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Resumo 

 

Resumo 
O objectivo principal deste estudo é o de conhecer a realidade da Rede 

Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar, especialmente no que respeita à 
sua implantação e área de influência e aos serviços e actividades oferecidos.  
Procurámos caracterizar os utilizadores das piscinas quanto às taxas de frequência, 
proveniência, nível etário e sexo. Comparámos o valor do índice AUPAH respeitante 
ao território nacional com os valores desse índice encontrados para o concelho de 
Gondomar e para cada uma das suas freguesias equipadas. 

A amostra do estudo é constituída por seis piscinas cobertas (a existência de 
uma sétima piscina, recentemente construída – Setembro de 2005 – é mencionada 
por diversas vezes, não fazendo, contudo, parte do nosso estudo) implantadas em 
seis das doze freguesias que fazem parte do concelho de Gondomar. 

A recolha de dados foi feita através de diversas entrevistas, não 
estruturadas, com o responsável pelas piscinas municipais. 

Entre as principais conclusões tiradas, salientamos as seguintes: 
• O leque de serviços e actividades aquáticas e a variedade de programas 

oferecidos pelas piscinas municipais do concelho de Gondomar é 
diversificado, procurando ajustar-se às necessidades e expectativas dos 
potenciais clientes. 

• A percentagem de utilizadores do sexo feminino (52%) é superior à do sexo 
masculino (48%), contrariando os estudos feitos por Marivoet (2001). 

• A percentagem de utilizadores mais elevada encontra-se na faixa etária dos 
21-35 anos. Por outro lado, as percentagens mais reduzidas encontram-se 
nos escalões etários dos 17-20 anos e nos indivíduos com mais de 60 anos. 

• A área de influência de determinado complexo de piscinas não se 
circunscreve à freguesia onde se encontra implantado. Essa influência 
estende-se às freguesias vizinhas e, em alguns casos, aos concelhos 
contíguos (11% do total de utilizadores não pertencem ao concelho de 
Gondomar). 

• O índice AUPAH encontrado para o concelho de Gondomar 
(0,016 m2/hab) é superior ao índice encontrado para o território nacional 
(0,0086 m2/hab). O valor acima referenciado aproxima-se do valor 
considerado como óptimo por Pires e Sarmento (1999) que é 0,023 m2/hab. 
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Abstract 
 

The main objective of this study is to know the reality of the municipal system 

of swimming pools of the municipality of Gondomar, especially in what concerns to its 

implantation and area of influence and to the services and activities offered.  We tried 

to characterize the users of the swimming pools as to the frequency taxes, origin, 

age and sex. We compared the value of the index AUPAH referring to the domestic 

territory with the values of this index to the municipality of Gondomar and to each one 

of its equipped parishes. 

The sample of the study is constituted by six covered swimming pools (the 

existence of one seventh swimming pool, recently constructed - September of 2005 - 

it is mentioned by several times, not making, however, part of our study) implanted in 

six of the twelve parishes that are part of the municipality of Gondomar. 

The assemble of data was made through several interviews, not 

structuralized, to the responsible for the municipal swimming pools. 

Among the main conclusions, we point out the following ones: 

• The range of services and aquatic activities and the variety of programmes 
offered by the municipal swimming pools of the municipality of Gondomar is 
diversified, trying to adjust to the necessities and expectations of the potential 
customers. 

• The rate of users of the feminine sex (52%) is superior to the one of the 
masculine sex (48%), opposing the studies made by Marivoet (2001). 

• The higher rate of users is between the 21-35 years old users. On the other 
hand, the more reduced rates are between the 17-20 years old users and in 
the persons with more than 60 years old. 

• The influence area of a certain complex of swimming pools is not confined to 
the parish where it is inserted. This influence extends to the neighbouring 
parishes and, in some cases, to the contiguous municipalities (11% of the total 
of users do not belong to the municipality of Gondomar). 

• The index AUPAH found to the municipality of Gondomar  
(0,016 m2/inhabitant) is superior to the index found to the national territory 
(0,0086 m2/inhabitant). The value above mentioned comes close to the value 
considered as excellent by Pires and Sarmento (1999), that is  
0,023 m2/inhabitant. 
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1 - Introdução 
 

1.1- Preliminares 

 

O desporto continua a assumir-se como um dos maiores fenómenos sociais 

da história da humanidade. Vencidas as resistências de há umas décadas, as 

actividades lúdicas e desportivas mobilizam, hoje, centenas de milhares de pessoas 

em programas desportivos. 

Num país como o nosso, "em vias de desenvolvimento", diversas questões 

começam a ser equacionadas na sua globalidade, entre as quais, o problema da 

falta específica de instalações desportivas. Além disso, nem todos os cidadãos 

portugueses  usufruem regularmente da prática desportiva, sendo vários os estudos 

a confirmar que existem poucas pessoas a praticarem alguma actividade física e 

desportiva em Portugal. 

O aforismo latino mens sana in corpore sano - uma mente saudável num 

corpo saudável - é hoje mais verdadeiro do que nunca. Na sociedade da informação, 

em que as pessoas passam grande parte do seu dia de trabalho e do seu tempo 

livre diante do computador, a actividade física é cada vez mais importante para 

manter a forma. 

