde de qualidade; Educação de qualidade; Igualdade de género; água 

potável e saneamento; Energias renováveis; Trabalho digno e crescimento económico; 

Indústria, inovação e infraestruturas; Reduzir as desigualdades; Cidades e comunidades 

sustentáveis; Produção e consumo sustentáveis; Ação climática; Proteger a vida marinha; 

Proteger a vida terrestre; Paz, justiça e instituições eficazes; Parcerias para a implemen-

tação dos objetivos. Estes são todos os objetivos que contemplam os ODS. 

Lemke (2016) e Lindsey e Darby (2018) fazem breves associações à aplicação do 

desporto no âmbito dos ODS: 

 Objetivo I e II: Erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

(Erradicar a pobreza); erradicar a fome, alcançar a segurança alimentar, melhorar 

a nutrição e promover a agricultura sustentável (Erradicar a Fome) – O uso do 

desporto para o alcance dos objetivos referidos a seguir potenciam a concretiza-

ção destes dois ODS. 

 Objetivo III: Garantir o acesso à saúde de qualidade e promover o bem-estar para 

todos, em todas as idades (Saúde de Qualidade) – a participação desportiva e as 

atividades desportivas providenciam vários benefícios sociais e de saúde. Tal 

gera estilos de vida saudáveis, ajudando-as a permanecer ativas e combate doen-

ças não-transmissíveis. O desporto também pode estimular a saúde mental posi-

tiva e o desenvolvimento cognitivo, melhorias na autoestima e autoconfiança.  

 Objetivo IV: Garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e 

promover oportunidades e aprendizagem ao longo da vida para todos (Educação 

                                                             
24 Cfr. <URL: https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel> (Consult. 

9/09/2019). 

https://www.unric.org/pt/17-objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel
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de Qualidade) – aqui o desporto pode ser interpretado como um elemento curri-

cular, que fornece aprendizagem ao longo da vida. Promove valores como o tra-

balho em equipa, o fairplay, a responsabilidade, a cooperação, a disciplina e a 

tolerância. 

 Objetivo V: Alcançar a igualdade de género e empoderar todas as mulheres e 

raparigas (Igualdade de Género) – o desporto ajuda a desenvolver a competência 

de liderança entre as raparigas e mulheres. A participação feminina no desporto 

desafia estereótipos e papéis sociais comumente associados às mulheres. Ajuda-

as a demonstrar os seus talentos, habilidades e conquistas, melhorando a sua au-

toestima e autoconfiança. O desporto também oferece oportunidades de interação 

social e amizade, que podem aumentar a consciencialização sobre os papéis de 

género entre os homens e transmitir benefícios sociais e psicológicos para indi-

víduos e grupos. 

 Objetivo X: Reduzir as desigualdades no interior dos países e entre países (Re-

duzir as Desigualdades) – O desporto e a recreação ativa podem ter uma influên-

cia limitada no combate aos efeitos prejudiciais da pobreza, no entanto, um es-

forço da coerência política e do tipo de abordagem. Há atividades desportivas que 

podem melhorar essas desigualdades, tornando as comunidades mais inclusivas 

e próximas. 

 Objetivo XI: Tornar as cidades e comunidades inclusivas, seguras, resilientes e 

sustentáveis (Cidades e Comunidades Sustentáveis) – Através das iniciativas do 

DSDP e dos seus parceiros, o desporto contribui para tornar as cidades e as co-

munidades mais inclusivas. Um exemplo é a inclusão de pessoas com deficiência 

em atividades desportivas, uma vez que o desporto lhes a oportunidade de parti-

ciparem, ultrapassando quaisquer barreiras. 

 Objetivo XVI: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvi-

mento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir institui-

ções eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis (Paz, Justiça e Institui-

ções Eficazes) – O desporto pode ser usado como uma ferramenta para a preven-

ção de conflitos e promoção da paz duradoura, uma vez que o desporto e a sua 
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universalidade têm a capacidade de transcender culturas. Geralmente oferece am-

bientes seguros a nível local, nos quais os participantes são reunidos na busca de 

objetivos e interesses comuns, na aprendizagem de valores, no desenvolvimento 

de competências. Pode construir pontes entre as comunidades, independente-

mente das suas diferenças culturais. Em ambientes de conflito, pode proporcionar 

aos participantes uma sensação de normalidade. 

 Objetivo XVII: Reforçar os meios de implementação e revitalizar a parceria glo-

bal para o Desenvolvimento Sustentável (Parcerias para a Implementação dos 

Objetivos) – O estabelecimento de parcerias fortes e coesas é fundamental no 

aprimoramento do desenvolvimento global e da concretização dos ODS. A glo-

balização do desporto tem o poder de conectar redes influentes de diversos par-

ceiros e partes interessadas através de compromissos de desenvolvimento dura-

douro. Assim, o mundo do desporto pode fornecer poderosas redes de parceiros 

que se comprometem ao uso do desporto para o Desenvolvimento Sustentável. 

 

Esta análise permite uma comparação entre os ODMs e os ODS, atualmente em 

vigor, sendo possível verificar a maior abrangência e especificidade destes últimos. Por 

isso, por alguns objetivos serem tão específicos, não foi possível analisá-los igualmente. 

Podemos ainda referir que, para que o desporto possa cumprir o seu papel nos objetivos 

acima, dentro do contexto do seu programa de paz e de desenvolvimento, seria também 

importante que houvesse mais investimento na investigação e na prática, visto que é uma 

área bastante complexa, que revela algumas dificuldades e que ainda não tem sido sufici-

entemente explorada, principalmente em Portugal.   

 

2.2.1. Mas, afinal, o que é o Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz? 

 

Vários interessados, nomeadamente organizações, usam o desporto como forma 

de alcançarem resultados de desenvolvimento, atraindo assim vários investigadores. Fo-

ram realizados estudos com o objetivo de apurar a localização destas organizações - em 
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que estão focados e quais os desportos e atividades físicas usadas neste programa -, como 

é exemplo o artigo de Svensson e Woods (2017) que é, para este trabalho, o principal 

objeto de estudo. Outros estudos tentaram apurar a diferença entre a teoria e a prática na 

aplicação do desporto socialmente, já que alguns investigadores sugeriram que a eficácia 

do desporto, como promotor de mudança social positiva, era mínima (Lyras & Peachey, 

2011). Também estudos sobre a participação dos mais jovens e o crescimento da popula-

ridade dos “desportos radicais” não-competitivos, informais e não-institucionalizados 

(como é o caso do skateboarding, surf, snowboard, parkour) – que podem determinar 

uma potencial contribuição no movimento do DSDP (Thorpe, 2016, pp. 91-93). 

A definição da ONU em relação ao DSDP, já várias vezes referida nesta investi-

gação, é essencial para a compreensão do mesmo, porém, é o conjunto de literatura cien-

tífica, de entidades, de parceiros, de programas que constroem o DSDP. No caso dos 

diferentes programas que surgem mediante o DSDP, se forem bem-sucedidos, trabalham 

no sentido do direito de todos os membros da sociedade em participarem em atividades 

desportivas e de lazer; dão prioridade aos objetivos de desenvolvimento e são cuidadosa-

mente projetados para serem inclusivos; combinam desporto e jogo com outros compo-

nentes não-desportivos, de modo a aumentar a sua eficácia. 

 

2.2.2. O papel das organizações e as suas missões 

 

Nos últimos anos, organizações desportivas nacionais e internacionais, governos, 

ONGs, Universidades e escolas têm vindo a conduzir programas em desenvolvimento 

norte e do sul global e em comunidades desfavorecidas, para auxiliarem no uso do des-

porto para o desenvolvimento, na ajuda humanitária, na reconciliação do pós-guerra e no 

desenvolvimento social. Estas iniciativas, vinculadas ao DSDP, foram consequência de 

várias consequências históricas já referidas, e através de vários intervenientes. No en-

tanto, e como já tem sido dito, deve ser destacado o trabalho e perspetiva da ONU, e do 

seu Sport for Development and Peace International Working Group (SDP IWG), que tem 
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sido fundamental na evolução deste movimento e programa (o papel da Commonwealth 

Advisory Body on Sport (CABOS) também deve ser mencionado).  

Nas duas últimas décadas, tem aumentado o esforço na remobilização do desporto 

enquanto veículo para um desenvolvimento social mais amplo e sustentável. E, a prova 

disso, são as várias organizações que surgem em todo o Mundo com esse objetivo. Em-

bora este trabalho se centre nas organizações portuguesas, podemos dar destaque a algu-

mas internacionais, que atuam em diferentes partes do globo e com foco em diferentes 

áreas temáticas, como por exemplo: a Kicking Aids Out (na África de leste), que usa o 

desporto para promover a saúde pessoal e a responsabilidade sexual a jovens vulneráveis, 

em grande parte infetados pelo VIH/SIDA; a UNICEF Open Fun Football Schools (na 

antiga Jugoslávia), que alertam crianças e jovens do perigo das minas terrestres; a Peace 

Players International (atua em Israel, Irlanda do Norte e África do Sul), que ensina bas-

quetebol como forma de encorajar a comunicação e cooperação entre crianças e jovens 

de diferentes backgrounds étnicos e religiosos; a Mathare Youth Sports Association (no 

Quénia) promove o futebol como veículo para a inclusão de raparigas e mulheres, o su-

cesso escolar e a limpeza ambiental (Svensson & Woods, 2017).  

A partir da base de dados online Beyond Sport Network25, podemos encontrar mais 

organizações como a Ganar (ou Vencer, no Brasil26), com um programa de crescimento 

económico que usa o poder do futebol para ajudar jovens em risco na América Latina a 

desenvolverem as suas competências de mercado de trabalho e tornarem-se empreende-

dores, ou que voltem ao sistema formal de ensino; a Ganar combina o futebol com ativi-

dades de sala de aula, treino vocacional, estágios com mentor e serviço comunitário.  

Outra organização é a Switch Up (opera no Reino Unido) e existe para ajudar 

jovens, crianças e jovens adultos a quebrarem o ciclocrimes e reincidências.Através do 

boxe, a organização ajuda-os na reconstrução de relações, na reconquista de confiança e 

de valores como o respeito. a organização equipa-os de carácter e confiança nos seus 

potenciais pessoais; com o desporto trabalham na construção de relações, respeito e con-

fiança mútua.  

                                                             
25 Ver em WWW: <URL: http://www.beyondsport.org> (Consult. 3/08/2019). 
26 No Brasil há igualmente o mesmo programa, só que dirigido especificamente às raparigas – Vencedoras. 

http://www.beyondsport.org/


 

59 

Na mesma plataforma ainda encontramos outras organizações que, pela sua influ-

ência e impacto nos programas de DSDP, também são referidas ao longo da bibliografia 

estudada. É o caso da Right to Play. Esta organização está sediada em Inglaterra, embora 

atue em praticamente todo o mundo (atua em dezassete países). A sua missão é usar o 

poder do desporto e do jogo (aplica múltiplos desportos) para educar e empoderar as cri-

anças e jovens a ultrapassarem os efeitos da pobreza, conflito e doenças, em comunidades 

desfavorecidas – ajuda-os e ensina-os a crescerem, tornando-se adultos felizes e saudá-

veis. Todos os programas ajudam a manter as crianças seguras, a terem oportunidades 

iguais e a desenvolverem várias competências.  

Também a Grassroots Soccer é uma das organizações de destaque que atua em 

vários países, nomeadamente a Zâmbia, EUA, Reino Unido, África do Sul, Zimbabué, 

entre outros. A Grassroots é uma organização de saúde para adolescentes que, tal como 

o próprio nome indica, utiliza o poder do futebol para educar, inspirar e mobilizar jovens 

nos países em que atuam (principalmente países do sul global), de forma a superarem os 

seus maiores desafios no que toca à saúde (principalmente nas questões da saúde sexual 

– HIV/SIDA -, assim como, questões de género), a viverem vidas mais saudáveis e pro-

dutivas e a serem agentes de mudança nas suas comunidades.  

Do mesmo modo, os desportos radicais sobressaem-se devido à facilidade da sua 

aplicação a nível infraestrutural, à panóplia de desportos e atividades radicais existentes 

e por terem ganho fama entre os mais jovens. Há inclusive uma plataforma online dedi-

cada aos desportos radicais de DSDP, a Action Sports for Development (ASDP)27. Mais 

à frente falaremos mais especificamente dos desportos radicais, porém, de momento, po-

demos referir as organizações que mais se destacam neste âmbito.  

No skate, a Skateistan (que atualmente atua em Cabul, Mazar-e-Sharif, Camboja 

e África do Sul) usa o skate como ferramenta que dá mais poder aos jovens, que os ajuda 

a criarem novas oportunidades e potenciais mudanças; é uma organização internacional 

sem fins lucrativos, premiada, que usa o skate e a educação para empoderarem as crianças 

e jovens no Afeganistão, Camboja e África do Sul, através de alguns programas inovado-

                                                             
27 Ver em WWW: <URL: http://www.actionsportsfordev.org/> (Consult. 9/08/2019). 

http://www.actionsportsfordev.org/
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res (Outreach, Skate and Create, Back-to-School e Youth Leadership) que lhes dá a opor-

tunidade de se tornarem os líderes de um mundo melhor. A missão do Skate Like a Girl, 

sediado em Seattle, é construir coligações comunitárias com grupos e organizações que 

trabalham com o objetivo de desafiar a opressão através da educação, do diálogo e do 

desporto. Fornece uma abordagem inovadora ao empoderamento e liderança feminina, 

focando-se a nível individual e promovendo o skate feminino ao nível da comunidade, 

sendo que o objetivo principal é criar um coletivo de meninas e mulheres que lutam pela 

justiça social. 

No parkour, a Gaza Parkour & Freerunning (cuja atuação se centra em Gaza) 

surge numa altura em que o parkour era uma atividade relativamente desconhecida e in-

comum no Médio Oriente, mas que ganhou impulso, principalmente entre os jovens do 

campo de refugiados. A equipa de parkour, atualmente, treina em ruínas e escombros 

provocados pelos bombardeamentos na Faixa de Gaza. Até à data a equipa cresceu e está 

determinada em crescer e ensinar o desporto a jovens desfavorecidos de Gaza. Já no 

Egito, o Parkour Egypt (sediado no Cairo) dedica-se a ensinar o que é este desporto e 

proporciona as oportunidades de treino para tal, para que todos os que o queiram praticar 

o possam fazer sem correrem grandes riscos. 

No que toca ao surf, o Favela Surf Clube (do Rio de Janeiro) tem como objetivo 

ajudar os jovens locais a evitarem a vida nos gangues e a manterem-se longe das drogas 

e da violência. Esta ONG desenvolve também projetos de formação profissional que per-

mitem que estes jovens se insiram no mercado de trabalho mais facilmente. Uma outra 

organização ligada surf, no Haiti, é a Surf Haiti, cuja missão é dar a oportunidade de 

jovens desfavorecidos aprenderem a surfar e tornar o Haiti num destino turístico do surf. 

Ensina as crianças locais a nadar e a surfar, oferece aulas, pranchas e organiza limpezas 

da praia. Os turistas são atraídos para praias locais e pela “cultura do surf”, ajudando a 

desenvolver economicamente a comunidade, sem nunca esquecer a importância de uma 

gestão sustentável do oceano e da costa. 

Estes foram alguns exemplos de organizações que usam diferentes desportos no 

cumprimento das missões de DSDP. Demonstram que o desporto, realmente, detém um 
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papel importantíssimo nas comunidades, principalmente as mais desfavorecidas, melho-

rando a vida de muita gente em diferentes partes do globo e partir de diferentes desportos 

e técnicas. Ajudam também a perceber que não pode ser aplicado qualquer desporto em 

qualquer comunidade/local, há toda uma conjuntura que deve ser tida em conta (daí a 

importância de conhecer a História e os contextos de cada um dos países e locais, tal como 

já temos vindo a referir). 

 

2.3. O DSDP na prática – tipos de desportos e modalidades 

 

Ao longo do século XXI, a proliferação desta iniciativa tem feito aumentar a aten-

ção da comunidade académica, fazendo com que haja cada vez mais estudos e investiga-

dores interessados nesta matéria do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e Paz. Para 

esta investigação utilizámos um artigo-base, da autoria de Svensson e Woods – “A syste-

matic overview of sport for development and peace”, de 2017, que providencia uma visão 

geral do DSDP na prática e do atual estado do campo. Através da análise de diferentes 

autores e investigadores e da pesquisa nas diferentes bases de dados relacionadas com o 

DSDP (Beyond Sport Network28; International Platform for Sport and Development29; 

Street Football World30; Sport for Social Change Network31; Kicking Aids Out 

Network32), foram identificadas 955 entidades envolvidas, numa revisão sistemática de 

3138 entradas de organizações nas bases de dados referidas. A maioria das organizações 

opera em África, mas centenas de entidades foram igualmente encontradas por toda a 

Europa, América do Norte, Ásia e América Latina. Destas, mais de 80% estão sediadas 

dentro da mesma região. Foram identificados 32 tipos de desportos no total, sendo que 

um-terço das organizações utiliza o desporto (Svensson & Woods, 2017, pp. 36-37. O 

artigo em causa revela-nos os seguintes dados: 

 

                                                             
28 Ver em WWW: <URL: https://www.beyondsport.org/Network> (Consult. 07/08/2019). 
29 Ver em WWW: <URL: https://www.sportanddev.org/> (Consult. 07/08/2019). 
30 Ver em WWW: <URL: https://www.streetfootballworld.org/ (Consult. 07/08/2019). 
31 Ver em WWW: <URL: https://www.sscn.co.za/ (Consult. 07/08/2019). 
32 A plataforma do Kicking Aids Out já não se encontra em funcionamento. 

https://www.beyondsport.org/Network
https://www.sportanddev.org/
https://www.streetfootballworld.org/
https://www.sscn.co.za/
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Tipos de Desportos/Atividades # de Organizações 

Múltiplos Desportos 384 

Futebol 236 

Basquetebol 25 

Rugby 19 

Artes Marciais 16 

Desportos Radicais 15 

Ciclismo 12 

Cricket 11 

Outros Desportos e Atividades Físicas: 

Dança, Equitação, Hóquei de Campo, Patinagem Artística, 

Futsal, Golfe, Andebol, Caminhada, Hóquei no Gelo, Des-

portos Tradicionais, Lacrosse, Ciclismo de Montanha, Net-

ball, Jogo, Remo, Vela, Squash, Natação, Ténis de Mesa, 

Ténis, Ultimate Frisbee, Voleibol, Pólo Aquático e Yoga. 
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Podemos, então, a partir deste quadro, definir como principais desportos o futebol, 

o basquetebol, o rugby, as artes marciais, os desportos radicais, o ciclismo, o cricket e 

múltiplos desportos. As organizações que são incluídas nesta categoria de múltiplos des-

portos são as que não especificam as modalidades praticadas. São referidas ainda outras 

atividades físicas: a dança, a equitação, o hóquei de campo, a patinagem artística, o futsal, 

o golfe, o andebol, caminhada, o hóquei no gelo, os desportos tradicionais/autóctones, a 

escalada de montanha, o netball, jogos, a canoagem, a navegação, o squash, a natação, o 

ténis de mesa, o ténis, o ultimate frisbee, o voleibol, o pólo aquático e o yoga. Este quadro 

também nos fornece outra informação, o número de organizações que atuam no terreno, 

mediante cada desporto– sendo que, para constarem nesta equação, o propósito das orga-

nizações teria de se centrar sobretudo no uso do desporto para transformação social, em 

Quadro 1 – Tipos de desportos e atividades físicas 

(Adaptado de Svensson e Woods, 2017, p. 37) 
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vez do tradicional desenvolvimento do desporto (Svensson & Woods, 2017, p. 38). A 

seguir aos múltiplos desportos, verificamos que o futebol é o desporto que mais se des-

taca. Algo que também se comprova de acordo com a bibliografia utilizada, assim sendo, 

dedicar-se-á um pequeno subcapítulo apenas ao futebol e um outro aos desportos radicais, 

que têm vindo a crescer e a desenvolverem-se. 

Uma das razões para a popularidade de um desporto em função de outro justifica-

se, em grande parte, com a necessidade de certos equipamentos, de certas condições e 

espaços (infraestruturas). Por exemplo, era impensável a construção de uma piscina, para 

a prática da natação ou do pólo aquático, numa localidade em que há um défice de água 

e de recursos económicos, a menos que se localizasse perto de um curso de água e, mesmo 

assim, ter-se-ia que ter em conta algumas questões, como por exemplo, a segurança. Por 

isso, em muitos casos, optar por desportos como o futebol, em que é apenas necessária 

uma bola, um campo e balizas (que podem perfeitamente ser “improvisadas”), é bem mais 

simples, económico e interativo. Contudo, é necessário continuar a ter em conta muitos 

outros aspetos já referidos, como por exemplo, os contextos históricos de cada local. 

 

2.3.1. Futebol, o desporto-rei 

 

Como afirma Vaz-Pinto (2016, p. 20), no seu livro “Para Lá do Relvado” – “O 

futebol abraçou a globalização de uma forma total”. Esta globalização do futebol ajuda-

nos a compreender todo o mediatismo à volta deste deporto e a sua tendência de cresci-

mento dentro das várias organizações, países e pessoas no geral. O futebol é também mais 

complexo do que parece, para compreendê-lo é impossível separá-lo da política, da his-

tória, da economia, da liderança e da estratégia. A sua globalização reflete às nossas so-

ciedades contemporâneas (Vaz-Pinto, 2016, p. 121). A popularidade do futebol pode ex-

plicar-se com a fama deste desporto a nível global e com a carência de equipamento e 

instalações específicas. É fácil desenvolver os equipamentos necessários para a prática do 

futebol, mesmo com escassos recursos.  
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No entanto, no que toca ao DSDP, é necessária a adequação de um determinado 

desporto aos próprios contextos locais. Por exemplo, alguns autores advertem que o jogo 

está associado a aspetos invasivos que reforçam agressivamente conflitos e comporta-

mentos violentos. Ou seja, é preciso muito cuidado e crítica analítica nas iniciativas do 

DSDP, para que não se provoque o efeito contrário; e, também, ter em conta se o que a 

teoria que se tem advertido se aplica, efetivamente, na prática (Lyras & Peachey, 2011, 

pp. 311-312) . É necessária a compreensão completa dos aspetos históricos de um deter-

minado desporto e da própria comunidade (Darnell & Kaur, 2015, p. 5). Alguns autores 

questionam-se se o futebol é uma ferramenta suficientemente apropriada para promover 

a construção da paz, considerando que é um jogo associado a aspetos invasivos que po-

dem, inadvertidamente, reforçar conflitos e comportamentos violentos (Rookwood & 

Palmer, 2011, pp. 184-185); ou alertam, inclusive, para o cuidado a ter no que toca à 

interpretação crítica e analítica dos terrenos, pois, algumas iniciativas do DSDP podem 

intensificar valores e práticas hegemónicas (Svensson & Woods, 2017, p. 43). Portanto, 

de forma a não cair no risco de marginalizar os participantes ou alcançar resultados ne-

gativos acidentais, deve-se procurar entender muito bem todos os aspetos históricos não 

só do território em si, como do desporto selecionado. E é aqui que surge o importante 

papel dos investigadores e dos praticantes. 

Ainda relativamente ao Quadro 1, é certo que o futebol se encontra no topo dos 

desportos mais identificados, conclusão esta que tiramos a partir da revisão sistemática 

da literatura feita por alguns autores (Schulenkorf, Sherry, & Rowe, 2016, p. 28) e, tam-

bém, de acordo com a análise do Quadro 1, são 236 as organizações que atuam a partir 

do futebol (sem contar com os múltiplos desportos onde, muito possivelmente, se pode 

encontrar, igualmente, o futebol). Destacam-se algumas iniciativas que usam o futebol 

nos programas do DSDP, como por exemplo: o Football 4 Peace, o Open Fun Football 

Schools e o Grassroots Soccer. O Programa Football 4 Peace visa aproximar a juventude 

judaica e árabe, através de programas baseados no desporto, em Israel; o Open Fun 

Football Schools aproxima comunidades divididas nos Balcãs, promovendo a coesão so-

cial e a construção da paz; o Grassroots Soccer aspira promover a consciência e a pre-

venção da HIV/SIDA (Svensson & Woods, 2017, p. 37). 
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Entre as 787 organizações identificadas pelos autores do artigo, o futebol repre-

senta um total de 30% dos desportos e o basquetebol, que surge em terceiro lugar, apre-

senta uma enorme diferença, correspondendo a 3,2% dos desportos praticados. Também 

no que diz respeito à localização geográfica dos programas, são identificadas as áreas 

geográficas onde a prática do futebol é mais comum: na América Latina foram identifi-

cadas 37 organizações (43%) e em África 108 organizações (34,1%) (Svensson & Woods, 

2017, p. 41). 

 

2.3.2. Desportos Radicais 

 

A aposta nos desportos radicais tende a aumentar, já que se crê que a aproximação 

dos jovens ao desporto se pode fazer facilmente desta forma. Estes deportos permitem o 

desenvolvimento de diferentes competências e oportunidades de aprendizagem, que os 

típicos desportos do DSDP não permitem (Thorpe, 2016). Podem ser praticados sem a 

competitividade muitas vezes diretamente ligada a desportos coletivos, como o futebol 

ou o basquetebol, e, em muitos casos, não são necessários equipamentos (o caso do par-

kour, por exemplo) ou estes têm um baixo custo. Além disso, a ideia de os desportos 

radicais serem cool, está permanentemente presente nos jovens (Thorpe, 2016, p. 92).  

O aumento da aplicação dos desportos radicais como desporto(s) para o desenvol-

vimento e paz deve-se ao facto de alguns investigadores considerarem que muitas destas 

iniciativas não conseguem atingir os fins a que se propõem ou têm tido resultados contra-

producentes. Dessa forma, os desportos radicais surgem como alternativa, podendo-se 

facilmente aplicar a práticas locais, aos contextos socioculturais e político-económicos, 

assim como às necessidades e desejos das próprias comunidades (Thorpe, 2016). 

Os desportos radicais emergem nos anos 60, com o aumento contínuo de experi-

ências ao longo do espaço público. Nos anos 90, os próprios agentes televisivos e empre-

sas patrocinadoras reconhecem o seu potencial lucro no mercado juvenil. Várias empresas 

apropriam-se rapidamente da imagem cool dos surfistas, skate-boarders e snowboarders 

para venderem variados produtos. A exposição global dos X Games e dos Gravity Games, 

a inclusão dos desportos radicais nos Jogos Olímpicos (snowboarding, freestyle skiing, 
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BMX, mountain biking) e a popularidade dos videojogos e filmes de desportos extremos, 

ajudaram à exposição adicional destes desportos às massas. Como resultado, alguns atle-

tas deste tipo de desportos tornaram-se nomes familiares, como Tony Hawk no skate, 

Kelly Slater no surf e Shaun White no snowboard (Thorpe, 2016, pp. 91-92). 

Graças a esta enorme exposição dos media e a inclusão destes desportos em me-

gaeventos desportivos fez com que estes tivessem um crescimento exponencial entre 

1980 e 2000. Apesar de, inicialmente, estes desportos serem maioritariamente dominados 

por jovens homens brancos, estas atividades foram atraindo cada vez mais participantes 

de todo o mundo e de diferentes classes sociais e etárias, nomeadamente mulheres e mi-

norias. Sendo que há mulheres a adotarem papéis proativos na cultura e indústria dos 

desportos radicais, como treinadoras, atletas, jornalistas, fotógrafas, CEOs. Como resul-

tado do aumento da visibilidade de modelos femininas, o nicho de mercado feminino 

expande, assim como as oportunidades de aulas exclusivas para mulheres, competições e 

um enorme aumento demográfico de mulheres nos desportos radicais (Thorpe, 2016). 

Os desportos radicais também podem ser praticados por pessoas com deficiência, 

potenciando, assim, a sua inclusão/integração na comunidade. Em Portugal, Lopes 

(2015), abordou a questão do uso do surf adaptado como uma ferramenta que promove a 

inclusão e o aumento da sensibilização para as pessoas portadoras de deficiência. Pois, o 

surf pode desempenhar um papel importante nas vidas das pessoas com deficiência, a 

partir do incentivo ao seu bem-estar físico, do combate à discriminação, da construção de 

confiança, assim como da sua importância nos processos de reabilitação. O surf adaptado 

revela-se como uma atividade completa, integral e inclusiva, graças às suas características 

associadas à performance nas áreas da “occupational performance, performance skills and 

different enviromental contexts” (Lopes, 2015, p. 1). O surf pode assim ser visto como 

um desporto inclusivo e como uma ferramenta de reabilitação física, mental e social, 

tendo em conta os seus fatores de empoderamento ( e integração social (aprendem a inte-

ragir em e com a sociedade, a trabalharem individualmente e em equipa, a saírem da zona 

de conforto – a areia, a terra seca – e a mergulharem em local desconhecido – o oceano), 

de reabilitação física (especialmente no que toca a casos ortopédicos e neurológicos, já 

que, assim, beneficiam de melhorias no equilíbrio e na coordenação motora e ajuda-os a 
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tornarem-se mais autónomos), e o constante crescimento da sensibilização (promovendo 

a informação e discussão dentro das famílias, amigos e da própria comunidade sobre as 

causas e tratamentos das deficiências, sobre as pessoas com deficiência, os direitos destas 

pessoas e, até, sobre assistência médica) (Lopes, 2015, pp. 6-7).  

Por isso, para além destes desportos se aplicarem cada vez mais numa das áreas 

temáticas do DSDP, o género (promovendo questões como a igualdade de género), tam-

bém ganham popularidade noutras destas áreas e na sua aplicação em programas para do 

DSDP. 

 

2.4. Áreas temáticas de atuação 

 

No contexto do desenvolvimento, os programas desportivos têm sido associados 

a resultados sociais positivos em diferentes áreas. Há diversas organizações destinadas a 

atuar mediante essas áreas. Através do trabalho de vários investigadores e da própria 

ONU, Svensson e Woods (2017) elaboraram um codebook (Quadro 2), onde foram defi-

nidas as seguintes áreas temáticas:  

• Inclusão/integração; 

• Educação; 

• Género;  

• Saúde; 

• Meios de subsistência;  

• Paz; 

• Coesão Social;  

• Infraestruturas. 

