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RESUMO 
 
 

RESUMO 
 

 

A realização deste trabalho pretende aprofundar o nosso 

conhecimento acerca da gestão de eventos desportivos, 

nomeadamente no que se refere às várias vertentes que este pode 

apresentar, e são elas as vertentes políticas, económicas, sociais e 

organizacionais. Actualmente vivemos e trabalhamos em 

organizações que tem de demonstrar capacidade para aprenderem, 

de forma a acompanharem as grandes mudanças políticas, 

económicas e sociais que varrem o mundo do desporto (Pires, 

2001). Neste contexto, estabelecemos como principal objectivo do 

nosso trabalho perceber a importância que estas vertentes 

assumem na realização de eventos desportivos e de que formas se 

manifestam. Desejamos também conhecer todos os passos 

organizativos necessários levar a cabo na organização de um 

evento bem sucedido, realizando posteriormente um guião. Para 

este efeito procedemos à revisão da literatura e após a análise 

concluímos que para além da vertente organizacional, as vertentes 

políticas, económicas e sociais são tão ou mais importantes para a 

realização dos acontecimentos desportivos. Adquirimos o desejado 

conhecimento detalhado para a realização do guião. Por último 

concluímos que receber um grande evento desportivo pode ser uma 

proposta vencedora para todos os envolvidos. 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: EVENTO DESPORTIVO; POLÍTICA; ECONÓMICA; SOCIAL; 

ORGANIZACIONAL 
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I. INTRODUÇÃO 
 

O desporto tem-se tornado um assunto internacional de grandes 

proporções, atraindo uma quantidade considerável de atenção dos media, 

dinheiro, participantes e interesses políticos. De acordo com esta perspectiva 

está Kurtzman (2001) citado por Campos (2003), referindo-se ao desporto 

como uma indústria multimilionária que se tem tornado uma força dominante na 

vida de milhões de pessoas por todo o mundo. 

 

Se atentarmos para o mundo que nos rodeia de facto deparamos com: 

um número de programas e de canais televisivos dedicados ao desporto cada 

vez maior (e.g., SportTV, SportTV2, EuroSport, DSF, Fox Sports, ESPN, C7 

Sports, etc.); o aumento da aclamação pública dos desportistas profissionais de 

um amplo leque de desportos (e.g., Luís Figo, Michael Jordan, Michael 

Shumacher, etc.); as largas quantias de dinheiro que são gastas por empresas 

de ramos diversos que, directa ou indirectamente, patrocinam eventos, equipas 

e indivíduos procurando vantagens comerciais; o crescimento do merchandise 

associado a desportos e equipas desportivas; a publicidade e actividade 

promocional significativa associada a competições e eventos desportivos 

nacionais e internacionais (e.g., Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais e 

Continentais de Futebol e outras modalidades desportivas, o Grand Slam de 

Ténis, o Grande Prémio de Fórmula 1, Taça de Portugal, etc.) e; o multiplicar 

de novas infra-estruturas desportivas (e.g., marinas, campos de golfe, 

estâncias de esqui, etc.); o aumento das oportunidades de participação 

desportiva, especialmente nas economias ocidentais, devido à mudança dos 

padrões de lazer, envelhecimento da população, aumento dos ordenados 

disponíveis e consciencialização dos benefícios da actividade física (Campos, 

2003). 

 

O “show-business” desportivo percorreu tudo e todos. Aperfeiçoou as 

técnicas de mercado. Aplicou o marketing. Projectou a imagem. Alimentou o 

consumo mediático. Retirou-lhe as mais valias decorrentes de ser um 
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fenómeno de massa. Serviu-se para fins publicitários. Intensificou as relações 

económicas. Serviu de meio de afirmação política e ideológica sentou-se à 

mesa das negociações face a conflitos mundiais. Foi utilizado como arma 

política (Carvalhido, 2002). 

 

O espectáculo desportivo é uma linguagem universal, falada e 

compreendida por todos os povos, de todas as nações, independentemente 

dos seus fundamentos políticos, raciais ou religiosos (Carvalhido, 2002 citando 

a H.C.S.F.L., 1997). 

 

 

Também Portugal tem sido palco de grandes eventos desportivos, como 

sejam, a Fase Final do Campeonato do Mundo de Andebol de 2003, o “Masters 

de Ténis” em Lisboa, a Fase Final do Campeonato Europeu de Futebol de 

2004, Rallye Lisboa – Dakar 2006 etc., os quais provocaram a movimentação 

de inúmeras pessoas (i.e., participantes, espectadores, juízes, meios de 

comunicação social, etc.). Além disso, também tem sido alvo de 

desenvolvimento de infra-estruturas desportivas de nível mundial, algumas 

para albergar alguns dos eventos acima mencionados, como sejam os estádios 

de futebol, pavilhões multidesportivos, etc., e outras capazes de, por si só, 

atraírem inúmeros turistas, como sejam, os campos de golfe, as marinas, etc. 

(Campos, 2003). 

Com efeito desde 1998, ano em que a candidatura de Portugal foi 

considerada a candidatura vencedora, até Julho de 2004, momento do 

encerramento do evento, o assunto Euro 2004 foi notícia quase permanente na 

comunicação social, não só no tema estritamente desportivo, mas também nos 

vários aspectos que um evento desta natureza envolve (Ribeiro et al., 2004). 

 

Os eventos desportivos podem mudar a imagem de uma cidade ou até 

mesmo de um país, expandindo o seu comércio, estimulando a sua economia e 

contribuir para a introdução de novos produtos e explorar novos mercados. 

Têm a habilidade de unir os povos que compartilham experiências e objectivos. 
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São um grande negócio, envolvendo de forma significativa patrocinadores e 

organizadores do desporto que pretendem alcançar determinados mercados 

alvo. Os eventos têm um campo de visão e impactos elevados e podem ser 

uma forma eficaz de atingir mercados específicos. 

O organizador do evento desportivo é o realizador de um espectáculo 

onde não é a vedeta mas acarreta com a responsabilidade. Quaisquer que eles 

sejam, os eventos desportivos requerem meios que podem ser extremamente 

importantes. Do melhor uso destes meios depende também o êxito do evento. 

Se estes meios forem insuficientes, se acabarem por faltar ou se forem 

utilizados sem pertinência é todo o equilíbrio do projecto espectáculo, assim 

como do projecto económico, que pode falhar (Barreau, 2001). 

 

O sucesso da sua execução depende de um planeamento minucioso 

que envolve várias etapas operacionais. Antecipar o inesperado, organizar 

infra-estruturas equivalentes às de uma pequena cidade, contar com recursos 

humanos eficazes e tecnologia de última geração, são ingredientes essenciais 

no complexo processo que envolve acolher um grande evento desportivo.  

 Os atletas de alta competição chegam às provas sabendo de antemão 

que o menor erro, num momento de hesitação ou distracção, numa fracção de 

segundo, pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Sabem também 

que, perdendo ou ganhando, todos os seus movimentos serão analisados por 

milhões de pessoas. Mas nos eventos desportivos mundiais não apenas os 

atletas são avaliados; todos aqueles que estão nos bastidores – os 

organizadores – sabem que um pequeno passo em falso pode ocasionar 

perdas desastrosas de receita e até de credibilidade. Vários anos de 

planeamento e desenvolvimento podem acabar em breves momentos de glória 

ou em décadas de desespero (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

Segundo Correia (2001) um evento desportivo implica a gestão de 

processos economicamente significativos. Tal situação exige um conjunto 

alargado de compromissos nacionais e internacionais, de alianças internas e 

externas, de parcerias com organismos públicos, patrocinadores e media. Em 
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termos da comunidade, em evento tem de ser encarado, explorado e 

desenvolvido pensando-se nos benefícios que pode trazer ao nível da 

promoção turística, valorização política, receitas fiscais, rentabilização de 

estruturas locais, dinamização da economia e desenvolvimento do desporto. 

Hoje, vivemos e trabalhamos em organizações que tem de demonstrar 

capacidade para aprender, de forma a acompanharem as grandes mudanças 

políticas, económicas e sociais que varrem o mundo do desporto (Pires, 2001). 

Do ponto de vista das pessoas, quer sejam os praticantes, os 

espectadores, os colaboradores ou os organizadores, um evento desportivo só 

pode ser gerido como algo individual excitante, composta por momentos 

únicos. A excitabilidade do evento é de extrema importância na participação de 

voluntários, na angariação de patrocinadores e na venda de bilhetes (Correia, 

2001). 

 

Como efeito de demonstração, o EURO2004 deve ser preservado para 

as restantes modalidades desportivas que pretendam organizar eventos com 

dimensão internacional, em particular o acompanhamento da acção pública, a 

obrigação de apresentação de cadernos de candidatura, robustos do ponto de 

vista técnico e fundamentados nos panos económico e financeiro, pois a 

realização do EURO2004 cumpriu todos os objectivos que, na altura da 

candidatura, se colocaram nos vários planos: desportivo e cultural, económico 

e social e enquanto meio de difusão da imagem de Portugal no Mundo. Assim 

permitiu a renovação e a modernização necessárias dos estádios de futebol 

das grandes cidades no sentido da qualidade, não só para os praticantes como 

para o público, ao mesmo tempo que proporcionou uma imagem positiva do 

País na forma como encarar o espectáculo desportivo. 

  

Nesta perspectiva, pretendemos com este trabalho aprofundar os 

nossos conhecimentos relativos à organização de eventos desportivos, não só 

sob o ponto de vista organizacional, mas também o conjunto de vertentes que 

lhe estão associadas, e são elas a Vertente Política, a Vertente Económica e a 

Vertente Social, de modo a perceber qual o seu grau de importância para a 
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realização desses acontecimentos.  

Para além disso pretendemos elaborar um “Guião” que nos permita a 

passo a passo, desenrolar todos e cada um dos múltiplos actos necessários 

para a realização do mesmo apontando algumas recomendações como 

também práticas a evitar, com o intuito alcançar o sucesso que deve estar 

implícito a este tipo de organização. No entanto estamos conscientes de 

algumas lacunas, pois seria quase impossível detalhar e relatar todas as 

necessidades que têm a organização de qualquer evento. 

 

Deste modo procedemos a uma revisão da literatura dedicada a esta 

área do conhecimento, no sentido de fornecer uma definição do que é um 

evento desportivo partindo da análise das implicações politicas, económicas e 

sociais que estes encerram para além das implicações organizacionais já mais 

populares em estudos da área. Para além de relacionar desde todos os 

âmbitos imagináveis e previsíveis, todas e cada uma das necessidades que 

vão surgindo, ou que podem surgir, antes durante e depois da realização de 

um evento. 

 

Passo então a apresentar resumidamente a estrutura da presente 

Dissertação de Licenciatura que se dividirá em quatro partes fundamentais. 

Numa primeira parte será feita uma abordagem conceptual dos eventos 

desportivos. A segunda parte é constituída pela análise superficial das 

vertentes políticas, económicas e sociais. Na terceira parte será feita uma 

abordagem mais exaustiva da vertente organizacional. Por último, as 

conclusões finais serão uma forma de reflectir sobre os resultados obtidos. 
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II. DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 
 
II.1 EVENTO DESPORTIVO – ASPECTO CONCEPTUAL 
 

 

 A definição da palavra evento tem dois sentidos, no seu mais puro estilo 

linguístico, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa: 

 Acontecimento/ Ocorrência/ Eventualidade 
 Sucesso  

 

 Sem dúvida, as duas estão relacionadas e sem dúvida, as duas definem 

perfeitamente o que a nível popular se entende por evento. 

Se de facto vai acontecer, é desejável que suceda com as máximas 

garantias de êxito e com a quase absoluta segurança de que seremos capazes 

de prever todas as circunstâncias que o envolvem para que o seu desenrolar 

seja o mais perfeito possível. 

Barreau (2001) divide a definição de evento desportivo em três pontos: 

a) O evento desportivo é um espectáculo; b) O evento desportivo é um produto; 

c) O evento desportivo é uma empresa. 

Podemos definir um grande evento ou acontecimento desportivo como 

aquela actividade desportiva que conta com um alto nível de repercussão 

social traduzido numa forte presença dos meios de comunicação e que gera 

por si mesmos benefícios económicos (Sanz, 2003).  

 Segundo Almeida (2001) citando Blanc (1999) refere que os eventos 

desportivos são todas as organizações humanas que visam oferecer serviços 

desportivos de uma forma ideal. Isto não exclui as actividades comerciais que 

são meio de realizar directa ou indirectamente um serviço desportivo. 

 

 De entre estes acontecimentos queremos destacar os «grandes e mega-

eventos desportivos», os quais são acontecimentos de grande dimensão 

realizados, por uma ou mais vezes, mas de duração limitada. Entram nesta 
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classificação acontecimentos como os Jogos Olímpicos, as fases finais dos 

campeonatos mundiais e europeus de futebol, atletismo e de outras 

modalidades, eventos automobilísticos como Rallye Dakar e muitos outros.  

 Podem, ainda, ser considerados eventos desportivos os eventos 

realizados para celebração da vitória numa competição.  

Quer isto dizer que as actividades periódicas, os acontecimentos 

repetitivos ou os actos que se realizam dentro do trabalho diário, por mais 

completos e importantes que sejam, não estão dentro da nossa definição. Por 

exemplo, actividades desportivas diárias, cursos desportivos, já fazem parte do 

nosso trabalho diário e por isso não são eventuais.  

Portanto trata-se de qualquer outro tipo de actividades ou actos, sempre 

eventuais ou esporádicos, que requerem a maior atenção e programação 

porque a sua realização requer também, outros condicionantes, trabalhos e 

previsões não habituais.  
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II.2 VERTENTE POLÍTICA 
 

Hoje em dia, o desporto representa uma arma estratégica ao dispor de 

qualquer nação para promoção da sua imagem. Quanto melhor estiverem 

organizados os eventos desportivos, maiores serão os efeitos positivos na 

promoção desse país, em actividades tão diversas como o turismo, o comércio, 

e outras. 

 Neste sentido um evento desportivo pela sua natureza mediática é 

muitas vezes um acontecimento politicamente apelativo (Carvalhido, 2002). 

  

O relatório encomendado pela UEFA e pela Federação Suiça de Futebol 

acerca dos impactos do Euro 2008 refere que a nível político, serão 

implementados vários conceitos de infra-estruturas pelas autoridades locais, 

federais, e nacionais da Suíça, e que esta intensa cooperação entre todos os 

factores políticos representa um ganho qualitativo para a sociedade, que 

beneficiará dos resultados do planeamento de infra-estruturas a longo prazo. 

Desta forma, estes planos podem gerar mais investimentos públicos e privados 

no futuro e, assim, influenciar positivamente a economia local. 

 O principal beneficiário do UEFA EURO 2008TM será a indústria do 

turismo nas regiões em que se disputarão jogos do torneio, já que será aí que 

os visitantes gastarão mais dinheiro. Para além disso, a organização do UEFA 

EURO 2008TM na Áustria e Suíça, beneficia não só os dois países mas também 

a população europeia (Rütter et al., 2004). 

Segundo Pereira (2005) a relação entre Desporto e Turismo tornou-se 

num fenómeno emergente na sociedade actual. 

No entender de Turco et al (2002) citado por Campos (2003), a política 

encontra-se no centro do sistema de turismo desportivo. De facto, a 

intervenção dos órgãos governativos, no que se refere ao turismo desportivo, 

pode assumir formas e dimensões muito diferenciadas, das quais destacamos, 

tal como Cunha (2001) citado por Campos (2003) o faz em exclusivo para o 

turismo, as seguintes: coordenação, promoção, regulamentação, criação de 

incentivos e estímulos de produção. 
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Coordenação – um dos papéis mais importantes dos órgãos 

governativos é o da coordenação dos diferentes intervenientes públicos no 

turismo desportivo bem como das acções e estratégias que desenvolvem e 

que, frequentemente, entram em conflito. A diversidade de interesses 

envolvidos, a fragmentação dos organismos intervenientes (órgãos centrais, 

regionais e locais, municípios, associações, organizações não governamentais) 

e os diferentes aspectos do turismo e do desporto relativamente aos quais 

actuam, criam obstáculos à tomada de decisões convergentes para alcançar 

objectivos de interesse geral, o que justifica a acção coordenadora do Estado. 

 

Promoção – na maior parte dos casos, a responsabilidade da promoção 

do país como um destino turístico ou das suas regiões no estrangeiro tem sido 

assumida, desde há muito, pelos respectivos Governos. As operações de 

publicidade, marketing, de relações públicas ou de participação em eventos 

especiais competem aos organismos nacionais de turismo, directamente ou 

através de delegações instaladas nos principais países emissores. A sua 

acção, contudo, pode realizar-se no próprio país pelo apoio ou pela 

organização directa de acontecimentos especiais que promovam a imagem do 

país externa e internamente (Jogos Olímpicos, Grande Prémio de Fórmula 1, 

Fases Finais de Campeonatos do Mundo ou Continentais, etc.).  

 

Regulamentação – os órgãos governativos, devido à sua natureza e 

papel regulamentador e fiscalizador, têm influência ao nível das actividades 

turísticas e das actividades turísticas desportivas. Por exemplo, as associações 

e organizações desportivas que estabelecem regras e condutas para os 

participantes e fãs; os governos locais, regionais e estatais, os quais 

regulamentam as viagens e o turismo e, controlam e financiam necessidades 

infra-estruturais, etc.; as organizações reguladoras nacionais e internacionais 

que desenvolvem regulamentação específica para as viagens; os órgãos 

governativos dos países que regulam acerca de onde e quando os seus 

cidadãos podem viajar e, muitas vezes, quanto dinheiro podem gastar no país 
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estrangeiro de destino. 

 

Estímulo – de acordo com o interesse e a importância que atribuem ao 

turismo como factor de desenvolvimento económico e social, os Estados 

podem conceder à iniciativa privada estímulos e facilidades, sobretudo para o 

desenvolvimento turístico de certas zonas e para a criação de novos produtos 

turísticos ou para o lançamento de certos tipos de serviços e equipamentos 

considerados de interesse para a atracção ou permanência dos visitantes. Tais 

estímulos e facilidades podem assumir formas e amplitude muito diversificadas 

como sejam: isenções fiscais relativas ao investimento e/ou à exploração 

turística; concessão de apoios financeiros através de subsídios e de 

empréstimos a taxas de juro reduzido; patrocínio, em parceria com outras 

organizações, de estudos sobre a evolução do turismo, os empregos criados 

na actividade, a sua importância económica, a avaliação das necessidades de 

formação profissional, etc.; e, por último, promoção, marketing e informação 

com vista a atrair a procura de investimentos. 

   

No entanto consideramos que relativamente aos eventos desportivos a 

acção dos órgãos governativos torna-se mais evidente ao nível da Promoção 

do Estímulo. 