 

Cada uma destas áreas detém um objetivo. A primeira das áreas temáticas enume-

radas, que definimos como inclusão/integração, abrange todos os grupos, independente-

mente da sua idade, deficiência, poder económico, género, etnia ou orientação sexual, em 
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que o desporto contribui para a criação de oportunidades, partilha os benefícios do desen-

volvimento e participa nas tomadas de decisão (Farkas, Karr, Wolff, & Lachowska, 2012, 

pp. 255-256). Nesta área, as organizações usam o desporto como veículo de desenvolvi-

mento, acesso, inclusão e direitos humanos de pessoas com deficiência; por exemplo, 

algumas destes organizações têm a missão de trabalhar para alcançar igualdade de direitos 

e oportunidades para crianças portadores de deficiência e suas famílias. 

Como consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a educação um di-

reito elementar e fundamental, inalienável. A educação e os processos de educação abra-

çam muitas vezes o desporto como forma de alcançar os educandos. Para além disso, o 

desporto promove a participação e atua como motor nos processos de sociabilização, de 

produção, reprodução e mudança cultural (Colluci, 2012, p. 275). Na aplicação da área 

temática da educação as organizações usam o desporto como veículo para melhorar os 

resultados escolares, o desenvolvimento dos jovens e como promotor de competências 

para a vida. Em vez de se centrarem na educação desportiva, estas organizações focam a 

sua atenção no papel do desporto, na obtenção de resultados educacionais e sociais para 

os jovens. Educar e capacitar os jovens para serem líderes, campeões e estudantes-atletas, 

desenvolvendo as competências necessárias para terem sucesso no ensino secundário, no 

ensino superior e na vida. 

As questões de géneros são também inerentes ao desporto. As atividades despor-

tivas e o desporto proporcionam excelentes plataformas que fornecem competências de 

liderança entre raparigas e mulheres, que apoiam os modelos femininos, que quebram as 

barreiras de género, enfrentam a discriminação e alteram perceções estereotipadas. O des-

porto e o jogo podem ensinar competências e valores que são importantíssimos para as 

meninas, dado que, em alguns países e contextos, elas têm menos oportunidades do que 

os meninos, relativamente à educação e até à interação social fora de casa. A partir do e 

no desporto, raparigas e jovens mulheres têm a possibilidade de serem líderes, de estabe-

lecer ligações, formar redes e melhorar exponencialmente a sua confiança e autoestima 

(Dienes, 2012, p. 46). Quando se trata da área temática de género, as organizações usam 

o desporto para promover a igualdade de género, desafiar estereótipos de género e/ou 

capacitar meninas e mulheres em contextos desfavorecidos. Como exemplo, o Projeto 
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Komera promove o desenvolvimento de jovens mulheres autoconfiantes através da edu-

cação, da comunidade e do desporto. 

O desporto tem crescido cada vez mais quanto à sua habilidade para a promoção 

da saúde, sendo que a própria OMS sugere que a saúde se refere ao “estado de bem-estar 

físico, mental e social” (Edwards, 2015, p. 7). Assim sendo, o desporto apresenta-se como 

uma ferramenta interventiva na melhoria da saúde física, através do aumento da atividade 

física. Para além desta vertente física, também tem sido provado que o desporto pode 

alcançar outros resultados ao nível da saúde, como o aumento da conexão social, a redu-

ção de comportamentos de risco e melhoria da saúde mental (Edwards, 2015). A inter-

venção do desporto no campo da saúde também se vê no tratamento de questões como o 

HIV/SIDA e outras doenças. Na área temática da saúde, as organizações usam o desporto 

para abordar questões relacionadas com doenças transmissíveis e/ou não transmissíveis, 

promoção da saúde, hábitos de vida saudáveis e higiene. Por exemplo, a Grassroot Soccer 

usa o poder do futebol para educar, inspirar e mobilizar jovens para impedir a propagação 

do HIV/SIDA. 

No que toca à geração de meios de subsistência (livelihoods), pretende-se dar 

ênfase ao desenvolvimento de competências aplicáveis aos empregos. As organizações 

usam o desporto para melhorar os meios de subsistência de pessoas desfavorecidas atra-

vés do desenvolvimento económico e profissional, incluindo programas focados no de-

senvolvimento de competências profissionais, de reabilitação e de cariz social. Por exem-

plo, a Back on My Feet (BoMF) é uma organização nacional que usa a corrida para ajudar 

os sem-abrigo a mudarem a forma como se veem, para que possam fazer mudanças reais 

que resultem em emprego e numa vida independente. 

Quanto à paz, o codebook faz referência às organizações que usam o desporto 

como veículo de reconciliação e construção da paz em comunidades afetadas por confli-

tos. Como exemplo, a A.G.S.E.P. pretende ajudar os grupos étnicos divididos do Sri 

Lanka a alcançarem a paz, proporcionando às crianças da ilha a participação em eventos 

desportivos com outras crianças de grupos étnicos diferentes. 

Relativamente à área temática da coesão social., nas sociedades mais divididas, os 

projetos ligados ao DSDP têm crescido e contribuem para a aproximação intergrupal, 
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coesão social e empoderamento das comunidades. Um exemplo poderá ser o ajuntamento 

de vastas multidões em eventos desportivos de estádio, reunindo pessoas e comunidades 

num só espaço (Schulenkorf N. , 2012). Aqui, as organizações usam o desporto para pro-

mover junto das comunidades o desenvolvimento de competências, a inclusão social e o 

seu desenvolvimento; capacitam comunidades carenciadas através da sua participação 

ativa no desporto. 

Os equipamentos e práticas adaptadas podem ser usados de forma eficaz no des-

porto para o desenvolvimento (Hubler, 2012). Ou seja, a cedência de espaços ou de equi-

pamentos é fundamental para a prática desportiva, sem eles, muitas vezes, dá-se a impos-

sibilidade de praticar uma modalidade em específico. Na área temática das infraestrutu-

ras, referimo-nos às organizações que constroem instalações desportivas e/ou fornecem 

material desportivo às comunidades e às organizações que promovem o desporto ao ser-

viço do desenvolvimento e da paz. Como exemplo, a love.futbol que desenvolve campos 

de futebol simples e seguros para crianças em comunidades carenciadas de todo o mundo. 

A sua visão é que um dia todas as crianças tenham a oportunidade de alcançar a sua paixão 

pelo futebol. O jogo em si é catalisador para o desenvolvimento da juventude, da espe-

rança e da inspiração. 

Segundo Svensson e Woods (2017, pp. 38-40), as áreas temáticas mais identifica-

das foram a Educação, com 36,7% = 347 organizações, os Meios de Subsistência com 

16,9% = 160 organizações e a Saúde com 16,5% = 156 organizações. Foi também possí-

vel observar que, por exemplo, 74,5% das organizações que se focaram na área da Inclu-

são/Integração usaram os múltiplos desportos no seu programa, em contraste, apenas 

46,6% das entidades focadas na Educação contaram com os múltiplos desportos. Como 

já referimos, o futebol foi o desporto consideravelmente mais comum entre as organiza-

ções de DSDP categorizadas, com os seguintes resultados: Meios de Subsistência (40,6% 

= 53 organizações), Coesão Social (37,1% = 23) e Paz (35,6% = 21), comparando com 

Educação (27,6% = 81), Saúde (25,6% = 34) e Género (25% = 9). 

Abaixo é apresentada um quadro onde são enumeradas estas diferentes áreas te-

máticas de atuação, a definição de cada uma e respetivos exemplos de missões/descrição 

da organização. 
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Área Temática Definição do codebook Missão/descrição da orga-

nização (exemplos) 

Inclusão/integração Organizações que usam o desporto 

como veículo de desenvolvimento, 

acesso, inclusão e direitos humanos de 

pessoas com deficiência. 

 

Trabalhar para alcançar 

igualdade de direitos e opor-

tunidades para crianças por-

tadores de deficiência e suas 

famílias. 

Educação Organizações que usam o desporto 

como veículo para melhorar os resulta-

dos escolares, o desenvolvimento dos 

jovens e como promotor de competên-

cias para a vida. Em vez de se centra-

rem na educação desportiva, estas or-

ganizações focam a sua atenção no pa-

pel do desporto, na obtenção de resul-

tados educacionais e sociais para os jo-

vens. 

 

Educar e capacitar os jovens 

promissores que vivem nas 

cidades para serem líderes, 

campeões e estudantes-atle-

tas, desenvolvendo as com-

petências necessárias para te-

rem sucesso no ensino secun-

dário, no ensino superior e na 

vida. 

Género Organizações que usam o desporto 

para promover a igualdade de género, 

desafiar estereótipos de género e/ou 

capacitar meninas e mulheres em con-

textos desfavorecidos. 

 

O Projeto Komera promove 

o desenvolvimento de jovens 

mulheres autoconfiantes atra-

vés da educação, da comuni-

dade e do desporto. 

Saúde Oqrganizações que usam o desporto 

para abordar questões relacionadas 

com doenças transmissíveis e/ou não 

transmissíveis, promoção da saúde, há-

bitos de vida saudáveis e higiene. 

A Grassroot Soccer usa o 

poder do futebol para educar, 

inspirar e mobilizar jovens 

para impedir a propagação do 

HIV/SIDA. 

 

Meios de subsistên-

cia (livelihoods) 

Organizações que usam o desporto 

para melhorar os meios de subsistência 

de pessoas desfavorecidas através do 

desenvolvimento económico e profis-

sional. Inclui programas focados no 

desenvolvimento de competências pro-

fissionais, de reabilitação e de cariz so-

cial. 

A Back on My Feet (BoMF) 

é uma organização nacional 

que usa a corrida para ajudar 

os sem-abrigo a mudar a 

forma como se veem, para 

que possam fazer mudanças 

reais que resultem em em-

prego e numa vida indepen-

dente. 

 

Paz Organizações que usam o desporto 

como veículo de reconciliação e cons-

trução da paz em comunidades afeta-

das por conflitos.  

A A.G.S.E.P. pretende ajudar 

os grupos étnicos divididos 

do Sri Lanka a alcançarem a 

paz, proporcionando às crian-

ças da ilha a participação em 

eventos desportivos com ou-

tras crianças de grupos étni-

cos diferentes. 
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Coesão Social Organizações que usam o desporto 

para promover junto das comunidades 

o desenvolvimento de competências, a 

inclusão social e o seu desenvolvi-

mento. 

Capacitar comunidades ca-

renciadas através da sua par-

ticipação ativa no desporto. 

 

Infraestruturas Organizações que constroem instala-

ções desportivas e/ou fornecem mate-

rial desportivo às comunidades e às or-

ganizações que promovem o desporto 

ao serviço do desenvolvimento e da 

paz. 

A love.futbol desenvolve 

campos de futebol simples e 

seguros para crianças em co-

munidades carenciadas de 

todo o mundo. A sua visão é 

que um dia todas as crianças 

tenham a oportunidade de al-

cançar a sua paixão pelo fu-

tebol. O jogo em si é catali-

sador para o desenvolvi-

mento da juventude, da espe-

rança e da inspiração. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 – Codebook: visão geral de definições  

(Adaptado de Sevenson e Woods, 2017, pp. 38-39) 
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Capítulo III – Onde e Como: enquadramento espacial, 

problematização e metodologia 

 

“Our philosophy proceeds from the belief that sport is an inalienable part of the educational 

process and a factor for promoting peace, friendship, cooperation and understanding among 

peoples.” 

Juan Antonio Samaranch33 

 

3.1. Estágio na S4DC 

 

Enquadrada no contexto do mestrado, a intervenção exigiu uma reflexão 

nas áreas do desporto, do desenvolvimento, da paz e, até, da cooperação para o desenvol-

vimento. A discussão e a explicação destes temas, ao problematizar diversas etapas de 

construção de um conhecimento científico, permitiu consolidar procedimentos de inves-

tigação aplicados a esta área de estudos e a conhecer e desenvolver novas metodologias 

de trabalho. Efetivamente, ao constituir-se enquanto problemática central das políticas de 

desenvolvimento, a intervenção justificou a pertinência científica da temática, ao mesmo 

tempo que ajudou a um aprofundamento teórico e metodológico na área das ciências so-

ciais e humanas. A flexibilidade desta área de estudos levou à problematização dos con-

ceitos de desporto, desenvolvimento, desenvolvimento internacional, paz e jogo, exigindo 

um debate inter e pluridisciplinar teórico, todavia, profundamente prático, sobre a reali-

dade estudada. Até porque, embora a temática do desporto revele uma componente forte-

mente teórica, este encontra-se associado, maioritariamente, à sua componente prática. 

Dessa forma, e também aliado a uma vontade pessoal em procurar uma opção mais prá-

tica, a escolha da vertente de estágio tornou-se óbvia. A seleção da instituição tornou-se 

simples, visto ter sido fortemente aconselhada por professores e ser a única no país que 

                                                             
33 Setting our Sights on the 21st Century, 1989. 
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trabalharia, sobretudo academicamente, o Desporto ao serviço do Desenvolvimento e da 

Paz na sua plenitude. A Sport for Development Center, da Escola Superior de Desporto e 

Lazer, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, pela sua missão, objetivos e valores, 

foi uma escolha clara para a realização do estágio e para a integração, na sua fase de 

criação, nesta instituição. 

Foi celebrado o Protocolo de Estágio, presente no Anexo I, entre todos os interve-

nientes do processo – Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Escola Superior de 

Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a estudante/estagiária. 

Este documento oficializa a cooperação entre as duas instituições acima enunciadas e 

determina os principais direitos e deveres dos intervenientes, no sentido do melhor apro-

veitamento das potencialidades científicas, técnicas e humanas envolvidas no estágio. 

Além do protocolo, delineou-se um Projeto de Estágio, disponível no Anexo II, que aju-

dou a definir os temas, os campos de intervenção, as atividades a realizar, os objetivos, a 

problemática, a metodologia e cronograma. Este documento foi importante enquanto ins-

trumento de orientação do trabalho de estágio, ainda que tenha sido sujeito a diversas 

modificações, resultado das várias necessidades, consequências, contextos e situações 

que foram surgindo ao longo da realização do estágio e do próprio relatório. 

 

3.1.1. Caracterização da instituição de estágio  

 

A Escola Superior de Desporto e Lazer34 é uma das seis unidades orgânicas do Ins-

tituto Politécnico de Viana do Castelo, tendo sido criada pelo Conselho Geral do IPVC, 

a 3 de maio de 2011, ao abrigo do disposto no artigo 59º da Lei 62/2007, de 10 de setem-

bro35. A ESDL é uma escola da rede de ensino superior público, dentro do domínio poli-

técnico, que tem como missão a criação, transferência e aplicação de conhecimento e 

aspira formar profissionais de excelência, produzir investigação e aplicar conhecimento, 

                                                             
34 Cfr. <URL: http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esdl> (Consult. 01/09/2019). 
35 Cfr. <URL: http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/esdl/pdf/desp_1850_2012_homologacao_estatu-

tos_esdl.pdf> (Consult. 01/09/2019). 

http://portal.ipvc.pt/portal/page/portal/esdl
http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/esdl/pdf/desp_1850_2012_homologacao_estatutos_esdl.pdf
http://portal.ipvc.pt/images/ipvc/esdl/pdf/desp_1850_2012_homologacao_estatutos_esdl.pdf
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de forma a poder contribuir para o progresso generalizado das Ciências do Desporto, La-

zer e Bem–Estar a nível nacional e internacional. Forma cidadãos livres, criativos, críticos 

e solidários, com elevados níveis de competência, motivados e preparados para construí-

rem a sua realização pessoal e profissional de modo ético e empreendedor. Sendo que, 

ainda, valoriza a atividade do seu pessoal docente, investigador e não docente, estimula a 

formação intelectual e profissional dos seus estudantes e diplomados, bem como a sua 

mobilidade, tanto a nível nacional como internacional, designadamente no espaço euro-

peu de ensino superior e na comunidade de países de língua portuguesa.  

Ou seja, a ESDL visa realizar atividades procurando os seguintes fins: assegurar a 

formação e a aprendizagem ao longo da vida dos cidadãos nas dimensões humana, cultu-

ral, científica, pedagógica e técnica de alto nível que os habilite para o desenvolvimento 

das competências adquiridas; realizar investigação orientada e desenvolvimento experi-

mental nas suas áreas de formação; organizar e participar em projetos de cooperação de 

âmbito cultural, científico e técnico com entidades públicas ou privadas, nacionais, es-

trangeiras ou internacionais; prestar serviços à comunidade numa perspetiva de valoriza-

ção e promoção recíprocas e de desenvolvimento da região onde está inserida. 

A ESDL-IPVC está situada no Complexo Desportivo e de Lazer Monte Prado, que 

integra a ESDL, o Centro de Estágios de Melgaço, a Pousada da Juventude de Melgaço e 

o Parque de Lazer. Sendo Melgaço particularmente reconhecida pelas atividades de des-

porto natureza, turismo e lazer, faz com que esta Escola abrace um ensino virado para o 

mundo e para a natureza.  

 

3.1.2. S4DC e o seu enquadramento no Projeto de Estágio 

 

Dadas todas as condições, e mediante a missão e fins estipulados, é, também, desta 

forma, que surge o S4DC ao serviço da ESDL-IPVC, da comunidade académica e da 

comunidade em geral. O S4DC possui coordenadores que articulam a missão do S4DC 

com as atividades do pessoal docente, investigador e não docente da ESDL-IPVC, ten-

tando promover a formação intelectual e profissional dos seus estudantes e diplomados, 
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bem como a sua mobilidade, e investigação nas diferentes áreas temáticas de atuação do 

DSDP – género, saúde, educação, etc. 

Para o S4DC o desporto tem o potencial para fortalecer a capacidade dos jovens, de 

modo a que estes moldem o seu futuro e se tornem cidadãos ativos; é, também, uma fonte 

de solidariedade, de espírito de equipa, que possibilita a criação de bem-estar, tendo por 

base uma compreensão holística das necessidades físicas, psicológicas e emocionais das 

pessoas, bem como da sua dignidade enquanto seres humanos. O S4DC promove ativi-

dades que tenham como objetivo o uso do desporto como uma ferramenta para alcançar, 

por exemplo, empowerment das pessoas evolvidas, construção da paz, educação para a 

saúde, igualdade de género e inclusão social de pessoas com deficiência. A sua missão é, 

portanto, promover o desporto enquanto veículo do desenvolvimento e da paz, contribu-

indo para a construção de um mundo socialmente mais justo e equitativo. 

Os valores que esta instituição predestina são a cidadania global, a multidisciplina-

ridade, a interculturalidade, a solidariedade, a excelência, a amizade e o respeito. Para a 

persecução destes objetivos são enumerados objetivos, como: a promoção de projetos e 

serviços de assistência técnica onde o deporto e os valores olímpicos são utilizados como 

ferramentas ao serviço do desenvolvimento, da paz e da mudança social; a fomentação 

da produção de conhecimento e da docência sobre o desporto ao serviço do desenvolvi-

mento, da paz e da mudança social; a criação e fortalecimento de redes/parcerias para 

aprofundar o conhecimento sobre o desporto como promotor do desenvolvimento, da paz 

e da mudança social; a promoção da transferência de conhecimentos, competências e re-

cursos no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento, da paz e da mudança social; 

a incitação do desenvolvimento de capacidade no âmbito do desporto ao serviço do de-

senvolvimento, da paz e da mudança social; e o funcionamento enquanto plataforma (hub) 

de referência em Portugal na promoção do deporto e dos valores olímpicos enquanto fer-

ramentas ao serviço do desenvolvimento, da paz e da mudança social. 

O S4DC/ESDL-IPVC perspetiva o desporto como uma forma de aprendizagem ao 

longo da vida onde crianças, jovens e adultos adquirem competências para a vida que os 

ajudam a lidar com os desafios cotidianos e a moldar ativamente as suas vidas. Dessa 
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forma, a S4DC gere-se pelos ODS36 das Nações Unidas: na saúde, garantir uma vida 

saudável e promover o bem-estar (ODS 3); na educação, garantir uma educação inclusiva 

e equitativa de qualidade (ODS 4); nas mulheres e meninas, alcançar a igualdade de gé-

nero e capacitar todas as mulheres e meninas (ODS 5); na empregabilidade, desenvolver 

competências transferíveis para o emprego (ODS 8); na sociedade inclusiva, criar comu-

nidades que abraçam diferenças étnicas, culturais e físicas (ODS 11); para promover so-

ciedades pacíficas, a resolução de conflitos, promoção da paz e criação de espaços segu-

ros (ODS 16).  

A intervenção do S4DC é feita tendo em conta as especificidades do contexto onde 

atua, sem nunca perder de vista os princípios fundadores do desporto ao serviço do de-

senvolvimento, da paz e da mudança social. O S4DC/ESDL-IPVC parte do pressuposto 

que o desporto promove o bem-estar, tendo por base uma compreensão holística das ne-

cessidades físicas, psicológicas e emocionais das pessoas, bem como da sua dignidade 

enquanto seres humanos, contribuindo para a construção de um mundo socialmente mais 

justo e equitativo. É promovida a utilização de múltiplos desportos, incluindo os de aven-

tura/ ação, tendo em consideração que estes últimos têm uma cultura desportiva própria, 

com normas e um sistema de valores que deve ser respeitado, que incluem, entre outros, 

um ambiente antiautoritário, não competitivo, individualista e criativo. 

A partir do Projeto de Estágio, disponível no Anexo II, delineou-se que a realização 

do estágio no S4DC integraria as iniciativas de desporto ao serviço do desenvolvimento 

e da paz e acompanharia a criação do S4DC/ESDL-IPVC. Assim sendo, o estágio inclui-

ria a participação nas seguintes atividades: mapeamento nacional das instituições e das 

atividades realizadas no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e da paz; 

elaboração de projetos no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e da paz; 

sessões de formação sobre cooperação para o desenvolvimento e educação para o desen-

volvimento; ligação às organizações nacionais e internacionais; revisão de literatura no 

                                                             
36 Ver em WWW: <URL: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/> 

(Consult. 01/09/2019). 
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âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e da paz. Destacou-se, ainda, a von-

tade em dar uma especial atenção à História, de uma forma a demonstrar a importância 

do desporto e da própria realização deste estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Problematização, identificação e justificação dos objetivos de estágio 

 

A realização de um estágio pareceu ser, desde início, a opção mais indicada pela 

possibilidade de podermos colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da 

Licenciatura em História e do Mestrado em História, Relações Internacionais e Coopera-

ção (MHRIC), pela aproximação ao mercado de trabalho, pelo networking e pela possi-

bilidade em desenvolver experiências fulcrais ao desenvolvimento académico, curricular 

e profissional e, sobretudo, por permitir adquirir novo conhecimento. Possibilitaria, tam-

bém, a conciliação de áreas que, apesar de aparentemente opostas, sempre fizeram parte 

do nosso cotidiano – a História, o desporto, a cooperação e as relações internacionais. 

Portanto, participar no projeto do S4DC, para além de uma oportunidade singular, signi-

ficaria fazer parte de um projeto inovador, com base num programa aplicado internacio-

nalmente, que, apesar de alguma inconsistência no que toca à opinião de alguns autores, 

como por exemplo Langer (2015) quando afirma que o DSDP é, ainda, compreensivel-

mente excluído do desenvolvimento convencional e que essa razão vai ao encontro da 

questão da sua eficácia, que, em “muitos casos é ainda muito ténue, dando aso a várias 

discussões” (Langer, 2015, p. 69), tem produzido bons resultados. Desde comunidades 

desmanteladas pela guerra aos sem-abrigo, que, a partir do desporto, conseguem motivar-

se, estabelecer novas relações pessoais, sociais e, até, profissionais.  Portanto, a questão-

Figura 1 – Logótipo da S4DC 
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problema desta investigação prende-se, desde logo, sobre o conceito de Desporto ao Ser-

viço do Desenvolvimento e da Paz – o que é o DSDP? –, a forma e contextos em que ele 

se aplica, as organizações a que ele se vincula e as suas missões. Poder trabalhar num 

novo projeto que também se coloca na génese destas questões e na investigação deste 

problema, tornou a investigação mais completa e mais prática. 

A investigação realizada ao longo do estágio teve como principal propósito a com-

preensão da dimensão teórica e prática, bem como das linhas estratégicas orientadoras, 

do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, enquanto conceito, objeto de es-

tudo e programa internacional. Aquando do Projeto de Estágio foram definidos objetivos 

e atividades a realizar, que vão ao encontro da questão orientadora desta dissertação. O 

Quadro 3 clarifica esses objetivos e as atividades realizadas. 

 

 

Questão-pro-

blema 

Objetivos Atividades 

 1. Aprofundar o conhecimento sobre 

os conceitos de “desporto”, “desenvol-

vimento” e “paz” e perceber a relação 

que se estabelece entre ambos; 

1. Mapeamento nacional das institui-

ções e das atividades realizadas no 

âmbito do desporto ao serviço do de-

senvolvimento e da paz; 

 
2. Aprofundar e enriquecer conheci-

mentos na área de estudos de relações 

internacionais, com ênfase no papel do 

desporto; 

2. Elaboração de projetos no âmbito 

do desporto ao serviço do desenvol-

vimento e da paz: participação no Pe-

ace and Sport International Forum 

Youth Program 2019 (a realizar); 

 3. Desenvolver competências relacio-

nadas com as diferentes fases do ciclo 

de projeto; 

3. Revisão de literatura no âmbito do 

desporto ao serviço do desenvolvi-

mento e da paz. 

O que é o 

DSDP? 

4. Contribuir para o mapeamento naci-

onal das instituições que promovem 

atividades no âmbito do desporto ao 

serviço do desenvolvimento e da paz; 

4. Ligação às organizações nacionais 

e internacionais; 
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 5. Acompanhar e apoiar o trabalho de-

senvolvimento no S4DC-ESDL, no-

meadamente no que diz respeito à pla-

nificação e execução das atividades do 

ano de 2019; 

5. Definição de tarefas e projeção 

cronográfica das mesmas; preparação 

e participação em atividades; 

 
6. Frequentar cursos formativos: 

6.1. XI Curso Livre: Aprendizagens 

para o Desenvolvimento: Educação, 

Cooperação e Cidadania Global; 

6.2. Outros momentos formativos (Se-

minários, colóquios, cursos); 

6. Realização de sessões de formação 

sobre cooperação para o desenvolvi-

mento e educação para o desenvolvi-

mento – XI Curso Livre; Organiza-

ção do Colóquio Desporto ao Serviço 

do Desenvolvimento e da Paz, na 

FLUP. 

 7. Apoiar e desenvolver a comunica-

ção do S4DC-ESDL nas redes sociais. 
 

 

3.1.1. Atividades realizadas: descrição de tarefas 

 

 

Antes de se iniciar concretamente o estágio, definiram-se os objetivos de estágio e 

algumas atividades a realizar. Aqui faremos a descrição das atividades realizadas durante 

o período de estágio, entre novembro de 2018 e abril de 2019. No entanto, convém referir 

que, no Projeto de Estágio, elas não foram definidas cronologicamente e que, natural-

mente, acabaram por sofrer algumas alterações ao longo do tempo. Neste subcapítulo, e 

partir do Quadro 4, iremos, cronologicamente, enumerar e descrever as atividades e tare-

fas que se realizaram, tendo em conta os objetivos já no quadro anterior referidos: 

 

Atividades realizadas Descrição de Tarefas 

1. Definição de tarefas e projeção 

cronográfica das mesmas 

1.1. Preparação e participação em 

atividades. 

 

 Realização de um diagrama de tarefas (diagrama de 

Gantt) em excel 

 Planeamento e definição dos critérios de pesquisa de 

instituições, tipificação de instituições; 

 Estabelecimento da metodologia adotada; 

Quadro 3 – Questão-problema, objetivos de estágio e atividades realizadas. 
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 Participação na aula de Sociologia do Desporto na 

ESDL. 

2. Revisão de literatura no âmbito do 

desporto ao serviço do desenvolvi-

mento e da paz; 

 Definição de metodologia; 

 Planeamento das revisões de leitura; 

 Estabelecimento dos métodos de pesquisa de artigos 

(locais de pesquisa; método de pesquisa; limitação 

temporal; palavras-chave; seleção de artigos); 
 Elaboração repartida dos relatórios de leitura. 

3. Mapeamento nacional das institui-

ções e das atividades realizadas no 

âmbito do desporto ao serviço do de-

senvolvimento e da paz; 

 Planeamento e definição dos critérios de pesquisa de 

instituições; 

 Tipificação de instituições; 

 Definição de metodologia – como chegar aos resulta-

dos; identificar as metodologias e plataformas de pes-

quisa utilizadas nos artigos científicos; 

 Definir a estratégia de pesquisa de organizações – sis-

tematizar: o que pesquisar; onde pesquisar; como pes-

quisar; compreensão das palavras-chave associadas ao 

codebook; 

 Pesquisa de instituições nas seguintes bases de dados: 

Beyond Sport Network, International Platform for 

Sport and Development, streetfootballworld, Sport for 

Social Change Network, motor de busca Google; 

 Pesquisa e análise de cada uma das organizações por-

tuguesas que usam o DSDP; 

 Elaboração dos textos das entrevistas. 

4. Ligação às organizações nacionais 

e internacionais; 

 Pesquisa e recolha de dados das instituições portugue-

sas selecionadas; 

 Entrevistas, presenciais e telefónicas, às instituições 

portuguesas registadas; 

 Candidatura ao estágio de assistente de Relações In-

ternacionais na Peace and Sport; 
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 Preparação da entrevista com a Peace and Sport e di-

álogo com a organização. 

5. Realização de sessões de forma-

ção sobre cooperação para o desen-

volvimento e educação para o desen-

volvimento 

 Frequência no XI Curso Livre “Cooperação, Cidada-

nia e Desenvolvimento”, na ESE/IPVC; 

 Selecionada para a participação no Peace and Sport 

International Forum Youth Program 2019 (a realizar 

dos dias 11 a 13 de dezembro de 2019). 

6. Elaboração de projetos no âmbito 

do desporto ao serviço do desenvol-

vimento e da paz 

 Elaboração de entrevistas a algumas das instituições 

mapeadas; 

 Organização do Colóquio “Desporto ao Serviço do 

Desenvolvimento e da Paz”, na FLUP, no dia 24 de 

abril de 2019. 

 

 

 

3.3. Diagrama de Tarefas 

 

O diagrama de tarefas, Quadro 5, representa a organização e esquematização das 

tarefas estipuladas ao longo do estágio, incluindo o período do pós-estágio, a redação do 

relatório.  

 

TAREFAS NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET 

1. Mapeamento 

nacional das ins-

tituições/organi-

zações 

           

1.1. Critérios de 

pesquisa 
           

1.2. Definições            

1.3. Grelha de ins-

tituições 
           

Quadro 4 – Descrição das atividades e tarefas realizadas. 
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1.4. Pesquisa de 

instituições e tipo-

logia 

           

2. Revisão de lite-

ratura 
           

2.1. Fichas de lei-

tura 
           

2.2. Metodologias 

adotadas 
           

3. Elaboração de 

projetos 
           

3.2. Organização 

de um evento 
           

4. Curso de for-

mação IPVC 
           

4.1. XI Curso Li-

vre “Cooperação, 

Cidadania e De-

senvolvimento” 

           

5. Entrevistas            

5.1. Critérios de 

seleção 
           

5.2. Elaboração do 

protocolo de en-

trevista 

           

5.3. Recolha e in-

terpretação de da-

dos 

           

5.4. Realização 

das entrevistas 
           

6. Elaboração da 

dissertação 
           

6.1. Definição da 

estrutura 
           

6.2. Revisão da li-

teratura 
           

6.3. Aplicação de 

dados 
           

6.4. Redação            

6.5. Revisão de 

conteúdo 
           

6.6. Entrega da 1ª 

versão 
           

6.7. Revisão de 

conteúdo parte II 
           

6.8. Entrega da 

dissertação final 
           

 

Quadro 5 – Diagrama de tarefas. 
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3.4. Metodologia 

3.4.1. Concebimento do processo de investigação 

 

Quivy e Campenhoudt (2005) fazem uma analogia entre a investigação em ciências 

sociais e o pesquisador de petróleo – o sucesso do programa de pesquisa petrolífera de-

pende do procedimento seguido no que diz respeito à investigação social, o processo é 

comparável: o investigador deve ser capaz de conceber e pôr em prática um método de 

trabalho. A escolha dessa metodologia resulta do próprio processo de investigação e das 

várias etapas que o compõem, ou seja, da articulação coerente entre o objeto, a proble-

mática e a teoria, e neste caso, da própria prática. Sendo assim, o que é, então, um trabalho 

de investigação? O trabalho de investigação ajuda “a compreender melhor os significados 

de um conhecimento ou de uma conduta, a fazer inteligentemente o ponto de situação, a 

captar com maior perspicácia as lógicas de funcionamento de uma organização, (…) e a 

tornar visíveis alguns dos fundamentos das suas representações” (Quivy & Campenhoudt, 

2005, p. 19).  

Conceber um trabalho de investigação exige, portanto, que se estabeleça um proce-

dimento. No início de um trabalho é necessário definir o que queremos estudar, o tal 

problema, embora não se saiba muito bem como abordar a questão. Este caos inicial que, 

normalmente, se gere pode ser combatido, precisamente, com a adoção de um procedi-

mento científico – uma forma de progredir em direção a um objetivo. Como resumiu 

Gaston Bachelard: “O facto científico é conquistado [sobre os preconceitos], construído 

[pela razão] e verificado [nos factos]” (apud Quivy & Campenhoudt, 2005, p. 25). 

 

3.4.2. Etapas do procedimento metodológico de investigação 

 

Segundo Quivy e Campenhoudt (2005), a articulação das etapas de uma investiga-

ção científica faz-se a partir de três atos do procedimento científico – “hierarquia dos atos 

epistemológicos”: a rutura (consiste no rompimento de preconceitos e falsas evidências, 
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que somente transmitem a ilusão de compreensão do conteúdo), a construção (depois de 

organizar um sistema conceptual, a base do fenómeno, erguem-se as proposições expli-

cativas do fenómeno a estudar, prevê um plano de investigação a definir, as operações a 

aplicar e as consequências provenientes da observação) e a verificação/experimentação 

(uma proposição só ganha estatuto científico quando é verificada pelos factos – este teste 

dos factos é designado por verificação) – ou seja, não pode haver verificação frutuosa 

sem romper ilusões e preconceitos e sem construir um quadro teórico de referência. 

Como é possível interpretar na Figura 2, abaixo representada, estes três atos do 

procedimento articulam-se entre si em sete etapas. Podem-se caracterizar pelos seus avan-

ços e recuos e pela sua interdependência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Etapas do Procedimento Metodológico 

Fonte: Quivy & Campenhoudt (2005) 
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3.5. Métodos de pesquisa e de recolha de dados 

 

Os métodos de pesquisa são ferramentas que se usam para a recolha de dados 

(Dawson, 2007). Para a realização do estágio, e do relatório de estágio, foi necessário 

adotar um método de pesquisa e, depois, passar à análise de conteúdo. Estabeleceu-se um 

limite cronológico, para que, nesta investigação, constassem apenas as instituições en-

contradas com atuação até ao ano de 2018 (não contabilizando, assim, possíveis institui-

ções que iniciassem a sua atividade ou novos projetos em 2019). Definiu-se igualmente 

que se teria como base a categorização definida por Svensson e Woods (2017), tal como 

já tem vindo a ser referido nos capítulos anteriores. Procedemos ao contacto com os au-

tores do artigo em questão, visto que, num dos mapas presentes, Portugal era apresentado 

como um dos países que detinha entre 1 a 9 organizações que trabalhavam no âmbito do 

DSDP. A intenção de contacto seria para obter a confirmação acerca deste número de 

organizações e da respetiva identificação de modo a facilitar o contacto com as mesmas 

e a podermos analisar se entre o ano de 2017 e de 2018 o número de instituições teria 

aumentado. 

Assim, uma das técnicas de recolha de dados seria a pesquisa de organizações por-

tuguesas nas mesmas bases de dados (que se dirigem apenas à área do DSDP, sendo des-

necessário utilizar palavras-chave como “desporto”), utilizadas pelos autores, a partir das 

seguintes palavras-chave: Portugal; portuguese organizations; portuguese projects (como 

as plataformas de pesquisa não são portuguesas, optou-se pelo uso do idioma inglês). No 

entanto, essas bases apenas revelaram a existência de uma instituição, o que levou, a partir 

do próprio motor de busca Google, ao contacto com pessoas, recursos e organizações, 

para proceder a uma pesquisa mais alargada. Convém referir que, embora o nosso artigo-

base nos confirmasse a existência de organizações portuguesas, não poderíamos ter a cer-

teza de quantas seriam exatamente.  

Para além deste instrumento metodológico – pesquisa em bases de dados-, foi tam-

bém selecionado o instrumento de entrevista. As entrevistas podem ser desestruturadas, 

semiestruturadas e estruturadas (Dawson, 2007). Para esta investigação, as entrevistas 
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foram preparadas criando e seguindo um guião semiestruturado, com o objetivo de orien-

tar a entrevista, embora sem condicionar o decorrer da conversa na entrevista – aliás, será 

possível verificar isso na análise das entrevistas, no capítulo V. As entrevistas serviram 

para estabelecer contacto com as instituições e confirmar alguns dados sobre as mesmas 

(sede, ano de fundação, locais de intervenção, missão e objetivos, atividades e projetos 

desenvolvidos, etc.), bem como conhecer alguns intervenientes, histórias, resultados e as 

suas visões sobre o DSDP – ou seja, serviram essencialmente como complemento à pes-

quisa e mapeamento de instituições, sendo esse o foco desta investigação. Também per-

mitiram saber se tinham conhecimento de mais organizações (na possibilidade de alguma 

não ter sido encontrada ao longo da pesquisa de instituições). Duas entrevistas foram re-

alizadas presencialmente, após o Colóquio Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da 

Paz, na FLUP, uma na Câmara Municipal do Porto, também presencialmente, e a última 

por via telefónica. Em relação às restantes instituições, embora todas elas tivessem sido 

devidamente contactadas, via telefónica e por correio eletrónico, não foi possível entre-

vistá-las.  

Todas as entrevistas realizadas requereram o consentimento dos entrevistados, 

tendo sido gravadas a partir de áudio, de forma a manter a concentração naquilo que o 

entrevistado está a dizer, sem a preocupação em apontar tudo, para manter o contacto 

visual e para facilitar a análise e a transcrição final (Dawson, 2007). Tendo em conta as 

considerações de ética referentes à investigação em ciências sociais, as entrevistas foram 

enviadas aos entrevistados para a sua respetiva validação por parte dos mesmos. 

 

3.6. Técnicas de análise de dados 

3.6.1. Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo, enquanto técnica de investigação, pode ser como 

“um método científico sistematizado e objetivado” (L’Ecuyer, 1990, p. 120 apud Ter-

rasêca, 1996, p. 116). A partir do discurso, de procedimentos interpretativos e inferenci-
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ais, é possível aferir o sentido transmitido na mensagem pelos atores intervenientes. Por-

tanto, o carácter sistematizado, objetivado e quantitativo da análise de conteúdo permite 

a interpretação das comunicações.  

Nesta investigação pretendeu-se transcrever as entrevistas para texto escrito, de 

forma a dar mais legitimidade e clareza à mensagem transmitida. Inicialmente, o processo 

de análise exige que se corrijam os diferentes erros, para que, depois de várias releituras 

e limpezas, o resultado seja um texto legível, um corpus de análise.  

Relativamente ao guião, quis-se que este fosse igual para todas as instituições en-

trevistadas, salvaguardando algumas exceções a nível linguístico (substituir, em cada 

guião, o nome de uma instituição por outra) e em relação ao próprio conteúdo do texto, 

atividades e projetos realizados, por exemplo. O objetivo principal da realização das en-

trevistas era confirmar a informação retirada das bases de dados das instituições, preen-

cher a informação incompleta ou inexistente e saber mais sobre as intuições fora dos tó-

picos descritos na base de dados do mapeamento nacional de instituições (subcapítulo 

4.1.2.). 

Com a realização das entrevistas é necessário determinar como será feita a trans-

formação de dados. A partir da análise de Demaziére e Dubar (1997), pode-se referir  a 

classificação de entrevistas através três modelos de análise: ilustrativo ou de lógica casual 

– a teoria é construída a partir de citações extraídas dos textos produzidos pelas entrevis-

tas, podendo ser desvirtuado o seu contexto; restitutivo ou hiperempirista – as entrevistas 

são apenas transcritas, cabendo ao leitor a tarefa de interpretar as informações presentes; 

analítico ou de reconstrução de sentido – assume-se, no processo de investigação, uma 

postura analítica, que procura a produção de sentido a partir da exploração e análise dos 

dados (apud Costa, Coelho & Moreira, 2007, pp. 46-47).  Poderíamos ter optado por um 

modelo de análise ilustrativo, contudo, visto que procuramos respostas objetivas, que 

completem a nossa base de dados de instituições portuguesas e que sejam revelados re-

sultados concretos, adotamos restitutivo, isto é, o conteúdo das entrevistas será transcrito 

na íntegra, juntamente com um modelo analítico, onde esse conteúdo também seja explo-

rado e os dados analisados. 
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Capítulo IV – On your marks, get set, go!: As práticas – 

exposição, análise e reflexão 

 

“Sport has become a world language, a common denominator that breaks down all the 

walls, all the barriers. It is a worldwide industry whose practices can have a widespread im-

pact. Most of all, it is a powerful tool for progress and development” 

Ban Ki-moon37 

 

4.1. De Melgaço para o mundo – prática no contexto de estágio 

4.1.1. S4DC 

 

Enquanto projeto em criação, selecionar a S4DC-ESDL/IPVC para local de estágio 

foi uma decisão simples, graças à envergadura que o projeto aparentava ter e à forma 

como a opção surgiu. O tema “desporto para o desenvolvimento e paz” (o próprio termo, 

como já foi explorado nos primeiros capítulos desta investigação, sofreu evoluções) era, 

inicialmente, desconhecido para nós. Essa possibilidade foi-se desenvolvendo, embora de 

uma forma ainda bastante embrionária, durante a escolha de temas para trabalhos de in-

vestigação no âmbito do MHRIC. Como estes temas poderiam (e deveriam) ser combi-

nados com o possível tema final de dissertação/estágio, fazia desde logo sentido investir 

na área desejada. Foi durante a UC de Organização para a Cooperação e Desenvolvi-

mento, que a ideia surgiu, todavia ainda completamente desestruturada e incerta. Este foi 

o momento em que a porta do DSDP se abriu, juntamente com uma proposta de local de 

estágio. 

Trabalhar em algo novo tem as suas vantagens e desvantagens, sendo que a maioria 

das vantagens são também as desvantagens. No caso de Portugal, o DSDP é algo que, 

cientificamente, pouco ou nada foi trabalhado – a prova disso é a escassa existência de 

                                                             
37 UNOSDP Annual Report “Ten Years of Action”, 2011. 
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literatura científica de autores portugueses ou sobre Portugal (nesta investigação usámos 

os dois únicos artigos encontrados de portugueses, que se aproximam ao tema coloque 

aqui a citação dos artigos). Estudar algo novo implica esmiuçar a investigação literária ao 

máximo (no nosso caso, a maioria da bibliografia é estrangeira) e fazer a sua devida se-

leção, embora haja uma tendência inicial para o seu aproveitamento total. E, no caso das 

ciências sociais, exige provas concretas e legítimas que sustentem todo o seu contributo 

e enquadramento na área estudada, mais ainda quando se trata de um tema invulgarmente 

estudado numa academia de Letras.  

Portanto, fazer parte de um projeto pioneiro, num país ainda pouco sabedor do tema 

e sob a alçada das ciências sociais, revelou-se um desafio para nós. Os primeiros passos, 

ainda bem pequenos, sobre o tema foram surgindo durante o primeiro ano de mestrado, a 

partir de alguma pesquisa bibliográfica e interpretação da mesma. Pois, embora o DSDP 

seja um programa internacional há alguns anos institucionalizado pela própria ONU, em 

Portugal, como já foi dito, não é muito trabalhado. A História ajuda-nos a encontrar e a 

entender a sua origem antes da sua institucionalização enquanto programa, mas há ainda 

muito por saber e por fazer. Ser parte de um projeto novo, numa escola de desporto, que 

nada parecia ter que ver com cinco anos numa faculdade de letras, tonara-se, na verdade, 

na maior das vantagens. 

Foram estipulados vários propósitos para este período de estágio. Tal como de-

monstrado no capítulo anterior, delinearam-se vários objetivos, tarefas e atividades para 

este estágio. Porém, estando também o S4DC a começar, antes de todas essas tarefas, o 

propósito principal do estágio foi responder à pergunta: “O que é o Desporto ao Serviço 

do Desenvolvimento e da Paz?”. Esta pergunta tornou-se também na problemática desta 

investigação, visto ser a base para o entendimento do estágio e da própria dissertação. 

Porém, e mediante os objetivos e as tarefas que foram sendo estabelecidas, a questão-

problema foi-se ramificando noutras perguntas: “O desporto pode realmente ter o poder 

de mudar o mundo? Como?”, “Quais são as instituições portuguesas que trabalham no 

âmbito do DSDP?”, “Será que aplicam este programa internacional conhecendo-o efeti-

vamente, ou fazem-no involuntariamente?”. Desta forma, o estágio na S4DC permitiu 

responder a estas questões de uma forma mais prática, a partir da elaboração de uma base 
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de dados (subcapítulo 4.1.2.) de instituições portuguesas que usam o DSDP (embora ne-

nhuma delas tivesse como base esse programa, isto é, algumas têm projetos e atividades 

única e simplesmente ligados ao DSDP, mas também outro tipo de projetos sem essa 

finalidade; outras que aplicam o programa sem o saber; ainda outras que conhecem o 

programa, embora não lhe deem tanta relevância; e, uma em particular que não é institui-

ção desportiva, mas que, por se dedicar exclusivamente à paz e à cooperação e por adotar 

também atividades desportivas e apoiar projetos de DSDP, revelou ter importância para 

esta investigação), de entrevistas às mesmas, da participação no Curso Livre “Aprendi-

zagens para o Desenvolvimento: Educação, Cooperação e Cidadania Global” e, o culmi-

nar do estágio, a organização do Colóquio “Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e 

da Paz”.  

 

4.1.2. Desenvolvimento de uma base de dados descritiva das instituições portuguesas 

mapeadas 

 

Na Base de Dados do mapeamento nacional de instituições do DSDP consta uma 

descrição pormenorizada sobre as instituições mapeadas, constando para cada uma delas 

as seguintes informações: nome, data de pesquisa, fonte, tipo de fonte, ano ou data de 

fundação, país de origem, local de origem, país(es) de intervenção, local de intervenção 

(distrito, concelho), modalidade(s), áreas temáticas (codebook), missões/objetivos, ativi-

dades desenvolvidas, resultados, tipologia de instituição, contactos, palavras-chave de 

pesquisa e observações. Estas informações constam das entrevistas realizadas a algumas 

das instituições, de contactos estabelecidos, ou a partir de bases de dados e plataformas 

online. 

 

Essa base de dados pode ser consultada a partir do seguinte link:  

https://drive.google.com/open?id=1rTOagc9MqUHGAAEFR_RUAB-ONkMUG-

mU.  

 

 

https://drive.google.com/open?id=1rTOagc9MqUHGAAEFR_RUAB-ONkMUG-mU
https://drive.google.com/open?id=1rTOagc9MqUHGAAEFR_RUAB-ONkMUG-mU
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4.1.3. Um pequeno passo: Candidatura à organização Peace & Sport 

 

Um dos objetivos na opção pela variante profissionalizante, isto é, pela realização 

de um estágio, era também a aproximação ao mercado de trabalho. Por isso, o estágio 

serviria, simultaneamente, para melhorar algumas competências e arrecadar componentes 

que a permitissem facilitar a nossa entrada no mercado de trabalho. Sem necessariamente 

procurar, aliás, a investigação de instituições e a procura de respostas à pergunta “O que 

é o DSDP?” levou a uma recolha de organizações internacionais que trabalham em prol 

do DSDP. Uma dessas organizações, e muito importante no contexto internacional, é a 

Peace & Sport. Durante a investigação, esta foi uma das organizações mais mencionada 

ao longo da bibliografia e da própria pesquisa nas bases de dados.  

Em dezembro de 2018, esta organização anunciou uma oferta de estágio para o 

cargo de assistente de relações internacionais (International Relations Assistant) (Anexo 

III), cujo objetivo seria ajudar e acompanhar projetos relacionados com a gestão de Rela-

ções Internacionais – auxiliar na coordenação da comunicação nas RI; colaborar no tra-

balho de preparação para projetos com organizações de Desporto Internacional; criar e 

atualizar bases de dados; elaborar relatórios e outro tipo de documentação; organizar e 

preparar reuniões e respetivas atas; preparar apresentações; trabalhar em tarefas relacio-

nadas com a organização do Fórum. A oferta exigia a mudança para Nice (apesar da or-

ganização se localizar no Mónaco a opção mais económica seria morar em Nice) durante 

cinco meses, a partir do mês de março. Mediante a disposição do cargo, e tendo em con-

sideração que o nosso perfil se adequava à oferta, considerou-se pertinente fazer uma 

candidatura tendo-se procedido, com o apoio do orientador de estágio, à reorganização 

do curriculum vitae, à redação de uma carta de motivação e ao envio da candidatura. 

A candidatura passou a primeira fase (análise documental), tendo-se seguido uma 

entrevista que seria realizada via Skype. Preparou-se o diálogo, com algumas perguntas 

que são recorrentes neste tipo de entrevistas, e estudou-se um pouco mais a organização 

em causa. Os entrevistadores gostaram muito do nosso perfil, tendo durante a entrevista 
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surgido uma segunda proposta, além daquela a que se tinha candidatado, para o cargo de 

coordenadora de gestão de projetos (Project Management Coordinator) (Anexo IV). O 

objetivo deste cargo seria o de apoiar e acompanhar projetos relacionados com desporto 

e gestão de programas, ou seja: trabalhar no planeamento, monitorização  e avaliação de 

projetos; colaborar no trabalho de preparação para o estabelecimento de programas des-

portivos dentro dos projetos no terrenos; apoiar a monitorização da plataforma Act for 

What Matters; acompanhar a coordenação das ações do Peace and Sport Manual; criar e 

atualizar bases de dados; elaborar relatórios e outro tipo de documentação; organizar e 

preparar reuniões e respetivas atas; preparar apresentações; trabalhar em tarefas relacio-

nadas com a organização do Fórum. Esta oferta tinha a duração de seis meses e exigia o 

deslocamento, no último mês, a um dos países da África francófona.  

Embora a entrevista tenha corrido muito bem, acabamos por não ser selecionados 

pela Peace & Sport para as vagas em causa. No entanto, ficou a tentativa, quase conse-

guida, de alcançar uma excelente oportunidade numa organização plenamente ligada ao 

desporto ao serviço do desenvolvimento e, principalmente, da paz.  

 

4.1.3.1. Um grande passo: Peace & Sport International Forum 2019 – Investing in Youth 

Program 

 

A Peace & Sport tem vindo a organizar o seu Fórum Internacional (Figura 3), há já 

doze anos. O Fórum, este ano, contará com mais de 600 personalidades, incluindo chefes 

de Estado, líderes de negócios e do mundo do desporto, vencedores do Prémio Nobel da 

Paz, representantes da sociedade civil, organizações internacionais e jovens talentosos 

que embarcarão numa jornada com o objetivo de explorar o tema “Investing in Peace, 

Acting through Sport” (a agenda provisória do Fórum pode ser consultada no Anexo V). 

Delegados e palestrantes ilustres de mais de 90 países identificarão e compartilharão so-

luções para aumentar o investimento em esforços de longo prazo, para transformar as 

sociedades e deixar um legado sustentável para as gerações futuras. Além disto, a princi-

pal novidade deste ano é o Youth Program, que consiste na seleção de 15 jovens, de di-

ferentes países, interessados no poder do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da 
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Paz, de forma a expressarem as suas visões, a fazerem recomendações e a desenvolverem 

as competências necessárias para participarem assertivamente nos processos de tomada 

de decisão e desenvolvimento de soluções de paz através do desporto. 

Como esta seria uma excelente oportunidade de colocar em prática o estágio reali-

zado e o conhecimento adquirido ao longo do mesmo e da redação do relatório, candida-

támo-nos ao programa. A nossa candidatura foi bem-sucedida, e nos dias 11 a 13 de de-

zembro, de 2019, integraremos este Fórum como a única jovem representante de Portugal.  

 

 

 

 

4.1.4. XI Curso Livre: “Cooperação, Cidadania e Desenvolvimento” 

 

Uma das atividades propostas, e realizadas, para este estágio, era a participação no 

Curso Livre “Cooperação, Cidadania e Desenvolvimento”, na ESE/IPVC. Este curso faz 

parte do GEED38 e da sua dimensão de formação. Embora atualmente estes cursos já não 

tenham o mesmo objetivo/função, inicialmente, quando surgiram em 2001, estavam liga-

dos à “Educação, Cooperação e Desenvolvimento”, tendo, depois, enveredado também 

nas questões de desenvolvimento e cidadania. A partir de 2008, este curso passaria a an-

teceder o Curso Específico de Voluntariado39 (Neves, 2013, p. 98) e, em 2013, após in-

suficiência de recursos, o curso deixa de se realizar com essa finalidade, todavia, man-

                                                             
38 Cfr. <URL: http://internacional.ipvc.pt/pt/geed> (Consult. 02/09/2019) – A plataforma do GEED não se 

encontra atualizada desde 2011. 
39 A participação neste curso era uma obrigatoriedade para quem fosse frequentar o Curso Específico de 

Voluntariado, dirigido aos formandos de mobilidade para os PALOP em ações de voluntariado.  

Figura 3 – Cartaz do Peace and Sport International Forum 

http://internacional.ipvc.pt/pt/geed
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tendo as suas características: desafia a análise e a reflexão acerca de problemáticas diver-

sas, como o desenvolvimento, a cidadania, o voluntariado, a cooperação e a educação 

para o desenvolvimento. Não tendo o Curso já o único propósito de formar pessoas para 

o Curso Específico de Voluntariado, muitos dos seus objetivos permanecem praticamente 

os mesmos: aprendizagem intercultural; promover a reflexão e a problematização do 

mundo globalizado, as interdependências e assimetrias e os desafios que se levantam às 

relações Norte-Sul; sensibilizar e promover a reflexão crítica em torno da temática do 

desenvolvimento, dos direitos humanos, da sustentabilidade e da cooperação para o de-

senvolvimento, entre outros. 

O curso destina-se ao público em geral, a partir dos 18 anos, sujeitos a inscrição e 

aprovação. Tal como consta no programa (Anexo VI), este ano, 2019, realizou-se em 

regime pós-laboral, segundas e quintas-feiras, de 21 de fevereiro a 28 de março, das 18h15 

às 20h45 (com a exceção do dia 7 de março, que se prolongou das 21h30 até às 23h), com 

diferentes conteúdos e oradores. A participação neste Curso, foi considerada parte inte-

grante do estágio, pelo conteúdo programático que tão bem se enquadrava no tema do 

relatório de estágio e nas aprendizagens e objetivos do próprio estágio. A diversidade de 

conteúdos, os diferentes tipos de abordagens revelaram-se uma mais-valia para o enten-

dimento do DSDP e para a sua aplicação.   

 

4.2. O culminar do estágio: Colóquio “Desporto ao Serviço do 

Desenvolvimento e da Paz” 

 

Uma das tarefas definidas no âmbito do estágio foi a realização de um evento sobre 

o tema do nosso estágio, com data, local e convidados à escolha. Decidiu-se que a melhor 

altura para a realização deste colóquio seria após o final do Curso Livre e do período do 

estágio. Portanto, fazia sentido que se realizasse no mês de abril, mês da celebração do 

Dia Internacional do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz. 

Como coordenamos o departamento desportivo da Associação de Estudantes da Fa-

culdade de Letras da Universidade do Porto o evento poderia ser parte integrante das 
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atividades da mesma, tendo a facilidade em optar por um dos espaços da FLUP e em 

oferecer o transporte e a alimentação aos convidados. Realizar o colóquio na Faculdade 

de Letras fazia também sentido visto ser o local onde estamos a realizar o mestrado em 

História, Relações Internacionais e Cooperação, ser um evento de interesse para a comu-

nidade académica e, de certa forma, restituir à comunidade da FLUP o tema de estágio. 

Quanto à data, optou-se pelo dia 24 de abril para possibilitar uma melhor organização do 

evento e para dar mais tempo de preparação aos oradores convidados. Tendo em conta 

que a maioria das instituições portuguesa estão sediadas em Lisboa (como será possível 

analisar, mais à frente, no mapa da Figura 5), a melhor opção seria organizar o evento 

para o período da tarde, às 14h30, de modo a facilitar o transporte e vinda dos mesmos. 

Cada convidado estava encarregue de falar sobre a instituição representante, sobre os seus 

projetos e sobre o DSDP. 

A parte aparentemente mais complicada e desafiante seria a seleção das organiza-

ções convidadas e a aceitação por parte delas. Estabelecemos que o evento contaria com 

a presença de três ou quatro organizações, mas os convites seriam enviados a mais, me-

diante a disponibilidade ou indisponibilidade das mesmas. A primeira organização sele-

cionada foi o Conselho Português para a Paz e Cooperação, já que é a única instituição 

mapeada que dá exclusividade à temática da Paz nas suas atividades e projetos, e cuja 

Presidente passa a maior parte do seu tempo na cidade do Porto. Estabelecemos também 

contacto com o Comité Olímpico de Portugal e com a Project Manager do Projeto “Viver 

o Desporto – Abraçar o Futuro”, tendo igualmente aceitado participar no evento. O Sin-

dicato de Jogadores Profissionais de Futebol, fazendo parte das instituições mapeadas e 

sendo uma importante organização desportiva em Portugal, foi também uma das opções 

para a participação no Colóquio. Tentou-se contactar diretamente um dos membros do 

Sindicato que, infelizmente, não demonstrou disponibilidade, no entanto, indicara um ou-

tro contacto. Estabelecido esse contacto, e obtida uma resposta, a aceitação ficara pen-

dente.  

Quisemos ser mais ambiciosos e tentar convidar uma das organizações mais ativas 

em relação ao Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz, a Fundação Benfica. 
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Segue-se provavelmente uma das estórias mais interessantes deste relatório: primeira-

mente, tentamos contactar a Fundação através de correio eletrónico, não obtendo resposta. 

Contudo, pouco mais de uma semana após esse contacto, realizava-se a 28ª Jornada da I 

Liga do Campeonato Nacional. O jogo disputou-se no Estádio Marcolino de Castro, em 

Santa Maria da Feira, entre o Clube Desportivo Feirense e o Sport Lisboa e Benfica. 

Como já é habitual, fomos assistir ao jogo, porém, desta vez, estávamos perto de alguns 

dirigentes desportivos dos clubes em questão. Um eles era Rui Costa, antiga glória do 

Benfica e atual diretor desportivo do clube. Aproveitámos esta oportunidade e, durante o 

intervalo do jogo, tentamos num pequeno papel escrever o máximo que conseguimos so-

bre a nossa dissertação, apelando a que Rui Costa pudesse chegar mais perto da Fundação 

e pedir-lhes que respondessem ao seu pedido. Com a ajuda do Presidente do Feirense, 

conseguimos entregar o tal papel, como conseguimos ainda falar pessoalmente com Rui 

Costa sobre a dissertação, o estágio e o colóquio que estávamos a organizar e, reforçar a 

ideia de que gostaríamos de contar com a presença da Fundação Benfica. Foram quinze 

minutos intensos que resultaram, passados apenas dois dias, na resposta positiva da Fun-

dação Benfica. 