  

Segundo o Primeiro-ministro, José Manuel Durão Barroso, in Resolução 

do Conselho de Ministro nº 28/2004, a fase final do Campeonato Europeu de 

Futebol de 2004, evento de reconhecido interesse nacional, permitiria uma 

projecção internacional de Portugal jamais alcançada por nenhum outro 

acontecimento desportivo realizado no nosso país. Afirmou também que a 

conclusão atempada dos 10 estádios que serviram de palco ao Euro 2004 

atestava, desde logo, a transparência e o rigor que o Governo elegeu como 

traves mestras deste processo.  

Ribeiro et al. (2004) afirma que a divulgação da imagem do País durante 

o pré-evento e o evento atingiu um público muito vasto. Em termos de 

audiência televisiva, cerca de 1.287.220.078 pessoas assistiram aos vários 
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jogos da fase final do torneio nos principais mercados (França, Alemanha, 

Itália, Holanda, Portugal, Espanha e Reino Unido). Aproveitando o período pré-

evento a campanha de promoção de Portugal cujos objectivos estratégicos de 

divulgação foram, no plano externo, potenciar a imagem de Portugal e da oferta 

nas áreas do comércio e turismo, a nível interno, a sensibilização da sociedade 

portuguesa para a importância que uma imagem positiva do País representa 

em termos económicos, culturais e desportivos. 

 

  Barroso (2004) acrescentou ainda que é numa perspectiva de rigor no 

desenvolvimento das diversas tarefas que compõem uma organização desta 

natureza que se mostra conveniente que todas as entidades envolvidas 

concluam e implementem os respectivos projectos, designadamente no que se 

refere à segurança, aos transportes, às acessibilidades, à saúde e à logística 

em geral, de modo a que tudo esteja nas condições necessárias à realização 

do evento. Nesta linha, o conselho de ministros estabeleceu que a sociedade 

Portugal 2004 prestaria o apoio financeiro às acções que a estrutura de 

acompanhamento permanente do Euro 2004 entende-se levar a efeito, 

devendo as mesmas ser submetidas a enquadramento orçamental. 

  A ajuda pública, cerca de 205.857.980 euros, foi direccionada para a 

Comparticipação em Estádios e Estacionamentos (104.674.350€, equivalente a 

50,9%), a Realização de Acessibilidades (65.134.952€, equivalente a 31,6%) e 

Promoção e Acompanhamento do Evento 36.048.678€, equivalente a 17,5%), 

segundo Ribeiro et al. (2004). 

 

 

A força politica dos grandes eventos desportivos, nomeadamente os 

jogos olímpicos, os campeonatos do mundo de atletismo ou futebol, não têm 

qualquer comparação com outras organizações não governamentais, presentes 

na esfera internacional. Por exemplo, foram conseguidos avanços 

democráticos espectaculares na Coreia do Sul aquando da celebração dos 

Jogos Olímpicos de Seul, algo que nem a ONU nem outros organismos 

internacionais conseguiram obter (Sanz, 2003). 
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 No entanto, os organizadores devem estar conscientes de todos os 

temas políticos que possam entrar em conflito com um evento de grande 

escala, em particular os que possam ocorrer quando estão envolvidos dois 

países. Em 1996, por exemplo, a FIFA tomou a decisão inédita de seleccionar 

a Coreia do Sul e o Japão para o Campeonato Mundial de Futebol. No entanto, 

as preparações do evento foram afectadas por questões políticas quando 

ambos os países decidiram criar o seu próprio comité organizador 

(Mangalorkar & Benett, 2003). 

 Uma das primeiras questões que o Comité Olímpico Internacional 

analisa é o grau de consenso que há relativamente a uma candidatura entre os 

cidadãos de um país e os conflitos políticos ou sociais que podem existir e que 

poderiam interferir nos Jogos, de forma que os países e as cidades candidatas 

estabelecem acordos com os grupos políticos e sociais em relação ao projecto 

que se apresenta.  

 

Na opinião de Sanz (2003) esta influência positiva pode, igualmente, 

favorecer avanços democráticos na China, pois a celebração dos Jogos 

Olímpicos de Pequim em 2008 serão o trampolim para um país de mais de mil 

milhões de habitantes mas muito pouco conhecido apesar da sua cultura 

milenar.  
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II.3 VERTENTE ECONÓMICA 
 

Hoje a actividade desportiva se entrelaça com o resto das actividades 

económicas formando um sistema que é difícil de explicar de forma isolada 

(Sanz, 2003). 

A organização de eventos ou acontecimentos desportivos é um dos 

grandes campos da economia do desporto, e a organização dos mesmos gera 

não só receitas directas para financiar uma boa parte dos eventos, mas 

também deixam na cidade ou país várias infra-estruturas. 

 Ora, os mega-eventos desportivos, e especialmente os “mais-mega” de 

todos eles, os Jogos Olímpicos, implicam hoje importantes e diversificados 

efeitos/resultados, nos quais são mais relevantes, desde o início, os de 

natureza económica (Preuss, 2004 a, b citado por Pires et al. 2005).  

 

 Os efeitos esperados destes acontecimentos, que em regra exigem a 

mobilização de consideráveis meios financeiros, são: (1) aumento da cobertura 

publicitária e de informação através dos meios de comunicação internacional 

e/ou mundial; (2) melhoria e expansão das infra-estruturas turísticas e dos 

serviços de turismo; (3) aumento das actividades promocionais das indústrias 

do turismo a fim de capitalizar o ambiente favorável que o ambiente cria; e, por 

fim, (4) o aumento dos fluxos turísticos durante e após o acontecimento 

(Campos, 2003). 

 

A ocorrência dos Jogos Olímpicos em cada um dos países hospedeiros 

é precedida de um processo de longa maturação, o qual se inicia com a 

decisão de concorrer mais de 10 anos antes, e é desenvolvido ao longo de 

todo o período que medeia desde a decisão final de atribuição do Comité 

Olímpico Internacional até à data dos Jogos. E, depois dos Jogos, no “pós-

período”, o processo ainda decorrerá por vários anos, talvez por mais de 10 

anos, nos quais faz todo o sentido avaliar os impactos económicos dos Jogos 

(Monagas & Botella, 2002; New South Wales, 1997, 2002 citados por Pires et 

al., 2005). Este processo de longa maturação implica que sejam usados 
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métodos adequados de análise dos impactos e efeitos económicos dos Jogos, 

não apenas para antever esses efeitos mas também para confirmar, numa 

postura de avaliação posterior, os resultados económicos reais para a cidade e 

o país hospedeiros desse especial “mega-evento desportivo” que são os Jogos 

Olímpicos. 

 

Os mais recentes Jogos Olímpicos têm sido avaliados nos seus efeitos 

em termos de impactos económicos, tal como os princípios da ciência 

económica e de avaliação prescrevem, através de estudos de impactos 

macroeconómicos ou de análises custos-benefícios. Mas todos estes estudos 

são avaliações anteriores, as quais obedecem necessariamente a hipóteses e 

previsões cujos valores reais apenas podem ser confirmados por estudos 

posteriores, os quais se tornaram naturalmente extremamente necessários. Os 

estudos dos impactos económicos dos Jogos Olímpicos acima referidos, 

nomeadamente aqueles que utilizam metodologias de impacto 

macroeconómico apresentam dados quantitativos acerca do produto e do 

rendimento (relacionados com o PIB), e do emprego e turismo, os quais se 

desdobram em impactos directos, indirectos (Pires et al. 2005). 

 

Por outro lado, nas análises de custos-benefícios, das quais o relatório 

do UEFA EURO 2008TM é o exemplo mais recente, é possível verificar que a 

fase final do UEFA EURO 2008TM trará benefícios consideráveis para a Suiça a 

nível financeiro, social e cultural. O impacto económico total, directo e indirecto, 

será substancial: as receitas totais atingirão cerca de 432 milhões de euros e 

um valor acrescentado de 250 milhões. A receita geral gerada é equivalente à 

de uma empresa média na Suiça. 

O impacto económico do EURO 2004, directo e indirecto, associado ao 

Programa de investimentos foi, nos três anos: Produção: 1.906,1 milhões de 

euros; Emprego: 39.363 pessoas; Remunerações: 370,5 milhões de euros. 

Contribuição para o PIB: 0,11% no ano 2002, 0,32% no ano 2003, e 0,11% em 

2004. 

A enorme importância do UEFA EURO 2008TM como grande evento 
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desportivo, em comparação com outros eventos deste género, é claramente 

demonstrada pelas receitas de 194 milhões de euros geradas pelo orçamento e 

pelo turismo, acrescenta o relatório, fazendo uma comparação com outros 

grandes eventos desportivos realizados na Suiça. A receita comparada da 

Maratona Engadine é cerca de sete milhões de euros, por exemplo, enquanto a 

dos Campeonatos de Remo de 2001, realizados em Rotsee, é de 5,5 milhões e 

das Corridas Internacionais de Ski DE Luberhorn de 4,5 milhões. O documento, 

preparado pela Rütter e Partner, em conjunto com o Instituto de Estudos 

Avançados (HIS) de Viena, revela que o impacto económico do torneio, o maior 

evento jamais realizado na Suiça, será enorme, em particular para o turismo 

(Rütter et al 2004). 

  

Campos (2003) afirma que o turismo é, em Portugal e em vários outros 

países, um dos mais relevantes sectores da actividade económica, sendo bem 

visível a sua contribuição para a criação de riqueza e melhoria do bem-estar 

dos cidadãos: pela produção e emprego que cria, pelo investimento e inovação 

que promove, pelo desenvolvimento de infra-estruturas colectivas que estimula, 

pela preservação do ambiente e recuperação do património histórico e cultural 

que favorece, pelas oportunidades de desenvolvimento regional que representa 

e pelas necessidades dos indivíduos que satisfaz. Mais, o turismo é 

considerado por muitos como um sector estratégico na contribuição para o 

crescimento da economia nacional. 

 Podemos ainda salientar que o desporto se inclui, na actualidade, entre 

as principais razões da deslocação de pessoas, seja para assistir a 

espectáculos desportivos, seja para a prática de uma actividade de carácter 

desportivo (Cunha, 2001 citado por Campos, 2003). De facto, eventos 

desportivos de massa têm sido realizados em muitas partes do mundo e 

deliberadamente organizados para atrair turistas. Por exemplo, na Maratona de 

Nova York de 1997 estiveram presentes 28 000 participantes, dos quais 12 000 

eram provenientes de outros países e, mais recentemente, aquando da Final 

da Taça UEFA 2003, estiveram presentes no Estádio Olímpico de Sevilha 

aproximadamente 50 000 espectadores, dos quais poucos eram espanhóis. 
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O impacto directo no turismo, no período do EURO 2004, foi 

relativamente ao Efeito quantidade (Junho 2004/Junho2003) 20%; Efeito preço 

(Junho 2004/Junho2003) 41%; Exportação de turismo, associada ao Euro2004: 

40% dos proveitos turísticos totais no mês de Junho (Ribeiro e tal., 2004). 

Em Sevilha, uma cidade que fecha hotéis durante o mês de Agosto, teve 

durante o Campeonato do Mundo de Atletismo à volta de 90% de ocupação em 

hotéis de cinco estrelas, de 96% nos de quatro estrelas e de 85% nos de 3 

estrelas (Sanz, 2003). 

 

 O que o UEFA EURO 2008TM tem de tão valioso para o turismo é que 

atrai muitos espectadores estrangeiros, tem por isso um potencial considerável 

para a indústria suíça do turismo ganhar novos clientes. Para além disso, 

graças ao impacto turístico do UEFA EURO 2008TM,os gastos dos 

espectadores estrangeiros darão uma contribuição para a balança de 

pagamentos da economia suíça. Terão de ser preparadas ofertas atractivas 

para os visitantes, destinadas a gerar estadias mais longas. 

 Em primeiro lugar, os europeus terão a possibilidade de assistir a um 

jogo a uma distância relativamente curta de casa, o que não aconteceria se o 

país organizador não fosse do centro da Europa, afirma o relatório. Em 

segundo lugar, devido à distância curta, mais pessoas poderão ter dinheiro 

para suportar uma viagem mais barata (Rütter et al., 2004). 

 

No plano económico, a realização do EURO2004 pautou-se pela eficácia 

na gestão através cumprimento dos prazos de realização, controlo dos 

cronogramas físico e financeiro e transparência nos processos de fiscalização 

e controlo, informação atempada ao público; Eficiência económica: custos 

unitários baixos em comparação com programas similares, ajuda pública 

inferior ao previsto, custos reduzidos de controlo público, programas 

inovadores dos Promotores privados; Capacidade organizacional: modelo 

institucional eficiente para a realização do evento; Impactos positivos na 

economia: efeitos positivos do programa de investimento a nível do aumento da 

produção, das remunerações e do emprego associados, efeitos positivos no 
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turismo, em particular durante o evento; Criação de uma imagem positiva do 

País através da capacidade organizacional do evento, do acolhimento 

proporcionado aos adeptos e das condições turístico-culturais das localidades 

onde se realizaram os jogos (Ribeiro et al, 2004). 
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II.4 VERTENTE SOCIAL 
 

Se no capitulo anterior falamos das implicações económicas que se 

podem considerar na organização de grandes eventos desportivos, também 

seria interessante falar de outro tipo de implicações que apesar de serem 

menos evidentes, são uma realidade e, em muitos casos, tão ou mais 

importantes que as implicações económicas, humanamente e culturalmente 

falando. 

  

O presidente do Comité Olímpico Internacional publicou um artigo na 

Revista Olímpica em 2001 no qual expressa que o desporto deve ser mais 

puro, mais solidário e mais humano (Sanz, 2003). 

 O desporto têm uma série de valores que impulsionam a solidariedade 

entre povos, servem muito bem como veiculo de transmissão intercultural, e 

para conhecer e melhorar os países e as sociedades menos avançados. O 

intercâmbio cultural de um campeonato da Europa é muito menor que nos 

Jogos Olímpicos com a participação de todos os continentes com culturas 

muito distintas. É este um dos factores mais interessantes que acontece num 

grande evento desportivo e que dificilmente encontramos noutras actividades 

sociais, já que é bastante improvável reunir massivamente representantes de 

cinco continentes, com os seus diferentes costumes e com níveis sociais e 

económicos diferentes. 

 Nos Campeonatos do Mundo de Atletismo ou nos Jogos Olímpicos 

participam mais de 200 países e os alojamentos realizam-se numa aldeia 

olímpica com todos os atletas juntos, logo a inter-relação é inevitável: a mesma 

zona de refeições, o mesmo espaço de treino, os mesmos transportes. 

 Estas concentrações em massa de desportistas a que juntamos os 

treinadores, médicos, dirigentes, jornalistas, adeptos ou espectadores de todo 

o mundo permitem um magnífico intercâmbio cultural. 

 Precisamente, na celebração dos Jogos Olímpicos de Pequim 

encontramos os benefícios que apontamos neste capítulo, pois trata-se de um 

país em vias de desenvolvimento com um forte progresso económico. O 
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intercâmbio cultural pode ser muito mais forte do que se viveu nos Jogos 

precedentes, pois tanto Barcelona, como Atlanta, Sydney ou Atenas pertencem 

ao mesmo tipo de civilização com um desenvolvimento cultural parecido, mas a 

China é um país muito pouco conhecido e com uma cultura muito própria 

(Sanz, 2003). 

Por tudo isto o evento desportivo deve ser então encarado como um 

facto social. O espectáculo que proporciona é não só um suporte de 

diferenciação como também um veiculo de valores e de representações sociais 

(Ferrand, 2001). 

 

 O relatório elaborado acerca dos impactos do Euro 2008 descreve a 

forma como o campeonato irá aumentar a identificação das pessoas com a 

região em que decorrerá. Afirmando que a opinião pública é afectada 

positivamente por grandes eventos desportivos, tanto no estrangeiro, como no 

próprio país, que os anfitriões ficam orgulhosos por poderem lidar com um 

grande desafio, o que resulta num aumento de auto-estima e de orgulho 

nacional. Acrescenta que a construção de novas infra-estruturas desportivas 

aumentará o bem-estar da população, enquanto a consciencialização e a 

imagem do evento irão contribuir para criar uma visão positiva dos estrangeiros 

sobre a Suíça e as suas cidades. Os media também poderão ser utilizados 

para enviar mensagens positivas sobre a Suíça, ajudando ao desenvolvimento 

de novas perspectivas e servindo como ponto de partida para futuras iniciativas 

políticas, culturais e sociais (Rütter et al 2004). 

 

No que diz respeito à comunidade, o evento deverá ser encarado, 

explorado e desenvolvido tendo em consideração todo o tipo de benefícios que 

este poderá fomentar. Segundo este ponto de vista, os eventos desportivos 

poderão servir como catalizador a vários níveis, nomeadamente no que 

respeita à promoção turística, à valorização política, às receitas fiscais, à 

rentabilização das estruturas locais, à dinamização da economia e ao 

desenvolvimento do desporto (Correia, 2001). 
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Ribeiro et al. (2004) afirmam que o projecto cultural do Euro2004 atingiu 

os objectivos inicialmente propostos, nomeadamente em quatro pontos 

relacionados com: a valorização do património cultural de cada cidade anfitriã, 

a promoção de orgulho cívico e auto-estima nacionais, a promoção de uma 

imagem positiva do país nos domínios imanentes à cultura no contexto da 

identidade europeia de Portugal, e a afirmação das actividades culturais como 

uma das valências do cabaz turístico nacional em articulação com uma oferta 

desportiva de excelência. 

 

O impacto na esfera desportiva do EURO2004 manifestou-se na eficácia 

da organização de um dos maiores eventos desportivos da actualidade 

mundial. As infra-estruturas desportivas foram alvo de benefícios profundos, 

que de outra forma não surgiriam tão cedo, que são uma mais valia desportiva 

para o futebol profissional e para outras modalidades e níveis de prática, 

integrando-se simultaneamente em novos espaços urbanos de aceitação geral 

das populações locais ao garantir-lhes novos espaços para a fruição do lazer 

desportivo e recreativo (Ribeiro et al., 2004). 

 

Um evento desportivo, como todos os serviços, satisfará não toda e 

qualquer pessoa, mas um conjunto de pessoas e organizações que encontram 

nesse acontecimento as condições suficientes para se envolverem emocional e 

economicamente. Fica pois o desafio para a gestão do evento que consiste, 

neste caso, na escolha de quem se quer agradar o que traz vantagens na 

clarificação das relações e no geral nas decisões subsequentes. Dentro desta 

linha de pensamento, a segmentação dos interessados é cada vez mais uma 

exigência, o que deve levar a organização do evento a ponderar a quem quer 

agradar entre as diversas opções de espectadores, de patrocinadores e de 

outras organizações.  

 

Desta forma, o sucesso de um evento desportivo pode medir-se através 

do seu impacto social, ou seja, este representa um acontecimento social que 

desperte a atenção das pessoas, dos media e das entidades públicas e 
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privadas. O objectivo primordial dos gestores de eventos desportivos é fazer 

com que estes deixem uma marca duradoura no colectivo histórico da nação 

que acolhe o evento e da população mundial (Carvalhido, 2002). 
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II.5 VERTENTE ORGANIZACIONAL 
 
II.5.1 PLANIFICAÇÃO 
 

 

É necessário e até imprescindível planear cuidadosa e meticulosamente 

todos os passos a serem dados para a realização de um grande evento 

desportivo, para que na sua fase final de execução nada possa falhar estando 

inclusivamente previstas soluções de recurso no caso do erro acontecer, o 

planeamento antecipado é essencial para o sucesso de um evento desportivo, 

que depende exclusivamente das medidas e decisões que foram tomadas 

anteriormente (Almeida, 2001). 

 

Este planeamento deve ser faseado no tempo decrescendo até se 

chegar ao evento desportivo, sendo a realização do evento a fase mais curta 

de todo o processo. 

 

Deste modo a gestão de um evento desportivo é acompanhada de fases 

distintas as quais podem variar em número e denominação conforme os 

autores. 

 

 

 

II.5.1.1 FASES DA GESTÃO DE UM EVENTO DESPORTIVO 
 

Almeida (2001) baseado nos estudos de Ferrand (1995) e Parente et al, 

(1999) refere que podem ser consideradas quatro fases de gestão na 

organização de um evento desportivo, e que estas estão organizadas 

cronologicamente desde a ideia inicial até ao final do evento desportivo e são 

analisadas sob dois níveis, o operacional e o burocrático. Que são os Estudos 

Preliminares, Concepção, Actividade, Avaliação. 
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No entanto Sanz (2003) refere que desde o momento que se pensa na 

realização de um evento até à sua realização podem existir até seis fases, 

além de contemplar uma posterior à celebração do evento. Deste modo este 

autor refere sete fases que são: Fase Preliminar, Fase de Apresentação da 

Candidatura, Fase de Concepção e Formação do Comité Organizador, Fase de 

Planificação, Fase de Execução do Programa, Fase de Realização do Evento 

e, por último, Fase de Encerramento. 

Os nomes de cada uma destas fases explicam por si mesmo as 

diferenças sobretudo, a nível temporal de cada um dos acontecimentos. 

 

Após a análise efectuada à divisão executada por estes autores 

concluímos que de certa forma é difícil dissociar determinados acontecimentos 

e por isso consideramos que a denominação e o número de fases que de 

seguida apresentamos, através da conjugação dos autores, seja de certa forma 

mais adequada.  

 

Fase Preliminar – altura em que a ideia nasce, é necessário alcançar 

três objectivos: (1) A possibilidade de realizar o evento - as federações 

desportivas nacionais movem-se no sentido de fazer crer aos órgãos com 

poder de decisão que é possível, que é exequível organizar um grande evento 

desportivo numa determinada região ou país. (2) A intenção política em apoia-

lo - logicamente que se não houver receptividade ou interesse por parte dos 

lideres políticos o projecto não passará de uma ideia, no entanto se existir 

apoio institucional será a altura de se proceder à análise de todas as condições 

necessárias para o desenrolar de um determinado evento. (3) A segurança do 

seu interesse para o município/ País - Terão que ser feitos levantamentos, do 

envolvimento social e sua projecção futura.  

 

 Terá que ser elaborado um relatório de exequibilidade do evento a 

realizar, para que se possa trabalhar futuramente em bases de apoio sólidas e 

concretas. Podemos referir como exemplo o relatório encomendado pela UEFA 
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e pela Federação Suiça de Futebol (SFV-ASF) sobre a fase final do UEFA 

EURO 2008TM referido anteriormente. 

Neste relatório devem ser considerados os aspectos referidos no Quadro 

1 nos diferentes níveis Político, Desportivo, Social e Organizativo.  

 

Politico Desportivo 
Apoio incondicional do partido no governo ou no 

município 

Apoio dos partidos da oposição 

Cooperação de outras instituições 

Colaboração técnica das entidades afectadas 

Assistência de colaboradores desportivos 

especializados 

Apoio de voluntários entusiastas 

Social Organizativo 
Ajuda dos sindicatos em matéria de contratações e 

de assuntos laborais 

Colaboração dos meios de comunicação na 

difusão do evento 

Entusiasmo dos cidadãos 

Cooperação de funcionários chave 

Participação de profissionais especializados em 

diferentes âmbitos 

Contribuição de empresas colaboradoras 

 

 

Quadro 1 – Aspectos relacionados com os níveis Político, Desportivo, Social e Organizativo 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Segundo Ayora & Garcia (2004) é fundamental ainda nesta fase 

averiguar a capacidade económica, humana, técnica e operativa para 

conseguir o êxito, por isso é imperativo saber se existem a capacidade para 

realizar o evento; se dispõe de uma equipa humana de colaboradores; se o é 

tempo suficiente; se dispõe conhecimentos sobre o tema e se é exequível do 

ponto de vista económico. 

 

A segunda fase de gestão do evento é a Fase de Concepção e 
Apresentação da Candidatura, é nesta que se decide avançar para a 

realização do evento, mediante análise dos resultados obtidos na primeira fase. 

É onde se elabora o dossier de candidatura e se formaliza a intenção de 

organizar o evento perante as entidades internacionais competentes. No 

processo de candidatura existem regras bem definidas que não sendo iguais 

para todos os desportos são, no entanto, muito semelhantes na grande maioria 

dos seus aspectos.  
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Estas regras encontram-se expressa em manuais de candidatura, os 

quais podem ser elaborados por diferentes organismos quer nacionais quer 

internacionais. 

Estes manuais começam por enunciar as diferentes etapas do processo 

de candidatura e contêm explicações, recomendações, regras e obrigações 

que devem ser cumpridas pela entidade que se pretende candidatar (Monteiro, 

2001). 

A candidatura de uma cidade para abrigar um evento desse género 

surge em primeiro lugar no plano de trabalho, muito antes do próprio evento, e 

pode tornar-se um processo árduo e dispendioso. Por exemplo, as cidades 

candidatas aos Jogos Olímpicos podem ter de esperar cinco anos por essa 

honra. O processo começa com a constituição de um comité, cujos membros 

têm de preparar um plano contendo todos os pormenores do evento. 

  A proposta, juntamente com a estratégia para a candidatura, é factor 

chave. No entanto, a decisão final é baseada numa combinação de factores 

técnicos, económicos e políticos (Mangalorkar & Benett, 2003). A viabilidade de 

qualquer candidatura passa pelo apoio expresso do governo ou duma 

autarquia, conforme a amplitude da prova desportiva. 

Deste modo, o primeiro passo a dar será o estudo aprofundado do 

Manual de Candidatura. Se verificarmos que o seu conteúdo é exequível, então 

devemos proceder ao registo oficial da candidatura, tornando-se a cidade ou o 

país um candidato oficial a partir do momento em que entrega no organismo 

(internacional ou nacional) um documento com a proposta assinada pelas 

respectivas entidades oficiais e desportivas. A etapa seguinte será a de 

responder ao questionário ou requisitos indicados no manual (Monteiro, 2001). 

 

Um comité de candidatura bem sucedido deverá ter apoio local e 

internacional bem equilibrado, que passa por gerir o território político enquanto 

vai se mantendo permanentemente no topo da opinião pública. Assim que uma 

cidade é seleccionada, o comité de candidatura transforma-se em comité 

organizador e deve agir rapidamente para criar uma estrutura organizacional 

flexível – capaz de utilizar, de modo eficaz, a sua dimensão e capacidade ao 
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longo de todo o evento (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

Se a candidatura for aprovada passamos para a Fase de Planificação e 
Execução esta caracteriza-se pelo iniciar de uma série de procedimentos 

infraestruturais que terão que ser executados para que o evento se possa 

realizar. É organizado um dossier de realização que contem a descrição de 

todas as tarefas a executar e por quem, são então definidas as pessoas que 

ficarão responsáveis por um determinado departamento ou área de 

intervenção, e quais as funções a desempenhar nesse cargo.  

É ainda nesta fase que se faz o plano de recrutamento dos recursos 

humanos necessários, quer sejam voluntários ou profissionais, e que se inicia o 

recrutamento e a formação dos voluntários para as tarefas que irão 

desempenhar (Almeida, 2001). 

A última fase da gestão é a Avaliação, é a fase onde se desenrola o 

evento desportivo e em que é avaliado todo o processo anterior, é nesta fase 

que se detecta o sucesso da gestão do evento, onde as virtudes e fragilidades 

da gestão são postas à prova. É durante esta fase que todo o trabalho 

desenvolvido durante anos é avaliado, não só pelos especialistas, mas por 

todos os participantes no evento desportivo. É nesta altura que é efectuado um 

ou mais relatórios relativos aos impactos, fundamentalmente económicos, do 

evento realizado. Como por exemplo o Relatório Final de Avaliação do Impacte 

Económico do Euro 2004 já referido neste trabalho. 

 

 

 

II.5.2 ORGANIZAÇÃO 
 

Desde os primeiros passos organizativos, até aos detalhes mais 

insignificantes, mas importantes, nada pode passar despercebido ou 

desconsiderado por pensar que não têm muita importância. 

Apesar da existência de um plano bem elaborado, alterações ou novos 

desafios são sempre inevitáveis. Os organizadores de sucesso sabem que, no 
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desporto, a vitória pertence às organizações que conhecem e actuam segundo 

as regras do jogo, antecipando o inesperado. 

Num plano de trabalho para um mega evento, os preparativos iniciais, os 

de encerramento, e todos os outros que ocorrem durante o evento, devem ter o 

mesmo peso e a mesma importância. Os organizadores que seguem uma 

abordagem global – planeando de forma criativa todo o evento e introduzindo 

melhores práticas e elementos únicos em aspectos específicos – têm maior 

probabilidade de ver todos os elementos darem bom resultado. Estudos 

realizados pela A. T. Kearney mostram que organizadores de eventos bem-

sucedidos adoptaram algumas das melhores práticas e as cumpriram durante 

todo o ciclo de vida do evento. Por exemplo, desde o primeiro dia, fazem uma 

abordagem estratégica e exaustiva da gestão do evento. Começam com uma 

estrutura organizacional sólida; desenvolvem laços de colaboração entre as 

partes, gerindo patrocinadores e fornecedores; a comunicação funciona 

frequentemente e de forma eficiente; são analisados potenciais riscos para 

minimizar o respectivo impacto; planos são estabelecidos para as mais 

variadas contingências; e é desenvolvida uma abordagem que  permita gerir 

potenciais crises durante o evento (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

 

II.5.2.1 ESTRUTURA ORGANIZATIVA 
 

A estrutura organizativa não é mais do que a forma como estão definidas 

as tarefas e a quem devem ser atribuídas, específica quem depende de quem, 

define os mecanismos formais e constitui um conjunto de variáveis complexas, 

sobre as quais os administradores e gestores fazem escolhas e tomam 

decisões. Segundo Mintzberg (1995) a estrutura de uma organização pode ser 

definida simplesmente como o total da soma dos meios utilizados para dividir o 

trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a necessária 

coordenação entre as mesmas. 

A estrutura adoptada por muitas das organizações difere na sua 

construção, mas na especificidade das comissões que as compõem são 
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bastante similares. Ou seja, apesar de estarem estruturadas de forma 

diferente, com mais ou menos áreas de intervenção, os seus departamentos 

são praticamente os mesmos, estão é sob a alçada de diferentes gabinetes. 

Estas diferenças prender-se-ão com a particularidade dos vários eventos e das 

modalidades desportivas que o compõem. Em comum todas elas têm o suporte 

que é apresentado em Comités onde têm assento representantes do governo, 

câmaras municipais, comité olímpico nacional e internacional, e outros 

(Almeida, 2001). 

Para melhor compreensão das funções a desempenhar por cada um dos 

Comités, passamos à sua descrição em linhas gerais. 

 

OS COMITÉS 
A definição dos comités são a primeira fase estrutural de nível 

organizativo que devemos concretizar, em função da importância, da 

repercussão, da duração e da capacidade. 

 

Comité de Honra – Formado por personalidades públicas, autoridades 

políticas ou pessoas de reconhecido renome e prestígio, que com o seu nome 

e aparição pessoal, realçaram o evento, confirmando a sua importância e 

garantindo a sua correcta realização. 

A sua função é meramente representativa e de prestígio. A sua inclusão 

não é tarefa fácil e com frequência é motivada por razões políticas. 

 

Comité Organizador – Formado por pessoas mais intimamente ligadas 

com o acontecimento em questão, ou por vinculação geográfica da realização, 

ou por representatividade dentro da actividade, ou por ligações directas ou 

indirectas ao mesmo. 

A sua função é mais do que o trabalho organizativo directo (físico) o 

controlo geral, responsabilidade, esquemas e ideias organizativas e inclusive a 

colaboração indirecta com os meios materiais e certos recursos humanos 

complementares. 

 

 36 
 
 



DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 
VERTENTE ORGANIZACIONAL 

 
Comité Executivo – Formado por pessoas responsáveis e 

representativas das diversas actividades e áreas de desenvolvimento do 

evento. São realmente as pessoas que através das suas áreas ou 

departamentos o desenvolveram fisicamente. Materializaram ideias e são 

capazes de conseguir a realização eficaz e real do acontecimento de forma 

directa. 

 

Em certos eventos como por exemplo na organização de Congressos de 

alto prestígio, pode estabelecer-se um Comité Científico cuja principal função é 

supervisionar as comunicações, trabalhos e projectos que participem nas 

Jornadas do Congresso. 

 

Todos estes comités deverão desenvolver-se hierarquicamente e 

organicamente em função de estes critérios, e tendo muito claras as suas 

limitações, funções e características. 

 

Segundo Mangalorkar & Benett (2003) preencher posições de comando 

deve ser prioritário na agenda do comité. Os presidentes, directores e 

responsáveis por áreas funcionais devem saber com exactidão qual o esforço 

necessário para apoiar eventos internacionais de grande escala. Tais líderes 

definirão o estilo e a estrutura da organização, irão delinear todos os processos 

para tomada de decisão e aprovação, definição de funções, responsabilidades 

e reporte hierárquico de todos os elementos na organização, bem como 

preparar os orçamentos.  

A influência dos líderes aumentará à medida que as estruturas da 

organização aumentarem, passando a incluir empreiteiros, consultores, outros 

colaboradores, patrocinadores, fornecedores e voluntários. É necessário ter 

capacidade para ultrapassar barreiras sociais, linguísticas e culturais que um 

corpo tão diverso como esse apresenta e, considerando a grande 

movimentação de pessoas na organização, desenvolver políticas de recursos 

humanos que sejam claras e flexíveis. 
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Outros aspectos importantes para erguer um mega evento incluem a 

definição da estrutura governativa global, o estabelecimento de relações com 

agências governamentais, instituições desportivas e outros intervenientes 

externos. Um comité organizador com experiência irá basear-se nas melhores 

práticas de eventos anteriores, estabelecer um programa de processos de 

gestão sólido, definir um mapa, planear e antecipar qualquer potencial 

complicação. E a execução deve ser rápida (e.g., o comité organizador dos 

Jogos Olímpicos de Verão 2000 foi constituído e tornou-se operacional em 

apenas dois meses após a decisão do Comité Olímpico Internacional ter 

recaído sobre Sydney. A construção tinha sido iniciada quatro anos antes do 

evento, e todos os estádios foram concluídos um ano antes dos jogos, o que 

deu aos organizadores tempo suficiente parar tomar algumas decisões 

correctivas que entenderam ser necessárias (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

Para acolher o Euro 2004, foi implementada uma estrutura de trabalho 

que passou pela criação de diferentes entidades, cada uma com a sua área de 

intervenção, a saber: duas sociedades anónimas, a EURO 2004, S. A., 

Sociedade Promotora da Realização em Portugal da Fase Final do 

Campeonato Europeu de Futebol de 2004, e a Portugal 2004 – Sociedade de 

Acompanhamento e Fiscalização do Programa de Construção dos Estádios e 

Outras Infra-Estruturas para a Fase Final do Campeonato Europeu de Futebol 

de 2004, S.A., a Comissão de Segurança para o Euro 2004, a Comissão de 

Acompanhamento da Promoção de Portugal no Âmbito do Euro 20004, o 

Grupo de Coordenação do Sistema de Transportes Colectivos para o Euro 

2004 e a Comissão de Acompanhamento Saúde do Euro 2004 (Barroso, 2004). 

 

Segundo Barroso (2004) as entidades acima referidas desenvolveram 

todas as acções necessárias tendentes a assegurar que a realização, em 

Portugal, da fase final do Campeonato Europeu de Futebol 2004 fosse um 

efectivo sucesso. Este objectivo requereu a adopção de uma perspectiva 

integrada e transversal das diferentes entidades que preparam o Euro 2004, 

pelo que importava criar uma estrutura com competências genéricas de 
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coordenação e acompanhamento das acções e projectos em curso no âmbito 

da realização em Portugal da fase final do Campeonato Europeu de Futebol.  

O conselho de ministros criou uma estrutura de acompanhamento 

permanente do Euro 2004 com o objectivo de assegurar a coordenação e 

acompanhamento da actuação das diferentes entidades que prepararam a 

realização em Portugal da fase final do Campeonato Europeu de Futebol. 

Determinou ainda que à estrutura de acompanhamento permanente do Euro 

2004 competia, em especial: assegurar a articulação, coordenação e 

acompanhamento, a nível político, administrativo e operacional, das diversas 

acções e projectos em curso; pronunciar-se sobre eventuais alterações a 

efectuar a essas mesmas acções e projectos; recomendar, coordenar e 

desenvolver novas acções e projectos que se mostrem necessários; elaborar 

um relatório final no qual fosse apresentada toda a informação relevante e 

evidenciados os resultados obtidos. Determinou que a estrutura de 

acompanhamento permanente do Euro 2004 seria composta pelos: Ministro 

Adjunto do Primeiro-Ministro; Secretário de Estado da Defesa e Antigos 

Combatentes; Secretário de Estado da Administração Interna; Secretário de 

Estado da Juventude e Desportos; Secretário de Estado da Saúde; Secretário 

de Estado das Obras Públicas; presidente da sociedade Portugal 2004; 

representante da sociedade Euro 2004, S. A. 

 

 

 

II.5.3 DESENVOLVIMENTO DO EVENTO 
 

A designação e estruturação de áreas é um passo obrigatório a realizar 

em primeiro lugar, realmente efectivo a nível de trabalho. Deve-se estabelecer 

a estrutura operativa capaz de levar avante todos os trabalhos necessários 

para o desenvolvimento eficaz do evento. A sua planificação, a sua execução, 

desenvolvimento e consecução (Ayora & Garcia, 2004). 