Não foi possível a comparência do SJPF no Colóquio, contudo, foi possível contar 

com a presença da Fundação Benfica e do seu Secretário Executivo. Estava, assim, com-

posto o quadro de convidados e completo o cartaz (elaborado com o apoio da AEFLUP) 

do Colóquio (Figura 4). Durante o evento desempenhos o papel de moderadora. 

O Colóquio contou com a presença de membros da comunidade estudantil, repre-

sentantes do Centro Desportivo da Universidade do Porto e alguns professores. 
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Figura 4 – Cartaz do Colóquio “Desporto ao Serviço 

do Desenvolvimento e da Paz”, realizado na FLUP. 
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Capítulo V – Meta: a investigação – organizações portuguesas 

de DSDP 

 

“Sport cannot solve all of the world’s ills, but it can contribute to meaningful solutions. 

Sport provides a common language. It breaks down barriers and brings people together. It is a 

magnet for young people that can be used to teach positive values and valuable life lessons.”  

Jacques Rogge40  

 

5.1. Entrevistas às instituições 

 

Uma das tarefas estabelecidas foi a realização de entrevistas, assim sendo dedica-

remos este capítulo à exposição e reflexões das mesmas. Tal como foi referido no subca-

pítulo referente à metodologia, há vários tipos de entrevistas. Neste caso, optámos pelas 

entrevistas semiestruturadas e restitutivas, ou seja, serão apresentadas as perguntas ela-

boradas e presentes no guião de entrevista (o guião modelo encontra-se no Anexo VII), 

assim como as perguntas que foram surgindo ao longo das entrevistas, e respetiva trans-

crição, que poderá ser consultada ao longo do Anexo VIII. Como estas entrevistas servi-

ram, acima de tudo, para complementar o mapeamento realizado, pois esse era o nosso 

foco nesta investigação, não lhes será feita uma análise interpretativa. Desta forma, neste 

capítulo, é realizado um breve resumo de enquadramento de cada uma das entrevistas 

realizadas. As entrevistas foram gravadas em áudio e transcritas, com os seus devidos 

ajustes linguísticos. A realização das entrevistas deu-se após a elaboração de guiões e dos 

respetivos protocolos de consentimento informado dos entrevistados. A transcrição das 

entrevistas foi enviada para validação para todos os entrevistados procederem à sua vali-

dação, seguindo os procedimentos éticos inerentes à investigação em ciências sociais 

(Robson, 2012). 

                                                             
40 Plenary, UN 2nd International Forum on Sport for Peace and Development, United Nations, Geneva, 

2011. 
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Embora tenham sido mapeadas nove instituições, só foi possível entrevistar quatro 

dessas instituições: Fundação Benfica (entrevista presencial), COP (entrevista presencial) 

– estas duas ocorreram antes do início do Colóquio e no final do Colóquio, respetivamente 

–, CPPC (entrevista presencial) e SJPF (entrevista telefónica). A análise às entrevistas 

será feita por ordem cronológica da realização das mesmas. 

 

5.1.1. Análise das entrevistas 

5.1.1.1. Entrevista à Fundação Benfica 

 

Embora a plataforma online fosse bastante explícita e nos respondesse a pratica-

mente todos os pontos do quadro elaborado para a pesquisa de instituições, a entrevista à 

Fundação Benfica foi importante para complementar e certificar alguns desses dados. Ela 

surgiu num contexto de estruturação do próprio clube, e no seguimento do que já outros 

clubes a nível internacional faziam, num propósito acima de tudo solidário e com o obje-

tivo de trabalharem na área do desporto para o desenvolvimento. Foram criados vários 

projetos: o “Para Ti Se Não Faltares” (tem o objetivo do combate ao absentismo), o 

“KidFun – Educação para Valores” (tem como objetivo a aprendizagem dos valores pelas 

crianças) e o “Walking Football” (com o objetivo de combater o isolamento sénior). Além 

destes projetos também realizam atividades ao longo do ano, como jogos solidários. A 

sua missão base refere-se ao contributo que pretendem dar ao desenvolvimento, melhorar 

o capital humano em Portugal e promover o desenvolvimento, usando o desporto como 

ferramenta. 

A Fundação Benfica intervém em Portugal (Lisboa, Porto, Ponte-de-Sôr, Montar-

gil, Mondim de Basto, Ponta Delgada), mas, também, nos PALOP, Nepal, Brasil, Haiti, 

A principal modalidade aplicada é o futebol e o futsal, no entanto, uma das modalidades 

utilizadas é também o basquetebol. As áreas temáticas em que intervém são praticamente 

todas: inclusão/integração, educação, saúde, género, infraestruturas, coesão social e paz. 
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Em todos os projetos há resultados, os objetivos são cumpridos e, também no âmbito 

solidário, as metas são alcançadas. 

Futuramente, a Fundação Benfica pretende diversificar ainda mais as suas áreas de 

intervenção, percorrendo as várias faixas etárias, e mais projetos sempre com o objetivo 

de aplicar o desporto como propulsor de desenvolvimento. 

A entrevista pode ser consultada no Anexo VIII.  

 

5.1.1.2. Entrevista ao Comité Olímpico de Portugal (COP) 

 

A entrevista ao COP serviu, tal como a anterior entrevista, para complementar e 

certificar alguns dos dados recolhidos na base de dados (subcapítulo 4.1.2.). O Projeto 

“Viver o Desporto – Abraçar o Futuro”, do COP, surgiu, em 2016, como resposta face à 

crise migratória de refugiados e como desafio do COI sobre a utilização do desporto como 

meio de promoção da inclusão. O COP sempre viu no desporto a oportunidade de capa-

citar e integrar pessoas, mais ainda quando se complementam os valores olímpicos da 

amizade, da excelência e do respeito. A partir daí foi necessário cooperarem e criarem 

parcerias com outras organizações, federações e, até, clubes.  

Este programa faz-se objetivamente em Portugal, pois serve para integrar, a partir 

do desporto, os refugiados que chegam a Portugal. Não obstante, o Comité também atua 

nos países que constituem a Comunidade de Países de Língua Portuguesa. A missão do 

COP é criar as condições para que os atletas possam representar o país e que tenham as 

condições ideais de treino. Em relação ao projeto, o objetivo é promover a inclusão e a 

integração dos refugiados na sociedade portuguesa através do desporto, visto defenderem 

que essa é uma das maneiras mais fáceis de o fazer. No entanto, a partir daqui também se 

prende outro objetivo que é ajudar os jovens que pretendam seguir carreiras desportivas, 

oferecendo-lhes oportunidades de treino.  

Sendo assim, o COP atua, sobretudo, nas áreas da inclusão/integração, coesão so-

cial, género, educação e infraestruturas. As modalidades aplicadas são todas aquelas que 

vão ao encontro dos interesses das pessoas e mediante a disponibilidade por parte do COP 
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(às vezes, devido ao local onde vivem, ou devido à falta de orçamento, não é possível 

praticarem o desporto que queriam inicialmente; porém, há sempre a oportunidade de 

praticarem outro), ainda assim, o mais aclamado é o futebol. Os resultados têm sido al-

cançados com a integração destas pessoas na sociedade portuguesa e, em alguns casos, 

jovens que apostam na carreira desportiva, inclusive dois que já treinam para conseguirem 

participar nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020. 

Quanto às perspetivas futuras do COP, o ideal seria não terem de continuar o pro-

jeto, pois seria sinal de que já não havia guerras e refugiados para recolher. No entanto, a 

expectativa passa por haver sempre mais apoios e capacidades para integrar, da melhor 

forma, estas pessoas, e sempre com o desporto como instrumento dessa integração – “o 

desporto não resolve tudo, mas ajuda a resolver”. 

A entrevista pode ser consultada no Anexo VIII. 

 

5.1.1.3. Entrevista ao Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) 

 

A entrevista ao CPPC foi essencial para complementar a pesquisa feita à instituição, 

pois, somente a partir da sua plataforma online, os dados, para a nossa base de dados, 

seriam muito incompletos. Não sendo propriamente uma organização desportiva, era a 

organização, em Portugal, cuja área de atuação é, quase exclusivamente, a paz. Por esse 

motivo e por participar sempre nas celebrações do Dia Internacional do Desporto ao Ser-

viço do Desenvolvimento e da Paz, o CPPC foi uma das instituições mapeadas e entre-

vistadas para esta investigação.  

O CPPC surgiu no contexto do pós-25 de abril, como herdeiro das missões de paz, 

por isso, a sua missão passa por promover a paz, a solidariedade e a cooperação, a partir 

de variadas formas. Esta instituição debate-se bastante com a questão da proibição das 

armas nucleares, que considera essencial para o estabelecimento da paz em todo o mundo. 

A sua intervenção acontece sobretudo em Portugal, no entanto, marca presença em várias 

reuniões, por todo o mundo (desde França, Suíça, Vietname, Palestina), do Conselho 

Mundial da Paz e participa em várias atividades internacionais. Para além da paz, também 



 

103 

intervém bastante na área da educação e da educação para a paz, envolvendo-se em vários 

projetos e iniciativas em escolas, com atividades diversas. Tem marcado sempre presença 

nos Dias Internacionais do DSDP, que já se realizaram em Gondomar, Braga e Seixal, 

através da organização de atividades desportivas como caminhadas e, até, jogos de cor-

febol, que entendem como ser um desporto de inclusão e de integração, praticado por 

equipas mistas, com elementos do sexo feminino e masculino. 

Futuramente, pretendem continuar as suas iniciativas pela paz, através da organiza-

ção de mais atividades e da participação em mais um Dia Internacional do DSDP que, em 

2020, se realizará em Oeiras e que contará com a participação do COP. 

A entrevista pode ser consultada no Anexo VIII. 

 

5.1.1.4. Entrevista ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) 

 

Apesar da plataforma online do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol 

conter bastante informação, a entrevista ajudou a completar e corrigir alguns dados e a 

saber mais acerca da génese da instituição e dos objetivos dos projetos que desenvolveram 

no âmbito do DSDP.  

O SJPF foi fundado em 1972, no sentido de combater uma política muito concreta 

e um aspeto muito específico do nosso sistema desportivo e futebolístico, que se prendia 

com a chamada lei de opção, ou seja, os principais objetivos do Sindicato são a defesa 

dos interesses coletivos dos profissionais de futebol em Portugal e interesses laborais. Por 

isso, a sua intervenção pode ocorrer no território nacional, como em qualquer parte do 

mundo onde esteja a jogar um jogador e associado português. No entanto, quanto aos 

objetivos dos projetos estabelecidos no âmbito do DSDP são diferentes.  

Atuam em quase todas as áreas temáticas, inclusão/integração, meios de subsistên-

cia, educação (que é uma das principais prioridades), a saúde e género, visto que é dada 

muita importância às atletas do futebol, futsal e futebol de praia feminino. Até hoje os 

projetos desenvolvidos foram: o SPIN, que, primeiramente, funcionou como um projeto 

de inclusão dos refugiados e migrantes através do desporto e que se dirige especialmente 

à integração de mulheres refugiadas, migrantes e minorias dentro da sociedade; o projeto 
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Golo que, a partir do futebol, tem o objetivo de angariar fundos que depois são alocados 

em investigação e no apoio a determinadas causas, como por exemplo a luta contra o 

cancro; o projeto João Lucas visa identificar e apoiar financeiramente a investigação na 

área da prevenção da morte súbita no desporto; o projeto Bola para a Frente, que o Sindi-

cato apesar de não o ter criado é um dos principais apoiantes, serve para a integração de 

jovens de bairros sociais através do futebol; e o YODA Mentors serve, essencialmente, 

para combater o tabu relativo às carreiras duais, ou seja, incentiva e ajuda jogadores, que 

estejam no ativo, sobretudo, a conciliarem a prática desportiva com a formação, de forma 

a que, quando acabem as suas carreiras, tenham qualificações e condições para optarem 

por novas vias profissionais. O SJPF aposta no futebol, futsal e futebol de praia, mascu-

lino e feminino. 

Para o futuro, o Sindicato pretende criar o projeto Academia do Jogador, cujo obje-

tivo é, a partir do futebol, aprenderem-se valores e ter uma escola de cidadania que rela-

cione as diferentes gerações de jogadores de futebol. Um dos objetivos é também a pro-

jeção internacional do SJPF, nomeadamente para África, com especial enfoque nos Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

 A entrevista pode ser consultada no Anexo VIII. 

 

5.1.2. Reflexões sobre as entrevistas 

 

Tal como foi mencionado no capítulo referente à metodologia, as entrevistas reali-

zadas são apresentadas de modo restitutivo, ou seja, foram transcritas (Anexo VIII) para 

esta investigação, embora com algumas reformulações do texto e da linguística, tendo 

sido feitas breves análises e reflexões das mesmas, neste capítulo. Estas entrevistas têm 

um carácter mais objetivo, servem para completar os dados recolhidos ao longo da inves-

tigação e apurar outros que se pudessem revelar preponderantes. Permitiu conhecer as 

instituições e os seus projetos mais pormenorizadamente, compreender o seu impacto e o 

seu papel na sociedade, assim como alguns dos momentos mais marcantes e algumas das 

expectativas que têm para o futuro. 
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Todas as instituições entrevistadas abordam diferentes questões, de diferentes for-

mas, porém, todas contribuem para os objetivos principais desta investigação que são 

compreender o que é o Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz e comprovar 

se, efetivamente, o desporto tem o poder de mudar o mundo. 

Destacamos, para cada uma das entrevistas, a frase/mensagem mais significante de 

cada um dos entrevistados. O representante da Fundação Benfica refere: “Tudo o que 

fazemos tem o propósito de não fazermos o desporto apenas pelo desporto”. Esta frase é 

o sinónimo de tudo o que se tem vindo a dizer – o objetivo do DSDP não é o desporto em 

si, não é o fazer desporto, é tudo aquilo que se faz através do desporto. A representante 

do Comité Olímpico, afirma: “Nós queremos integrar todos, por isso, não queremos fazer 

equipas de refugiados, não queremos criar aulas para refugiados. Queremos é que eles o 

façam com e nas outras equipas”. Este é o objetivo do projeto “Viver o Presente – Abraçar 

o Futuro”, do COP, e é também um dos motes do DSDP – o que se pretende é a integração 

e nunca a segregação. Já a representante do CPPC diz o seguinte, em relação às atividades 

que têm sido preconizadas pelo CPPC: “Funciona sempre tudo bem. Os objetivos não são 

a competição pura e dura, os objetivos são a cooperação, a solidariedade, a inclusão”. 

Mais uma vez, num dos discursos, estão presentes alguns dos propósitos do DSDP, que 

também são parte da base do CPPC. Por fim, o representante do SJPF em relação ao 

futebol (modalidade utilizada pelo Sindicato), transmite o seguinte: “Para nós, o futebol 

é integrar, apoiar e qualificar através do e no desporto”. Embora se refira a uma modali-

dade específica, é mais uma prova do poder que pode ter o desporto, nomeadamente o 

futebol, que é o desporto que mais se destaca em Portugal.  

Portanto, estas entrevistas são exemplos de instituições portuguesas que compro-

vam, ainda mais, tudo o que tem sido dito ao longo deste trabalho. Ajudaram-nos a co-

nhecer melhor algumas das instituições mapeadas, assim como, as suas visões e os seus 

propósitos, ou missões, no papel em que são protagonistas, e pretendem continuar a ser, 

deste mundo do DSDP. 
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5.2. Mapeamento nacional de instituições 

 

Tal como o próprio título sugere, fazia sentido mapear, efetivamente, as instituições 

portuguesas investigadas. Para além da base de dados descritiva referente a essas institui-

ções (subcapítulo 4.1.2.), colocámos em mapa a sede dessas nove instituições, tendo em 

conta as entrevistas realizadas, a informação nas plataformas das instituições, contactos 

telefónicos e eletrónicos. Embora tenha sido apurado que a atividade destas instituições 

não se limita apenas a Portugal, ou à área das suas localizações, é possível verificar um 

fenómeno de centralização das mesmas, visto que a esmagadora maioria se encontra se-

diada no distrito de Lisboa (apenas uma delas está fora, em Viana do Castelo). Portanto, 

as instituições que se localizam em Lisboa são: a Fundação Benfica, a Fundação Luís 

Figo, a Associação Cais, o COP, o SJPF e o CPPC; no Seixal, a APCAS e, em Cascais, a 

Surf Addict. Em Viana do Castelo, encontra-se sediado o Surf Clube de Viana. Convém 

ainda referir que a Associação Cais também tem uma sede no Porto, no entanto, não foi 

neste mapa vinculada, depois de, em contacto com a instituição, ter sido referido que a 

sede de Lisboa era a principal sede da Associação. 

Ainda assim, estas instituições implementam atividades e projetos em outros locais 

onde não têm sede.  
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Figura 5 – Mapeamento das instituições portuguesas do Desporto ao Serviço 

do Desenvolvimento e da Paz, em 2018 (sedes). 
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Considerações finais 

 

Desdobrar os conceitos presentes no Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da 

Paz (DSDP), analisá-los e problematizá-los foi importante para compreender melhor o 

que significa cada um deles e como, juntos, fazem esta designação funcionar. Também 

por isso, e como esclarecemos, a denominação de Desporto ao Serviço do 

Desenvolvimento e da Paz varia tanto, não só em relação ao termo em si (variações entre 

“Desporto para o Desenvolvimento e Paz”, “Sport for development”, “Development 

through Sport” (DTS), “Sport for Development and Peace”), como também do ponto de 

vista do seu significado (cada uma destas designações acaba por ter significados também 

um pouco diferentes – por exemplo, em DTS há, claramente uma maior incidência no 

conceito de desenvolvimento, do que no conceito de desporto). O que nos leva a concluir 

que não há uma definição única e estática de DSDP. Todos os conceitos nele implícitos 

são variáveis e interpretativos, no entanto, tendo conhecimento sobre o programa em si e 

sobre a área do DSDP, conseguimos chegar ao sentido mais próximo. As suas 

pluralidades permitem um maior alcance no campo interventivo, que uma possível 

limitação constrangeria. Dessa forma, o seu significado flexível permite que se percorram 

várias áreas de atuação. Ainda assim, é importante balizar as premissas do DSDP, caso 

contrário, e de acordo com o mapeamento de instituições, os critérios de pesquisa seriam 

igualmente extensíveis e, por exemplo, atividades que fossem realizadas por clubes 

desportivos, apenas com fins como angariação de fundos, seriam contabilizados – o que 

não se pretendia, pois não compreenderia as premissas/intuito do DSDP. Nesse caso, 

essas premissas constroem-se graças ao entendimento e entrelaçamento dos conceitos.  

Definidos todos os conceitos, é possível determinar o DSDP, principalmente no 

âmbito pretendido desta dissertação. Esta definição parte também da adotada pela ONU 

e por algumas organizações, como é o caso da Right to Play: o DSDP refere-se ao uso 

intencional do desporto, atividade física e do jogo para atingir objetivos específicos de 

desenvolvimento e de paz, como os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

Desde movimento, assim considerado por autores como Kidd (2008) e Gilbert e Will 

(2012) o DSDP abrange os vários projetos e programas (de organizações, federações, 
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entidades, etc.) que, através e com o desporto, atingem resultados de sucesso nas 

diferentes áreas de atuação – para esta investigação selecionamos a categorização e o 

codebook de Sevensson e Woods (2017) -, relativos ao desenvolvimento (como vimos, 

pode ser analisado de várias formas), à paz, aos direitos humanos. É um programa dirigido 

a pessoas e/ou a comunidades, onde o desporto não serve como fim, mas como meio. O 

objetivo do desporto não são os resultados competitivos, pois, nesse sentido os programas 

de DSDP atingiriam uma menor eficácia ou, de todo, a pretendida. O DSDP constrói-se 

e conecta-se com vários esforços e propósitos no uso do desporto; é um veículo para um 

vasto e sustentável desenvolvimento social, principalmente nas comunidades mais 

desfavorecidas. Para este programa internacional, em que o desporto é a base, a palavra 

que melhor conecta o desporto com o DSDP é “ferramenta” – desporto enquanto 

ferramenta de desenvolvimento e de paz, que serve o desenvolvimento e a paz; desporto 

como ferramenta para a mudança social; desporto como uma ferramenta poderosa, com 

um poder único em atrair, mobilizar e inspirar; desporto como ferramenta para a 

educação, o desenvolvimento e a paz, para a promoção da cooperação, solidariedade, 

tolerância, compreensão, inclusão social e saúde, a nível local, nacional e internacional. 

Contudo, também concluímos que, sem a História, sem o conhecimento dos 

contextos históricos (não só do próprio DSDP, como também de um local onde ele possa 

ser aplicado), este programa não funciona. Vários autores (Darnell & Kaur, 2015) 

afirmam precisamente isso: a importância da História (em particular a história do 

colonialismo no que diz respeito ao desporto) é fundamental na construção da teoria e da 

aplicação no terreno do DSDP. Portanto, essa é também uma das nossas conclusões – se 

a História e a teoria se aliarem a estes processos, se as organizações e os seus projetos 

forem regularmente analisados (Svensson, 2017) e se a própria literatura for revista, 

reestruturada, evoluindo ao longo do tempo (Schulenkorf, Sherry, & Rowe, 2016), o 

DSDP pode também crescer e a sua aplicação pode ser constantemente melhorada.  

Portanto, ainda pouco se sabe do estado atual da aplicação prática do DSDP e, 

embora se tenha vindo a sofrer várias evoluções ao longo do tempo, há muito ainda por 

fazer, principalmente em Portugal. Esse foi igualmente um dos motivos para realizarmos 

esta investigação – não apenas para contribuir para se perceber o potencial do desporto, 
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não apenas a sua aplicabilidade nas áreas da História, das Relações Internacionais e da 

Cooperação, mas, também, para situar o tema em Portugal. Esse certo desconhecimento 

que ainda existente relativamente ao DSDP, em Portugal, tanto é vantajoso, como 

desvantajoso. É vantajoso no sentido em que somos, de certa forma, pioneiros na 

investigação desta área, contribuindo com um tema relativamente recente em Portugal e 

pouco ou nada estudado, principalmente no que toca à sua componente teórica. E é 

desvantajoso precisamente pelas mesmas vantagens referidas, como é um tema ainda 

emergente, a bibliografia não é tão extensa, obrigando a recorrer a relatórios e bases de 

dados online de organizações que promovem estas iniciativas. 

Assim, depois de uma base e exploração teórica, esta investigação aspirava a uma 

componente prática, o estágio. Antes disso, convém referir que a opção de estágio, surgiu 

da necessidade em concentrar o que tem sido feito por Portugal, por instituições 

portuguesas, nomeadamente, acerca do DSDP (tendo, dessa forma, sido criada uma base 

de dados relativa ao mapeamento nacional de instituições de DSDP e, ainda dentro deste 

mapeamento, a realização de entrevistas a estas instituições; a participação no Curso 

Livre; e a organização do Colóquio), e no sentido de aproximação ao mercado de trabalho, 

que foi conseguido através das candidaturas feitas a oportunidades de trabalho na área do 

DSDP. Esta vertente prática foi preponderante para o desenvolvimento de competências 

que serão importantes também futuramente: a elaboração da base de dados, o contacto 

direto e indireto com organizações nacionais e internacionais e até a participação no 

Peace & Sport International Forum (em dezembro de 2019) – todas importantes para o 

desenvolvimento enquanto estudante e futura profissional. 

Estórias como a utilização do cartão branco (que visa premiar comportamentos 

positivos, tanto de atletas, como de treinadores ou dirigentes), como os bons resultados 

na integração de algumas famílias refugiadas (os dois jovens que, atualmente, já se 

encontram a lutar pela entrada nos JO de 2020) ou como o uso de equipamentos brancos 

em regiões onde há bastantes conflitos clubísticos, são pequenos exemplos que se 

refletem em grandes provas do poder do desporto. Daquilo que uma pessoa 

individualmente ou no contexto de uma comunidade consegue alcançar a partir e através 

do desporto. 



 

111 

Concluindo, com esta investigação conseguimos responder às principais questões a 

que nos propusemos (à definição de conceitos e do conceito principal de DSDP), 

conseguimos perceber quais são os pontos mais importantes para o DSDP funcionar (o 

conhecimento da História e a aplicação teórica), conseguimos estabelecer contacto com 

diversas instituições e, a partir de vários mecanismos de pesquisa, construir uma base de 

dados e mapear as instituições portuguesas do DSDP. Conseguimos, também, ser atores 

na aplicação do desporto enquanto ferramenta de desenvolvimento e da paz, ao investigar 

sobre este tema e ao sermos aceites para participar num Fórum Internacional e num 

programa de jovens, preconizado por uma das mais influentes organizações no que toca 

ao DSDP. Mas, acima de tudo, e através da compreensão dos conteúdos apreendidos e 

expostos, da redação de toda esta investigação, de todos os contactos estabelecidos, da 

concretização da recolha de dados e do estabelecimento de acontecimentos futuros, foi 

possível responder ao nosso principal propósito e que se inscreve no título deste relatório 

de estágio. 
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Anexo I – Protocolo de Estágio  
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Anexo II – Projeto de Estágio 

 

Projeto de Estágio 

Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Cas-

telo/Melgaço 

 

O estágio curricular a realizar, a partir de outubro de 2018, será prestado na Escola 

Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo, em Melgaço.  

O projeto de estágio integrará as iniciativas de desporto ao serviço do desenvolvi-

mento e da paz e acompanhará a criação do "Sport for Development Center" da Escola 

Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. As atividades 

incluirão: 

- Participar no mapeamento nacional das instituições e das atividades realizadas 

no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e da paz; 

- Participar na elaboração de projetos no âmbito do desporto ao serviço do desen-

volvimento e da paz; 

- Participar em sessões de formação sobre cooperação para o desenvolvimento e 

educação para o desenvolvimento; 

- Participar na ligação às organizações nacionais e internacionais; 

- Participar na revisão de literatura no âmbito do desporto ao serviço do desenvol-

vimento e da paz. 

Além destas atividades, será dada especial atenção à História, de forma a que esta 

comprove a importância do desporto e da própria realização deste projeto. 

 

Objetivos 

 

- Aprofundar o conhecimento sobre os conceitos de “desporto”, “desenvolvi-

mento” e “paz” e perceber a relação que se estabelece entre ambos; 

- Aprofundar e enriquecer conhecimentos na área de estudos de relações interna-

cionais, com ênfase no papel do desporto; 
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- Desenvolver competências relacionadas com as diferentes fases do ciclo de pro-

jeto; 

- Contribuir para o mapeamento nacional das instituições que promovem ativida-

des no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e da paz; 

- Acompanhar e apoiar o trabalho desenvolvimento no S4DC-ESDL, nomeada-

mente no que diz respeito à planificação e execução das atividades do ano de 2019; 

- Frequentar cursos formativos: 

- Curso Livre: Aprendizagens para o Desenvolvimento: Educação, Coo-

peração e Cidadania Global;  

- Outros momentos formativos (Seminários, colóquios, cursos). 

- Apoiar e desenvolver a comunicação do S4DC-ESDL nas redes sociais. 

 

Problemática 

 

A realização de um estágio pareceu ser, desde início, a opção mais indicada: pela 

possibilidade de colocar em prática os conhecimentos adquiridos ao longo da minha Li-

cenciatura em História e do Mestrado em História, Relações Internacionais e Cooperação, 

por colocar-me mais próxima do mercado de trabalho, por trazer-me experiências fulcrais 

ao meu desenvolvimento académico, curricular e profissional e, sobretudo, por permitir-

me, também, adquirir novo conhecimento. 

Poder participar neste projeto, para além de ser uma oportunidade singular, traz-

me a possibilidade de conciliar áreas que, apesar de aparentemente opostas, sempre me 

acompanharam ao longo da vida – a História, o desporto, a cooperação, e as relações 

internacionais.  

Este é um projeto inovador que tem como base um programa aplicado internacio-

nalmente e que, apesar de alguma inconsistência no que toca à opinião de alguns autores, 

tem produzido bons resultados. Desde comunidades desmanteladas pela guerra aos sem-

abrigo, que, a partir do desporto, conseguem motivar-se, estabelecer novas relações pes-

soais, sociais e até profissionais. 
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Metodologia e cronograma 

 

Realização de um estágio curricular no âmbito do Mestrado em História, Relações 

Internacionais e Cooperação, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, com a 

duração total de 400h, compreendida entre 1 de outubro e 21 de dezembro, aproximada-

mente, na Escola Superior de Desporto e Lazer do Instituto Politécnico de Viana do Cas-

telo, mais especificamente no seu Sport for Development Center (S4DC-ESDL). 

O S4DC-ESDL tem por missão promover o desporto enquanto veículo do desen-

volvimento e da paz, contribuindo para a construção de um mundo socialmente mais justo 

e equitativo, tendo definido como áreas estratégicas para o próximo biénio os serviços de 

assistência técnica, a mobilidade, a investigação e a docência. Este centro perspetiva o 

desporto como uma forma de aprendizagem ao longo da vida onde crianças, jovens e 

adultos adquirem competências para a vida que os ajudam a lidar com os desafios cotidi-

anos e a moldar ativamente as suas vidas. 

O relatório de estágio será elaborado tendo por base o trabalho desenvolvido no 

S4DC-ESDL utilizando observação participante, entrevistas semiestruturadas, análise do-

cumental e consulta de literatura no âmbito do desporto ao serviço do desenvolvimento e 

da paz. A interação com o trabalho feito pelas diferentes organizações nacionais e inter-

nacionais estará também espelhado no relatório de estagia a elaborar, tentando uma inte-

ração entre teoria e prática.  

 

 

Cronograma 

 

Tarefas Meses 

 Outubro Novembro Dezembro   

 Mapeamento nacio-

nal das instituições e 

das actividades reali-

zadas no âmbito do 

desporto ao serviço 

do desenvolvimento 

e da paz 

X     
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 Elaboração de pro-

jectos no âmbito do 

desporto ao serviço 

do desenvolvimento 

e da paz 

X X    

 Sessões de formação 

sobre cooperação 

para o desenvolvi-

mento e educação 

para o desenvolvi-

mento 

X X X   

 Ligação às organiza-

ções nacionais e in-

ternacionais 

 X X   

 Revisão de literatura 

no âmbito do des-

porto ao serviço do 

desenvolvimento e 

da paz. 

X X X   
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Anexo III – Intership Offer International Relations Assistant 
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Anexo IV – Project Management Coordinator 
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Anexo V – Agenda do Peace and Sport Forum “Investing in Peace, Acting 

through Sport” 
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Anexo VI – Programa do XI Curso Livre 
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Anexo VII – Guião modelo de entrevista 

 

Guião de questões de entrevista  

 

 

I parte – Contextualização da investigação 

1. Tem alguma questão ou dúvida acerca da natureza desta investigação?  

2. Os objetivos da investigação suscitam-lhe alguma dúvida?  

3. Conhece o programa internacional de DSDP41 ou SDP42? Em caso de resposta 

negativa, explicar. 

4. Faz questão de preservar o anonimato ou é-lhe indiferente?  

5. Para assegurar a fidelidade das suas respostas, permite que faça a gravação desta 

entrevista?  

6. Como pretende ter conhecimento do texto da entrevista, para proceder à sua 

validação? 

 

II parte – Tempo e Espaço (ano de fundação, locais de origem, locais de intervenção) 

1. Em que contexto43 se fundou a instituição? 

2. A instituição intervém a partir de vários projetos. Em que ano surgiu cada um 

deles? Para além de Portugal, a sua intervenção é feita em que países? 

3. Em que locais44 é feita essa intervenção? 

 

III parte – Modalidades, missão e evidências  

1. Qual é a missão/objetivos da instituição? Essa missão aplica-se a todos os projetos 

ou cada um deles acaba por ter uma missão específica? 

2. Em que áreas temáticas atuam, tendo em consideração que o DSDP integra a 

                                                             
41 Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e da Paz 
42 Sport for Development and Peace 
43 Com contexto pretende-se compreender se a instituição se fundou a partir de um momento específico, 

um torneio, uma sugestão ou interesse por parte de algum membro da instituição, etc. 
44 No caso de Portugal mencionar distritos, concelhos ou freguesias. 
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Inclusão/integração, Educação, Género, Saúde, Geração de meios de subsistência, 

Paz, Coesão Social, Infraestruturas? 

3. Visto que uma das áreas temáticas de atuação é a educação, pode dar exemplos 

deste tipo de atuação?  

4. Apostam em que modalidades/ atividades desportivas? 

5. Quais são as principais vantagens e desvantagens no recurso dessa(s) 

modalidade(s)/atividade(s) desportiva(s)? 

6. Até ao momento, quais foram as atividades/projetos desenvolvidas?  

7. Que resultados obtiveram com estas atividades? Sobrepuseram-se ao esperado? 

8. Quais são as perspetivas de futuro da instituição no âmbito do DSDP? 

 

IV parte – Observações Finais  

1. Algum assunto que não tenha sido referido e que gostaria de acrescentar?  

 

Obrigada pela participação! 
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Anexo VIII – Transcrição de entrevistas 

 

1. Entrevista à Fundação Benfica 

 

I parte – Contextualização da investigação 

 

7. Tem alguma questão ou dúvida acerca da natureza desta investigação?  

Resposta: “Não.” 

 

8. Os objetivos da investigação suscitam-lhe alguma dúvida?  

R.: “Não.” 

 

9. Conhece o programa internacional de DSDP ou SDP? Em caso de resposta 

negativa, explicar. 

R.: “Não em profundidade, mas logo veremos com o decorrer da entrevista.” 

 

10. Faz questão de preservar o anonimato ou é-lhe indiferente?  

R.: “É indiferente.” 

 

11. Para assegurar a fidelidade das suas respostas, permite que faça a gravação desta 

entrevista?  

R.: “Permito.” 

 

12. Como pretende ter conhecimento do texto da entrevista, para proceder à sua 

validação? 

R.: “Via e-mail.” 

 

 

II parte – Tempo e Espaço (ano de fundação, locais de origem, locais de intervenção) 
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4. Em que contexto se fundou a Fundação Benfica? 

 

R.: “A Fundação Benfica foi fundada em 2009, no contexto de se estruturar, numa 

equipa e numa instituição, aquilo que de alguma forma o clube já vinha fazendo pratica-

mente desde a sua génese. Ou seja, sempre houve uma preocupação com os adeptos, com 

todos os elementos que rodeavam o dia-a-dia do clube e com outras causas. Foi sempre 

numa lógica de solidariedade, de boa vontade, mas sem ainda haver um plano ou uma 

equipa profissional. E num contexto de sucessivas e progressivas estruturações de grandes 

empresas e, também, de fundações, é criada a Fundação Benfica; até porque muito do 

panorama dos clubes europeus também já tinham essa componente. Sabemos que ainda 

há um longo caminho a percorrer na área do desporto para o desenvolvimento, através da 

intervenção dos clubes, mas, há dez anos atrás, a Fundação Benfica deu esse passo. 

 

5. A Fundação Benfica intervém a partir de vários projetos. Em que ano surgiu cada 

um deles? A sua intervenção é feita em vários países, quais são? 

 

R.: “O “Para Ti Se Não Faltares” nasceu praticamente com a criação, em 2009, da 

Fundação, mas diria que, formalmente, 2010 é o ano de arranque desse programa. Depois, 

destacar o ano de 2014, com o “KidFun – Educação para Valores” e o “Walking Football” 

em 2016; inda há outros projetos, no entanto, não tanto no âmbito do programa. Mas, 

assinalava também, em 2014, a questão do Desporto Adaptado, que fazemos com todo o 

gosto. Ainda algumas situações pontuais como os Jogos Solidários, alguns apoios mais 

casuísticos que apesar de desenvolverem apoio nesse sentido, não direi que sejam projetos 

integralmente consolidados nesse sentido.” 

 

 

6. Em que locais é feita essa intervenção? 

 

R.: “A intervenção da Fundação é feita em nove países. Em Portugal, naturalmente, 

pois é aqui que entra essencialmente a questão dos PALOP, com Angola, Moçambique, 
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S. Tomé, etc. Também no Nepal tivemos uma colaboração com uma entidade que, na 

sequência do terramoto, necessitou de uma intervenção nesse espaço. Mais recentemente, 

avançámos para a Suíça, com uma intervenção não muito profunda, mas com alguma 

força; e, no Brasil, já tivemos uma parceria em curso. Posso adiantar que, geralmente, a 

nível nacional é onde temos a esmagadora maioria da nossa atividade.  

O projeto no Haiti, no fundo foi um jogo solidário, ou seja, não se tratou propria-

mente de um projeto, mas ocorreu em 2010, com o Jogo contra a Pobreza e resultou em 

financiamento encaminhado para o Haiti, na sequência também de uma catástrofe natural. 

Foi uma situação muito específica de angariação de fundos com o PNUD e que resultou 

de um jogo solidário, mas, ainda assim, quase meio milhão de euros foi enviado para a 

atividade de recuperação do Haiti. Outra atividade do género foi o jogo Um Gesto contra 

a Fome, em parceria com o ACNUR e com a Fundação Luís Figo, em que parte das 

receitas reverteram para a atividade do ACNUR no Mali.”  

 

7. Mais especificamente em Portugal, quais são os locais/cidades que têm esta interven-

ção? 

 

R.: “A “Para Ti Se Não Faltares”, no Porto, é um dos pólos onde desenvolvemos 

esta atividade; em Ponte-de-Sôr e Montargil, e os restantes quatro projetos “Para Ti Se 

Não Faltares” em Lisboa, mais especificamente nas subáreas de São Domingos de Ben-

fica, que é a onde está o estádio; em Marvila e no Bairro da Boavista. Já tivemos, no 

passado, a intervenção deste projeto noutras como a Amadora e Mondim de Basto, porém, 

entretanto foram protocolos que findaram. A “KidFun – Educação para Valores” existe 

de norte a sul do país, já com quase vinte mil crianças vinculadas anualmente, sendo que 

todas as escolas do primeiro ciclo se podem candidatar a ter os nossos animadores, a 

transmitirem os valores que tão importantes são. Quanto à dispersão geográfica, são es-

sencialmente estes os dois projetos existentes.” 

 

8. Nos arquipélagos há algum tipo de intervenção?  
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R.: “Nos arquipélagos, realmente, é mais difícil intervir, mas o “Walking Football” 

desenvolvia atividades através de um protocolo com universidades seniores, sendo que a 

universidade sénior de Ponta Delgada participa neste projeto e, em junho, cá estará a fazer 

parte do torneio final com uma equipa de pessoas com mais de 50 anos a participar. Es-

peramos terminar muito bem esta época desportiva, que conta com cerca de 600 os senio-

res a participar.” 

 

III parte – Modalidades, missão e evidências  

 

1. Qual é a missão/objetivos da Fundação Benfica? Essa missão aplica-se a todos os 

projetos ou cada um deles acaba por ter uma missão específica? 

 

R.: “No fundo, em termos latos, a nossa missão refere-se a todo o nosso contributo 

para o desenvolvimento, ou seja, tudo aquilo que vamos usar, o desporto e a nossa influ-

ência, será no sentido de ser uma marca muito forte, com um capital de comunicação 

muito forte também, com as crianças e jovens, mas também com outros públicos; utilizar 

tudo o que esteja ao nosso alcance para melhorar o capital humano em Portugal, e além, 

e promover o desenvolvimento. A partir dessa constatação de que o desporto pode ser 

uma ferramenta importantíssima. 

Em relação a missões mais específicas, existem para cada um dos projetos objetivos 

específicos. Por exemplo, a “Para Ti Se Não Faltares” tem como objetivo o combate ao 

absentismo e insucesso escolar; o “Walking Football” combate a questão do isolamento 

dos nossos seniores e promove a sua integração num projeto que não é tão familiar para 

esta faixa etária. Cada um destes projetos tem estas especificidades. O “KidFun” natural-

mente que é a aprendizagem dos valores pelas crianças – a questão do respeito, solidari-

edade, a excelência, a superação. Todos eles, de forma mais abrangente, concorrem a um 

objetivo comum que é realmente melhorar o capital humano.” 
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2. Em que áreas temáticas atuam, tendo em consideração que o DSDP integra a Inclu-

são/integração, Educação, Género, Saúde, Geração de meios de subsistência, Paz, 

Coesão Social, Infraestruturas? 

 

R.: “O “Para Ti Se Não Faltares” e o “KidFun” atuam claramente na educação, mas 

também na questão da inclusão, da saúde, através do “Walking Football” que está muito 

virado para as questões do envelhecimento ativo, e a saúde é particularmente pertinente 

nesse aspeto. Também a questão de género, a partir do momento em que trabalhamos com 

senhoras. Aliás, por exemplo, uma das participantes tem 94 anos e está a praticar con-

nosco desporto. E aqui rapidamente se percebe o alcance que pode ter uma Fundação 

Benfica, através dos seus projetos e atividades de captar uma maior participação do gé-

nero feminino na questão desportiva, que, historicamente, teve sempre menores níveis de 

participação, sobretudo em desportos coletivos.” 

 

3. Também podemos incluir aqui as áreas da coesão social e da paz. Relativamente às 

infraestruturas, a Fundação Benfica fornece algum tipo de apoios a este nível? 

 

R.: “Nós contribuímos com infraestruturas, no sentido de, nos nossos projetos, 

quem é beneficiário direto da Fundação Benfica, é equipado, se a atividade for nesse 

sentido. A Adidas é o nosso parceiro e equipa-os com os equipamentos da Fundação Ben-

fica. Depois existem outras situações em que o nosso complexo, quer o pavilhão, quer o 

sintético, está ao dispor da comunidade, através dos nossos projetos. Quando estamos a 

falar fora do complexo do Estádio da Luz, acontece um pouco o inverso, que é nós ne-

cessitarmos da colaboração de outros parceiros, que, eles sim, têm as infraestruturas, em 

que os nossos projetos beneficiam deles. E o contributo desses parceiros é para objetivos 

que acabam por também serem comuns.” 

 

4. Visto que uma das áreas temáticas de atuação é a educação, como têm combatido o 

insucesso escolar das crianças através do desporto? E quais são os resultados obti-

dos? 
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R.: “Fazemos um contrato social com cada uma das crianças do “Para Ti Se Não 

Faltares”, e é nesse projeto que vou incidir. Sempre que as crianças alcancem os objetivos 

que estão definidos com eles, de forma individual e coletiva, têm acesso a variadíssimas 

experiências e prémios, que estão definidos e que são comunicados. No fundo, é utilizar 

aqui o tal brutal capital de comunicação e de atratividade que nós sabemos que temos e 

tudo aquilo que nós sentimos que possa garantir conseguirem melhores resultados, a partir 

desta troca que é feita. Algumas dessas experiências e prémios podem ser, por exemplo, 

a entrada com os jogadores num dia de jogo, pode ser uma camisola autografada pelo 

plantel, mas, também, acesso a campos de férias; ou, por exemplo, a um estágio de futsal 

em que jogam com a formação de futsal do Benfica.  

Ou seja, são tudo prémios e experiências que, para estes jovens, são verdadeiros 

sonhos e que nós utilizamos um bocadinho como moeda de troca para eles. Se cumprirem, 

o que dizemos é que o que é prometido, é devido e lá terão a sua recompensa. Se não 

cumprirem também não tem problema, porque nós não fazemos o projeto por repressão, 

é sempre por reforço positivo. Naturalmente não têm acesso a estes prémios e é isso que 

faz, quer em grupo quer individualmente, que se superem sucessivamente e que atinjam 

os seus objetivos. E podemos adiantar que temos uma taxa de sucesso de 85% e isso tem 

sido muito reconhecido como uma boa prática a nível nacional e internacional. Esperamos 

continuar neste caminho porque são muitas as necessidades a esse nível e vamos cami-

nhando para ter cada vez mais beneficiários.” 

 

5. Há algum resultado ou alguma história de sucesso? 

 

R.: “O Diretor da Fundação indica uma história que se passa em Paranhos, aqui no 

Porto, em que, numa visita à casa de um dos beneficiários diretos, ouvir e ver várias 

menções ao Futebol Clube do Porto, várias demonstrações de carinho ao nosso clube ri-

val, mas, depois, ver o horário da Fundação Benfica colado no frigorífico. Ou seja, há um 

sentimento de pertença à Fundação e uma demonstração de que a Fundação não distingue 

ninguém no acesso às oportunidades e de que estamos bem inseridos na comunidade. Esta 
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é uma história que geralmente transmitimos, porque passa essa mensagem de inclusão da 

Fundação e de transversalidade que a Fundação tem.” 

 

6. Para além do futebol, apostam noutras modalidades/ atividades desportivas? Se 

sim, quais são? 

 

R.: “Nós temos essencialmente o futsal, que é aquela modalidade que se aplica me-

lhor em contexto escolar. Ou seja, não estamos a falar do futebol na sua essência, mas 

adaptável, a partir do trabalho que desenvolvemos com os agrupamentos de escolas. Ti-

vemos já experiências também com o basquetebol, na vertente de “Walking”, que pouco 

mais temos feito para além de demonstrações. Quando promovemos algumas atividades 

mais abertas, em que, por exemplo, participam atletas das modalidades do Benfica, natu-

ralmente que estamos a falar de outro contexto. Especificamente aos nossos projetos é, 

essencialmente, o futebol, através do futsal.” 

 

7. Quais são as principais vantagens e desvantagens no recurso destas modalidades, 

que, como disse, são o futebol e futsal? 

 

R.: “No futebol trabalharmos as questões do trabalho de equipa e da promoção do 

fairplay, por exemplo, nós somos uma das entidades que utiliza o cartão branco, que é 

uma iniciativa do PNED. Tudo o que fazemos tem o propósito de não fazermos o desporto 

apenas pelo desporto, mas, sempre com estes objetivos de trabalharmos com os grupos 

dos nossos conhecimentos diretos, utilizando o desporto. O “KidFun” é particularmente 

importante nesse sentido, porque junto de crianças do primeiro ciclo, estando na preven-

ção e não na intervenção, transmitimos valores através do desporto, através de exercícios 

desportivos que permitem às crianças aprenderem essas questões, aproveitando o poten-

cial do futebol. Seguimos aqui, de certa forma, os britânicos, no que toca poder do grande 

jogo e esse capital que aplicamos diariamente.  

Não encontro desvantagens. Mesmo nas questões de maior competição, que existe, 

mas que faz parte, e o que nós procuramos é que ela exista de uma forma saudável. Diria 
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que é essa a única questão, contudo, os jovens percebem que é importante competir, res-

peitando sempre com quem estamos a interagir naquele momento.” 

 

8. Pode explicar o que é o cartão branco? 

 

R.: “O cartão branco visa premiar comportamentos positivos ao longo de uma dada 

competição, de um dado jogo, e vem muito de uma lógica de melhorar as atitudes e os 

comportamentos dos atletas, mas, também, de tudo o que existe em seu redor: os pais, os 

treinadores, os dirigentes… Todos os atores desportivos podem ser premiados com o car-

tão branco pelo árbitro em função de se identificar um comportamento particularmente 

positivo.” 

 

9. Até o momento, quais foram as atividades desenvolvidas, para além dos projetos já 

mencionados, há alguma que queira destacar? 

 

R.: “Esses são os projetos que temos diariamente. Ainda hoje, a Fundação esteve 

presente num evento organizado por um grupo de alunos, que costumamos trabalhar, do 

ensino profissional, onde são incluídas turmas de anos diferentes da escola, envolvendo 

também professores, e os próprios alunos são atores ativos da organização do evento. Este 

tipo de atividades visa a sua capacitação e sua motivação no ambiente escolar. Logo de 

seguida, utilizando o mesmo espaço desportivo, tivemos uma sessão de futebol adaptado, 

com jovens de várias associações a nível nacional e em parceria com o “Special Olym-

pics”.” 

 

10. Em relação aos resultados, que resultados obtiveram com estas atividades? Sobre-

puseram-se ao esperado? Ou quando iniciam as atividades já estipulam uma certa 

meta de resultados? 

 

R.: “Há sempre alguns objetivos, mais relativamente ao número de beneficiários 

com os quais podemos interagir. Outros que visam mesmo o resultado, como o “Para Ti 
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Se Não Faltares”. Todos eles procuram os objetivos em relação ao desenvolvimento que 

falámos. Em relação às expectativas, somos sempre ambiciosos, queremos sempre mais 

e vamo-nos superando a cada ano que passa. Um exemplo um tanto fora do âmbito do 

desporto, agora numa mobilização a nível nacional em prol de Moçambique, em que su-

peramos as metas de toneladas angariadas que esperávamos e conseguimos 138 toneladas 

de bens em prol do povo moçambicano. A nossa capacidade vai permitindo, felizmente, 

na maioria das vezes, embora nem sempre, superar aquilo que esperávamos.” 

 

11. Fora estas atividades temporárias, como a angariação de fundos para Moçambique, 

as restantes atividades que falámos até aqui são contínuas? Pretendem continuar a 

mantê-las daqui em diante?  

 

R.: “Sim, a Fundação Benfica não passa por fazer algo e sair de cena só para tirar 

uma fotografia e publicar. Não é esse de todo o nosso contexto, são projetos estruturan-

tes, há é alguns projetos que têm atividades mais pontuais, mas todos eles visam os 

mesmos objetivos. Posso dar um outro exemplo, o próprio dia da criança, onde temos 

cerca de mil crianças a participar, não tem única e exclusivamente aspetos lúdicos, ou 

seja, há também aspetos pedagógicos que utilizamos para esse dia. Temos uma feira dos 

valores, em que há atividades dos nossos parceiros que permitem sempre transmitir uma 

mensagem importante para as crianças e não ser apenas alguma diversão.” 

 

12. Quais são as perspetivas de futuro da Fundação Benfica? 

 

R.: “Já realizámos um percurso de diversificar bastante as nossas áreas de interven-

ção. Naturalmente que no início tivemos de nos focar muito, por sermos uma equipa mais 

pequena, por termos um orçamento mais curto, e tivemos de nos focar mais apenas nas 

crianças e nos jovens. Agora, felizmente, também já conseguimos abranger outras faixas 

etárias outras áreas e o nosso objetivo é envolver cada vez mais beneficiários na nossa 

atividade, ter outros projetos que possam concorrer para o que pretendemos na nossa Fun-

dação. São estas as nossas perspetivas de futuro.” 
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IV parte – Observações Finais 

 

1. Algum assunto que não tenha sido referido e que gostaria de acrescentar? 

R.: “Creio que não, se houver, poderei certamente mencioná-lo durante Coló-

quio.” 

 

 

2. Entrevista ao Comité Olímpico de Portugal (COP) 

 

I parte – Contextualização da investigação 

 

1. Tem alguma questão ou dúvida acerca da natureza desta investigação?  

Resposta: “Não.” 

 

2. Os objetivos da investigação suscitam-lhe alguma dúvida?  

R.: “Não.” 

 

3. Conhece o programa internacional de DSDP ou SDP? Em caso de resposta 

negativa, explicar. 

R.: “Sim. 

 

4. Faz questão de preservar o anonimato ou é-lhe indiferente?  

R.: “É indiferente.” 

 

5. Para assegurar a fidelidade das suas respostas, permite que faça a gravação desta 

entrevista?  

R.: “Permito.” 

 

6. Como pretende ter conhecimento do texto da entrevista, para proceder à sua 

validação? 
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R.: “Por e-mail.” 

 

II parte – Tempo e Espaço (ano de fundação, locais de origem, locais de intervenção) 

 

1. O projeto do COP, ligado ao DSDP, é o “Viver o Desporto – Abraçar o Futuro”. 

Quando, e em que contexto, se iniciou o projeto? 

 

R.: “Quando foi em 2016. O contexto foi um desafio lançado pelo Comité Olímpico 

Internacional e uma preocupação também do Comité Olímpico de Portugal face à vinda 

de vários refugiados para Portugal. Portanto, pensou-se que esse poderia ser um desafio 

para nós utilizarmos o desporto como meio de promoção da inclusão. A ideia parte de 

sugestões, mas é evidente que foi com um apoio muito significativo do COI, através da 

solidariedade olímpica.” 

 

2. Onde está sediado o COP (e o Projeto)? 

 

R.: “A sede é em Lisboa, na Travessa da Memória Porto até sedes do Comité 

Olímpico de Portugal, entre o Palácio de Belém e o Palácio da Ajuda, como se costuma 

dizer, está mesmo a meio caminho entre os dois. 

O projeto surge desta oportunidade. Há uma situação que é inédita em Portugal, que 

é a vinda de vários refugiados, a chamada crise, que nós considerámos como uma 

oportunidade e porque acreditamos que o desporto tem esta capacidade de integrar as 

pessoas e de forçar estes valores, que são os valores olímpicos também – os valores de 

amizade, de excelência e de respeito. Este projeto surgiu em Lisboa, mas sabíamos que 

não tinha um âmbito local, nem um âmbito nacional. Porquê? Porque partimos sempre 

deste princípio de que sozinhos não fazemos nada. Portanto, se havia a chegada de 

refugiados a Portugal, eles são integrados por organizações locais. Nós de imediato 

fizemos um protocolo com as entidades governamentais, nomeadamente com o Alto 

Comissariado para as Migrações e com as instituições que em Portugal acolhiam 

tradicionalmente os refugiados. A primeira instituição foi o Conselho Português para os 
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Refugiados, que era o representante da ACNUR em Portugal. Nós fizemos a candidatura 

ainda em 2015, no final de 2015, mas o projeto só se iniciou em 2016.  

Quando nós iniciámos o projeto constituiu-se também a PAR, que foi uma resposta 

da sociedade para este problema de emergência. Nós fizemos o protocolo com a PAR e 

na altura percebeu-se quem eram as entidades que estavam dentro desta agenda migratória 

europeia e, por isso, fizemos o protocolo também com a Câmara Municipal de Lisboa, 

porque é uma entidade que também ia acolher refugiados. Havia ainda duas outras que 

era a Cruz Vermelha Portuguesa e a União das Misericórdias, que acabaram por não 

formalizar os protocolos porque acabaram por não receber um número significativo de 

refugiados. Até porque, como se sabe, depois, Portugal recebeu menos do que aquilo que 

estava inicialmente previsto. Como foram estas três instituições que recolheram, nós 

fizemos os primeiros contactos com eles. A partir daí é que se desenvolveu, sendo que, 

um dos primeiros sítios onde eles vieram estar foi aqui perto, em Guimarães, no Porto. 

Percebeu-se logo a dimensão da situação.” 

 

3. Em que locais/países o COP desenvolve os seus projetos ligados ao DSDP? 

 

R.: “Este programa, objetivamente, faz-se em Portugal. Ainda assim, nós, dentro 

do Comité Olímpico, fazemos trabalho com outros países. Até porque há uma Associação 

dos Comités Olímpicos de Língua Oficial Portuguesa, nomeadamente com as antigas co-

lónias. Por isso, muitas vezes, o comité não é especificamente para os refugiados, mas 

apoia estes comités, por exemplo, da Guiné-Bissau, de São Tomé, de Cabo Verde, e, 

muitas vezes, fornece-se material desportivo, equipamentos desportivos, não só roupas, 

mas, bolas, balizas e outros tipos de equipamentos deste género, bem como um intercâm-

bio para dar formação nestes países, porque é uma forma promovermos o desenvolvi-

mento. Eles têm algumas lacunas no seu sistema desportivo e se nós pudermos ajudar, 

quer com técnicos que vão lá, quer com técnicos que vêm para fazer formação em Portu-

gal, através do Comité Olímpico; há esta cooperação. É evidente que, dentro do projeto 

dos refugiados, apesar de ser em Portugal, muitas vezes estabelecemos contactos com 

organizações internacionais, pois temos problemas, algumas vezes, e podermos partilhar 

o nosso trabalho é essencial. Inclusivamente, em maio de 2016, promovemos uma reunião 
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internacional. Convidamos todos os comités que tinham programas com refugiados para 

produzirmos uma declaração sobre esta temática, que foi assinada pelos vários comités 

que estiveram presentes. No fundo, é uma carta de boas práticas sobre o trabalho que se 

quer fazer com estes projetos. A ideia é partilhar sempre aquilo que é a nossa experiência 

e também aprender com experiências dos outros. 

A nossa direção é para apoiar aqueles que chegam a Portugal e que nós achamos 

que o desporto uma forma muito eficaz de os integrar na sociedade portuguesa.” 

 

 

III parte – Modalidades, missão e evidências  

 

1. Qual é a missão/objetivos do COP e do Projeto “Viver o Desporto – Abraçar o 

Futuro”? 

 

R.: “A missão do Comité é bem mais específica e muito basicamente é criar as 

condições para que os atletas possam representar o país e que tenham as condições todas 

de treino. Ainda assim, tem uma visão mais alargada e pretende valorizar especialmente 

o desporto. Já com os objetivos deste projeto, o que nós queremos é, de facto, promover 

a inclusão e a integração dos refugiados na sociedade portuguesa, através do desporto, 

porque sentimos que essa é uma maneira fácil de o fazer.  

Adotamos uma outra preocupação, mas essa só a partir de 2017, quando percebe-

mos que há muitas mulheres que estão refugiadas em Portugal e que vêm de culturas 

muito castradoras para o papel da mulher na sociedade e, portanto, sabemos também que 

o desporto tem esta capacidade de empoderar ou de capacitar as mulheres e queremos dar 

uma atenção especial a isso, criando mais condições. Pois, nós não podemos mudar, po-

demos é capacitá-las. Nós sabemos que, no desporto, quando carregamos em valores 

como a cooperação, a tomada de decisão, estamos a ajudá-las a capacitar e a tomar as 

decisões que elas acharem que são fundamentais. E também lhes damos mais força, que 

é uma coisa é importante, porque, como se sabe, muitas das mulheres que chegaram so-

freram violações, sofreram perseguições e precisam de todo este aporte de confiança. O 

desporto pode mudar isso, é preciso criar condições especiais. Nós queremos integrar 
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todos, por isso, não queremos fazer equipas de refugiados, não queremos criar aulas para 

refugiados. Queremos é que eles o façam com e nas outras equipas.  

Em relação às mulheres, também queremos isso, mas às vezes é necessário fazer 

um trabalho mais isolado com elas. Só com um grupo de mulheres, sem ser com homens, 

pois são os espaços em que elas se sentem seguras, que é quando nenhum homem se cruza 

com elas. Culturalmente, as muçulmanas não podem ter os braços à mostra fora, a não 

ser se estiverem só com mulheres. Às vezes, é preciso não ir direto ao objetivo, mas criar 

situações que façam chegar ao objetivo da capacitação. Portanto, é uma coisa especial 

que nós. 

O outro objetivo tem que ver com as carreiras desportivas, ou seja, para os jovens 

com aptidões especiais, que demonstrem capacidades de empenhamento para o treino e 

desempenhos para poderem integrar equipas. Também o mesmo em relação aos treinado-

res, tivemos o caso de dois treinadores, em que tentámos integrá-los, mas não pode ser de 

imediato, devido à língua e outras questões, mas a ideia é a integração, para que possam 

ser adjuntos ou ser treinadores de equipas em Portugal. Sendo nós uma entidade de refe-

rência no desporto, podemos influenciar os decisores políticos e a sociedade para que o 

desporto possa ser, de facto, uma ferramenta fundamental para a integração e para de-

monstrar que os refugiados são pessoas como nós, que estão numa situação de fragilidade 

muito grande e que nós podemos, e temos o dever, de poder ajudar e não os pôr de parte. 

Se houver uma boa integração, estamos a construir uma sociedade multicultural muito 

mais saudável do que se não se fizesse essa integração.”  

 

2. Em que áreas temáticas atuam, tendo em consideração que o DSDP integra a In-

clusão/integração, Educação, Género, Saúde, Geração de meios de subsistência, 

Paz, Coesão Social, Infraestruturas? 

 

R.: “Como já mencionei, a questão de género, as infraestruturas, porque somos nós 

que arranjamos equipamentos para eles. Uma coisa importante que é: os pormenores fa-

zem a diferença. Nós temos um questionário online, que realizámos com a ajuda das ins-

tituições que acolhem, nomeadamente com o CPR, pois há pessoas que vão para famílias 

que ajudam a acolher, ou organizações e universidades que também se responsabilizam 
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por uma família. Nesse questionário, respondem a algumas questões como o nome com-

pleto, o país de origem, a língua que falam ou as línguas; qual é o desporto que preferem, 

se já faziam desporto, se não faziam, mas se fazer, o tamanho da roupa, dos sapatos… 

Portanto, se eles querem futebol, eu arranjo uma mochila, com umas caneleiras, umas 

meias, chuteiras, calções, camisola, umas calças para aquecimento e uma camisola para 

aquecimento – o equipamento completo, dentro dos seus tamanhos.  