A definição das áreas, o agrupamento das suas necessidades e da 

composição dos seus membros devem ser relacionadas em função das 
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características do evento a desenrolar, dependendo da sua Complexidade, 

Repercussão, Importância e Duração. 

Inicialmente, é preferível, num evento de muita importância, dispor de 

macro-áreas que permitam um melhor controlo, uma melhor coordenação geral 

e sobre tudo coordenar um reduzido grupo de responsáveis máximos que, por 

sua vez, serão capazes de transmitir em cadeia os trabalhos a realizar através 

dos seus próprios departamentos. 

Não esqueçamos que paralelamente, as áreas devem estar constituídas 

por equipas de pessoas, e por sua vez dotadas de meios técnicos, o que se 

traduz em importantes recursos económicos. 

 

De seguida apresentamos as seguintes quatro macro-áreas, pois 

consideramos que seria esta a divisão mais apropriada, conforme a bibliografia 

consultada. Após a análise de distintos autores recaímos na utilização do 

modelo organizativo apresentado por Ayora & Garcia (2004), pois concluímos 

que se trata do modelo mais actual e detalhado cujas características mais se 

adaptam ao nosso trabalho. 

 

 

II.5.3.1 ÁREA 1 – MARKETING 
 

II.5.3.1.1 IMAGEM 
 

A imagem é, indubitavelmente, um dos vectores que mais 

homogeneamente tem dominado a comunicação contemporânea. Porque todos 

nós enquanto espectadores somos consumidores de imagens, há a 

necessidade, em termos de gestão desportiva (sendo o gestor o responsável 

máximo pela comunicação visual, no âmbito da actividade da entidade que 

gere) de compreender a forma como o processo de comunicação veicula as 

mensagens que se pretendem transmitir (Vilas Boas, 2005). 

O fenómeno desportivo, enquanto fenómeno cultural, reveste-se de uma 

camada de visibilidade que não é necessariamente reflexo do seu conteúdo. 
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Em última análise, é a face visível da actividade desportiva que mais capta a 

nossa atenção enquanto espectadores. Mas não existe forma sem conteúdo, e 

numa época em que o desporto se encaminha para o espectáculo é muitas 

vezes a forma final desejada que condiciona o conteúdo. Parece-me pois 

recomendável fazer uma abordagem visual do fenómeno desportivo, das suas 

condicionantes, dos seus protagonistas e das suas circunstâncias, para que 

essa reflexão possa ajudar a sistematizar mais elaboradamente uma cultura 

visual destinada a um público cada vez mais educado (Vilas Boas, 2005). 

 

Numa sociedade fortemente marcada pela imagem, sabemos a 

importância que tem que o nosso evento se identifique por si próprio. E não só 

este deve ser fácil e rapidamente identificado, mas também todos os elementos 

que entrevêem, que o publicitam. Deve existir aquilo de que se denomina 

imagem de marca, imagem que compreenda logótipos, cores, música, 

mascotes, etc. Imagem que no final seja a mensagem que chega aos 

espectadores. 

Não nos esqueçamos que o nome, o logótipo, a mascote e os símbolos 

e em geral todo o bloco de imagem devem relacionar-se homogeneamente, 

pelo que o desenho geral deve ser realizado por especialistas da imagem e da 

publicidade. 

 

Em definitivo, tudo que gira à volta do evento deve ter a sua própria 

marca, seu próprio selo de identidade. Estar perfeitamente cuidado, por 

exemplo os Uniformes, Fundos de cenários, Placas indicadoras, etc. Tudo 

identificado e cuidado ao máximo. Tudo dentro de um grande esquema 

organizativo, de uma imagem cuidada e de um esmerado plano de 

identificação, planificação, publicidade; em definitivo de marketing.  
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Problemas mais Comuns  Recomendações 
Falta de imagem corporativa conjunta 

Falta de tempo para acostumar o público 

Carência de repercussão social 

Desenhos complexos, dispares e desconexos 

Falta de qualidade  

Realizar concursos para que a própria designação se 

converta num acontecimento 

Cobrir a maior gama possível de complementos 

Desenhar a campanha globalmente 

Contratar profissionais reconhecidos  

Cuidar do mais pequeno detalhe 

Dispor de tempo suficiente para a planificação e 

programação 

Dotar dos meios necessários para a sua realização 

 

Quadro 2 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com a Imagem do 

Evento 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.1.2 MEIOS DE COMUNICAÇÃO 
 

A imagem externa transmitida do evento, dependerá em grande medida, 

do êxito a nível informativo. A media dá, ao mundo, uma visão dos 

acontecimentos; basta um comentário em qualquer editorial ou algumas frases 

ditas e escritas pelos repórteres para que o evento se transforme num fracasso 

ou num sucesso. A razão por que os Jogos Olímpicos de 1996 foram 

apelidados de “jogos glitch” deve-se apenas a elementos da media que 

estavam descontentes – os repórteres foram obrigados a trabalhar em 

computadores lentos. Um centro de imprensa bem equipado será crucial para 

captar a simpatia da imprensa escrita e televisiva (Mangalorkar & Benett, 

2003). 

Um digno torneio, bem difundido e bem comentado transmitirá com 

segurança garantia de êxito.  

 

Se hoje em dia é inegável a influência do marketing e da comunicação 

na nossa sociedade, é justo reconhecer que em qualquer acto desportivo a 

imagem que transmitimos ao exterior deve ser cuidada porque dela dependerá 

a repercussão do próprio evento. 
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Recordemos que qualquer acto, qualquer decisão, qualquer elemento 

que intervenha na actividade, chega ao espectador. E pode chegar de várias 

formas. Cuidar dos mínimos detalhes resulta em cuidar do conjunto do evento. 

E como tal se transmitirá para o exterior. Não só o essencial deve ser objecto 

da nossa atenção. Onde pode estar a autêntica distinção com outros eventos 

similares é no detalhe. É esse conjunto infinito de individualidades que formam 

a marca da organização, a diferenciação dos demais, o selo de distinção 

(Ayora & Garcia, 2004). 

 

O desejo da organização é que a imagem do desenrolar do evento seja 

o mais favorável possível. Por isso têm que disponibilizar aos meios de 

comunicação os meios e as atenções necessárias para que possam fazer com 

maior facilidade o seu trabalho. 

Nesse sentido, segundo Monteiro (2001), a organização deverá 

providenciar um local exclusivo de alojamento, a preços acessíveis e perto do 

Centro de Imprensa; os meios de transporte para os diferentes locais de 

competição; boas condições de trabalho nos locais destinados à comunicação 

social; sistema de telecomunicações para difusão nacional e internacional; sala 

de conferências perto do Centro de Imprensa. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Omissão no convite de algum meio de 

comunicação 

Falta ou lentidão de comunicações, resultados  

Falta de espaço 

Dificuldade em realizar o trabalho 

Meios não creditados 

Abusos de telefone 

Imprevistos 

Falso corporativismo 

Cuidar com delicadeza os meios de comunicação 

A relação com os meios de comunicação deve ser 

seguida e coordenada por um profissional 

É necessária uma assistência contínua durante todo 

o evento 

Facilitar ao máximo o trabalho dos meios de 

comunicação 

Mostrar atenção mas não bajulação  

Incutir nos meios de comunicação a 

responsabilidade que assumem no evento 

 

Quadro 3 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com os Meios de 

Comunicação 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.1.3 CONFERÊNCIAS DE IMPRENSA 
 

Incluímos este assunto como específico, porque em quase todos os 

acontecimentos é preciso realizar conferências e apresentações. 

Recordemos que nestes locais poderão ser os Meios de Comunicação 

um dos protagonistas, ou pelo menos assistentes fixos. Portanto, apliquemos 

também o nosso máximo rigor e eficácia na sua organização para que a 

impressão e transmissão do mesmo nos seja mais favorável. 

Pensemos que enquanto uns se desenrolam antes e outros durante ou 

depois do evento, quase todos estão obrigatoriamente relacionados com ele e, 

portanto, olhados com muita atenção pelos aficionados e meios de 

comunicação. E sempre, de uma correcta atenção e imagem nestes actos, 

dependerá uma predisposição dos ditos comunicadores para uma transmissão 

favorável dos acontecimentos. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de atenção e capacidade 

Falta de infra-estrutura 

Falta difusão 

Inadequado para os acontecimentos 

Cuidar dos detalhes 

Controlar horários, preços, capacidade, 

organização, etc. 

Comunicar e difundir suficientemente 

Não promover muitos acontecimentos contudo 

magnificar os que houverem  

Tratar os meios de comunicação de forma simpática

 

Quadro 4 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com as Conferências de 

Imprensa 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.1.4 DIVULGAÇÃO 
 

Reconhecemos que por trás da organização de cada evento, está 

subjacente a divulgação de outros conceitos que se apoiam nele e que se 

servem dele como um trampolim de outros lícitos interesses. A divulgação do 
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nosso país, da nossa cultura, do nosso comércio ou do nosso interesse 

desportivo ou turístico. Divulgar outros conceitos em paralelo que também são 

importantes para ele que em definitivo, envolvemos outras instâncias, através 

do próprio evento. 

 

 

II.5.3.1.5 PUBLICIDADE 
 

Falamos de marketing, divulgação, transmissão, e nada melhor que a 

publicidade para conseguir esses objectivos. A publicidade é o principal meio 

de apoio para a divulgação. Por isso não se trata de publicidade por 

publicidade, mas sim de atingir o objectivo, que é a divulgação do evento. E 

este âmbito de actuação deve ser directa, mesmo que indirectamente 

consigamos a divulgação do turismo, do comércio, e da nossa cidade ou país. 

 

Anteriormente referimos as possibilidades e necessidades e a 

vinculação a terceiros. Instituições, patrocinadores, empresas e inclusive meios 

de comunicação. Agora trata-se da divulgação organizada, directa e quase 

sempre paga. 

 

 

II.5.3.1.6 RECORDAÇÕES 
 

Cada dia é mais normal e obvio entregar recordações e lembranças não 

só aos participantes como também ás personalidades, autoridades ou 

profissionais destacados que honram a organização com a sua presença 

durante o evento. 

 

Se em primeiro lugar pretende dar a atenção aos convidados, aos 

participantes ou aos espectadores, em segundo lugar pretende-se que se 

sintam bem. Por isso são presenteados. Primeiro com a realização de um 

evento inesquecível, com a reconhecida hospitalidade e dentro deste ponto, 
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com alguma recordação da sua passagem pela cidade ou país organizador e 

pela sua estadia. 

Podemos distinguir entre dois tipos básicos de presentes: os que são 

recordações simples do evento, e como tal podem ser distribuídos em massa, e 

os que são mais delicados e elegantes com propósitos mais particulares. É 

muito importante a proporcionalidade, o saber estar e saber dar em cada 

momento. Pois recordemos que do sublime ao ridículo penas existe um passo. 

Pensemos que por defeito ou excesso alguém pode ficar ofendido. É 

necessário confiar no bom gosto e sobre tudo na originalidade. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Diferenças graves entre grupos e inclusive entre 

membros do mesmo grupo 

Desproporcionalidade das recordações 

Vulgaridade 

Erro de calculo de unidade das recordações 

Esquecimento de personalidades 

Inadequado ao evento 

Inadequado ao receptor 

Entrega inoportuna  

Roubo ou desaparecimento 

Estudar com antecedência as particularidades e 

os gostos de cada um 

Que o presente não seja entendido como suborno

Vigiar o controlo dos gastos 

Pretender a originalidade 

Estabelecer uma escala de importância 

Cuidar dos detalhes  

Não massificar 

Dosificar as atenções  

Delegar em profissionais especializados 

Dispor de lembranças de reserva 

Que sejam facilmente associados ao evento e à 

cidade 

A apresentação das lembranças é importante 

O momento oportuno realça o presente 

 

Quadro 5 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com as Recordações 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.1.7 PRODUTOS 
 

Anteriormente, falamos sobre as lembranças, mas não nos podemos 

esquecer de outro conceito que cada vez tem mais aceitação e dedicação. Nos 

referimos ás lembranças na vertente de produtos comercializáveis. Referimo-
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nos às recordações que têm uma relação com o evento. Mas que se 

distinguem dos presentes porque não se oferecem, vendem-se. E 

consequentemente, cumpre uma dupla função: “souvenir” ou lembrança a todo 

o público interessado e por sua vez servir de fonte de receita através da sua 

venda. 

Recordemos que a sua venda pode ser directa, realizada pelos 

organizadores com os seus próprios meios ou através de concessões a 

empresas especializadas que os comercializam. Não podemos esquecer que 

para além de servir com fonte de receita e recordação do evento, serve para 

potencia-lo, dentro dos programas de divulgação e promoção que estão 

definidos. Por isso é importante atentar para a qualidade e bom gosto do 

desenho e materiais. Desta forma passa a ser outro ponto na transmissão da 

imagem do evento. E com uma grande repercussão social. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Pequena gama de recordações 

Vulgaridade 

Pouca qualidade 

Preços inadequados 

Inadequada rede de vendas 

Erro de calculo de unidade  

Inadequado ao evento 

Inadequado ao receptor 

Roubo ou desaparecimento 

Estudar com antecedência as particularidades e 

os gostos de cada um 

Vigiar o controlo dos gastos 

Pretender a originalidade 

Estabelecer uma escala de importância 

Cuidar dos detalhes  

Delegar em profissionais especializados 

Que sejam facilmente associados ao evento e à 

cidade 

Estudar a comercialização 

 

Quadro 6 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com Produtos 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.2 ÁREA 2 – ECONÓMICO – JURÍDICA 
 

Esta área esta dedicada fundamentalmente a uma dupla vertente: a 

económica e a legal, ou seja, agrupamos nesta área os fundamentos básicos 

de programação e controle económico do evento, e os fundamentos legais que 

temos que considerar e cumprir para a sua celebração.  

 

 

II.5.3.2.1 ECONÓMICA 
 

Referimo-nos à planificação económica, a previsão de custos 

necessários para a execução do evento. Resultados a nível da previsão de 

receitas (patrocinadores, bilhetes, etc.). E sobretudo planificação de recursos. 

Por conseguinte, está área, centrará os seus esforços no aspecto económico, 

na planificação dos custos, e das receitas, e consequentemente no controlo de 

toda a actividade económica que se gera em redor do evento. 

Não só a planificação dos custos e das receitas mas também a 

generalização e controlo dos recursos económicos que se podem produzir. 

  

 

 

II.5.3.2.1.1 RECURSOS ECONÓMICOS 
 

Quando falamos de recursos económicos estamos a referir todos os 

conceitos, que directamente ou indirectamente, vão pressupor em benefício 

económico. Procurando a contemplação do máximo de possibilidades de 

captar recursos. E a valorização ou estimação das suas contrapartidas. 

Os principais meios de obtenção dos recursos económicos são os 

Bilhetes, os Subsídios, os Patrocinadores, a Publicidade, as Transmissões e 

Outros. 
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Bilhetes 
Devemos ter em conta que em muitos eventos a receitas dos bilhetes é 

um dos principais recursos económicos com que se pode contar. 

Consequentemente todos os detalhes devem ser analisados na sua magnitude. 

 A publicidade, a facilidade e proximidade de pontos de venda do 

espectador, os descontos pela antecipada aquisição das entradas, e qualquer 

outro recurso que facilite a venda, será objectivo prioritário para o bem do 

resultado económico do evento. A gestão de bilheteiras em eventos de grande 

escala não pode apresentar erros. Os organizadores não devem apenas 

calcular os níveis de procura, mas também prever estratégias sólidas para 

promoção, preço, venda e distribuição de bilhetes a uma audiência 

internacional. 

 

Algumas dessas estratégias passam pela colaboração com entidades 

comerciais de tradição na zona para a venda antecipada com possíveis preços 

mais baratos, descontos para grupos, campanhas para grupos determinados e 

outras. 

 

Os Jogos da Commonwealth de 2002, em Manchester, marcaram 

pontos com a venda de bilhetes pela internet. No pico, o site atingiu 150 

pedidos por segundo – ou seja, 500 mil por hora. Além disso, a organização 

deve desenvolver um plano de distribuição de bilhetes “imparcial” para todos os 

investidores. A organização dos Jogos Olímpicos de Sydney aprendeu a lição 

em relação à importância de ter práticas de bilheteiras imparciais. Depois de os 

organizadores terem anunciado que os principais eventos estavam esgotados, 

a media descobriu que 75 mil dos melhores bilhetes – avaliados em 15 milhões 

de dólares – tinham sido reservados para individualidades e empresas 

milionárias. A publicidade negativa obrigou o comité a ceder 5 milhões de 

dólares em bilhetes para o público em geral (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

 

 

 49 
 
 



DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 
VERTENTE ORGANIZACIONAL 

 
Patrocinadores 
O Patrocínio Desportivo, têm-se assumido como um instrumento 

comunicacional eficaz, uma vez que permite alcançar uma variedade de 

objectivos simultaneamente, graças a uma aproximação mais íntima com os 

consumidores, permitida pelo ambiente festivo que rodeia o fenómeno 

desportivo. Assim sendo, não é de estranhar que cada vez mais marcas 

desejem associar-se a eventos desportivos, principalmente aqueles que obtêm 

grande impacto mediático como foi o caso do Euro 2004. Dos objectivos 

enunciados pelos patrocinadores deste evento (mudança ou melhoria da 

imagem da empresa; notoriedade; aproximação à comunidade local; fidelização 

de clientes; bloqueio da competição; expansão para novos segmentos do 

mercado; e aumento de vendas), alguns foram alvo de estudos, cujos 

resultados apontam para o sucesso. Na exposição da mensagem, os 

patrocinadores do campeonato com maior sucesso foram a Hyundai, a 

Mastercard, e a McDonald’s, obtendo mais visibilidade que os restantes. 

Relativamente à notoriedade, a Galp, a Coca- Cola, a McDonald’s, e a 

Carlsberg foram as mais bem sucedidas (todas patrocinadoras do 

campeonato). Na fidelização de clientes as marcas que melhor se saíram foram 

a Galp, Coca-cola, Sagres e Carlsberg. Todas as marcas que se associaram 

ao Euro 2004 (patrocinadores do campeonato, da selecção nacional, ou 

outras), saíram vencedoras, pois conseguiram alcançar com sucesso a maioria 

dos objectivos estipulados, beneficiando ainda de outros (Teixeira, 2004). 

 

Este benefício pode ser directamente económico. Ou através de 

géneros, com a prestação de algum elemento necessário á realização do 

evento (fotocopiadoras, computadores, etc.) ou com a doação de outros meios 

também necessários a fundo perdido (bebidas, etc.). 

É recomendável que sejam poucos mas potentes. Simplesmente pelas 

questões de logística e melhor atenção. 

 

As empresas Jogos Santa Casa (SCML), responsável pelos jogos de 

lotaria em Portugal, e a A.S.O., organizadora do Rallye Dakar, assinaram um 
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acordo de parceria por ocasião do Lisboa-Dakar 2006 (de 31 de Dezembro de 

2005 a 15 de Janeiro de 2006), que constituiria a 28.ª edição da prova, na qual 

o Euromilhões assumiria o papel de principal patrocinador do rallye raid mais 

prestigioso do Mundo. Na continuação da política de apoios dos Jogos Santa 

Casa, que privilegia os principais acontecimentos desportivos em Portugal, 

como o Euro 2004 da UEFA e a Volta a Portugal em Bicicleta, o Lisboa-Dakar 

surgiu como um evento inédito, uma vez que a prova partiu de Portugal pela 

primeira vez na sua história. Segundo Daniel Galvão Martins, presidente do 

Departamento de Jogos da SCML «ao prestígio e à notoriedade internacionais 

do Dakar, é de acrescentar a forte afluência esperada por parte do público 

português, que poderá acompanhar a aventura de 29 participantes nacionais. 

Pela grande visibilidade e cobertura mediática desta prova, contamos com um 

excelente retorno deste investimento não apenas a nível financeiro mas 

também através de um ganho de notoriedade da marca Euromilhões» 

(Petronilho, 2005). 

 

O facto de muitas empresas fazerem do patrocínio um elemento crucial 

das suas estratégias de negócios, leva os organizadores de eventos a 

desenvolver sua capacidade de negociação, que será usada para obter 

produtos e serviços value-in-kind, bem como apoio financeiro. Para algumas 

empresas, o valor do patrocínio é relativamente fácil quantificar. A NBC Sports 

ganhou 740 milhões de dólares em receitas de publicidade com a transmissão 

dos Jogos de Inverno de 2002. Apesar da necessidade financeira de obter 

patrocínios de empresas, os organizadores de um evento têm também de 

estabelecer um equilíbrio entre a divulgação do desporto e a manutenção da 

sua imparcialidade (Mangalorkar & Benett, 2003). 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Incompatibilidade entre patrocinadores 

Marcas de produtos competidoras 

Desconexão entre produção local e nacional 

Indefinição de contractos 

Superioridade de uns patrocinadores sobre outros 

Atrasos nos produtos oferecidos 

Falta de tempo para estabelecer contactos e 

contractos por estar fora do tempo ou programação 

económica 

Redigir muito bem os contractos 

Definir exactamente as contrapartidas 

Evitar necessidades imprevistas de ultima hora 

Tratar de igual forma cada um 

Compensar com seriedade os esforços 

económicos 

Evitar comparações negativas 

 

Quadro 7 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com Patrocinadores 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 
II.5.3.2.1.2 CONTABILIDADE 
 

Inicialmente manifestamos que a organização de um evento podia 

perseguir vários fins: fins de índole económica, de prestigio ao nível do país, de 

imagem turística, de promoção desportiva. Mas seja qual for o fim a perseguir o 

que é óbvio é que o resultado económico tem de ser gerido com a máxima 

eficácia, ou seja que os recursos económicos sejam bem geridos. 

Consequentemente, a contabilidade tem que ser perfeita, clara e transparente. 

Dispor de um departamento de contabilidade com bons profissionais será a 

garantia de controlo económico e por consequência uma boa gestão final. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de justificações para determinados gastos 

Lentidão nos tramites de documentos 

Omissão de gastos circunstanciais 

Atrasos de pagamentos e emissão de facturas 

Confiança nos responsáveis económicos 

Prevenir uma auditoria 

Ajustar muito bem o sistema de cobranças e 

pagamentos 

 

Quadro 8 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com Contabilidade 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.2.1.3 TESOURARIA 
 

Neste ponto referimo-nos à disposição de dinheiro, para a realização de 

pequenos gastos urgentes ou necessários, não previsíveis. Naturalmente, o 

controlo posterior neste caso deve ser exaustivo. Devemos ter em conta que 

esta forma deve ser a excepção e nunca a norma, salvo em casos de urgência. 

De qualquer forma de existir sempre um responsável directo. Quanto menos 

pessoas disponham deste meio, melhor para o controlo geral do caixa. E sua 

justificação deve ser sempre a mais imediata possível. Um sistema a 

considerar pode ser os cartões de crédito ou débito, autorizados mas com 

limites. Facilita as compras rápidas e urgentes e ajuda na contabilidade. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Demasiadas pessoas com capacidade de efectuar 

pagamentos em dinheiro 

Atrasos nas justificações 

Facturas não oficiais e com falta de dados (NIF, …) 

Dificuldade na aplicação de uma norma restrita de 

justificação de pagamentos em dinheiro. 

Absoluta confiança nas pessoas que dispõem do 

dinheiro 

É importante que toda a documentação seja 

revista por assessores  

Ajustar muito bem o sistema de cobranças e 

pagamentos 

 

Quadro 9 – Problemas mais Comuns e Recomendações Relacionadas com Tesouraria 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

Custos 
O comité organizador não pode deixar de observar os custos, devendo 

desde logo efectuar um plano gestão e redução de custos. Com efeito, estudos 

realizados pela A.T. Kearney indicam que os órgãos governamentais e 

organizadores podem economizar entre 5% e 15% dos seus orçamentos em 

algumas áreas, nomeadamente em medidas para redução de custos que por 

exemplo podem passar pelo aluguer ou leasing de infra-estruturas de em vez 

da compra ou construção (Mangalorkar & Benett, 2003). 
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Pessoal Empresas auxiliares de Serviços Contratadas Vários 

Administração central 

Áreas e departamentos 

 Colaboradores pontuais 

 Profissionais liberais 

Pessoal da instalação ou recinto: 

  Bilheteiros 

  Porteiros 

  Etc 

Hospedeiras 

Interpretes 

Tradutores 

Recepcionistas 

Seguranças 

Serviços médicos 

 

Manutenção 

Limpeza 

Jardineiros 

 

Apresentadores 

Animadores 

Músicos 

etc. 

Outros Outros serviços Obras Consumos 

Material de construção/ eléctrico 

Material de limpeza 

Maquinaria/ Ferramentas 

Decoração/ Mobiliário 

Informática/ Reprografia/ Papelaria 

Desinfecção 

Sistema contra incêndios 

Melhorias 

Reformas 

Manutenção 

Gás 

Electricidade 

Telefone 

Água 

Gasolina 

Internet 

Organização Gastos técnicos Vários Outros 

Viagens 

Alojamentos 

 

Refeições 

Equipamento desportivo Marketing 

Publicidade 

Seguros 

Impostos 

Imprevistos 

 

Quadro 10 – Tabela de Despesas 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

 

II.5.3.2.2 JURÍDICA 
 

Outro aspecto, é o âmbito jurídico, qualquer actividade que tenha que 

ver com os elementos formais ou legais relativos ao evento, devem ser 

controlados e resolvidos nesta área. Não esqueçamos que cada vez são mais 

os requisitos legais e formais que são exigidos pela normativa legal vigente 

para a celebração de espectáculos públicos e actividades recreativas. Não só 

requisitos formais e legais como documentação complementar, autorizações e 

tramites administrativos de larga duração, ou seja, um processo burocrático 

importante. 

Por sua vez, não podemos esquecer os contractos que obrigatoriamente 

temos que realizar com diversos interlocutores, e que também devem reunir 
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requisitos formais e legais. Assim como os seguros, também cada vez mais 

numerosos e de redacções e capítulos complexos. 

Ter em conta uma correcta redacção e seguimento documental evitará 

problemas posteriores muito importantes e servirá como guia permanente de 

actuação em todos os aspectos contratuais. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Assessoria Jurídica insuficiente 

Desconhecimento das leis 

Não analisar todos os documentos 

Contractos desajustados ao evento  

Carência de certas clausulas imprescindíveis 

Clausulas contraditórias 

Assessoria jurídica suficiente e competente 

É importante que toda a documentação seja revista 

antes de cada assinatura  

Confirmar contracto a contracto 

 

 

Quadro 11 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a área Jurídica 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.2.2.1 DOCUMENTAÇÃO, LICENÇAS E SEGUROS 
 

Qualquer acontecimento necessita de ser complementado com a 

documentação necessária, prevenindo problemas posteriores que podem 

chegar a afectar a possibilidade de realizar o evento ou da sua suspensão. 

Sobre tudo a documentação relativa à segurança dos espectadores. 

Convêm desde o início deixar claro o tipo de documentos necessários e 

os devidos prazos. Pois nem todos os países dispõe das mesmas normas para 

a realização dos distintos eventos, nem as actividades são sempre as mesmas. 

O objectivo é conseguir a absoluta segurança e garantias suficientes e 

necessárias para os participantes e para os espectadores. Prevenindo 

imprevistos e descartando qualquer possibilidade de acidente. Os eventos são 

rodeados de circunstâncias complexas, imprevistos e possíveis causas que 

podem provocar sobressaltos ou pequenos acidentes. Por isso temos que 

garantir todos os meios de segurança de pessoas e bens. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Incumprimento de prazos 

Duplicidade na solicitação de documentos por vários 

organismos afectados 

Comprovar a necessidade e relação de 

documentos exigidos pelas diferentes instâncias 

ou organismos com antecedência 

Resolver todas as necessidades de 

documentação com antecedência para evitar 

imprevistos e gastos adicionais 

Assessorar-se de profissionais especializados 

Dispor de cópias de todos os documentos 

 

Quadro 12 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Documentação, 

Licenças e Seguros 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.2.2.2 IMPOSTOS 
 

Assim como mencionamos a necessidade de ser rigorosos na definição 

das receitas e no controlo dos gastos, da mesma forma devemos ser rigorosos 

no pagamento dos impostos. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Desconhecimento de impostos locais e ter 

encargos posteriores ou multas  

Não cumprir os prazos 

 

Estudar anteriormente a aplicação de impostos 

Tentar negociar com as autoridades económicas 

locais  

Atentar para os prazos 

 

Quadro 13 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Impostos 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3 ÁREA 3 – INFRA-ESTRUTURAS 
 

Esta área é dedicada basicamente aos trabalhos de preparação de 

todas as infra-estruturas necessárias para a realização do evento. Tanto no 

interior como no exterior do recinto. O seu trabalho é intenso e desde o 
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princípio agrupa uma quantidade incontável de profissionais e empresas 

auxiliares. 

Designamos recinto o espaço central onde se vai celebrar o evento 

principal, e sobre o qual girará toda a actividade. 

Muitas vezes o recinto ou instalação dispõem de uma estrutura já fixa e 

de uma infra-estrutura que nem sempre se adapta a todas as necessidades de 

cada um dos eventos que ali se celebram, pelo que a principal função da área 

de infra-estruturas é adaptar e adequar a instalação, e/ou o recinto às 

necessidades concretas e exigidas para a sua celebração. 

Quando se constroem as infra-estruturas, estabelece-se um prazo de 

conclusão – os adiamentos não são, de todo, uma opção. Os organizadores 

apenas terão espaço de manobra em áreas de custos, âmbito e níveis de 

serviço.  

O tempo necessário para instalar e transportar o equipamento a todos os 

locais de um grande evento é sempre demasiado curto. Para o Mundial de 

Futebol de 2002, a organização teve menos de quatro semanas para instalar 

mobiliário, PCs, impressoras, cabos de telefone e rede em 24 estádios de dois 

países. A organização pediu ajuda aos patrocinadores e fornecedores para o 

transporte e eles garantiram apoio logístico e entrega de equipamentos 

(Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

 

II.5.3.3.1 ESPAÇOS INTERIORES 
 

É um dos pontos mais importantes de toda a organização já que se trata 

do cenário onde se desenrola o evento e todas os recintos anexos que são 

ocupados ao redor do mesmo. 

 

 

II.5.3.3.1.1 RECINTO CENTRAL 
 

É o espaço principal onde se vai desenrolar a actividade. O cuidado 
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especial com este ponto a todos os níveis é indispensável para o correcto 

desenrolar do evento. É nele que se celebra o evento e deve dispor de todos 

os meios necessários para que este se execute com as maiores garantias de 

êxito. Para o próprio evento mas também para o prestigio da organização, já 

que é muito importante que se transmita uma imagem para o exterior de 

grandeza, profissionalismo, organização e eficácia. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Desadequado ao evento 

Meios obsoletos 

Desconhecer detalhes e características 

significativas do evento 

Trabalhos e adaptações de ultima hora 

Improvisação 

Má visibilidade 

Vigilância com os detalhes que vão ser transmitidos 

para o exterior (através de fotografias, TV, etc.) 

Interesse por todos os dados do evento 

Controlar horários 

Manter reuniões para estabelecer um guião das 

necessidades 

Evitar alterações de ultima hora 

 

Quadro 14 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Recinto Central 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 
Palco 
Local onde se desenrola o acontecimento principal, basicamente onde o 

público presta mais atenção. Pode não ser o lugar de todas as atenções, mas 

pode servir de apoio ao evento para actividades complementares ou auxiliares. 

Devem estar sempre elevados e de dimensões consideráveis. Portanto é 

importante calcular bem a superfície que será necessária para que não seja 

demasiado pequena ou então desmesuradamente grande, para o efeito. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Suportar grandes pesos imprevistos 

Dificuldades de manobrar  

Instável 

De pequenas ou grandes dimensões 

Confiar em empresas especializadas 

Procurar a reutilização posterior, se não for alugado 

Preferivelmente de aluguer 

Resistentes ao fogo 

 

Quadro 15 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Palco 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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Pódio 

 É o onde estão a localizados os vencedores na cerimónia de entrega de 

prémios e por isso sua visibilidade é fundamental pois, nesse momento é o 

centro da actividade, onde tanto o público como os meios de comunicação 

(sobretudo visuais) centram e transmitem o que o rodeia. 

 Com o passar do tempo, as formas e tamanhos têm variado muito até 

chegar a ser elementos de ornamento complementares, originais, apelativos e 

muito estéticos. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Má localização. 

Má visibilidade 

Má iluminação. 

Pequenos ou desproporcionais 

Difícil acessibilidade 

Inestéticos 

Estudar o tamanho 

Verificar o número de pessoas que vai acolher  

Facilidade de transporte e montagem. 

Localização próxima da mesa dos prémios e medalhas. 

Controlar a altura das escadas e acessos. 

 

Quadro 16 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Pódio 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Bancadas 

São os espaços destinados aos espectadores, por isso, uma das 

primeiras missões é comprovar a capacidade, e a disponibilidade do número de 

lugares em função das necessidades da própria actividade. Não esqueçamos 

que dentro da definição de espectadores devemos distinguir vários grupos 

(e.g., Espectadores Comuns; Autoridades; VIPs; Convidados; Patrocinadores; 

Participantes; Técnicos e Delegações; Observadores e Acompanhantes; Meios 

de Comunicação), e em função do seu status ou papel dentro da actividade, 

devemos acomoda-los convenientemente. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 
Falta de previsão do número de espectadores por 

grupos 

Divisão de sectores inadequada 

Duplicidade de lugares 

Má sinalização 

Problemas de divisão em algum sector 

Acessibilidade difícil 

Falta de controlo 

Reservar sempre uma pequena zona para 

imprevistos 

Confirmar assistências 

Comprovar a visibilidade 

Confirmar os sectores, assentos e numeração 

Extremar a limpeza 

Ter em consideração os acessos e espaços 

reservados para deficientes 

 

Quadro 17 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Bancadas 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Balneários 

Espaço destinado para os intervenientes. Por semelhança incluem-se 

neste ponto os denominados camarins ou vestiários se houver necessidade de 

dispor deles. 

É normal que em eventos de certa importância a instalação não 

disponha do número suficiente de balneários. Para isso é necessário encontrar 

soluções, como por exemplo capacitar outro tipo de salas para que cumpram a 

mesma finalidade. 

 

Lavabos 

São espaços, onde a afluência pode ser em massa, sobre tudo se a sua 

utilização se realiza em espaços de tempo muito curtos e pontuais, que podem 

ser acompanhados de actos de vandalismo. 

Uma correcta imagem de limpeza e higiene nestes espaços reforçará a 

sensação de êxito do evento, pois a limpeza é fundamental em acontecimentos 

com um grande número de pessoas. Assim é necessário rever o número de 

unidades de serviço disponíveis, tanto para evitar aglomerações e problemas, 

como para ajusta-los às normas vigentes e às próprias características do 

evento. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 
Número insuficiente 

Roturas e imperfeições nas instalações 

Mal sinalizados 

Falta de higiene 

Inadequados ao número de pessoas que os 

utilizam 

Inutilização de alguns devido a actos de 

vandalismo 

Aperfeiçoar a limpeza 

Dispor de uma equipa de emergência localizada 

(canalizadores, etc.) 

Comprovar a correcta sinalização 

Controlar equipamentos e material de reposição 

(papel higiénico, toalhetes, sabonete liquido) 

 

Quadro 18 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Balneários e 

Lavabos 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Arrecadações/ Armazéns 
São espaços destinados a armazenar e guardar qualquer material. A 

diversidade de materiais, maquinaria, ferramentas ou mobiliário, fazem com 

que o número e capacidade dos armazéns sejam numerosos e amplos. Devem 

existir vários tipos de armazéns. 

 

Salas 
Denominamos de salas qualquer espaço ou recinto destinado a albergar 

actividade complementares mas relacionadas com o evento. É aconselhável 

dispor sempre de um espaço sem fim definido, de reserva face a uma possível 

necessidade de espaços alternativos. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Número insuficiente  

Inadequados aos materiais que albergam  

Dimensões insuficientes 

Dificuldade de acesso 

Mal sinalizados 

Estudar as necessidades com antecedência 

Comprovar as funções e dimensões 

Dispor de algum de reserva 

Extremar a segurança 

Estabelecer um bom sistema de controlo 

 

Quadro 19 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Arrecadações/ 

Armazéns e Salas 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.3.1.2 DECORAÇÃO 
 

Incluímos dentro deste ponto todos os elementos que podem ter uma 

relação decorativa, directa ou indirecta, com o evento e que sejam necessários 

para o desenrolar do mesmo, e o seu destaque. Normalmente trata-se de 

adornar, criar um ambiente ou realçar os cenários e espaços onde se realiza o 

evento, inclusive nos seus arredores. De seguida apresentamos alguns dos 

elementos mais utilizados. 

 

Mobiliário 
 É uma das secções mais complexas pela diversidade de elementos que 

intervêm dentro do mesmo capítulo. Todos têm características semelhantes, 

mas de aplicação a múltiplas dependências e lugares. 

 Não obstante, a sua diversificação e aplicação a diferentes espaços, 

leva a que seja difícil não somente o seu controlo mas a sua aplicação 

correcta. Tanto por sua repetição, como pelos diferentes modelos, formas e 

cores sobre tudo por razões estéticas, de diversidade, de localização e de 

enquadramento. 

 De todos estes elementos, de cada classe, devemos ter sempre 

disponível, unidades de reserva suficientes no caso de imprevistos. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Diversidade de tamanhos, dimensões, alturas, etc. 