Houve o caso de uma família que fazia equitação e veio para os Carvalhos. Eram 

seis filhos e queriam fazer equitação e eu consegui comprar tudo, pois, felizmente há 

algumas casas em Portugal com material mais barato. Pude comprar o equipamento todo, 

as botas de montar, os toques, tudo. Foi uma alegria, até o mais pequeno, quando recebeu 

as roupas, dormiu com o equipamento vestido. Recebem isto com o nome deles e com 

uma mensagem que é assinada pelo Presidente do Comité, causando um impacto ainda 

maior, em português, porque é o país que os acolhe, e na língua de origem deles, sempre 

que possível. É algo que faz a diferença e eles próprios acabam por se sentir em casa, mas 

com segurança. Com os parceiros eu consigo arranjar os locais para a prática ou prática 

autónoma para as pessoas, ou então pessoas que querem só jogar à bola com os amigos e 

nós arranjamos as bolas, coisas desse género.  

Às vezes é por começaram a fazer estes programas que começam a sentir diferença 

em estar em Portugal e até começam a aprender a língua. Há casos que estão documenta-

dos de grupos que ficaram no Centro de Acolhimento de Lisboa, e eram grupos difíceis 

porque eram jovens longe e estão revoltados. Saíram dos campos da Grécia ou da Turquia 

e não queriam vir para cá, porque, como se deve calcular, não sabem sequer onde fica 

Portugal. Não queriam nada, não queriam ficar no centro (que tem uma casa fantástica, 

no centro de Lisboa). Só quando começaram a praticar desporto é que se começaram a 

adaptar, a querer falar português, até porque, quando os integrei num ginásio, para pude-

rem conversar com todas aquelas pessoas era necessário aprenderem o português. Arran-

jamos várias experiências desportivas que foram o despoletar da aprendizagem da língua, 

que é um passo muito importante para a integração. Para isto as parcerias que nós estabe-

lecemos com os outros clubes, e não só, são essenciais para tudo isto.” 
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3.  Visto que uma das áreas temáticas de atuação é a inclusão, como é que é feita a 

integração dos refugiados no projeto? Quais são os resultados obtidos. Têm novas 

ideias para uma possível receção de um maior número de refugiados? 

 

R.: “Neste momento, tudo que nós fazemos resulta dos protocolos e de uma proxi-

midade muito grande com as entidades envolvidas, que são as primeiras que fazem a 

receção deles. Antes de todos há o SEF, que eu até ainda não falei, que são, antes de mais, 

quem autoriza que eles cá estejam – se não têm antecedentes criminais, por exemplo (até 

porque houve uma altura que todos diziam que eram sírios e havia a necessidade de afastar 

quaisquer suspeitas). Quando o SEF os liberta, ou o CPR, ou a PAR ou a própria Câmara 

de Lisboa, eles vêm para nós. A partir daí eles vão para diferentes sítios. Para o Porto, há 

várias instituições no Porto, para Guimarães, Braga, Bragança… Eles preenchem o tal 

questionário, todos os dias eu vou confirmar se há novos pedidos, eu entro em contacto 

com as entidades e vemos onde é que podem treinar, se é preciso fazer alguma coisa. 

Onde é que nós podemos melhorar? Muitas vezes nem depende de nós. Se tivermos 

mais financiamento, eu também serei mais pró-ativa. No primeiro ano consegui chegar a 

quase todos, nos anos a seguir já cheguei a menos. os outros. Ainda ontem fui entregar 

65 que tinham chegado ao CPR. Se nós tivermos verba conseguimos ser mais pró-ativos, 

portanto o objetivo é se nós conseguirmos verba para estes custos, nós podemos ainda ser 

mais pró-ativos. Sempre que chegam mais pessoas, eu falo com essas organizações para 

lhes perguntarem sempre se querem praticar desporto e o que é que precisam. Assim te-

mos uma taxa de cobertura muito grande.  

O que gostava mesmo era d conseguir colocar os miúdos mais dotados em equipas 

onde eles, eventualmente, gostariam de estar. A maioria quer futebol e é, muitas vezes, 

difícil pô-los, por exemplo, no Benfica, no Sporting ou no Porto, porque há muita gente 

a querer a mesma coisa. Ou, às vezes, também é difícil porque nos locais de onde vêm 

não há determinada prática. Mas penso que temos feito um bom trabalho. 

Quanto a receber mais refugiados, o que se tem de fazer é continuar a trabalhar 

desta forma. Mas o ideal seria não os receber, pois era sinal de que as coisas estavam 

melhores. Para dar um exemplo, na agenda migratório, estimava-se que viessem pouco 
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mais de 50 e este ano já chegaram 600. A ideia é conseguir mais financiamento estas 

coisas que são mesmo necessárias. Muitas vezes conseguimos doação de equipamentos. 

Aliás, no final deste mês vamos enviar para Moçambique equipamentos desportivos – 

comprámos bolas e coisas desse género, mas também pedimos às federações. As federa-

ções desportivas têm muito material que me podem oferecer de competições com anteri-

ores patrocinadores, e que agora os atletas já não podem usar, mas muitas vezes os tama-

nhos não correspondem, muitas vezes ainda é pior, porque pensam que lhes estão a dar 

sobras. Nós temos de lhes dar algo completamente novo, nem de topo de gama, mas que 

tenha qualidade, que seja exatamente para as dimensões que eles necessitam e que eles 

percebam que estamos a cuidar deles. Tudo isto custa dinheiro e nós precisamos dele. Se 

também conseguir mais patrocínios para poder adquirir este material específico para eles, 

também nos tornamos mais pró-ativos e conseguimos chegar efetivamente a todos. Tam-

bém muito do material cedido já se estragou, sendo preciso sempre mais, tanto pelos mil 

que já cá estavam, como para os outros mil que ainda vão entrar.” 

 

4. Apostam em que modalidades/atividades desportivas? Há alguma que desperte 

maior interesse? 

 

R.: “As modalidades podem variar mediante os interesses que surgem. Por exem-

plo, se alguém quer boxe e está em terras de Viriato, mas como aí não há boxe temos de 

aconselhar uma outra opção. Nesta fase de complemento temos de agarrar algo que seja 

positivo para eles, de forma é que sintam vontade de cá estar, de se integrar, para não ser 

mais um constrangimento à participação deles, queremos que façam algo que lhes dê mo-

tivação. 

Para a maioria deles o desporto-rei é o futebol.” 

 

5. Quais são as principais vantagens e desvantagens das modalidades/atividades des-

portivas usadas pelo COP? 
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R.: “Eu sou do desporto. Sempre senti valorização e sempre me deu muito prazer 

praticar desporto. Portanto, todas as modalidades são boas e todas são más, todas têm 

vantagens e desvantagens e todas dependem da escolha de cada um. Eu acho que nós 

temos de cuidar para que a prática seja o mais saudável possível, e aqui não estou a falar 

da parte biológica, mas da sua totalidade, ou seja, que na prática em que nós estamos a 

integrá-los, que se respeitem estes valores, o respeito, a amizade, a excelência. Queremos 

que as pessoas adquiram estes valores e não outros, por isso é que se tem de estar alerta 

em saber se nos locais em que eles foram enquadrados, eles sentem que fazem parte do 

grupo, que não estão lá por favor. No desporto temos de estar num grupo, para o bem ou 

para mal, mas nós aqui queremos que seja sempre para o bem.  

Claro que, neste caso, quando a abrangência é grande e nós aplicamos este tipo de 

modelo, pode acontecer não podermos ajudar com a prática de uma determinada modali-

dade. Mas, também, é como tudo na vida, um dia não conseguimos fazer uma coisa e, no 

outro, descobrimos uma coisa nova e acabamos por gostar até mais. 

Para mim a vantagem ainda, neste processo, é sermos verdadeiramente inclusivos. 

Não queremos criar guetos de equipas ou de grupos, por exemplo, o “grupo de corrida 

dos refugiados”, ou o “grupo de futebol de refugiados”. Não, nós queremos que eles cor-

reram, que eles joguem futebol, e não sejam o refugiado do grupo. Desvantagem é quando 

não se consegue fazer isto, quando não se consegue que eles se integrem.” 

 

6. Até ao momento, quais foram as atividades desenvolvidas dentro do projeto? 

 

R.: “Para além destas coisas que se fazem, também realizamos atividades pontuais. 

Por exemplo, as Férias Desportivas dentro do Casa de Acolhimento das Crianças Refugi-

adas, que pertence à CPR. É uma casa que recebe crianças desde os 10 aos 18/19 anos 

(muitas vezes ainda não têm autonomia suficiente, como aqueles que cá chegam com 17 

anos), crianças estas que não têm famílias e, por isso, é importante fazer atividades lá 

dentro. Porquê? Porque eles não falam uns com os outros, porque vêm de percursos em 

que só puderam contar com eles próprios, desconfiam de toda a gente. Alguns foram a 

ser raptados, foram violados, foram vendidos, portanto, habituaram-se a fazer percursos 
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muito difíceis de sobrevivência. São miúdos que vêm muito marcados, com vidas muito 

difíceis e que precisam de mudar. Eu percebi isto numa reunião que tive com eles, porque 

ao princípio falava comigo. Comecei a falar um pouco sobre team building45 e um deles 

ficou interessado e já começou a falar. Nós não nos conhecíamos ali dentro porque eles 

não queriam falar. Não era até este o objetivo, mas acabámos por também trabalhar uma 

parte fundamental, a parte social. Percebemos que se calhar é importante, quando eles 

estão dentro de um centro, também trabalhar lá dentro, para ganhar coesão dentro daquele 

grupo, para eles se habituaram outra vez a confiarem uns nos outros, porque até chegarem 

a Portugal não confiavam em ninguém e eles não podem viver o resto da vida a não con-

fiarem em ninguém. O desporto permite isso, quando nós estamos numa equipa, cada um 

de nós tem de cooperar em função da equipa, senão não chegamos lá, ou seja, é algo que 

potencia a confiança. 

Posso dar um exemplo, no dia da celebração olímpica, faltavam 100 dias para os 

JO e juntou-se os atletas da missão olímpica, as federações, e outros, para fazer-se o lo-

gótipo humano, o símbolo dos Jogos, o Cristo-Rei. Levámos 100 refugiados e eles deli-

raram com aquilo, de fazerem parte do logótipo, pelas camisolas, por tirarem fotografias 

com todos os atletas olímpicos. Muitas vezes também vou com eles a jogos de futebol, 

ao Estádio da Luz, a Alvalade, conseguimos 100 bilhetes e vamos todos juntos. Também 

fazemos com eles visitas ao Comité, aos museus do desporto e dos clubes, vamos ao 

estádio nacional fazer arvorismo, golfe, várias atividades.” 

 

7. Certamente, quando iniciaram o projeto estabeleceram algumas metas. Elas foram 

cumpridas ou sobrepuseram-se até ao esperado? 

 

R.: “Primeiramente, queríamos apenas ajudar e apoiar a vinda dos refugiados, não 

havia ainda muitas expectativas, nem nós sabíamos muito bem como é iria ser. No pri-

meiro ano, o número previsto de refugiados variava muito. Inicialmente falava-se da 

vinda de 5000 refugiados e, depois, de 10.000 refugiados. Achávamos que não iríamos 

ter capacidade para receber um número assim, mas acabou por correr bem porque vieram 

                                                             
45 Construção de equipas/espírito de equipa. 
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muito menos. Desta forma conseguimos até dar mais do que se esperava, conseguimos 

ser mais inclusivos. Dentro daqueles que vêm o projeto é bastante realista, no entanto, em 

2017 e 2018, não conseguimos abranger o número de pessoas pretendido, não tivemos 

apoios suficientes. Acontecem muitos casos de pessoas que passam por cá apenas de pas-

sagem para continuarem a tentar entrar nos países que querem, mas também acontece o 

oposto, pessoas que vieram para cá até com intenção de sair e acabaram por ficar, pois 

sabem que podem sempre contar connosco. Isto é um sinal de que as coisas têm corrido 

muito bem.” 

 

8. Quais são as perspetivas de futuro do COP e deste projeto? 

 

R.: “Infelizmente ele tem de continuar. Pensamos que está tudo melhor, mas não 

está. Continua a haver guerras e conflitos por todo o mundo, e até vítimas das alterações 

climáticas. Quanto ao número de refugiados espontâneos, ou seja, aqueles que vêm fora 

destas agendas migratórias, nós temos de ver como oportunidades e não como crises. 

Portugal tem a obrigação e as condições para integrar estas pessoas e dar-lhes uma vida 

nova, não podemos é cair nos mesmos erros de alguns países europeus que é colocá-los 

em bairros, segregando-os da restante comunidade. Isso é perpetuar a exclusão, ainda 

mais pessoas que estão fartas de sentir isso na pele, mas que ainda assim estão dispostas 

a tudo porque acreditam que pode haver sempre qualquer coisa que lhes dê uma vida 

melhor. Nós temos de criar estas oportunidades e estas condições para eles serem também 

uns dos nossos. Há casos em Lisboa de pessoas que abriram restaurantes e que têm muito 

sucesso porque nós também gostamos. 

Muitos dizem que isso é abdicar dos nossos princípios, mas não é isso. Nós temos 

todas as condições e possibilidades para os integrar bem. O desporto não resolve tudo 

mas ajuda a resolver, porque ele ajuda no processo de integração e contribui a que eles se 

sintam bem em estar em Portugal. Claro que precisam de casas e de camas, só que também 

precisam do desporto, pois o desporto pode funcionar como um trampolim para tudo 

isso.” 
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IV parte – Observações Finais 

 

1. Há algum assunto ou história que não tenha sido referido e que gostaria de parti-

lhar? 

 

R.: “Temos muito orgulho em dizer que estamos a acompanhar a preparação olím-

pica de dois atletas. O Fari, do boxe, é um miúdo que saiu aos 8 anos da sua terra, sem 

roupa, fez milhares de quilómetros a pé, passou por vários obstáculos. O sonho dele sem-

pre foi ir aos JO. Ainda não foi, mas tem estado a treinar muito. Já fez o secundário em 

Portugal e estamos a tentar que ele ingresse na Universidade. É uma pessoa fantástica e 

que se sente muito grato. Por exemplo, aquela família que queria fazer equitação. As 

pessoas juntaram-se e ajudaram a comprar-lhes um cavalo para treinarem. Há situações 

realmente fabulosas. São várias as histórias de sucesso.” 

 

 

3. Entrevista ao Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) 

 

I parte – Contextualização da investigação 

 

1. Tem alguma questão ou dúvida acerca da natureza desta investigação?  

Resposta: “Não.” 

 

2. Os objetivos da investigação suscitam-lhe alguma dúvida?  

R.: “Não.”.  

 

3. Conhece o programa internacional de DSDP ou SDP? Em caso de resposta 

negativa, explicar. 

R.: “Sim.” 

 

4. Faz questão de preservar o anonimato ou é-lhe indiferente?  
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R.: “É indiferente.” 

 

5. Para assegurar a fidelidade das suas respostas, permite que faça a gravação desta 

entrevista?  

R.: “Sim.” 

 

6. Como pretende ter conhecimento do texto da entrevista, para proceder à sua 

validação? 

R.: “Pode ser e-mail.” 

 

II parte – Tempo e Espaço (ano de fundação, locais de origem, locais de intervenção) 

 

1. Quando e em que contexto se fundou o CPPC? 

 

R.: “O CPPC nasceu em abril de 1976, sendo o continuador das comissões de paz, 

que já existiam durante o fascismo, mas que eram consideradas ilegais e, portanto, funci-

onavam na clandestinidade. Alguns dos seus membros participavam em congressos mun-

diais e internacionais, como o que houve do Conselho Mundial da Paz, e outros, e algumas 

vezes quando chegavam a Portugal chegaram a ser presos. Outros membros, cá, quando 

tinham alguma iniciativa, como a exigência do desarmamento nuclear ou iniciativas de 

apoio à luta dos povos das ex-colónias pela sua libertação, era sempre considerada ilegal. 

Tudo isso, em Portugal, no tempo do fascismo, era considerado ilegal e vários dos mem-

bros das comissões de paz lutaram contra o fascismo e contra o colonialismo foram presos 

nessa época. Portanto, o Conselho Português para a Paz e Cooperação, que foi herdeiro 

dessas missões de paz, só pôde fundar-se após a Revolução de 25 de abril de 1974 e a 

Constituição da República Portuguesa que foi promulgada a 2 de abril de 1976. Foi nesse 

mês de abril, logo a seguir, que o Conselho Português para a Paz e Cooperação se cons-

tituiu oficialmente. Inscreveu-se e validou os seus estatutos que podem ser consultados 

no nosso site.” 
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2. Consegue-me dizer o nome de alguma personagem que tenha desencadeado o 

CPPC? 

 

R.: “Vários, alguns já morreram, outros ainda estão vivos. Por exemplo, Silas Cer-

queira foi um dos seus fundadores e presidente da direção durante algum tempo. Morreu 

há poucos anos. Era daqui do Porto e foi professor na Faculdade de Letras, apesar de ter 

vivido vários anos nos EUA, precisamente por causa da situação que se vivia em Portugal, 

e, ainda assim, esteve preso durante algum tempo.” 

 

3. Onde está sediado o CPPC? 

 

R.: “Em Lisboa.” 

 

4. A sua intervenção faz-se apenas em Portugal ou também noutros países? 

 

R..: “O CPPC atua em Portugal, no entanto, é membro do Conselho Mundial da 

Paz, e como membro do Conselho Mundial da Paz, participa em atividades internacionais. 

Como CPPC só atuamos em Portugal, mas como membros do secretariado do Conselho 

Mundial da Paz e como coordenadores para a Europa do Conselho Mundial da Paz, tam-

bém intervimos com outras organizações e movimentos da paz, na Europa e no mundo. 

Nos anos 80, nós fomos declarados, pela ONU, como mensageiros da paz. O Conselho 

Mundial da Paz faz parte das organizações não-governamentais da Assembleia da ONU 

e, por isso, sempre acolhemos as declarações de dias internacionais, declarados pela 

ONU, ligadas à paz. Um deles é o do Dia Internacional do Desporto para o Desenvolvi-

mento e para a Paz, que, em Portugal, nós temo-nos empenhado em divulgar e, nalguns 

casos, tomando mesmo a iniciativa de convidar outros para a participação, embora nor-

malmente sejamos sempre nós os convidados.” 

 

5. Em que locais é feita essa intervenção do CPPC, para além de Portugal? 
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R.: “O CPPC intervém em reuniões internacionais. As últimas foram em Belgrado, 

na Sérvia, em Dublin, na Irlanda. Por exemplo, está prevista uma reunião das organiza-

ções que são membros do Conselho Mundial da Paz na Europa, no próximo dia 21 de 

setembro, na Suíça. Há dois anos também estivemos em Paris, em França, no ano passado 

estivemos numa reunião internacional no Vietname. Dias 6 e 9 de agosto são os dias em 

que se assinala a luta contra as armas nucleares. No ano passado, tivemos a decorrer uma 

petição contra as armas nucleares, que contou com 13 mil assinaturas, e que foi entregue 

na Assembleia da República. No mês de abril, o Conselho Português para a Paz e Coope-

ração também se fez se representar numa visita que vários municípios portugueses fize-

ram à Palestina, juntamente com o cônsul português para a Paz e Cooperação também foi 

à Palestina, no mês de abril.” 

 

III parte – Modalidades, missão e evidências  

 

1. Qual é a missão/objetivos do CPPC? 

 

R.: “O objetivo central do CPPC é promover a paz, a solidariedade e a cooperação. 

Procura desenvolver campanhas de esclarecimento, de informação e, também, de solida-

riedade, com os povos que sofrem ingerências externas. Procura alargar e reforçar o mo-

vimento da paz em Portugal, no sentido de procurar convergência de vontades e de ação 

em defesa da paz, como aconteceu no encontro que realizamos o ano passado, 20 de ou-

tubro de 2018, em Loures, e que incluiu doze instituições: o CPPC, a Câmara Municipal 

de Loures, o Movimento dos Municípios pela Paz, a CGTP, a Confederação Portuguesa 

das Coletividades de Cultura e Desporto, a Pastoral Operária, a Juventude Operária Ca-

tólica, a Liga Operária Católica, o Movimento Português de Apoio à Palestina, o Movi-

mento Democrático de Mulheres, a União de Resistentes Antifascistas Portugueses. Estas 

foram as organizações que aderiram à proposta do CPPC de realizar um encontro pela 

paz. Conscientes de que a paz é um direito fundamental da humanidade sem o qual ne-

nhum outro estará garantido, cabe a todos os amantes da paz redobrar os esforços de 

esclarecimento e desenvolverem ações de solidariedade com os povos ameaçados ou em 

luta pelo seu direito soberano de escolher o seu caminho livre de ingerências externas, 
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sem opressão. Nós partimos também do artigo sétimo da Constituição da República Por-

tuguesa e da Carta das Nações Unidas, como base para as atividades que desenvolvemos. 

Incluindo, também, na área da defesa do ambiente, já que é um tema muito ligado à defesa 

da paz. Para haver paz é necessário também que haja um desenvolvimento sustentável ou 

seja que, que não haja apenas desenvolvimento e progresso económico e social, mas, 

igualmente, que ele seja equilibrado, que haja sustentabilidade. 

Por isso, nós damos atenção a todos estes aspetos, na defesa da paz e do desenvol-

vimento e progresso social. No encontro pela paz aprovou-se este apelo à defesa da paz, 

reconhecendo que a defesa da paz é um dos princípios da Carta das Nações Unidas e do 

direito internacional e é a base fundamental para o fim do militarismo, da corrida aos 

armamentos e da guerra. Assim como, para defender e promover a paz e manter relações 

mais justas e equitativas entre os povos de todo o mundo. Firmamos o nosso empenha-

mento e apelo à promoção de uma cultura de paz e solidariedade entre os povos, dando 

particular atenção aos povos vítimas de ingerência da agressão e da opressão, incluindo 

refugiados, e desenvolvimento de uma ação de incentivo à paz e à cooperação em alter-

nativa à guerra e à rivalidade nas relações internacionais. Consideramos da maior impor-

tância a educação para a paz, nomeadamente junto às novas gerações, em prol dos valores 

da paz da amizade da solidariedade da cooperação da dignidade e da equidade. Valores 

que também devem caracterizar as relações entre os estados e os povos. Como é que pode 

haver bom ambiente se mantivermos um arsenal de armas nucleares que podem destruir 

pura e simplesmente tudo? Os humanos, os animais, as plantas, tudo. Por isso, em defesa 

também do futuro da humanidade e do próprio planeta Terra, nós achamos que é da maior 

importância lutarmos contra esta situação e defendermos a ratificação por Portugal do 

Tratado de Proibição das Armas Nucleares.” 

 

2. O Conselho trabalha principalmente as questões da paz e da cooperação. Há outras 

áreas temáticas de atuação para além da paz? 

 

R.: “Também a educação, mais especificamente a educação para a paz e a cultura 

da paz. São duas áreas que merecem uma particular atenção. Por exemplo, nós realizamos 
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muitos concertos pela paz, com a participação de organizações diversas, juvenis, cultu-

rais, de artistas. Este ano o concerto que realizámos foi no Porto, no Rivoli (fazemos todos 

os anos no início do ano), também em Vila Nova de Gaia, que fazemos no início da pri-

mavera já há vários anos, em Coimbra, por volta de maio, em Viana do Castelo e em 

Lisboa. Envolvem-se sempre associações culturais e artistas de diferentes áreas, da dança, 

do teatro, da poesia, e faz-se tudo à base da solidariedade. Ninguém paga e ninguém re-

cebe. Assim desenvolve-se o espírito da entreajuda, da solidariedade, da partilha de valo-

res, de trabalho solidário. Para isso contamos sempre com a colaboração das autarquias, 

que nos cedem também gratuitamente os espaços. O nosso conceito de concertos pela paz 

está na base da generosidade, da solidariedade e da entreajuda; é um momento de partilha 

de talentos, de atividades.  

Nas escolas as crianças também são incentivadas a fazer trabalhos, que são expostos 

(os poemas pela paz e os desenhos). Também realizamos debates nas escolas, entre alunos 

e professores, por exemplo. 

As celebrações dos Dias Internacionais do Desporto para o Desenvolvimento e Paz 

já se realizaram em 2017, em Gondomar, em 2018, em Braga e, este ano de 2019, no 

Seixal. Todos os anos também se realizam os acampamentos para a paz que contam com a 

colaboração de várias outras organizações juvenis.” 

 

3. Dentro destes Dias Internacionais do Desporto ao Serviço do Desenvolvimento e 

da Paz. Que tipo de atividades desportivas é que fazem? 

 

R.: “Fazemos caminhadas, vários jogos. Mas este ano, no Seixal, fizeram jogos de 

Corfebol, porque é um desporto de inclusão, de integração e é feito entre homens e mu-

lheres.” 

 

4. Houve alguma atividade que tenha sido mal recebida? 

 

R.: “Não funciona sempre tudo bem. Os objetivos não são a competição pura e dura, 

os objetivos são a cooperação, a solidariedade, a inclusão e isso sempre funciona bem. 

Por exemplo, vamos fazer no dia 14 de junho, em Vila Nova de Gaia, uma caminhada 
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pela paz, com as crianças e jovens das escolas do centro de Gaia. Por isso, não temos 

estas iniciativas apenas em datas comemorativas como o Dia Internacional do Desporto. 

Na Covilhã, no ano passado, também houve; em Fátima, também já nos convidaram para 

uma. Portanto, umas vezes temos nós a iniciativa, outras vezes são outras entidades que 

nos convidam. Tudo isto é feito na base do voluntarismo e da solidariedade.” 

 

5. Houve alguma história de alguma pessoa que, a partir de alguma destas atividades, 

tenha querido fazer parte do Conselho? 

 

R.: “No final destas atividades há sempre adesões ao CPPC, porque as pessoas fi-

cam a perceber melhor os objetivos do Conselho e acabam por se quererem inscrever e 

participar em mais iniciativas. Isso acontece sempre com professores, com jovens, que no 

fim dos debates vêm falar connosco. É assim que também se alargam os contactos, até 

porque isto acaba por ter um caráter nacional, espalha-se por todo o país. Do Algarve, 

onde também houve um acampamento há uns anos e uma caminhada pela paz; em Silves, 

onde agora estão a decorrer exposições de artistas pela paz; aqui em Gaia, também esta-

remos na Bienal de Arte Internacional numa exposição sobre a paz e os refugiados, onde 

se inclui pintura e escultura, com debates sobre o tema. Nesta Bienal também serão feitas 

outras atividades, como por exemplo uma interpretação de dança sobre a violência no 

namoro. 

Tudo sempre com os mesmos objetivos de dizer não à violência, não à guerra e sim 

à paz, à solidariedade e à cooperação; sim ao desenvolvimento e ao progresso.” 

 

6. Já que estamos a falar de atividades e projetos futuros, quais são as perspetivas de 

futuro do CPPC? 

 

R.: “Como já falei, a caminhada pela paz, no dia 14 de junho, em Gaia; em julho, 

um outro acampamento para a paz. E outras atividades como as que já tenho vindo a 

referir.” 

 

7. Tem intenções de participar no Dia Internacional do Desporto ao Serviço do De-

senvolvimento e da Paz no ano 2020? Já se sabe onde irá ser? 
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R.: “Com certeza que sim, e creio que seja em Oeiras. Aliás, está-se desde já a 

organizar um conjunto de atividades que incluem a Câmara do Seixal, professores desta 

área do desporto e a Câmara do Seixal através do seu pelouro do desporto, para se lan-

çarem atividades no plano nacional ligadas ao desporto e à paz. Também iremos procurar 

a participação do Comité Olímpico e, em conjunto, definir alguns objetivos de um des-

porto inclusivo apostado no desenvolvimento e na paz e outros tipos de eventos despor-

tivos com este objetivo, estamos a trabalhar nisso.” 

 

IV parte – Observações Finais 

 

1. Há mais alguma que queira acrescentar?  

 

R.: “Não, que venham mais atividades, estaremos aqui para poder colaborar.” 

 

 

4. Entrevista ao Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) 

 

I parte – Contextualização da investigação 

 

1. Tem alguma questão ou dúvida acerca da natureza desta investigação?  

Resposta: “Não.” 

 

2. Os objetivos da investigação suscitam-lhe alguma dúvida?  

R.: “Não, penso que estou a responder a todas as questões.” 

 

3. Conhece o programa internacional de DSDP ou SDP? Em caso de resposta 

negativa, explicar. 

R.: “Não conheço detalhadamente, mas foi um dos programas que nós sondamos 

no âmbito de recolha de novas práticas e de projetos já desenvolvidos.” 
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4. Faz questão de preservar o anonimato ou é-lhe indiferente?  

R.: “É indiferente.” 

 

5. Para assegurar a fidelidade das suas respostas, permite que faça a gravação desta 

entrevista?  

R.: “Sim.” 

 

6. Como pretende ter conhecimento do texto da entrevista, para proceder à sua 

validação? 

R.: “Pode ser por e-mail.” 

 

II parte – Tempo e Espaço (ano de fundação, locais de origem, locais de intervenção) 

 

1. Quando e em que contexto se fundou o SJPF? 

 

R.: “O sindicato dos jogadores foi fundado em 1972 e já tem alguma idade e matu-

ração. Ele foi criado, na altura, com um conjunto de profissionais de futebol de referência 

em Portugal, dos quais Eusébio, António Simões, Artur Jorge e era um conjunto de atletas 

que se organizou no sentido de combater uma política muito concreta e um aspeto muito 

concreto do nosso sistema desportivo e futebolístico, que se prendia com a chamada Lei 

de Opção. E, em termos muito simples, e este foi um grande mote para a organização dos 

jogadores num objetivo comum, a Lei da Opção impedia um atleta, ainda que o seu vín-

culo com a entidade empregadora fosse determinado fosse determinado, fosse um vínculo 

que tivesse um termo previsto, se movesse para outro clube se essa entidade empregadora 

não o quisesse.  