Falta de informação de elementos complementares 

necessários para a sua instalação. 

Desconhecimento das necessidades 

suplementares (tomadas, etc.) 

Inadequado ao meio envolvente ou ao fim 

Mal pintados ou mal decorados 

Confirmar o máximo possível de informações 

(necessidades de tomadas, etc.) 

Procurar uma estética comum 

Procurar agrupar por funções ou finalidades. 

Procurar sempre uma localização fixa. Evitar 

mudar de lugar após estarem instalados. 

Verificar o seu estado. Cuidar da imagem. 

Ter em atenção a estabilidade. 

 

Quadro 20 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Mobiliário 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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Plantas 
As plantas são um elemento ornamental imprescindível para qualquer 

espaço. Não só adornam e embelezam como também não incomodam 

praticamente nada. Mas devemos ter em atenção algumas condições para 

atingir o efeito desejado (e.g., Tipo, Quantidade, Características, Dimensões, 

Cuidados). Se realçamos os dotes relativamente à boa impressão que causam, 

a falta de atenção, o abandono e desleixo, podem inverter para a impressão 

contrária. Logo, é necessário ser cuidadoso na sua manutenção. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de cuidados 

Inadequação do tipo de planta ao lugar (interior ou 

exterior) 

Falta de manutenção 

Actos de vandalismo 

É importante definir antecipadamente as plantas a 

utilizar pois existem épocas de plantação 

cuidados, tipos de plantas ou árvores, etc. 

Manter as plantas frescas e cuidadas  

Evitar roubos 

Examinar periodicamente 

 

Quadro 21 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Plantas 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Alcatifas / Telas 
São mais alguns elementos ornamentais importantes na decoração do 

recinto, que estão associados ao luxo, sumptuosidade. No entanto, deve existir 

o cuidado em não abusar do seu uso.  

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Sujidade ou desgaste 

Cores desadequadas 

Fraca qualidade 

Imagem demodé 

Aperfeiçoar a limpeza 

Devem ser de muito boa qualidade 

Escolher as cores mais adequadas 

Estudar os tamanhos 

Cuidar da estética 

 

Quadro 22 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Alcatifas e 

Telas 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.3.1.3 SINALIZAÇÃO 
 

 Inclui a sinalização interna geral do evento, publicidade, promoção ou 

simplesmente de orientação ao participante ou assistente. Recordemos que a 

sinalização para que seja eficaz tem que ser: clara, apelativa, fácil leitura, 

orientadora. 

 Com respeito aos painéis de anúncios, a sua localização dentro do 

recinto deve ser num lugar visível e de fácil localização. É aconselhável dispor 

de vários espaços para este fim, e até dentro desses espaços, diferentes 

painéis para diferentes tipos de comunicados. Há que diferenciar, sempre, na 

hora de colocar o painel, o público a que vai destinado, já que o interesse do 

anúncio deve ser exclusivo para o seu destinatário, evitando informações 

desnecessárias. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Pouca visibilidade 

Vandalismo 

Falta de limpeza 

Falta de homogeneidade nas formas, tamanhos e 

cores. 

Que sejam preferivelmente sinais homologados ou 

de identificação conhecida. 

Verificar sua localização periodicamente 

Comprovar periodicamente sua estabilidade  

Controlar os horários e datas em que devem estar 

colocados 

É importante que estejam traduzidos em pelo 

menos dois idiomas 

 

Quadro 23 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Sinalização 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Sectorização 
 O seu objectivo é a delimitação de espaços e localização correcta dos 

espectadores nos seus respectivos lugares. Trata-se de limitar zonas nas quais 

muitas vezes o valor dos bilhetes é distinto e neste sentido devemos ser muito 

escrupulosos. Consequentemente a sinalização deve ser revista sempre, assim 

como a numeração e a acessibilidade. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Delimitação não é clara 

Facilidade de passar de um sitio para o outro 

Dificuldade em chegar ao lugar 

Falta de informação 

Numeração incorrecta 

Que sejam elementos preferivelmente de identificação 

conhecida 

Comprovar o seu estado e localização periodicamente 

Comprovar a numeração 

Que os hospedeiros e as pessoas da organização não 

tenham dúvidas 

Que a divisão por sectores seja clara. 

 

Quadro 24 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Sectorização 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

II.5.3.3.1.4 AUDIOVISUAIS 
 

 Hoje em dia é tão importante o apoio audiovisual a qualquer 

acontecimento, que é essencial dispor de vários monitores, vídeos e equipas 

complementares. Os circuitos fechados de retransmissão, televisões e vídeos 

ou ecrãs são necessários para a transmissão de imagens em directo ou para a 

visualização de certos acontecimentos que há interesse em difundir, dentro e 

fora do recinto. 

 Os exemplos mais conhecidos são da localização de monitores de TV 

ligados a rede de retransmissão que estão em bares e lugares de aglomeração 

de público. E de igual importância é dotar um grande número de salas, não 

somente com esses monitores, mas também com vídeos de difusão 

publicitárias ou comercial. Até em balneários ou salas de uso privado é 

importante dispor de monitores de TV e vídeos para instruções aos atletas. 

 Mais completo é o sistema de apoio às conferências, debates ou 

reuniões em salas especializadas, onde devemos dispor de todos os sistemas 

possíveis de apoio: computadores, projectores de diapositivos, de 

transparências, etc. Pela importância que adquirem, estes sistemas é sempre 

necessário dispor de reservas, e sobre tudo ter à disposição no local um 

técnico especializado. 

Qualquer cuidado com as instalações é pouco para assegurar o êxito do 
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evento. Pensemos que uma audição clara favorecerá o seguimento da 

actividade, mas que as condições de exteriores não são as mesma que as de 

interior e que o som, com espectadores e sem eles se transmite de forma 

distinta. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Carência de algum número de unidades 

Falta de reservas 

Falta de alimentação -  falta de inter-conexão, voz, 

imagem, etc. 

Má imagem 

Má localização – Dificuldade de visibilidade 

Falhas gerais de audição (escassa ou inaudível) 

Falhas gerais de níveis distinto de audição em 

função dos elementos a reproduzir. 

Incómodos à vizinhança 

Condições climatéricas adversas (vento). 

Conferir as retransmissões e ligações e 

intercomunicações. 

Dispor sempre de um técnico especializado no 

local. 

Esconder os cabos (protegê-los) 

Ter em atenção o tamanho dos ecrãs em função 

da localização  

Verificar antecipadamente e em mais de uma 

ocasião a audição.  

Prever possíveis necessidades de suportes 

complementares. 

Processar as licenças necessárias com 

antecedência 

Cumprir com rigidez os horários 

 

Quadro 25 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Audiovisuais 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

II.5.3.3.1.5 SISTEMAS COMUNICAÇÃO 
 

 Neste ponto incluímos todos os sistemas de intercomunicação possíveis 

entre pessoas dos quais destacamos os “Walkie-Talkies”, os telefones fixos e 

móveis. 

 Hoje em dia, o auge das comunicações móveis faz desta um meio eficaz 

a considerar. A grande competição das empresas do ramo faz, também, com 

que sejam analisadas as ofertas eficazes e/ou possíveis os contratos a realizar. 

As necessidades diárias de telecomunicações, em média, nos Jogos 

Olímpicos de 2000 em Sydney, foram de 350 mil chamadas de rede fixa, 500 

mil chamadas móveis durante o dia da abertura e 5,6 milhões de chamadas via 

rádio ( Mangalorkar & Benett, 2003). 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Usar diferentes meios e não estarem todos os 

responsáveis ligados ao mesmo. 

Duplicidade de meios 

Complexidade em manejar 

Falha nas baterias 

Falhas na audição.  

Pouca cobertura. 

Controlo de gastos 

Apostar em transmissores de alta sensibilidade 

para intercomunicação interna. 

Confirmar as frequências e canais 

Dispor de uma relação actualizada de pessoas e 

números 

Dispor de reservas suficientes, tanto de baterias 

como de terminais. 

 

Quadro 26 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Sistemas de 

Comunicação 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 
II.5.3.3.1.6 ILUMINAÇÃO  
 

 Como recomendação para os grandes eventos, seria a de tentar 

depender o menos possível dos fornecedores de energia eléctrica normal e 

assegurar o funcionamento das instalações através de grupos alternativos. Ou 

pelo menos, de dispor de estes meios alternativos no caso de qualquer 

eventualidade. Um corte de energia eléctrica pode prejudicar a realização do 

acto no interior do recinto e criar sérios problemas no exterior. Para além de 

criar algum pânico se não se controlar e restabelecer a luz rapidamente. 

Tenhamos em conta que certos tipos de projectores necessitam de um tempo 

de recuperação importante depois de uma falha. 
  

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falhas no fornecimento ou variação da tensão. 

Desigualdades de iluminação.  

Carência de projectores ou peças de reserva 

Incómodos aos vizinhos 

Falta de reservas 

Confirmar a iluminação e os reflexos. 

Calcular o tempo necessário de recuperação de 

projectores  

Dispor de material de empresas especializadas 

Dispor de combustível de reserva para o grupo de 

geradores alternativos 

 

Quadro 27 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com Iluminação 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.3.1.7 ÁGUA 
 

 Deduzimos à priori que não existe nenhum problema, mas é conveniente 

verificar a necessidade de novos pontos de abastecimento essenciais para o 

evento. Directamente, para o próprio evento, ou a nível pontos de venda, novos 

restaurantes e bares, e incluindo balneários e sanitários, etc. 

 Tenhamos em conta que embora não seja normal que exista influência 

no fornecimento, em zonas isoladas ou distantes aos núcleos principais de 

povoação pode-se acusar um maior consumo num momento determinado que 

afecte os caudais, sobre tudo a nível de pressão. Não obstante, o problema 

maior geralmente tem lugar, por causa da distância e consequentemente a 

pressão necessária para levar novos pontos de ligação a lugares não usuais. 

 E quando referimos à rede de água potável, referimos também a água 

quente e todo o que ela envolve (pressão, caldeiras, etc.) 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Ligações de última hora 

Rebentamentos ou fugas 

Uso simultâneo excessivo 

Falta de capacidade para água quente 

Falta de pressão 

Confirmar a produção de água quente. 

Regular as temperaturas 

Dispor de dados de consumos com antecipação 

suficiente. 

 

Quadro 28 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Água 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3.1.8 CLIMATIZAÇÃO 

 

 Dentro do conceito de climatização não somente se inclui a percepção 

de ar condicionado ou refrigeração, mas a ventilação, renovação de ar e 

aquecimento, e até desumidificação do ambiente. 

 Tenhamos em conta que os parâmetros de conforto em que nos 

devemos mover dependem fundamentalmente de três conceitos: do tipo de 

actividade ou evento, (expulsão de fumos ou gases, etc.) do lugar ou recinto de 
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que falamos (renovação correcta do ar) e do número de espectadores. 

 Fundamentalmente é necessário encontrar o equilíbrio que proporcione 

o conforto a todos os intervenientes. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Dificuldade de instalação 

Falta de meios físicos e económicos  

Falta de tempo 

Avarias repetitivas. 

Prever a capacidade de resposta perante avarias 

Controlar os custos 

Dispor de um técnico permanentemente no recinto 

 

Quadro 29 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Climatização 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3.2 ESPAÇOS EXTERIORES 

 

Denominamos de exterior os espaços relacionados com o evento, 

distintos do espaço principal local onde este se desenrola, mas que pela sua 

vinculação e proximidade, o evento não se poderia celebrar, se estes não 

fossem considerados. Assim, se trata de controlar desde os acessos dos 

espectadores, convidados e participantes ao recinto. Compreende, 

basicamente, os seguintes pontos: 

 

II.5.3.3.2.1 SINAIS DE TRÂNSITO PARTICULARES DO EVENTO E 
SINALIZAÇÃO DE ACESSOS 

 

É necessário dispor de sinais de trânsito e similares sobretudo no que 

diz respeito os espaços circundantes ao recinto do evento. No entanto é muito 

importante comprovar que não se caem em contradições com os sinais que já 

estavam anteriormente colocados, muito menos que podem provocar conflitos 

na circulação. A colaboração constante com a polícia local e os responsáveis 

do trânsito é obrigatória. 

Está incluída neste ponto a sinalização do próprio evento. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de estabilidade 

Falta de limpeza 

Pouca visibilidade 

Actos de vandalismo 

Falta de homogeneidade ou fora das regras 

Colocados com pouca antecedência 

Sinais homologados 

Revisão da sua colocação pela policia local 

Dispor de sinais de reversa suficientes 

Calendário de colocação, retirada ou mudança 

Confirmações constantes 

Manter uma coordenação única e permanente 

 

Quadro 30 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Sinais de 

Trânsito particulares do evento e Sinalização de Acesso 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3.2.2 ACESSOS/ RUAS 

 

Com grande frequência pelas características do próprio evento, (voltas 

em bicicleta, maratonas, etc.) são tão importantes as ruas e estradas como o 

recinto principal. Locais onde pode acontecer a aglomeração de pessoas, e 

que a organização tem a obrigação de controlar. 

Ás vezes não se dá importância a este tema e a imagem da cidade pode 

sair deteriorada pela a organização não se ocupar de detalhes, sobre tudo 

quando se produzem transmissões televisivas do exterior. Não podemos 

esquecer a importância que ultimamente têm as imagens das vistas da cidade 

que se produzem desde helicópteros ou meios similares. O público e os meios 

de comunicação, antes de chegar ao recinto onde se realiza o evento, 

percorrem as ruas adjacentes. E é essa impressão de abandono ou cuidado 

que vai permanecer nas suas mentes e vai ser um prenúncio do que pensam 

que vão encontrar no desenrolar do evento. 

A limpeza permanente deve ser reforçada, se for preciso, durante esses 

dias. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Obras inesperadas nos arredores 

Sociedade descontrolada e imprevista 

Problemas de circulação (engarrafamentos, desvios 

de trânsito, etc.) 

Grandes aglomerações de público imprevistas 

Alteração de ultima hora de percursos 

Falta de comunicação entre as entidades afectadas 

e intervenientes. Excessiva burocracia 

Programar com antecedência e em coordenação 

com os serviços municipais de circulação e a 

polícia local 

Manter uma coordenação única e permanente 

Rever antes e depois do evento 

Controlar a sinalização 

Procurar percursos alternativos 

Prevenir o menor transtorno aos cidadãos 

 

Quadro 31 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Acessos e 

Ruas 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3.2.3 APARCAMENTO 

 

Apesar de a organização dever fornecer e potenciar o transporte público 

em qualquer evento de vários dias, não podemos esquecer que a realidade 

tradicional dos acessos faz-se através de veículos privados. Por isso é 

importante disponibilizar de amplos, fáceis e cómodos aparcamentos, capazes 

de albergar todos os visitantes. 

Ordenar adequadamente os acessos, entradas, saídas e confluências da 

rede rodoviária é fundamental para evitar não só atrasos como um clima de 

desorganização. É importante desenhá-los com claros conceitos de fluidez, 

tanto interior como de entradas e saídas. 

A colaboração de ajudantes profissionais e da polícia local no controlo 

dos acessos e saídas é imprescindível para evitar confusões. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Escassez de parques 

Má sinalização 

Maus acessos 

Confluência de horários 

Saturação e problemas de circulação 

Falta de polícia reguladora e funcionários eficazes 

Escassez de vigilância e possibilidades de roubos 

Anúncios com suficiente antecipação 

Cartazes claros e visíveis 

Numerar zonas e distinguir por cores para facilitar 

a identificação pelos usuários 

Calcular o número de parques necessários para 

não criar conflitos de circulação 

Insistir em campanhas de promotoras dos 

transportes públicos 

 

Quadro 32 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Aparcamento 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.3.2.4 BILHETEIRAS 

 

Apesar dos bilhetes normalmente nos grandes eventos desportivos 

serem adquiridos com antecedência, em vários locais, deve existir um local 

contíguo ao recinto onde possam ser adquiridos bilhetes imediatamente antes 

do evento (se ainda existirem). 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Excessivamente longe do complexo principal 

Número insuficiente 

Aglomeração de muitas pessoas em pouco espaço 

Horários reduzidos de atendimento ao público 

Carência de informação exterior 

Não dispor de câmbio 

Má organização das filas 

Falta de segurança 

Bem sinalizado 

Que disponha de cartazes suficientemente claros e 

explicativos de todas as possibilidades de ingressos 

e sectores possíveis, para informar o espectador e 

evitar perguntas desnecessárias aos vendedores de 

bilhetes que aumentem as filas. 

Segurança 

 

Quadro 33 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Bilheteiras 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4 ÁREA 4 – LOGÍSTICA 
 

A logística é um aspecto fundamental de um evento de larga escala. A 

organização precisa desenvolver planos elaborados – e planos de contingência 

– para garantir a chegada das pessoas em horas certas e locais correctos. Os 

organizadores coordenam os horários dos transportes públicos privados, 

estabelecem os percursos e proporcionam estacionamento adequado. Para 

conseguir tudo isso deve-se identificar factores que poderão causar problemas, 

simular potenciais engarrafamentos e desenvolver planos para evitar que 

aconteçam (Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

É uma área de constante improviso pela quantidade e dificuldade dos 

imprevistos que sucedem. As equipas, os participantes, mudanças frequentes 

de horários, itinerários, obrigando a adaptar e readaptar previsões. 

 

A nossa sugestão é tentar eliminar o mais possível este ponto, o famoso 

desastre no qual pode acontecer de tudo, mas em muitas ocasiões isto é muito 

difícil de conseguir, mas é importante que desde o início estabeleçamos esta 

possibilidade e pensemos em pessoas capazes de assumir estas 

responsabilidades com eficácia e recursos.  

Cada vez existe mais necessidade de prever as possíveis situações de 

crise que possam surgir, não só pela exposição mediática que este tipo de 

eventos tem, com a globalização das novas tecnologias, mas também pelas 

"pesadas" verbas financeiras que movimentam levando a que interesses, dos 

mais variados tipos, estejam envolvidos para que o sucesso do evento seja 

possível (Almeida, 2001). 

 

A preparação é uma das chaves. Se um dos elementos deixa de existir, 

deve ser lançado, de imediato, um plano de contingência. Mitt Romney, 

presidente do comité organizador de Salt Lake, aprendeu à sua custa esta 

lição, assim como as consequências de uma reacção em cadeia com o sistema 

de transportes. Dois pequenos incidentes – a lotação esgotada de um 
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estacionamento e a falha de um automóvel – foram suficientes para o trânsito 

se tornar um caos. No entanto, Romney fez o melhor que pôde para que o 

trânsito voltasse à normalidade, mas tanto ele como mais 2.500 pessoas (com 

bilhetes que, no conjunto, valiam 300 mil dólares) acabaram por perder o 

evento (Mangalorkar & Benett 2003). 

O risco é inerente à vida, está presente em cada instante da nossa 

actividade pessoal e quotidiana. Cada um, devido ao instinto de conservação 

que a natureza lhe legou, tende a preservar-se dele.  

O risco está também presente e em permanência, na vida colectiva e 

social, para as nossas instituições e organizações, mas estas últimas devem ao 

homem a sua preservação.  

«Gerir é prever!» O organizador de eventos desportivos rege-se também 

pela realidade desta fórmula. Ainda que seja adepto da «gloriosa incerteza do 

desporto», deve deixar o sonho e a incerteza aos actores do espectáculo que 

são os desportistas. O seu papel é bem diferente e se o entusiasmo pelo 

projecto for útil, o seu rigor deverá ultrapassar a sua paixão.  

A tarefa e a responsabilidade do organizador consistem em tudo fazer 

para que a proeza desportiva esteja no centro das atenções. Um sistema 

estritamente organizado deverá fazer-se esquecer para não só deixar de captar 

ou desviar a emoção, como também para a pôr em destaque.  

O organizador de eventos desportivos tem de gerir, conceber e ser um 

chefe de projecto. Deve prever e depois por em prática no tempo e no espaço, 

uma organização com meios materiais, financeiros e humanos no intuito de 

atingir um duplo objectivo: assegurar a qualidade do espectáculo desportivo 

pela satisfação dos seus actores e espectadores, mas também assegurar o 

equilíbrio económico do projecto para a sua própria satisfação, para a dos seus 

comanditários e seus sócios.  

Na fase de previsão, o organizador estabelece um programa modelo e 

eventualmente programas opcionais susceptíveis de responder a estas 

satisfações. Deve prever o desenrolar do projecto mas também os eventos 

aleatórios susceptíveis de o modificar durante a sua realização ou de o 

contrariar. O seu ideal seria também de prever...o imprevisível (Barreau, 2001). 
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Incluímos nesta a área a parte puramente técnica e especializada no 

próprio evento, nas suas actividades específicas, a área dedicada à prova, a 

dar resposta aos problemas técnicos, na ajuda a participantes, juízes, árbitros, 

técnicos e demais grupos especializados nas medidas organizativas 

específicas. Ou seja nos meios necessários para o desenvolvimento de índole 

puramente técnica. 

 

A logística dedica-se basicamente à planificação, controla e sobre tudo a 

ser o suporte técnico da actividade principal. É nesta área que recai toda a 

responsabilidade da autêntica realização do evento. Quer isto dizer, que 

controla que o acto em si decorra como previsto.  

 

 

II.5.3.4.1 O EVENTO 
 

O evento em si é o fundamento de todo o trabalho, de modo o desejável 

é que se desenrole com as maiores garantias de êxito possível. Tudo é feito e 

preparado para esse fim. Todo o trabalho anterior e posterior denota um 

esforço que tem que desembocar na correcta realização do evento. 

 

Ensaios 
Se nada se deve deixar à improvisação em acontecimentos de relevo, 

parece elementar e lógico estabelecer um calendário de ensaios. Calendário 

que deve compreender todas as áreas e actividades que se realizarão. 

A forma mais adequada para realizar os ensaios é a reprodução simulada do 

evento em todas as suas partes. Nessa altura será possível ver de verdade não 

só a realidade da organização interna, mas também a capacidade de resposta, 

as falhas e sobre tudo o nível de qualidade e precisão que apresenta. E na 

altura de definir ensaios é fundamental determinar um calendário e um horário. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de tempo para realizar ensaios 

Descoordenação 

Falta de responsabilidade durante os ensaios, ou 

ensaios incompletos 

Cada responsável deve organizar os seus próprios 

ensaios 

Convêm estabelecer um horário para os ensaios 

conjuntos e finais 

Corrigir imediatamente cada erro 

Não deixar nada para improviso final 

 

Quadro 34 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Ensaios 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 
Horários 
Este é um dos temas pelo qual surgem muitos conflitos em vários 

eventos. Respeitar um horário significa planificação. Significa profissionalismo 

e sobre tudo respeito pelo espectador. Para isso o mais apropriado é planificar 

e medir os tempos desde o princípio. Estabelecer um calendário não só de dias 

como de horas e minutos.  

Uma desadequada planificação de horários pode arruinar o êxito da 

actividade. Afecta a própria preparação dos intervenientes ou participantes (os 

programas, refeições, etc.) e prejudica as possíveis transmissões televisivas 

que podem, em caso de horários apertados, prescindir de alguns momentos 

importantes do evento. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Falta de planificação  

Falta de controlo 

Carência de medição de tempos 

Tempos mortos 

Atrasos injustificados 

Exigir pontualidade 

Controlar tempos 

Não dar lugar à improvisação 

 

 

Quadro 35 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Horários 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4.2 ACTOS OFICIAIS/ RECEPÇÕES 
 

Qualquer evento é acompanhado de actos oficiais. Actos entre os quais 

se destacam as recepções, onde se põem à prova a imagem do evento e a sua 

capacidade organizativa. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Problemas gerais de protocolo 

Atrasos  

Improvisos 

Esquecimento de recordações 

 

Seguir as normas de protocolo 

Dar a máxima cobertura informativa 

Confirmar presenças 

Evitar improvisos 

Estabelecer e difundir o programa geral com antecedência 

Calendário claro e preciso 

 

Quadro 36 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Actos Oficiais e 

Recepções 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.4.3 PROTOCOLO 

 

Trata-se de cumprir os requisitos que a sociedade estabeleceu e que 

temos que respeitar. Por importância social das pessoas, das autoridades, e 

por respeito ao que eles mesmos representam, mas também e sobre tudo 

porque falamos da organização de um acto ou evento que na maioria dos 

casos estão incorporadas instâncias oficiais e isso requer uma série de normas 

e compromissos generalizados. 

 

O protocolo não é apenas importante pelo que foi dito anteriormente, 

mas porque a presença de autoridades realça o próprio acontecimento e ajuda 

a uma maior difusão e não esqueçamos que através de um correcto protocolo 

podemos estimular ou convencer as próprias autoridades da importância do 

acontecimento e da sua maior colaboração, nesse mesmo acto e em outros 

vindouros. 
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II.5.3.4.4 CERIMÓNIAS 

 

As cerimónias podem ser de abertura, encerramento ou então de 

entrega de troféus ou similares. Bem como homenagens ou actos oficiais.  

A Cerimónia de Abertura destina-se, em primeiro lugar, a apresentar 

publicamente as diferentes comitivas participantes (atletas, treinadores, 

árbitros, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, juízes, etc.), que de alguma forma 

intervêm nas competições desportivas. Também serve para se processar um 

ritual cerimonial próprio que tem como objectivo reunir à sua volta figuras 

públicas e políticas de prestígio nacional e internacional, procurando desta 

forma chamar a atenção da opinião pública e dos media para o acontecimento. 

É igualmente uma oportunidade única de dar a conhecer aos espectadores 

uma imagem da cultura e história local.  

Não menos importantes são as Cerimónias de Entrega de Medalhas, 

que em função do desporto ou desportos intervenientes e respectivas 

características (individual ou colectivo) poderá haver uma única cerimónia ou 

um número variado de cerimónias diárias de entrega de medalhas. Esta ou 

estas cerimónias deverão ser estudadas e preparadas cuidadosamente, não 

esquecendo a necessidade da existência de troféus, pódio(s), bandeiras e 

gravações dos hinos dos países participantes, ou á semelhança do que 

aconteceu em Gotemburgo, no Campeonato da Europa de Atletismo, os hinos 

de determinados países foram entoados por um grupo coral o que deu um 

toque de beleza e sofisticação ao acontecimento. 

A Cerimónia de Encerramento acontece independentemente de terem 

havido vencedores nas competições desportivas, esta é a grande festa de 

confraternização dos desportistas, que são verdadeiramente os grandes 

vencedores do evento.  

Nesse sentido, deverão ser criadas condições para que todos possam 

participar com desportivismo na grande festa da consolidação de amizades. 

Esta cerimónia deverá ser recordada duma forma positiva por todos os 

participantes (Monteiro, 2001). 

As cerimónias de abertura e encerramento são o prólogo e epílogo do 
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próprio evento. E se auguramos êxito, temos que o demonstrar na primeira 

actividade, a cerimónia de abertura, e se o evento foi um êxito temos que 

finalizar com êxito a última actividade, a cerimónia de encerramento. 

Recordemos que o êxito da Cerimónia de Abertura do Euro 2004 foi um 

acertado prelúdio de uma grande organização. 

 
Problemas mais Comuns Recomendações 

Problemas gerais de protocolo 

Atrasos  

Improvisos 

Esquecimento de recordações 

Carência de ensaios 

Alterações do programa 

 

Seguir as normas de protocolo 

Dar a máxima cobertura informativa 

Confirmar presenças 

Estabelecer e difundir o programa geral com 

antecedência 

Calendário claro e preciso 

Ensaios suficientes 

Rever textos (Apresentador e Discursos) 

 

Quadro 37 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Protocolo e as 

Cerimónias 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

II.5.3.4.5 TROFÉUS 
 

São os prémios que se oferecem ou repartem depois das provas 

competitivas, taças, medalhas ou qualquer outra recordação do acto (livros, 

esculturas). 

Os prémios ou troféus devem estar sempre de acordo com a importância 

das provas, quer no que diz respeito ao aspecto visual quer ao seu valor físico. 
 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Gravações e inscrições erradas 

Roubos 

Número insuficiente 

Inadequados ao evento 

Equívoco no acto de entrega 

 

Armazenados em segurança 

Próximos do local de entrega 

Dispor de reversas 

Coloca-los na ordem prevista para a entrega 

Colocar rótulos visíveis para não haver equívocos da entrega 

Responsável pelo controlo da entrega 

 

Quadro 38 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Troféus 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4.6 RECURSOS HUMANOS 

 

A constatação que as pessoas são a parte mais importante de uma 

organização tornou-se uma verdade irrefutável. São as pessoas que criam as 

organizações, são elas que fazem com que esta se desenvolva e o sucesso 

depende da forma como os indivíduos administram e se entregam a estes 

projectos (Pfeffer, 1996 citado por Almeida, 2001). 

Os recursos humanos é que organizam tecnicamente o evento e 

controlam directamente o seu desenrolar. 

A esta área diz respeito a contratação directa e personalizada de todos e 

cada um dos trabalhadores e colaboradores, como de agências, consultoras ou 

empresas especializadas colaboradoras que nos prestam os seus serviços, de 

forma organizada e por cedência dos seus trabalhadores. 

Tentaremos agrupar todas as categorias possíveis que podem intervir 

num evento e sobre tudo os profissionais e cargos principais e necessários, 

para o seu desenrolar. Todo dentro de grupos de pessoas, a nível de estrutura 

e ao nível das capacidades, que se relacionem dentro do grupo de recursos 

humanos, mas na prática diária de trabalho cada grupo, poderá depender da 

sua respectiva área com absoluta autonomia, e coordenação. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Baixas ou substituição de pessoal não previsto 

Indefinição de hierarquias 

Grande volume de pessoas 

Mescla de funções 

Desconhecimento do recinto 

Desconhecimento da actividade (falta de 

experiência) 

 

Conhecer muito bem o recinto 

Ensaiar o suficiente 

Definir claramente funções, cargos e responsáveis 

Estabelecer claramente as hierarquias 

Dotar cada área de pessoal estritamente 

necessário 

Integrar, sempre, o máximo de profissionais com 

experiência. Sobre tudo nos postos com 

responsabilidade 

 

Quadro 39 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Recursos 

Humanos 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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Voluntários  
Cada dia e com mais intensidade se trabalha com voluntários e se confia 

nos serviços prestados. Muitos e variados trabalhos e funções lhes são 

incumbidos. Mas existe um problema quanto à sua capacidade, conhecimentos 

e experiência. É necessário ensinar, treinar e preparar, com instruções claras, 

concisas, concretas e fáceis.  

O voluntariado, em definitivo pode ser uma ajuda fantástica para a 

organização (e.g., grande parte dos 100 milhões de dólares do lucro dos Jogos 

Olímpicos de Inverno de 2002 pode ser atribuída aos 10 mil voluntários), mas 

temos que ser realistas e saber as funções que lhes são incumbidas, e efectuar 

o controlo. Pois é a função da organização, planificar as actividades, distribui-

las, ensiná-las e finalmente controlá-las (Mangalorkar & Benett, 2003). 

No EURO2004 o número de voluntários em todas as áreas de actividade 

do evento foi de 4.000, conforme aponta o relatório final consultado. 

 

Problemas mais comuns Recomendações 

Falta de profissionalismo 

Falta de pessoas  

Controlo difícil 

Desconhecimento do recinto 

Desconhecimento do evento 

Falta de coordenação 

Desconexão com os responsáveis do evento 

 

Utilizar estas pessoas em postos de mediana 

responsabilidade 

Seleccionar previamente e com rigor 

Realizar provas com antecedência 

Exercer um forte controlo 

Agrupar por coordenadores ou responsáveis de 

grupos 

Formação adequada à função que vão 

desempenhar 

Realizar muitos ensaios periódicos 

 

Quadro 40 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com Voluntários 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Participantes 
É o grupo de pessoas principais por excelência, pela própria natureza do 

evento. Logicamente sem a sua presença não se pode celebrar o evento. 

Neste grupo estão então presentes os Atletas, as Delegações, os 

Acompanhantes, os Comités, os Árbitros ou Juízes e os Técnicos. 
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Para transmitir para o exterior a qualidade organizativa é necessário 

controlar em primeiro lugar o interior, ou seja controlar absolutamente tudo que 

está relacionado com este grupo, desde que é anunciada a sua presença no 

evento, até á sua entrada no recinto, a sua permanência, a sua estadia, a sua 

actividade e a sua actuação. 

Temos de ter em conta que a participação de cada um vai ser diferente. 

Que são grupos complexos, primeiro entre si, já que provêm de lugares ou 

nacionalidades distintas com costumes e características totalmente distintas. 

Porém cada equipa é composta por um número determinado de pessoas 

também distintas entre si e também com problemáticas distintas. E não 

esquecer, que numa competição desportiva o tratamento é essencial já que 

uma estadia inadequada pode conduzir a uma deficiente preparação para as 

provas. 

O Lisboa-Dakar, por exemplo, contou com a participação de 180 

automóveis, 75 camiões e 240 veículos de assistência, ou seja, um total de 725 

veículos dos quais 485 em prova, o que representa cerca de 1.700 pessoas 

(Lamy, 2005). 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Modificação das listas 

Inclusão de pessoas não previstas 

Alteração de programas, acontecimentos, horários 

Atrasos 

Indisciplina 

Descoordenação 

Falta de um responsável 

Ser inflexível nas acreditações 

Exigir o cumprimento dos horários 

Facilitar todo os meios organizativos disponíveis  

Evitar discriminações 

Controlar e coordenar 

 

 

Quadro 41 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Participantes 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

Espectadores  
Os eventos desportivos, sobretudo os que envolvem competição, são, 

cada vez mais, fenómenos de massas (Pires et al., 2005). O euro 2004 
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constituiu o maior evento desportivo alguma vez organizado em Portugal e 

contou com um número total de espectadores de 1.165.192 (Ribeiro et al., 

2004). 

 

II.5.3.4.7 ACREDITAÇÕES  

 

Quanto mais importante é o evento mais nos devemos preocupar com 

os detalhes. É obvio que o controlo é uma das metas principais. Por isso 

quando nos referimos a acreditações, estamos referindo aos passaportes que 

vão permitir o acesso a algum ponto do recinto delimitado ou com acesso 

restrito. Podemos nos referir a veículos ou a pessoas.  

A nível dos espectadores trata-se de facilitar os acessos aos lugares e 

sobre todo a maior comodidade no recinto, apesar de ser necessário efectuar 

algumas restrições, evitando que possam aceder a lugares inadequados ou 

próprios da actividade e dos seus intervenientes. 

Todo o processo de fornecimento de credenciais – aos atletas, 

treinadores, entidades oficiais, media, pessoal de apoio e voluntários – é 

idêntico. No Campeonato Mundial de Futebol de 2002, por exemplo, foram 

registadas e credenciadas mais de 90 mil pessoas. Para cada pessoa, a 

organização precisou fazer cartões de segurança, imprimir fotos e determinar 

zonas de acesso (Mangalorkar & Benett, 2003). No EURO2004 o número de 

acreditações destinadas à comunicação social foi de 9.870 (Ribeiro et al., 

2004). 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Desconhecimento das acreditações pelos 

controladores 

Acreditações complexas e pouco visíveis 

Incorrecta delimitação de sectores 

Excessivos sectores 

Carência de controlos 

Utilizar numerações ou cores 

Diferenças entre organização e espectadores 

Agrupar sectores de aparcamento com facilidade 

de acessos aos lugares interiores 

Estabelecer ensaios de controlo periódico de 

funcionamento 

 

Quadro 42 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Acreditações 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4.8 ALOJAMENTO 

  

Em geral a estadia será em hotéis de absoluta qualidade com serviços 

profissionais, por vezes, devido às características do evento, ou da própria 

organização ou destinatários, este alojamento pode ser em residências 

universitárias, colégios. Para a escolha do alojamento, inicialmente devemos 

ter em conta não só a categoria, o conforto e o preço mas também, e talvez em 

primeiro lugar, a relação de serviços complementares que oferece. 

Consideremos que dependendo do tipo de pessoas que temos de alojar 

serão necessários serviços desportivos ou discotecas, bares e restaurantes ou 

salas de reuniões, de conferências, etc. Muitos hotéis não dispõem da 

totalidade destes complementos. 

Além disso, tudo deve ser previsto antecipadamente e os acordos 

devem ser fechados com um significativo tempo de antecedência, tendo em 

conta as alturas de época alta em que a indústria hoteleira se encontra 

saturada. 

Em 1992, por exemplo, o Comité dos Jogos Olímpicos de Barcelona se 

deu conta de que a cidade não tinha camas suficientes para todos os visitantes 

e o prazo para consegui-los era curtíssimo. Para conseguir mais 30 mil camas, 

os organizadores trabalharam com a A.T. Kearney, tendo em vista uma solução 

exequível e de baixo custo, a qual passou pela decisão de ancorar dez navios 

no porto da cidade para funcionarem como hotéis (Mangalorkar & Benett, 

2003). 