Ou seja, ainda que as condições de oferta do mercado fossem mais vantajosas, ainda 

que eles tivessem o interesse em mover-se a nível nacional ou internacionalmente, a lei 

portuguesa conferia aos clubes a chamada Lei de Opção, que lhes bastava uma oferta 

contratual para manterem o atleta sob a sua alçada, se fosse preciso, durante 10 anos ou 

mais. Na altura, esta geração foi a primeira geração profissionalizada do futebol português 

e, provavelmente, do desporto em Portugal e resolveu criar um sindicato para atacar esta 
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questão e, mais tarde, a partir da década de 80, é que ele começa a ganhar mais corpo, já 

como organização representativa, já com o suporte de jogadores das diferentes competi-

ções em Portugal, tendo em vista a defesa dos seus direitos laborais, essencialmente.” 

 

2. Portanto, os objetivos seriam a proteção dos jogadores profissionalmente? 

 

R.: “Sim, o âmbito nessa altura era a defesa, aliás como consta nos estatutos, dos 

interesses coletivos dos profissionais do futebol em Portugal e interesses de natureza la-

boral, nas relações que mantêm com os empregadores.”  

 

2. Onde está sediado o SJPF? 

 

R.: “Está sediado em Lisboa, neste momento estamos na Baixa de Lisboa, no cora-

ção de Lisboa, mas vamos mudar-nos. Adquirimos recentemente um complexo despor-

tivo, um projeto que vai revolucionar a nossa atividade por completo, em Odivelas, já na 

periferia de Lisboa. Estamos em fase de transição, portanto, acredito que no próximo ano, 

em 2020, já estejamos em plena atividade em Odivelas.” 

 

3. A vossa intervenção faz-se apenas em Portugal ou também noutros países?  

 

R.: “Nós fazemos parte de uma “organização-chapéu” de sindicatos, tem mais de 

65 sindicatos e representa mais de 65 mil atletas em todo o mundo, que é a FIFPro. Nós 

somos a entidade reconhecida pela FIFPro para atuar em Portugal, única e exclusiva, mas 

atuamos em rede. Os nossos associados que vão jogar para países estrangeiros beneficiam 

da nossa assistência, sempre, mas também da existência do sindicato local, por via dessa 

atuação em rede.” 

 

4. Em que locais é feita essa intervenção? 

 

R.: “Praticamente em todos os países da Europa e em muitos países da Ásia. É muito 

frequente, embora a natureza dos conflitos seja muito diferente, mas já prestámos asses-

soria jurídica a atletas dos Países-Baixos, nos países de Leste, na nossa vizinha Espanha, 

Itália. Nós temos, felizmente, jogadores portugueses espalhados um pouco por todo o 
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mundo e aqui mais para resolver questões de natureza contratual e aconselhamento pré-

movimentação para esse países, ou seja, nós fazemos muito um trabalho preventivo e de 

assistência ao associado no momento em que ele decide deslocar-se para outro país, desde 

ter de conhecer um regime, deste ter uma assistência na análise de contratos, quer de 

representação em contratos de trabalho desportivo.  

Neste âmbito europeu não atuamos somente quando o litígio ocorre, acompanha-

mos o atleta ao longo de todo este percurso de transição de mobilidade. Se falarmos, por 

exemplo, desses nossos associados que vão para a Ásia, e é com alguma pena nossa, 

porque às vezes podíamos prevenir algumas coisas que acontecem porque há informação 

disponível, mas, muitas vezes, são de países que, do ponto de vista dos direitos humanos, 

não acautelam adequadamente uma série de circunstâncias, por exemplo, retêm passapor-

tes, privam os jogadores de se poderem movimentar. Para além de não respeitarem ga-

rantias salariais, que afetam depois os direitos sociais dos jogadores, de direito à proteção 

social. Portanto, a nossa intervenção aí já é muito mais numa fase de litígio e em articu-

lação com a FIFPro, naturalmente.” 

 

III parte – Modalidades, missão e evidências  

 

1. Qual é a missão/objetivos do Sindicato? 

 

R.: “Nós temos nós temos um plano estratégico, que começou em 2018 e vai até 

2021, e o nosso plano começa precisamente pela missão e valores. Como dizia, o sindi-

cato é uma entidade representativa e uma entidade que defende os direitos e as garantias 

dos jogadores do profissional de futebol enquanto coletivo. Naturalmente que esta defesa 

acaba por acautelar muitos são direitos individuais, mas não são sempre a mesma coisa. 

Nós tanto representamos um jogador que tem uma situação económica altamente vanta-

josa, que compete numa liga de topo e que, se calhar, tem uma determinada visão e pers-

petiva daquilo que entende ser a indústria, como representamos o atleta que não tem pra-

ticamente garantias nenhumas, que aufere baixos rendimentos. Portanto, quando defini-

mos a nossa missão, a nossa missão é conseguir representar o coletivo da melhor forma e 
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acautelar e tomar medidas, projetos e programas que acautelem todo este espectro de atu-

ação face aos nossos associados. Em termos de valores, nós assumimo-nos como a voz 

do jogador em Portugal, é o nosso objetivo fundamental. A representatividade tem de lá 

estar sempre presente nas instituições desportivas e nos órgãos de governo, porque nós, 

além de sermos sócios ordinários da Federação Portuguesa de Futebol, integramos essa 

pirâmide ao futebol português. Somos também os representativos, não só dos profissio-

nais, mas também dos praticantes desportivos profissionais em Portugal e em muitos gru-

pos de trabalho e órgãos governativos.  

Pois, a verdade é que só o Sindicato de Jogadores é que é uma entidade com perso-

nalidade jurídica e autonomia para representar os atletas profissionais. Portanto, muitas 

das vezes, para defender os interesses do nosso coletivo, acabamos a defender os interes-

ses de todos os atletas profissionais. Depois o diálogo social e a independência, que são 

dois elementos chave. Nós temos trabalhado muito no sentido de não querer qualquer 

espécie de constrangimento na defesa das nossas posições, porque dependemos financei-

ramente, politicamente, ou o que quer que seja, dos nossos stakeholders, dos nossos in-

terlocutores, ou seja a Federação, ou seja a Liga, ou o governo. E, depois, obviamente, a 

transparência e a boa governação, que acaba por ser um bocadinho a cola que une todos 

os outros valores pelos quais o sindicato se pauta. Aliás, tem sido esse o elemento distin-

tivo e valorizador do Sindicato, quando nós assistimos, até publicamente, àquilo que se 

passou na FIFA, aquilo que se passa muitas vezes em clubes de grande e média dimensão, 

orgulhamo-nos, pelo menos, pelos jogadores reverem no sindicato uma entidade que é 

credível e que é muito clara e muito objetiva na sua ação. 

Nós utilizamos muitas vezes a expressão “standard mínimo de proteção”. Ele co-

meçou num determinado ponto muito baixo, em 70/72, e veio a ser incrementado e aper-

feiçoado pela nossa ação nos momentos-chave. Temos muitos exemplos que ajudam a 

refletir aquilo que estou a dizer, por exemplo, se olharmos há 8 anos para o futebol por-

tuguês, nós víamos um Dr. Joaquim Evangelista, que é o presidente do Sindicato de Jo-

gadores, quase sempre na televisão, ao lado de jogadores, por causa de salários em atraso. 

As questões salariais no futebol português, o incumprimento dos clubes, era a pedra de 
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toque da ação do Sindicato porque era o problema do momento. Felizmente, a regula-

mentação e as sanções desportivas, que nós incrementamos para o futebol português e 

que fizemos com que acabasse uma alteração dos mecanismos, colocaram esse problema 

para segundo plano. E, hoje, temos uma atuação muito mais abrangente, hoje temos uma 

visão de 360º na ótica do jogador, ou seja, olhamos de forma holística para os vários 

problemas com que se depara na carreira e tentamos dar uma resposta, um serviço, um 

acompanhamento específico para cada uma dessas áreas.” 

 

2. Em que áreas temáticas atuam, tendo em consideração que o DSDP integra a In-

clusão/integração, Educação, Género, Saúde, Geração de meios de subsistência, 

Paz, Coesão Social, Infraestruturas? 

 

R.: “Praticamente todas essas áreas referidas são objeto da nossa intervenção. Re-

tomando um pouco atrás e falando da nossa visão holística: em 2018, quando lançámos o 

plano estratégico, apresentámo-lo às pessoas com estas áreas de intervenção. O apoio 

legal, apesar de não fazer parte destas áreas, é para nós fundamental; a educação, com 

uma grande prioridade, a qualificação dos nossos atletas é a prioridade número um do 

Sindicato, portanto temos inúmeros projetos específicos para uma assistência nesta área; 

o emprego, numa dupla perspetiva, pois poderíamos pensar apenas no emprego dentro do 

setor desportivo, ou seja, ajudar jogadores desempregados a arranjar emprego no desporto 

ou através do desporto, mas nós vemos numa dimensão muito maior. O nosso objetivo é, 

ligado à parte da qualificação, garantir não só que eles encontram as melhores soluções 

ao longo da sua carreira, como também depois asseguram a transição para outra atividade.  

A verdade é que todos os nossos sócios têm um período de vida ativa, se assim 

podemos dizer, muito curto e, portanto, eles são nossos sócios para a vida, simplesmente 

mudam o seu estatuto, entre jogadores e jogadores retirados, mas nós continuamos a 

apoiar e a tentar dar-lhes os instrumentos para a integração na sociedade. Para além do 

emprego temos a proteção social e a inclusão social, é uma área essencial, e aqui também 

numa dupla perspetiva, que é colocar um jogador ao serviço da comunidade. Nós sabemos 

o impacto social que o futebol tem, e não há nenhum agente desportivo que tenha mais 



 

170 

impacto social do que um jogador de futebol. Assim, pensamos e concebemos um joga-

dor, que o chamamos aqui na qualidade de embaixador para determinadas causas. Há 

também o reverso da moeda, encontrar programas de assistência e de inclusão social a 

desportistas e ex-desportistas, que, infelizmente, não tiveram a felicidade de preparar e 

construir o seu futuro e necessitam verdadeiramente de uma intervenção social do sindi-

cato. 

Depois temos a área da saúde, que acaba por estar também relacionada, e que vai 

ao encontro dos problemas mais modernos do desporto: a saúde mental, as conclusões 

cerebrais e os problemas específicos de uma determinada atividade que depois teve refle-

xos no futuro; e a saúde como veículo em geral, que afeta os quadros competitivos e tudo 

um pouco. Ainda dentro das áreas, a comunidade e a comunicação são um intercâmbio 

permanente, que nós não individualizamos propriamente, mas acabam por estar ligadas a 

todas as áreas.  

Também definimos a igualdade de género e o futebol feminino como uma priori-

dade que acabamos por definir com uma intervenção específica, num ponto do nosso 

plano estratégico, com um conjunto de programas e de medidas que são só viradas para a 

área da inclusão das mulheres. Aliás, o projeto SPIN46, que até ao ano passado era um 

projeto de inclusão de refugiados e migrantes, no e através do desporto, para os próximos 

dois anos vai só focar-se na integração de mulheres refugiadas, migrantes e minorias den-

tro da sociedade, pois há uma lacuna tremenda, é ainda um grande tabu e uma dificuldade 

muito grande trazê-las para o desporto recreativo, quanto mais para o profissional.  

As nossas áreas de intervenção, neste momento, são estas.” 

 

3. Sendo assim, com este projeto SPIN, já têm feito alguma atividade específica? 

 

R.: “Sim, neste momento está a ser preparada. Em termos de atividades, só para 

contextualizar, nós temos, neste momento, a jogadora mais internacional de sempre em 

Portugal, que é a Carla Couto, que trabalha com o sindicato, e é a nossa delegada e em-

baixadora de futebol feminino. O que ela faz é visitar todas as equipas profissionais e 

                                                             
46 Sport Inclusion Network. 
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amadoras do futebol feminino, levá-las a conhecer o Sindicato, trazê-las para o Sindicato, 

para que depois também possamos, não só dar a assistência em todas as áreas de inter-

venção que anteriormente referi, mas também pensar em programas específicos para elas, 

direcionados para as mulheres, e aqui não no sentido de discriminação negativa, pelo 

menos uma discriminação positiva e de apoio à sua integração nesta estrutura do futebol. 

Para dar um exemplo muito simples, até hoje só conheço uma mulher que seja dirigente 

no futebol, e ela até está na Federação, nem é num organismo intermédio.  

O projeto SPIN, o que vai fazer nesta área da integração das mulheres, é muito 

semelhante ao que fez. Temos atividades no terreno e temos atividades científicas ou 

académicas. Nós desenvolvemos um guia de boas práticas para a integração de refugia-

dos, iremos agora fazer um guia de boas práticas internacionais para a integração de mu-

lheres através do desporto e de minorias, especialmente. Fizemos também um conjunto 

de iniciativas com clubes e escolas locais sobre esta relação escola/desporto. Nós no caso 

português fazemos com o futebol feminino, mas os nossos parceiros internacionais farão 

com as modalidades com as quais estejam mais conectados.  

O objetivo último é conseguir, e esse sim, porque é um programa financiado pela 

União Europeia, é conseguir um retorno político, ou conseguir um conjunto de medidas 

facilitadoras do acesso das populações que nós identificarmos à prática desportiva. Isso 

funcionou muito bem com os refugiados em cada país dos parceiros, mas não só. Hoje 

existem determinados critérios e determinados procedimentos que podem ser seguidos no 

sentido de ninguém ficar privado, ao acesso à prática desportiva, por razões económicas 

ou até sociais. Nós queremos fazer o mesmo agora para este projeto e isso requer usar 

instrumentos de apoio psicossocial, de apoio ao nível da qualificação dos próprios técni-

cos e treinadores, que têm de saber como interpretar e como lidar com estas matérias. 

Diria que é que um dos nossos projetos mais aliciantes, porque conecta com a parte da 

investigação e com a implementação de medidas no terreno.” 

 

4. Até ao momento, quais foram os projetos e atividades desenvolvidas, para além 

do SPIN? 
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R.: “Nós temos algumas iniciativas, na área da inclusão distinguiria que têm sido 

os projetos e as medidas para a inclusão dos associados e para a sua relação com a comu-

nidade, e projetos que fizemos de uma índole mais geral, de provocar uma certa mudança 

de comportamento na sociedade e apoiar grupos menorizados ou discriminados. Nós te-

mos iniciativas muito concretas, como, por exemplo, o “Projeto Golo”, que é um projeto 

que, em termos abstratos, ele vai-se montando para cada um dos problemas que vamos 

identificando, mas é, no fundo, através do futebol, angariar fundos que depois que são 

alocados em investigação e a apoiar determinadas causas que nos são queridas e que com 

as quais nos aliamos. Fizemos isso com os incêndios, com a luta contra o cancro. Temos 

um projeto, também muito interessante, desta índole social que é o “Projeto João Lucas”, 

que visa identificar e apoiar financeiramente e, não só, a investigação na área da preven-

ção da morte súbita no desporto (também já está conectada com a área da saúde). Somos 

parceiros, neste momento, de um projeto que não do Sindicato, mas que o Sindicato as-

sume o papel de parceiro e apoia, é o “Projeto Bola para a Frente”, da seleção nacional 

de futebol de rua e é uma associação que atua num bairro social aqui de Lisboa, o Bairro 

Padre Cruz. Fazemos todo tipo de iniciativas, tendo em vista a integração desses jovens 

e dar-lhes várias experiências relacionadas com o futebol. O nosso site tem um descritivo 

de muitas outras iniciativas que fazemos, mas a lógica é a mesma. É apoiar associados e 

colocá-los ao serviço da comunidade. 

Só pra enquadrar, o Sindicato tem transversalmente o critério que é o regulamento 

interno, tem o projeto de solidariedade social que apoia ex-jogadores, não só no momento 

em que requerem o apoio financeiro (por exemplo, jogadores com uma reforma muito 

baixa e que têm uma necessidade concreta naquele momento), mas também depois de os 

conectar com outros mecanismos de assistência social. Temos protocolos com a Segu-

rança Social, temos protocolos com diversas instituições em Portugal que prestam esse 

tipo de apoio. Portanto, funcionamos também em rede.” 

 

5. Um outro projeto que apurámos foi o YODA Mentors. Como funciona esse pro-

jeto? 
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R.: “O YODA nasce, curiosamente, de uma lacuna identificada pelo Sindicato. Nós 

não somos coordenadores do Projeto YODA, é um projeto transnacional, mas, e diria com 

alguma falta de modéstia, que, provavelmente, somos quem mais tem potenciado e pro-

movido a carreira dual em Portugal. E a carreira dual não é mais do que quebrar o tabu 

de que prática desportiva e qualificação não têm compatibilidade. Aliás, todos os nossos 

projetos têm sido no sentido de promover isso mesmo, promover e permitir ao jogador 

fazer a sua formação quando ainda está no ativo. Só que, infelizmente, o jogador tem um 

apoio extraordinariamente relevante naquilo que é a sua performance desportiva, mas de-

pois, notámos e identificámos isso até quando fizemos inquéritos e quando contactámos 

com os profissionais no terreno, é que eles de facto sentem uma enorme falta de assistên-

cia naquilo que são os aspetos extradesportivos e, concretamente, na área de educação. E 

o Mentor, daí o Projeto YODA, existe para a carreira dual, não é o mentor para a prática 

desportiva, nem sequer é alguém que visa arranjar um emprego no futuro ou arranjar uma 

via profissional imediata, é uma pessoa que dispõe de um conjunto de qualificações e de 

contatos em rede que lhe permite orientar o praticante, nesse aspeto concreto da sua vida. 

Nós temos em Portugal muitos projetos de apoio à carreira dual, mas não temos nenhum 

projeto que ensine alguém a orientar um atleta a ter uma carreira dual.  

Portanto, o que está a ser feito entre todos os países é a criação, e aqui há um par-

ceiro fundamental que é a Fundação Isabel I, da Universidade de Burgos, em Espanha, 

que nos tem ajudado a desenvolver um curso de formação em carreiras duais. Este projeto 

contempla uma seleção de candidatos atletas no ativo a serem acompanhadas por estes 

mentores, que também eles irão ser selecionados e irão receber a formação, durante um 

determinado período de tempo. Isto é no fundo um projeto piloto, que se baseia em algo 

novo e que depois pretende avaliar os resultados produzidos. A ideia é multiplicar este 

curso, é aperfeiçoá-lo, para que haja pelo menos um instrumento, e nós vamos querer 

replicá-lo para o futebol português em concreto, que vai permitir um conjunto de pessoas 

que já fazem isso, sejam psicólogos, sejam juristas, sejam amigos que trabalhem com os 

agentes e representantes dos atletas, mas que aquilo que fazem possa ser integrado num 

conjunto de conhecimentos adquiridos que certifiquem que está apto a fazer ou desenvol-

ver aquela atividade. 
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O YODA, no fundo, é isso, é um programa de mentoria para mentores. Neste mo-

mento, ainda não obtemos resultados concretos porque o projeto arrancou este ano. Nós 

fizemos a candidatura na última call for proposal do Erasmus+, estamos neste momento 

a finalizar os módulos. Vai abrir ainda este mês um concurso público internacional que 

será publicitado, também na nossa página, para o qual tanto candidatos a mentores, como 

candidatos a atletas que serão acompanhados por estes mentores, poderão candidatar-se. 

Depois vai haver um cruzamento com os outros países, ou seja, aqueles que forem sele-

cionados como mentores em Portugal irão acompanhar atletas de outros países do projeto, 

e não necessariamente atletas portugueses, que é para garantir essa internacionalização 

do projeto, mas só teremos resultados do ponto de vista da evolução da aprendizagem e 

que se vai basear numa entrevista que será feita no final a cada um dos atletas este acom-

panhamento, no espaço de dois anos.” 

 

6. O Sindicato aposta apenas no futebol ou também noutras modalidades? 

 

R.: “Essencialmente nós apoiamos o futebol e apoiamos todas as modalidades que 

estão dentro da FPF. Isto significa futebol, futsal e futebol de praia, masculino e feminino. 

Este é o nosso leque, é aqui que nós atuamos. Os outros desportos porque não tem como 

dizia não tem uma organização representativa, a única que há para além de nós é a Co-

missão de Atletas Olímpicos que está na dependência do Comité Olímpico. Nem sequer 

tem independência se quiser tomar uma posição contrária à política do Comité, não pode. 

Por isso, acabamos muitas vezes para representar o todo. Aliás, neste novo estatuto estu-

dante-atleta, o Sindicato foi convidado a participar e a fazer propostas em representação 

dos praticantes desportivos profissionais em geral.” 

 

7. Quais são as principais vantagens e desvantagens do uso do futebol, neste caso? 

 

R.: “Neste caso não vemos desvantagens, para nós o futebol é integrar, apoiar, qua-

lificar no e através do desporto. Neste caso, através do futebol. Nós somos das entidades 
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que mais promove a aposta no jovem jogador português, o incentivo aos clubes, desde a 

nível local, desde a base, criem condições para a prática recreativa.  

Vemos também alguns resultados nefastos. Nós temos levantamentos que vão desde 

o nível médio de qualificações dos jogadores que chegam a sénior, depois há estudos 

internacionais que nos falam também das situações de bancarrota ou de depressão e ansi-

edade. São números absolutamente catastróficos, mas isso não é por causa da prática da 

modalidade. A prática da modalidade é boa para a saúde, é boa para o desenvolvimento 

social, ela tem é de ser aliada a outras componentes que não podem nunca ser desconsi-

deradas. 

Nós temos uma iniciativa, que é talvez a nossa iniciativa mais relevante na área do 

emprego, que é o estágio para jogadores sem contrato, e seria de esperar que se calhar nós 

tivéssemos uma lógica muito mercantilista, e os nossos treinadores acabam muitas vezes 

por ter o papel de ser aquela pessoa que transmite aos jogadores sem contrato, e alguns já 

com 36/37 anos, que é o momento de pendurar as botas, que é o momento de não estar 

ali a forçar. No estágio nós fazemos treinos e jogos de exibição, para que haja clubes a 

analisar as suas qualidades e a contratar, mas muitas vezes acabamos por nos sentar com 

eles e dizer-lhes que se calhar têm de começar a ver um programa de qualificação ou 

alguma coisa que tenha que construir, porque o futebol acaba, senão é hoje, é amanhã. 

Portanto, a nossa intervenção pauta-se muito por isso.” 

8. Há alguma história ou episódio que mereça ser partilhado? 

 

R.: “Histórias são quase diárias. O sindicato, ao longo dos anos, depois do retorno 

do investimento pessoal e do apoio que fazemos nas pessoas. Há uma história que não 

deixa de fazer algum sentido. Há uns anos era impensável que um ex-profissional de fu-

tebol estivesse numa organização ou numa direção de uma estrutura desportiva ou de um 

órgão do governo. E pessoas que passaram pelo sindicato e que viveram esta cultura do 

sindicato, nomeadamente o João Vieira Pinto, o Pauleta, o Emílio Peixe, o Hélio Sousa, 

a Mónica Jorge. Hoje, nós olhamos para os corpos diretivos e técnicos da FPF e encon-

tramos lá, portanto, alguma coisa mudou nestes últimos 10 anos, essencialmente para os 
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jogadores lá chegarem. O que mudou é de facto a maior qualificação, a maior predispo-

sição e o reconhecimento daquilo que são enquanto coletivo. A nós o que mais nos grati-

fica é saber que, quando o jogador efetivamente precisa de nós, nós estamos lá. Diaria-

mente temos exemplos de jogadores que, depois, passam a colaborar até connosco infor-

malmente, porque naquele momento em concreto nós estivemos lá.  

O exemplo mais recente eu diria que é até o do Nuno Pinto, do Vitória de Setúbal, 

que foi diagnosticado com um linfoma, e é aquele momento da vida de um atleta em que 

se não tiver o apoio psicológico, jurídico ou logístico necessário, a pessoa pode-se per-

feitamente perder e entrar numa espiral recessiva. Mas, felizmente, o Nuno saiu do cír-

culo, vai estar de volta e, certamente, irá colaborar connosco. Nós só fazemos sentido se 

os jogadores estiverem connosco.”  

 

9. Quais são as perspetivas de futuro do SJPF no âmbito dos seus projetos ou de 

outros que pretendam concretizar? 

 

R.: “O nosso grande projeto é criar a Academia do Jogador. Ela vai traduzir muito 

melhor tudo aquilo que são as nossas diferentes áreas de intervenção e virá-las depois 

também para a própria comunidade. Nós queremos ter escolinhas de futebol, e relaciona-

das com a vertente escolar, em que o objetivo não é fazer dinheiro nem competir. O obje-

tivo é jogar futebol, é aprender valores, é ter uma escola de cidadania e é relacionar esta 

geração que aí vem com os que estão a deixar e que levam um conjunto de experiências 

e vivências muito relevantes. Queremos focar-nos aí, queremos tornar o projeto interna-

cional, com cada vez mais intercâmbio com os nossos parceiros da FIFA e não só. Nós 

queremos também alargar e ajudar a implementar o nosso método noutros países. E um 

dos grandes objetivos, que também está traçado e projetado, é África. Também temos 

esse dever de cidadania e de relação com os Países Africanos de Língua Oficial Portu-

guesa, de conseguir a implementação de algumas estruturas que não existem e que não 

são viradas necessariamente para fazer negócio com jogadores. Estão viradas para a ver-

tente social, para a vertente humana. Portanto, eu diria que se pudesse resumir aquilo que 
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é o nosso grande projeto futuro, é o Projeto da Academia do Jogador, que reflete um 

pouco isto tudo.” 

 

10. Conhece outras instituições que trabalham da mesma forma que o Sindicato? 

 

R.: “Não conheço nenhuma que trabalhe com o mesmo core business, porque de 

facto somos a única organização representativa de praticantes desportivos com indepen-

dência. Agora existem de facto outras organizações, até porque o desporto não são só os 

praticantes. No futebol existe a Associação Nacional de Treinadores, existe a Associação 

Nacional de Árbitros, ainda não existe uma de presidentes e dirigentes, embora já fosse 

preciso.  

Naquilo que é a congregação de todas estas áreas eu diria que somos sui generis no 

contexto desportivo em Portugal.” 

 

IV parte – Observações Finais 

 

1. Algum assunto que não tenha sido referido e que gostaria de acrescentar? 

 

R.: “Penso que não, penso que tocamos, mais ou menos, em todas as áreas de relevo. 

O nosso site também é muito didático a partir desse ponto de vista, para qualquer outra 

informação. é totalmente a disposição da nossa parte.” 
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Anexo IX – Fichas de Leitura 

 

 

Ficha de Leitura 1 

  

Nome da Obra: A systematic overview of sport for development and peace organisation 

 

Editores/autores:  

Per G. Svensson – Professor assistente de gestão desportiva na School of Kinesi-

ology na Louisiana State University. A sua pesquisa centra-se nas organizações que apli-

cam programas de base desportiva destinados a enfrentar problemas sociais, mais especi-

ficamente, o seu trabalho examina a capacidade organizacional e de inovação no Desporto 

para o Desenvolvimento e a Paz. O autor também se concentra noutros interesses, como 

os aspetos organizacionais da comunidade de estudantes-atletas e tem, também, feito inú-

meras publicações académicas em revistas como Journal of Sport Management, Sport 

Management Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, entre outras. Já foi ven-

cedor de vários prémios como EASM Best Conference Research Paper (2017), NASSM 

Doctoral Research Grant (2014), entre outros. 

Hilary Woods – Graduada em gestão desportiva na pesquisa de uma posição que 

utilize educação e experiência; Coordenadora dos Serviços Educacionais da National Fe-

deration of State High School Associations; Atleta de alta-competição em atletismo (ve-

locidade). 

 

Ano de publicação: 2017 

Local de acesso à obra: Journal of Sport for Development 

Palavras-Chave: sport for development; SDP, SDP practice; systematic review; geo-

graphical location 

 

Índice: Abstract; Introdução; Background; Métodos, amostra (sample), recolha de dados, 

análise de dados; Resultados, localização geográfica, áreas temáticas do SDP, definição 
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da missão, tipos de desporto (modalidades); Discussão, localização de organizações e 

programas de SDP, tipos de organizações de SDP, tipo de desporto; Limitações; Conclu-

sões e Referências. 

 

Sinopse (abstract): As fronteiras do DSDP abrangem vários intervenientes que usam o 

desporto como alavanca para atingir vários resultados de desenvolvimento. Isto atraiu 

investigadores a fazerem revisões sistemáticas da literatura feita nestes últimos anos sobre 

DSDP. No entanto, o que continua em grande parte desconhecido é onde estão localizadas 

as organizações de DSDP, em que é que estes esforços estão focados e quais são os des-

portos/modalidades e atividades físicas usadas na distribuição de tal programa. Assim, o 

propósito deste estudo foi rever a prática de DSDP e providenciar uma visão geral do 

estado atual desta matéria. Com base numa revisão sistemática de três mil cento e trinta 

e oito (3138) entradas organizacionais nas bases de dados de DSDP, foram identificadas 

um total de 995 entidades envolvidas com prática de base de DSDP. A maioria destas 

organizações aplica programas em África, mas podem encontrar-se centenas de entidades 

ao longo de toda a Europa, Norte da América, Ásia e América Latina. Destas, mais de 

80% estão sediadas dentro das mesmas regiões. Educação, geração de meios de subsis-

tência (livelihoods) e saúde surgiram como as áreas temáticas mais comuns, enquanto que 

a inclusão/integração e género foram as menos representadas. Um total de trinta e dois 

(32) tipos de desportos foram identificados, sendo que um-terço representa exclusiva-

mente o futebol. Mais à frente são discutidas as implicações destas conclusões para a 

prática e pesquisa do DSDP. 