 
Problemas mais comuns Recomendações 

Carência de unidades hoteleiras 

Desconhecer a lista exacta de pessoas 

Falta de previsão e problemas de alojamento nos 

mesmos hotéis 

Não ter concluído todos os conceitos e preços 

Não ter ajustado os hotéis às necessidades dos 

residentes (Categoria, Preços, Complementos) 

Confirmar a lista de pessoas periodicamente 

Confirmar com a máxima antecedência possível 

os hotéis previstos 

Agrupar em hotéis os residentes por categorias 

similares 

Advertir aos convidados ou visitantes dos seus 

direitos e limites 

 
Quadro 43 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Alojamento 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4.9 TRANSPORTE 

 

Sem dúvida, organizar correctamente o transporte de todas as pessoas, 

equipas e grupos de intervenientes no evento, não é tarefa fácil, pela 

diversidade de pessoas e grupos que nele intervêm. Antes de mais, e 

novamente tudo deve ser previsto com a máxima antecedência possível. Não 

podemos esquecer que ao falar de transporte internacional, podem complicar-

se os temas e requerer certos documentos para a obtenção dos quais 

necessitaremos de tempo. 

Por outro lado, há que ter em conta as características e as 

particularidades das pessoas que vamos transportar (e.g., Equipas, 

Individualidades, Autoridades). 

 

O conceito de transporte agrupa um sem fim de modalidades e 

possibilidades, sendo elas o Comboio, o Avião, o Barco e o Autocarro. Contudo 

agrega também os meios de deslocação interiores e citadinos como o Táxis, 

Carros de aluguer, Carros particulares. 

 

Torna-se necessário Identificar a rede de transportes, informando quais 

os acessos por via aérea, via marítima, comboios e rede rodoviária. Ter em 

conta os problemas que possam surgir aquando das partidas. Definir as 

ligações entre o aeroporto de chegada e a cidade sede da organização. 

Apresentar um mapa indicando as distâncias quilométricas e tempo de viagem 

de autocarro e de comboio entre estes locais. Utilizar um plano da cidade 

mostrando os percursos e respectivos tempos de viagem entre os locais de 

alojamento e os de treino e competição, a pé, de carro e de transporte público 

(Monteiro, 2001). 

 

Segundo Ribeiro et al. (2004) aquando da realização do EURO 2004 

foram contabilizados 2.500 movimentos aéreos exclusivamente associados ao 

evento e 170.000 passageiros correspondentes aos referidos movimentos. 

O comité de organização dos Jogos Olímpicos de Barcelona em 1992 
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procedeu ao aluguer ou leasing de 550 automóveis e autocarros para o 

transporte de mais de 130 mil pessoas durante o período dos jogos 

(Mangalorkar & Benett, 2003). 

 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falta de previsão na reserva de unidades 

Problemas de disponibilidade de transporte em 

momentos determinados por falta de previsão ou 

maior número de ocupantes 

Não prever veículos adaptados para pessoas 

incapacitadas 

Estabelecer uma relação de horários  

Advertir os convidados ou visitantes acerca dos 

seus itinerários, horários e possibilidades 

Convém contratar grandes empresas que 

disponham de grandes e diversas frotas ou pelo 

menos com vários e distintos grupos (autocarros, 

táxis, carros de aluguer, etc.) 

 

Quadro 44 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Transporte 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.4.10 RESTAURAÇÃO 
 

Englobamos aqui todos os espaços relacionados com o abastecimento 

de alimentos ou bebidas. Quer seja a nível promocional de abastecimento à 

actividade e seus participantes, quer seja de complemento aos espectadores. 

Bares, restaurantes, postos volantes, máquinas de serviço e inclusivamente os 

catering. Independentemente dos espaços que se ocupem, dimensões ou da 

magnitude dos mesmos, já que os conceitos gerais tendem a ser comuns. 

É muito importante dentro deste esquema vigiar a qualidade dos 

produtos, a sua apresentação e sobretudo a sua data de validade. Não 

esqueçamos que estamos a tratar com materiais que vão influenciar a saúde 

dos destinatários, pelo que as garantias de higiene e salubridade devem ser 

totalmente garantidas. Para isso, a origem das matérias-primas, a sua 

elaboração, provisão, manipulação, conservação, presença e serviço, devem 

ser constantemente vigiadas. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Não profissionalização das pessoas contratadas 

Reclamações indirectas sobre o serviço 

Preços não controlados ou elevados 

Qualidade não correspondente com o pré-

estabelecido em contrato 

Produtos não controlados sanitariamente  

Acordos e contratos com profissionais   

Controlar os preços 

Controlar a qualidade do serviço 

Determinar os horários 

Tipos de comidas 

Tipos de bebidas (Qualidades, Quantidades, 

Limitações) 

 

Quadro 45 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Restauração 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

 

II.5.3.4.11 DEPARTAMENTOS 

 

Os departamentos têm uma relação muito directa com o evento e 

dispõem de uma grande carga técnica, que obriga a uma atenção concreta e 

especializada. Na sua maioria são estanques entre si, mas de uma vital 

importância para a actividade.  

 

Departamento de Reprografia 
Em alguns eventos este ponto é importante pela quantidade de 

documentos que é necessário facilitar, fotocopiar ou reproduzir. 

Quando nos referimos a reprografia estamos a referir a reprodução de 

resultados e dados que pode produzir-se pelos sistemas tradicionais, 

basicamente fotocopiadoras ou impressoras, mas também por outros meios 

complementares, como fax, Internet ou e-mail. 

Pensemos que se trata de facilitar resultados imediatos que podem ser 

de vital importância para o próprio desenrolar da actividade como informação 

básica dos participantes. Informação sempre rápida, quase instantânea que se 

poderá complementar com a revista do evento e com informações redigidas por 

outros profissionais, mas sempre com o apoio da organização. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 
Falta de consumíveis  

Falhas de energia 

Meios insuficientes 

Carência de profissionais responsáveis 

Dados errados 

Divulgação lenta 

Contratar um serviço de manutenção 

Responsável com ampla experiência 

Estabelecer canais seguros e eficazes de 

divulgação 

Meios modernos 

 

 

Quadro 46 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Departamento 

de Reprografia 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 
Departamento de Informática 
Este departamento é importantíssimo, pois não esqueçamos que hoje 

em dia tudo funciona através de computadores. Independentes mas quase 

sempre trabalhando em rede. Por isso é necessário utilizar um sistema 

informático seguro, eficaz e fiável. 

Hoje, nenhum mega-evento terá sucesso sem uma sólida solução de 

tecnologia de informação. Os organizadores de sucesso reconhecem a 

complexidade de coordenar múltiplos vendedores e serviços de tecnologia de 

informação para uma longa lista de actividades críticas – desde fornecer 

resultados em tempo real e proporcionar aos meios de comunicação de massa 

a tecnologia mais avançada, até a gestão de voluntários, logística e transporte, 

bilhetes, segurança, alojamento e todos os apoios administrativos necessários. 

O Mundial de Futebol de 1998, na França, constituiu um bom exemplo de 

excelência de Tecnologias de Informação. Três anos antes do evento, o comité 

organizador escolheu os seus parceiros-chave para essa área: a EDS para a 

integração de sistemas, a Hewlett-Packard para hardware e a Sybase para o 

software. A escala do projecto – cerca de 2 mil PCs, 600 impressoras, 100 

servidores e um site oficial. A organização dos jogos de Salt Lake City, por 

exemplo, estava preparada para qualquer eventual falha, desde avaria de 

equipamentos e vírus informáticos, a indisponibilidades de rede e pirataria 

informática. Durante o segundo ensaio técnico, e ao longo de cinco dias, 800 

pessoas testaram todos os aspectos dos sistemas e operações (Mangalorkar & 
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Benett, 2003). 

Problemas mais Comuns Recomendações 

Falhas informáticas 

Incompatibilidade de programas 

Falta de antivírus 

Falta de consumíveis  

Meios insuficientes 

Falta de técnicos qualificados 

Improvisação de cópias de segurança 

Contratar um serviço de manutenção 

Responsável com ampla experiência 

Dispor de arquivos de segurança 

Comprovar compatibilidades 

Dispor de computadores e programas alternativos 

Reforçar a segurança 

 
Quadro 47 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Departamento 

de Informática 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 
Departamento de Estatística 
A estatística em determinadas provas desportivas é muito importante. 

Não só para o espectador que pode fazer um acompanhamento mais 

documentado, mas também para os meios de comunicação. Quanto mais 

facilitado for o trabalho destes profissionais, menos erros ocorreram e melhor 

será o desenrolar das provas. 

Deve ser formado por uma equipa altamente especializada, muito 

experiente e sobre tudo com capacidade permanente de rever dados antes da 

sua difusão. Actualmente os erros são imperdoáveis, deste modo, para evitar 

erros estas devem ser perfeitamente programadas, revistas periodicamente e 

com a total segurança e confiança que os dados introduzidos são fidedignos, 

exactos e sobre tudo verificados. 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Falhas informáticas 

Falta de comunicação com juízes e técnicos 

Meios insuficientes 

Incompatibilidade de programas 

Improvisação de cópias de segurança 

Lentidão na elaboração de dados 

Contratar um serviço de manutenção 

Responsável com ampla experiência 

Dispor de arquivos de segurança 

Dispor de computadores e programas alternativos 

Controlar quem têm acesso aos computadores e 

à rede 

Estudar bem os programas 

Quadro 48 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com o Departamento 

de Estatística 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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II.5.3.4.12 SEGURANÇA 
 

Já antes de 11 de Setembro, a segurança fazia parte das prioridades 

nos planos de grandes eventos desportivos. Os ataques terroristas nas 

Olimpíadas de 1972 em Munique, por exemplo, reforçaram a importância de 

medidas de segurança. No entanto, desde 11 de Setembro, a protecção de 

pessoas e infra-estruturas contra potenciais ataques terroristas e hackers 

passou a merecer importância redobrada. O Comité Olímpico de Atenas 

destinou mais de 600 milhões de dólares para a protecção de atletas, 

entidades oficiais e espectadores, além de contar com a cooperação da 

Interpol, Scotland Yard e Mossad. A ameaça do terrorismo significa ainda que é 

cada vez mais difícil se conseguir um seguro: a AXA cancelou a cobertura de 

seguros no Mundial de Futebol de 2002 (Mangalorkar & Benett, 2003) 

É muito importante a segurança e prevenção do público e dos bens 

materiais ou equipamentos. Este é um dos pontos mais elementares da 

organização. 

Portanto é imprescindível confiar estas funções a empresas 

especializadas e sobre tudo, autorizadas, homologadas e com experiência. No 

Euro2004 o número de participantes nas operações de segurança foi de 42.270 

(Ribeiro e tal., 2004). 

  Normalmente o grupo destinado a zelar pela segurança dos 

participantes e organizadores e composto pela PSP (Policia de Segurança 

Publica); GNR (Guarda Nacional Republicana); SEF (Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras); Policia Municipal e Segurança Particular. 
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Problemas mais Comuns Recomendações 

Desconhecimento da instalação 

Falta de experiência em eventos similares 

Desconhecimento das fases chave do evento 

Desconhecimento da sua função concreta 

Duplicidade de funções 

Descoordenação 

Indefinição de hierarquia 

Incapacidade de reagir ante imprevistos 

Desconhecimento do plano de evacuação 

 

Estabelecer claramente funções e hierarquias 

Estabelecer um sistema eficaz de comunicação e 

coordenação 

Todos devem conhecer as fases do evento 

Familiarizar-se com a instalação com 

antecedência 

Conhecer o plano de evacuação 

Preparados para imprevistos 

Realizar simulacros 

Coordenados com forças de segurança externas 

 

Quadro 49 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Segurança 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 

 

Protecção contra incêndios 
A protecção contra incêndios e em geral as medidas a adoptar ante 

qualquer emergência, devem ser objectivos básicos e acima do próprio evento. 

Tenhamos em conta que a segurança dos espectadores é, acima de tudo, a 

nossa obrigação. 

Geralmente qualquer instalação está adequada e adaptada às normas 

vigentes de protecção contra incêndios, mas é nossa obrigação confirmá-las. 

 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Não rever os meios de protecção 

Elementos de protecção, em desuso, fora de 

prazo, fora das normas ou com funcionamento 

incorrecto. 

Carência de directrizes clara perante incêndios. 

Duvidas sobre a reacção 

Indefinição da hierarquia 

Interferências entre grupos de protecção 

 

Conhecer os espaços de utilização e sua relação 

perante uma possível emergência. 

Ensinar a todos os responsáveis a utilização dos 

meios. 

Ter a mão os números de telefone para 

emergências 

Estabelecer hierarquias claras 

Treinar os responsáveis para eventuais 

emergências 

Confirmar os meios de protecção 

 
Quadro 50 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com a Protecção contra 

Incêndios 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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Roubos 

 Em actos de grande afluência de público sempre existem motivos e 

momentos aproveitados para realizar actos de vandalismo e sobre tudo roubos. 

Em vertente dupla: para os próprios espectadores e participantes (seus bens 

pessoais) e sobre os elementos de valor das instalações ou recintos. 

 Nem sempre com a segurança pessoal e activa se conseguem 

resultados totais. Normalmente a presença de este tipo de segurança é mais 

intimidadora e psicológica (o qual é muito positivo) que eficaz ou pelo menos 

absoluta. 

 Consequentemente devemos adoptar todas as medidas 

complementares necessárias ao nosso alcance para conseguir os resultados 

desejados. Para isso é positivo, em certos stands ou recintos, dotar a 

instalação, se já não dispõem, de elementos complementares, como 

detectores, câmaras de circuito fechado de TV, etc. 

 Isto não significa evitar a presença policial ou da segurança prevista. 

Mas pelo contrário, trata-se de dotar estes especialistas de complementos 

físicos que os ajudem no seu difícil trabalho. Segurança activa e segurança 

passiva. 

 Tenhamos em conta que esta rede tem que ser completa, isto é, ligada á 

rede de alarmes mediante detectores que avisem de intrusos e por sua vez, em 

horas que os detectores de alarme não estão activos, ser permanentemente 

seguida através de monitores por pessoal especializado. 
 

Problemas mais Comuns Recomendações 
Rede incompleta, inadequada e obsoleta 

Falhas de controlo, ligações ou alimentação. 

Falhas de cálculos na previsão de pessoal  

Má localização dos elementos de protecção 

Indefinição de escala hierárquica ou falta de 

instruções 

Falta de coordenação por um responsável por 

todos os elementos 

Falta de experiência 

Verificar e confirmar todos os sistemas em 

conjunto e individualmente 

Prever sempre maior número de pessoas que as 

que inicialmente pensamos, sobre tudo a nível do 

orçamento. 

Treinar com tempo a equipa de segurança sobre 

a localização e controlo de todos os elementos. 

Estruturar uma escala hierárquica, 

Respeitar a legislação em vigor. 

Quadro 51 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com os Roubos 

(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 
VERTENTE ORGANIZACIONAL 

 
Emergências em geral 
Dizíamos que a protecção contra incêndios, e em geral as medidas a 

adoptar perante qualquer emergência, (plano de evacuação, etc.) devem ser 

objectivos básicos e estar acima do próprio evento. Tenhamos em conta a 

necessidade de que para além de que as instalações cumpram as normas 

vigentes, também da nossa parte tenhamos posto todos os meios necessários 

na prevenção de incêndios e, sobre tudo, de qualquer outra emergência 

previsível. 

 Recordemos que é obrigação do organizador, estabelecer um Plano de 

Evacuação e Emergência, ajustado às normas vigentes e no que se reflecte às 

medidas, directrizes, instruções, hierarquias, estrutura e medidas a adoptar 

perante qualquer emergência. 

 É muito importante nestes eventos realizar reuniões de coordenação 

entre os diferentes responsáveis: Polícia local, polícia nacional, protecção civil, 

bombeiros, segurança interna, etc., para coordenar esforços e estabelecer 

critérios de actuação e sobre tudo hierarquias e sistemas de comunicação. 

 Sempre deve esclarecer-se um centro de “comando”, lugar onde se 

estabeleça a localização física de uma ou várias pessoas que possam 

coordenar. 

E ao falar de emergências nos referimos entre outros a actos de 

violência, alteração da ordem pública, aglomerações e avalanches humanas, 

pânico, ameaça de bomba, queda de algum elemento. 

 

O grupo destinado a proteger incidentes com o pessoal da organização 

e espectadores e normalmente composto pela Protecção Civil; INEM (Instituto 

Nacional de Emergência Médica); Cruz Vermelha; Bombeiros Sapadores e 

Voluntários. 
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DESENVOLVIMENTO DO PROBLEMA 
VERTENTE ORGANIZACIONAL 

 
Problemas mais Comuns Recomendações 

Desconhecimento do Plano de emergência e 

evacuação ou a não adaptação ao evento 

Desconhecimento das instalações 

Alguns elementos fora do prazo ou não 

ajustados às normas 

Meios não adequados ao Plano 

Carência de directrizes claras e hierárquicas 

perante emergências 

Não se ter realizado simulacros 

 

Verificar o plano de emergência e sua directrizes. 

Realizar algum simulacro de emergência 

Que todas as pessoas intervenientes na 

organização, a qualquer nível, conheçam as 

instalações, o Plano de emergência e sua reacção 

perante uma possibilidade de emergência 

Estabelecer uma hierarquia clara de actuação 

perante emergências 

Dispor de sistemas de comunicação interna 

efectivas e eficazes (comprovadas) 

Convêm ter reservas de alguns sistemas 

(extintores, etc.) 

Os sistemas de extinção de incêndios devem ser 

revistos todos os dias 

 
Quadro 52 – Problemas mais Comuns e Recomendações relacionadas com as Emergências 

em Geral 
(adaptado de Ayora & Garcia, 2004) 
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CONCLUSÃO 

III. CONCLUSÃO 
 

Após a revisão bibliográfica efectuada sentimo-nos suficientemente 

familiarizados com o conteúdo mencionado ao longo destas páginas.  

Concluímos portanto, que o primeiro objectivo foi alcançado, pois com a 

realização deste trabalho conseguimos perceber que para além da vertente 

organizacional, as vertentes políticas, económicas e sociais são tão ou mais 

importantes para a realização dos acontecimentos desportivos.  

A pretensão de realizar um “guião” que permitisse desenrolar todos os 

múltiplos passos organizativos do evento, pensamos que foi conseguida, no 

entanto, poucos foram os autores nos quais nos podemos basear, pois poucos 

fazem esta sistematização. 

A realização deste ponto permitiu concluir que de forma geral, a 

organização de eventos desportivos conhece duas regras: em cada mega-

evento há um organizador cuja reputação se baseia no grau de sucesso 

alcançado, e em cada esquina há um potencial risco que pode arruinar toda 

uma reputação. No entanto, ao adoptar melhores práticas e executá-las de 

forma adequada, os riscos podem ser diminuídos.  

Podemos afirmar que receber um grande evento desportivo pode ser 

uma proposta vencedora para todos os envolvidos. 

O EURO 2004 referido nesta dissertação, é o exemplo de um evento de 

sucesso, não só na preparação e realização, mas também o que nem sempre 

acontece nestes casos, na minimização de eventuais impactos negativos, em 

especial financeiros, do pós-evento, e que pode servir de “lição” para outros 

eventos a que Portugal se venha, eventualmente, a candidatar. 

 

 

 

 

 Bons eventos! 
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