 

Como citar esta obra: Svensson, Per G., & Woods, Hilary (2017) – “A systematic over-

view of sport for development and peace organisations”. Journal of Sport for Develop-

ment. Vol. 5, Issue 9, pp. 36-48. 
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Ficha de Leitura 2 

  

Nome da Obra: Action sports for youth development: critical insights for the SDP com-

munity 

 

Editores/autores:  

Holly Thorpe – Professora associada e Diretora associada de Pós-Graduação na 

Faculty of Health, Sport and Human Performance da University of Waikato. Embora não 

de forma exclusiva, Holly Thorpe trabalha principalmente na área da sociologia do des-

porto, onde os seus interesses de investigação incluem desportos radicais, género, saúde 

de atletas femininas, estudos críticos de Desporto para o Desenvolvimento, teoria social 

e métodos qualitativos. É autora de vários artigos como “Transnational Mobilities in Ac-

tion Sport Cultures” (2014), “Snowboarding Bodies in Theory and Practice” (2011), co-

editora de trabalhos como “Berkshire Encyclopedia of Extreme Sports”, “Greenwood Ex-

treme Sport Series”, “Women in Action Sport Cultures: Identity, Experiences, and Poli-

tics” e, até mesmo, editora do Journal of Sociology e do International Review for the 

Sociology of Sport. Holly Thorpe foi, também, vencedora de vários prémios, como Mar-

sden Fast-Start, focado no envolvimento dos jovens com desportos informais em ambi-

entes de guerra, conflito e desastre – como parte deste projeto desenvolveu a organização 

Action Sport for Development and Peace. Em 2016, o mesmo ano destes acontecimentos 

mencionados, realizou um TedX Talk sobre o tópico “Action Sports for a Better World”. 

De momento encontra-se a escrever um livro, juntamente com Wheaton, sobre a 

sua pesquisa, onde continua a explorar os efeitos da inclusão olímpica das culturas e in-

dústrias dos desportos radicais. A própria considera-se uma apaixonada pelo seu trabalho 

com estudantes de mestrado e doutoramento, principalmente no que toca ao desporto e 

género, desportos radicais, desporto de juventude, Desporto para o Desenvolvimento e 

Paz, entre outros. 

 

Ano de publicação: 2016 

Local de acesso à obra: Routledge Taylor & Francis Online 
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Palavras-Chave: youth; action sports; sport for development and peace building 

 

Índice: Abstract; Introduction; The rise of ASDP, Skateistan: “Skateboarding is just the 

carrot”; The value of action sports for development, Action sports: the potential for risk; 

Grassroots action sports for development: recognizing youth agency, The potential of ac-

tion sports for post-disaster recovery, Grassroots action sports in spaces of conflict; Ac-

tion sports for youth development: implications for policy, Recommendation 1: create 

space for voices of grassroots groups, Recommendation 2: critical understanding and re-

spect of action sport cultures, Recommendation 3: work with youth to co-produce pro-

grammes of value; Acknowledgements; Notes; References. 

 

Sinopse (abstract): Este artigo identifica novas tendências na participação desportiva 

dos mais jovens, particularmente do crescimento da popularidade dos desportos radicais 

não-competitivos, informais e não-institucionalizados (por exemplo, skateboarding, surf, 

snowboarding, parkour). A variedade de exemplos internacionais e a pesquisa qualitativa, 

incluindo entrevistas e análise da media, considera-se o potencial dos desportos radicais 

por fazerem um contributo valioso para o movimento do DSDP. Mais especificamente, a 

autora argumenta que aqueles que trabalham na área do desporto como desenvolvimento 

da juventude fazem bem em considerar, criticamente, o valor alternativo dos desportos 

radicais e reconhecerem a agência e criatividade jovem (?), nas nações, tanto desenvolvi-

das como em (re)desenvolvimento. Conclui-se que oferecer implicações políticas e enco-

rajar iniciativas de DSDP focadas na juventude, faz com que passemos de um “modelo 

deficitário” rumo a projetos mais colaborativos, que providenciem espaço para as vozes 

locais e reconhecimento da comunidade jovem.  

 

Como citar esta obra: Thorpe, Holly (2016) – “Action sports for youth development: 

critical insights for the SDP community”. International Journal of Sport Policy and Poli-

tics. Vol. 8, nº 1, pp. 91-116 
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Ficha de Leitura 3 

  

Nome da Obra: Sport for development – a systematic map of evidence from Africa 

 

Editores/autores:  

Laurenz Langer é Evidence Sythesis Specialist no Africa Centre for Evidence, da 

University of Johannesburg. Trabalha na produção e aplicação da pesquisa rigorosa de 

evidência no Desenvolvimento Internacional e na mudança social. Já trabalhou com vá-

rios governos e com a organização da sociedade civil no uso sistemático da evidência no 

contexto de estabelecer programas e políticas públicas. É, também, autor do Science of 

Using Science Systematic Review e foi consultor de síntese do National Department of 

Planning, Monitoring and Evaluation, na África do Sul, tendo criado mapas de evidência 

de relevância política no setor público. Esteve, ainda, envolvido noutros trabalhos e cria-

ções ligadas à teoria da complexidade, à teoria de mudança de análise, experimentação 

de política social, etc. 

 

Ano de publicação: 2015 

Local de acesso à obra: Routledge Taylor & Francis Online 

Palavras-Chave: sport for development; systematic gap; evidence-gap map; develop-

ment effectiveness; evidence-informed development 

 

Índice: Abstract; 1. Introduction; 2. Background, 2.1. Sport-for-development in develop-

ment poicymaking; 2.2. Effectiveness of sport-for-development and the question of evi-

dence, 2.3. Sport-for-development’s claims and research evidence; 3. Methodology, 3.1. 

Systematic maps, 3.2. Evidence of complex interventions: the need for programme theo-

ries, 3.3. Search strategy and exclusion/inclusion criteria; 4. Findings, 4.1. Inclusion and 

exclusion studies, 4.2. Study characteristics, 4.3. Interventions, 4.4. Outcomes, 4.5. Sys-

tematic map of evidence; 5. Discussion; 6. Conclusion; 7. Acknowledgements; Endnotes; 

References. 
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Sinopse (abstract): Este artigo apresenta um mapa sistemático da evidência da eficácia 

do DSDP em África, a partir da aplicação sistemática de revisão metodológica, sendo 

identificados todas as evidências rigorosas que avaliam as intervenções do DSDP africa-

nas. Estas avaliações do impacto são mapeadas de modo a providenciar uma examinação 

sistemática e compreensiva da base de evidência do DSDP. É o primeiro contributo para 

o envolvimento sistemático da base de evidência do DSDP em África e cujo mapa siste-

mático encontra que, de momento, não há evidência disponível que suporte ou refute a 

assunção de que o desporto pode ter uma influência positiva nos resultados de desenvol-

vimento. Tal vai contra a contínua retórica e promoção do Desporto para o desenvolvi-

mento como uma abordagem efetiva para a redução da pobreza e desenvolvimento inter-

nacional. 

 

Como citar esta obra: Langer, Laurenz (2015) – “Sport for development – a systematic 

map of evidence from Africa”. South African Review of Sociology. Vol. 46, nº 1, pp. 

66-86. 
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Ficha de Leitura 4 

  

Nome da Obra: O desporto enquanto paz. Contributo para a história de uma ideia 

 

Editores/autores:  

José Neves é Professor Auxiliar na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, onde pertence ao Departamento de História. As suas prin-

cipais áreas de investigação são a História da Cultura e Estudos Culturais, História das 

Ideias Políticas e dos Movimentos Sociais, Historiografia e Teoria da História, História 

dos Comunismos, Estudos sobre Nacionalismo, Pós-colonialismo e História do Antico-

lonialismo e a História e Sociologia do Desporto. É vice-presidente do Instituto de His-

tória Contemporânea (IHC), foi diretor-adjunto da revista Análise Social (área da Histó-

ria), investigador e autor de vários livros, entre os quais Comunismo e Nacionalismo em 

Portugal que obteve o Prémio de Ciências Sociais. 

 

Ano de publicação: 2016 

Local de acesso à obra: EFDesportes.com 

Palavras-Chave: Desporto; Olimpismo; Futebol; Paz; Segurança; Sports; olimpics; soc-

cer; peace; security. 

 

Índice: Introdução; Do combate ao hooliganismo à modernização do espetáculo; Con-

clusão; Bibliografia. 

 

Sinopse (abstract): Este artigo analisa e discute o modo como o desporto foi sendo ide-

alizado como um fator de pacificação do mundo e da sociedade da segunda metade do 

século XX à atualidade. Em particular, analisaremos a inserção do desporto no quadro 

das relações internacionais do pós-guerra e os processos de modernização do espetáculo 

desportivo – e nomeadamente futebolístico – nas últimas décadas do século XX. Argu-
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mentaremos que, na sua articulação, estes dois processos atribuíram ao desporto um sig-

nificado pacificador, ao mesmo tempo promovendo-se uma modificação nas formas mo-

dernas de concebermos a segurança. 

 

Como citar esta obra: Neves, José (2016) - "O desporto enquanto paz. Contributo para 

a história de uma ideia". EFDeportes.com, Revista Digital. Año 20, Nº 214. 
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Ficha de Leitura 5 

  

Nome da Obra: Adapted Surfing as a tool to promote inclusion and rising disability 

awareness in Portugal 

 

Editores/autores:  

João Taborda Lopes é terapeuta ocupacional ala pediátrica do Hospital de Coim-

bra, membro da Comissão Executiva e Diretor do Departamento de Saúde/Inclusão Social 

da ONG SOS Save the Surf (Portugal) e, ainda, consultor técnico e Diretor e Curso e 

Inovação do Departamento da Associação Portuguesa de Surf Adaptado (Surfaddict); 

Professor assistente de Terapia Ocupacional no Instituto Politécnico de Leiria (IPL), da 

Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa (ESSVS – CESPU) e do Instituto Superior 

do Vale do Ave (ISAVE); Coorganizador da Pós-Graduação em Atividade Física Adap-

tada e Professor responsável de surf adaptado e scuba-diving adaptado na Escola Superior 

de Saúde do Alcoitão (ESSA). 

É, também, autor de várias publicações e comunicações orais sobre intervenção 

da terapia ocupacional em várias doenças reumatológicas, orto-traumatológicas e neuro-

lógicas. 

 

Ano de publicação: 2015 

Local de acesso à obra: Journal of Sport for Development 

Palavras-Chave: Adapted Surfing; Social Inclusion; Therapy; Portugal. 

 

Índice: Abstract; Background; Methods; Results; Discussion; Conclusion; References. 

 

Sinopse (abstract): O surf adaptado é uma actividade exterior que tem lugar na água em 

constante movimento natural e surge inovado comparado com outros desportos adaptados 

tradicionais (como a natação ou a vela). Tem uma abordagem aberta que chega às áreas 

da Performance Ocupacional (ADL’s – Activities of Daily Living; Educação/Trabalho; 
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Brincar, Prazer e Participação Social), assim como a várias competências físicas, senso-

riais e psicossociais. Surfar representa um papel importante nas vidas das pessoas com 

incapacidades, através da promoção do bem-estar físico, do combate à discriminação, da 

construção de confiança, assim como o seu papel relevante no processo de reabilitação. 

O surf adaptado é uma atividade completa, integral, terapêutica e inclusiva, graças às suas 

diversas características associadas ao desempenho nas áreas de performance ocupacional, 

performance skills e, também, contextos ambientais diferentes. É possível identificar os 

quatro principais fatores que se focam na intervenção a partir do surf: ambiente aquático; 

ambiente – interação individual; individual – interação do treinador/terapeuta; interação 

de grupo. Desde 2012, a Associação Portuguesa de Surf Adaptado – Surfaddict foi pio-

neira ao exibir o valor do surf como uma importante ferramenta terapêutica para pessoas 

com várias incapacidades. Foram recolhidos dados entre 2012 e dezembro de 2013. Hoje 

em dia, o surf tendo sido, finalmente, usado como um instrumento crucial para a inclusão 

social, não só para surfistas, como para terapeutas, assistentes sociais, o público em geral 

e, também, para alguns políticos. 

 

Como citar esta obra: Lopes, João Taborda (2015) – “Adapted Surfing as a Tool to 

Promote Inclusion and Rising Disability Awareness in Portugal”. Journal of Sport for 

Development. Vol. 3, Nº 5, pp. 4-10. 
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Ficha de Leitura 6 

  

Nome da Obra: Sport and the Sustainable Development Goals: Where is the policy co-

herence? 

 

Editores/autores:  

Iain Lindsey interessa-se pelo desporto e desenvolvimento, principalmente os des-

portos juvenis e o uso do desporto como meio de desenvolvimento em África. Atual-

mente, é Professor de Desporto na School of Applied Social Sciences, na Durham Uni-

versity. Foi Investigador no Institute of Youth Sport e, também, na avaliação nacional do 

Programa New Opportunities for PE and Sport e contribuiu para avaliações semelhantes 

de outros programas de desporto juvenil. Venceu vários prémios ligados ao Desenvolvi-

mento Sustentável em África e outros tipos de projetos. Autor de vários artigos e projetos, 

inclusive o “Sustainable Development in African Sport”. 

Paul Darby é revisor de sociologia do desporto e lidera o Centre for Sport in Society 

na universidade. Interessa-se pelas ciências cociais e história do desporto. Fora mais de 

80 artigos, revisão de artigos e coleções editadas, é autor de duas monografias: “Gaelic 

Games, Nationalism and the Irish Diaspora in the United States”, “Africa, Football and 

FIFA: Politics, Colonialism and Resistance” e co-autor de “Emigrant Players: Sport and 

the Irish Disapora and Soccer and Disaster: International Perspectives”. Tem particular 

interesse no papel do futebol em África. É membro fundador da Sport Migration Network 

sediada na University of Denmark. 

 

Ano de publicação: 2018 

Local de acesso à obra: SAGE Journals 

Palavras-Chave: 2030 Agenda; Education; Health; Migration; United Nations. 

 

Índice: Abstract; Introduction; Conceptualising and problematising policy coherence; 

SDP and education-orientated approaches to development; Sport, physical inactivity and 
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health; Sport and migration-development nexus; Conclusions; Acknowledgements; Dec-

laration of conflicting interests; Notes; References. 

 

Sinopse (abstract): Este artigo relata a necessidade urgente em analisar critica-

mente as relações entre o desporto e os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). Ainda não foi feita nenhuma exploração académica das implicações da posição 

acordada sobre o desporto como “um importante impulsionador” dos objetivos da Agenda 

2030 e o seu vasto conjunto de ODS. De forma a dar resposta a esta lacuna, basearam-se 

no conceito de coerência política, por duas razões. Primeiro, a designação do alvo espe-

cífico para a coerência política da Agenda 2030 é o reconhecimento do seu centralismo 

no trabalho rumo aos ODS, que são considerados como “integrados e indivisíveis”. Se-

gundo, o conceito de coerência política é centrado num dualismo que permite a análise 

holística de ambas as sinergias, através do qual a contribuição do desporto para os ODS 

pode ser aumentada, bem como as incoerências pelas quais o desporto pode prejudicar 

tais resultados.  

Esta análise avança através de três exemplos que se focam na orientação comum 

do "movimento" do DSDP rumo aos objetivos orientados para a educação alinhados com 

o quarto ODS; potenciais sinergias entre as políticas de participação Desportiva e o ter-

ceiro ODS para reduzir as doenças não transmissíveis; práticas dentro do futebol profis-

sional em relação a várias metas dos ODS relativas à migração. Estes exemplos mostram 

a relevância dos ODS em diversos setores da indústria do desporto e ilustram complexi-

dades dentro e entre países que tornam inviável o alargamento coerente das políticas. No 

entanto, estas análises levam a encorajar tanto os responsáveis políticos, quanto os inves-

tigadores, a continuarem a usar o conceito de coerência política como uma lente valiosa 

para identificar e considerar os fatores que possam possibilitar e restringir várias contri-

buições potenciais do desporto a um conjunto de Objetivos de Desenvolvimento Susten-

tável. 

Como citar esta obra: Lindsey, Iain, and Darby, Paul (2018) – “Sport and the Sustain-

able Development Goals: Where is the policy coherence?”. International Review for the 

Sociology of Sport. Vol. 1, pp. 1-20. 
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Ficha de Leitura 7 

  

Nome da Obra: Changing people’s lives for the better? Social mobility through sport-

based intervention programmes: opportunities and constraints 

 

Editores/autores:  

Ramón Spaaij – Professor na Victoria University, em Melbourne, Austrália, é pro-

fessor catedrático de Sociologia do Desporto no Departamento de Sociologia da Univer-

sity of Amsterdam, e, é ainda, professor auxiliar na Faculty of Kinesiology and Physical 

Education e do Centre for Sport Policy Studies, na University of Toronto, Canadá. É in-

vestigador na School of Social Sciences and Communications, na La Trobe University, 

Austrália.  

Já lecionou sociologia, antropologia, gestão, criminologia, estudos desportivos e 

estudos de conflito, em diversas universidades. Foi, também, investigador no projeto da 

European Commission Sixth Framework Programme, “Transnational Terrorism, Security 

and the Rule of Law”. Fez várias publicações em livros, capítulos e artigos sobre aspectos 

sociais e culturais e impactos do desporto. 

 

Ano de publicação: 2016 

Local de acesso à obra: Routledge Taylor & Francis Group 

Palavras-Chave: social mobility, youth, sport for development, occupational attainment, 

Brazil. 

 

Índice: Abstract; Introduction; Conceptualising social mobility; The Vencer programme: 

approach and context; Methods; Pathways into work: participants’ experiences; Barriers 

to upward social mobility; Social mobility paths: objective and subjective indicators; 

Conclusion; References. 

 

Sinopse: Este artigo examina criticamente a capacidade dos programas interventi-

vos com base no desporto, de modo a facilitar a crescente mobilidade social de jovens 
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desfavorecidos. A mobilidade social compreende dimensões objetivas e subjetivas, que 

são estudadas correntemente. Este artigo baseia-se numa mistura de métodos de estudo 

do programa Vencer, no Rio de Janeiro, Brasil, de forma a analisar a oportunidades de 

desenvolvimento criadas pelo programa, assim como as limitações que os participantes 

procuraram em converter estas oportunidades na crescente mobilidade social. A pesquisa 

combina dados qualitativos e quantitativos, usando um plano complementar, onde cada 

tipo de dados produziu uma espécie de particular de conhecimento. Conclui-se que as 

oportunidades dos participantes para o crescimento da mobilidade social são fortemente 

afetadas por fatores estruturais imanentes do mercado laboral e do sistema de educação. 

A mobilidade social ocorre a nível individual e relativo em vez de ocorrer a um 

nível coletivo e absoluto. São propostas direções de pesquisa futura para a mobilidade 

social a partir do desporto, tem em conta, de forma mais realista e crítica, os contextos 

sociais, económicos e políticos. Pois, tal como é referido pelo autor, a mobilidade social 

é fortemente afetada por fatores estruturais, provenientes do mercado de trabalho e do 

sistema educacional. A investigação sugere que, futuramente, se trabalhe a capacidade 

dos programas baseados no desporto em promoverem a mobilidade social, não apenas a 

nível individual, mas, também, ao nível da família e da comunidade. 

 

Como citar esta obra: Spaaij, Ramón (2013) – “Changing people’s lives for the better? 

Social mobility through sport-based intervention programmes: opportunities and con-

straints”. European Journal for Sport and Society. Vol. 10, Nº1, pp. 53-73. 
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Ficha de Leitura 8 

  

Nome da Obra: Participatory research in sport-for-development: Complexities, experi-

ences and (missed) opportunities 

 

Editores/autores:  

Ramón Sjaaij – Professor na Victoria University, em Melbourne, Austrália, é pro-

fessor catedrático de Sociologia do Desporto no Departamento de Sociologia da Univer-

sity of Amsterdam, e, é ainda, professor auxiliar na Faculty of Kinesiology and Physical 

Education e do Centre for Sport Policy Studies, na University of Toronto, Canadá. É in-

vestigador na School of Social Sciences and Communications, na La Trobe University, 

Austrália.  

Já lecionou sociologia, antropologia, gestão, criminologia, estudos desportivos e 

estudos de conflito, em diversas universidades. Foi também investigador no projeto da 

European Commission Sixth Framework Programme, “Transnational Terrorism, Security 

and the Rule of Law”. Fez várias publicações em livros, capítulos e artigos sobre aspetos 

sociais e culturais e impactos do desporto.  

Nico Schulenkorf – Professor de Gestão Desportiva na University of Tecnology 

Sydney. O seu trabalho foca-se nos resultados sociais, culturais e ligados à saúde do des-

porto e em projetos/eventos dentro e entre comunidades desfavorecidas. Durante vários 

anos, esteve envolvido em programas de desporto para o desenvolvimento e de saúde, em 

países como o Sri Lanka, Israel e as ilhas do Pacífico. Nico tem trabalhado com ONGs 

locais e internacionais, agências governamentais, associações desportivas e Ministérios 

no desenvolvimento de capacidades para implementar, monitorizar e avaliar projetos de 

desenvolvimento. Faz várias publicações em revistas de gestão desportiva e sociologia, 

sendo o co-fundador do Journal of Sport for Development; pertence ao quadro editorial 

do Sport Managemnet Review, o European Journal for Sport e do Sport and Enter-

tainment Review. 

Ruth Jeanes – Professora na Faculty of Education e Diretora de Initial Teacher Edu-

cation, na Monash University. A cientista social tem como interesses de pesquisa o uso 
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do desporto e da recriação ativa como recurso de desenvolvimento da comunidade, par-

ticularmente na abordagem da exclusão social entre grupos extremamente marginaliza-

dos. Metodologicamente, na sua pesquisa, procura dar voz a indivíduos e comunidades 

sem poder, a partir de abordagens desenvolvidas no seu doutoramento: usou o pós-estru-

turalismo feminista para examinar o papel do desporto e, especificamente, o futebol, na 

construção das identidades de género e desenvolveu essa área para pesquisa (continua a 

publicar como as construções de género e desporto podem facilitar e restringir as meninas 

no envolvimento desportivo). Ruth é Presidente da Australian and New Zealand Associ-

ation of Leisure Studies e é membro de vários quadros editoriais, como por exemplo, o 

International Review for the Sociology of Sport e o Sociology of Sport Journal. 

Sarah Oxford – socióloga da Victoria University, Melbourne, Australia. Os seus 

interesses de pesquisa centram-se nas questões de género, inclusão social e mudança so-

cial. O seu principal campo de pesquisa é a sociologia do desporto e tem publicado sobre 

esses tópicos em revistas e livros de referência. 

 

Ano de publicação: 2017 

Local de acesso à obra: Elsevier Journals – Sport Management Review 

Palavras-Chave: Activist research, Participatory research, Power, Reflexivity, Sport-

for-development. 

 

Índice: Abstract; Introduction; Conceptualizing participatory research in SfD (A three-

dimensional model of participatory research in SfD, Structures of authority); Methods; 

Findings and discussion (Participation, Power shifting, Reflexivity, Structures of author-

ity as moderating influences); Conclusion and implications (Limitations and future re-

search); Acknowledgements; References. 

 

Sinopse: Neste artigo, os autores examinam como a pesquisa participativa pode ser con-

cetualizada e impulsionada no desporto para o desenvolvimento. Os autores fornecem 

uma concetualização da pesquisa participativa que se centra na interação entre três di-

mensões: participação, poder e reflexibilidade. Tirando partido de variadas experiências 
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com a pesquisa de Desporto para o Desenvolvimento (DpD) através de diferentes locali-

zações geográficas, os autores escrutinaram as ligações concetuais e empíricas entre estas 

dimensões e como estas ligações são influenciadas pelas autoridades estruturais. Resul-

tados sugerem que a maioria das pesquisas de DpD ficam aquém em relação ao desafio 

crítico da envolvência e entrega de elevados graus de participação, poder de mudança e 

reflexividade. Mais especificamente, normalmente, os investigadores de DpD falham no 

que toca a abdicar do poder e controlo sobre o processo de pesquisa. A comunidade de 

investigadores de DpD poderiam beneficiar de maior inclusão e colaboração ao projetar 

formas criativas de melhorar o “estado das coisas”. Os autores concluem refletindo as 

implicações e sugerindo formas para promover a pesquisa participativa e ativista nos con-

textos de DpD. 

 

Como citar esta obra: Spaaij, Ramón, et al. (2017) – “Participatory research in sport-

for-development: Complexities, experiences and (missed) opportunities”. Sport Manage-

ment Review. Vol. 21, Nº1, pp. 25-37. 
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Ficha de Leitura 9 

  

Nome da Obra: Organizational hybridity: A conceptualization of how sport for devel-

opment and peace organizations respond to divergent institutional demands 

 

Editores/autores:  

Per G. Svensson – Professor assistente de gestão desportiva na School of Kinesio-

logy na Louisiana State University. A sua pesquisa centra-se nas organizações que apli-

cam programas de base desportiva destinados a enfrentar problemas sociais, mais especi-

ficamente, o seu trabalho examina a capacidade organizacional e de inovação no Desporto 

para o Desenvolvimento e a Paz. O autor também se concentra noutros interesses, como 

os aspectos organizacionais da comunidade de estudantes-atletas e tem, também, feito 

inúmeras publicações académicas em revistas como Journal of Sport Management, Sport 

Management Review, Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, entre outras. Já foi ven-

cedor de vários prémios como EASM Best Conference Research Paper (2017), NASSM 

Doctoral Research Grant (2014), entre outros. 

 

Ano de publicação: 2017 

Local de acesso à obra: Elsevier Journals – Sport Management Review 

Palavras-Chave: Sport-for-development; Organizational theory; Organizational hybrid-

ity; Hybrid organizations; Institutional logics; Social entrepreneurship. 

 

Índice: Abstract; Introduction; Review of relevant literature (Sport for development and 

peace, Types of organizational hybridity); Organizational hybridity in SDP (Differenti-

ated organizations, Symbolic hybrids, Integrated hybrids, Dysfunctional hybrids); Mov-

ing forward: A research of agenda; References. 

 

Sinopse: A área do Desporto para o Desenvolvimento e Paz está associada a uma 

abundância de lógicas institucionais. Infelizmente, a forma como as entidades de DSDP 
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respondem às exigências institucionais tem recebido pouca atenção académica. Portanto, 

o autor examinou o conceito de hibridez organizacional e a sua aplicabilidade no DSDP. 

A natureza divergente entre lógicas institucionais permitiu que os atores organiza-

cionais reconfigurassem os elementos para mecanismos híbridos novos e criativos. Após 

tirar partido de literatura relevante, o autor identificou e examinou quatro tipos híbridos 

teóricos no contexto do DSDP: diferenciado, simbólico, integrado e disfuncional. As di-

nâmicas internas e implicações administrativas associadas a cada tipo de hibridez são 

depois analisadas. Além disso, é delineada uma agenda de investigação para futuro uso 

académico, de forma a aproveitar este conceito para gerar novos conhecimentos deste tipo 

de organizações desportivas. 

 

Como citar esta obra: Svensson, Per G. (2017) – “Organizational hybridity: A concep-

tualization of how sport for development and peace organizations respond to divergent 

institutional demands”. Sport Management Review. Vol. 20, Nº 5, pp. 443-454. 
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Ficha de Leitura 10 

 
  

Nome da Obra: PeacePlayers International: A Case Study on the Use of Sport as a Tool 

for Conflict Transformation 

 

Editores/autores:  

Brendan Tuohey – Co-fundador e director executivo da PeacePlayers. Formou-se 

em Filosofia e Religião na Colgate University e foi jogador de basquetebol. É Professor 

adjunto do programa de Mestrado em gestão desportiva, na Georgetown Univesity. Ba-

seando-se na sua própria experiência e na do seu irmão, liderou a organização na sua 

expansão pelo mundo. Até ao momento, esta organização já foi vencedora de vários pré-

mios, assim como Brendan (um dos “Sport’s Most Inspirational 50”, pela Beyond Sport; 

um dos “Top 40 International Development Professionals Under 40”, pela Devex and 

Chevron; Laureus Sport for Good Award 2008; etc.) 

Brian Cognato – Trabalhou em diversos papéis na PeacePlayers International e, 

atualmente, é Diretor Sénior de programas para Treino e Gestão do Conhecimento na 

Corporation for National and Community Service. Ajuda organizações em todo o mundo 

a partir do poder do desporto na superação de conflitos, na gestão de programas federais 

comunitários, ensinando às comunidades essa capacidade. 

 

Ano de publicação: 2011 

Local de acesso à obra: SAIS Review of International Affairs 

Palavras-Chave: - 

 

Índice: Abstract; Introduction; PeacePlayers International: An Overview (Theory of 

Change, Program Structure); Keys to Success and Remaining Challenges (Key Compo-

nent 1: Local Leadership, Key Component 2: Balancing Sport and Educational Content, 

Key Component 3: Maintaining Frequent, Long-term Integration, Key Component 4: In-

ternal Leadership Development, Challenge 1: Long-Term Monitoring and Evaluation, 
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Challenge 2: Securing Consistent, Flexible Funding, Challenge 3: Coping with Political 

Change; Notes. 

 

Sinopse: Desde 2001, PeacePlayers International (PPI) ajudou mais de 50 mil jovens a 

ultrapassarem as divisões étnicas, religiosas e sociais existentes nas suas comunidades, a 

partir do basquetebol. Os autores descrevem a teoria de mudança da PPI, que vai ao en-

contro da “Contact Hypothesis” de Gordon Allport, a noção de “superordinate goals” de 

Muzafer Sherif e dos argumentos de Paul Lederach a favor das abordagens relacionais à 

transformação de conflito. A PPI identificou quatro componentes-chave para que o pro-

grama alcance o sucesso: liderança local; balanço entre desporto e conteúdo educacional 

no programa; gerir a integração frequente e a longo-prazo; assegurar fundo consistente e 

flexível; lidar com a mudança política fora do controlo dos principais desafios dos pro-

gramas. O artigo não dedica nenhum subcapítulo às conclusões. 

 

Como citar esta obra: Tuohey, Brendan and Cognato, Brian (2011) – “PeacePlayers 

International: A Case Study on the Use of Sport as a Tool for Conflict Transformation”. 

SAIS Review of International Affairs, Vol. 31, Nº 1, pp. 51-63. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