A relação entre a prática do desporto e os efeitos benéficos da mesma para 

a saúde já não é posta em causa, pois foram efectuados muitos estudos que 

demonstram que a prática do desporto melhora a forma física. Uma outra conclusão 

desses estudos foi que a inactividade, que é um factor de risco de muitas doenças, 

constitui um dos principais problemas de saúde das sociedades ocidentais. 

Não há dúvida que o Desporto, ao promover a participação, a integração e a 

responsabilidade social dos cidadãos, contribui de uma forma decisiva para o 

desenvolvimento da comunidade de que faz parte. É uma actividade cultural que 

permite enriquecer as relações entre as pessoas, proporcionando-lhes 

extraordinárias oportunidades de desenvolver a sua auto-estima, a intersecção 

social e também a sua própria saúde, contribuindo de forma decisiva para a 

autonomia e liberdade do ser humano (Nunes, 1999). Todavia, o reconhecimento da 

sua importância na vida das populações é cada vez maior e segundo Nunes (1999) 
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tem-se assistido nos últimos anos a um agradável aumento de pessoas a 

participarem em actividades desportivas das mais diversas modalidades. 

Desde há muito tempo que a actividade física é reconhecida como um meio 

de obter um bem-estar físico e psíquico. Dos muitos desportos existentes, a natação 

é, de longe, a mais aconselhada, isto deve-se ao facto de a maioria dos 

livros/revistas e profissionais das áreas das ciências médicas e do treino desportivo 

a aconselharem vivamente pelas suas virtudes terapêuticas e recreativas. 

Muitas civilizações consideram o saber nadar como uma habilidade 

indispensável na educação, tão importante como o saber ler ou escrever. 

A possibilidade de saber mover-se num ambiente hostil com alguns perigos 

é, sem dúvida, uma preocupação que deveria ser encarada pela população 

portuguesa como indispensável, visto sermos um povo com muitos quilómetros de 

costa, rios e albufeiras. 

Pelo atrás exposto, e por muitos outros motivos, a natação é das actividades 

físicas mais procuradas pelas pessoas - crianças e adultas - relativamente a outras. 

Dorado (1993) mostra-nos na sua pesquisa que a natação é dos desportos com 

maior procura/afluência e, por consequência disso leva a um aumento significativo 

da construção de piscinas. Dunnett (1984) no seu estudo realizado nos USA, 

apresenta a natação (150 milhões) como sendo a actividade mais popular 

comparada com o ténis (20 milhões). Para reforçar a investigação anterior, Blanco 

(1991) e Silver (1992), mostram de uma forma clara que os programas aquáticos são 

de longe a principal fonte de ingressos nos complexos desportivos. 

A piscina coberta é, sem dúvida, a instalação que melhores condições 

oferece para a aprendizagem da natação. Há alguns anos atrás, as nossas piscinas 

prestavam poucos serviços aos utentes (“aprender a nadar para ser campeão”). 

Hoje a realidade é um pouco diferente, os serviços são muito mais diversificados, 

pois tenta dar-se resposta a outros tipos de orientações (Costa, 2000). O mesmo 

autor reconhece que a piscina não pode passar apenas pela oferta de actividades 

aquáticas, é preciso apetrechar os complexos de piscinas com outros serviços 

(musculação, aeróbica, lojas, bares, saunas, massagens, estética, serviços médicos, 

nutricionista, entre outros). 

De acordo com Baptista (2000) o sucesso dos serviços e das actividades de 
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uma piscina dependem directamente dos gestores, docentes, técnicos de máquinas, 

funcionários administrativos e de manutenção. Pois, com uma boa manutenção e 

conservação da piscina consegue-se dar uma maior longevidade de vida e de 

actividades e faz com que esta tenha sempre um aspecto novo.  

A gestão desportiva adquire uma importância cada vez maior no contexto do 

marketing e gestão. A nosso ver, não se pode definir acertadamente um modelo 

colectivo de gestão de piscinas, se não forem previamente estudadas e analisadas 

as linhas mestras que permitam uma orientação correcta (Sarmento, 1999). 

As medidas estratégicas devem assentar, em nossa opinião, na base de 

uma política desportiva municipal que visa alcançar determinados objectivos, que se 

podem globalizar no acesso ou democratização da prática desportiva a todos os 

munícipes. 

Esta política vai objectivamente implicar a necessidade de planear o 

desenvolvimento desejado, definindo planos de acção para que tal desenvolvimento 

aconteça. 

 

1.2- Justificação/Objectivos do estudo 

 

Uma vida activa deve ser entendida como o alicerce para um aumento da 

autonomia, produtividade, sensação de bem-estar, qualidade e alegria de vida. No 

livro "Saúde, Um Compromisso - A Estratégia de Saúde para o virar do Século" em 

que o Ministério da Saúde apresenta as orientações políticas, merece especial 

atenção a necessidade de aumentar em 10% ao ano, a percentagem de crianças 

maiores de 6 anos, de adolescentes e de adultos, com especial destaque para as 

mulheres e idosos, que referem realizar pelo menos 30 minutos de actividade física 

(AF) diária, ou quase diária, de intensidade moderada integrada nas suas rotinas 

diárias (andar a pé, andar de bicicleta, jardinagem, etc), ou de forma organizada - 

ginástica, natação, jogos desportivos, etc... Este documento enquadra pela primeira 

vez em Portugal o problema do sedentarismo com os restantes no âmbito da saúde 

pública. 

Para se atingir um aumento em 20% da prevalência de adultos, neste caso 

com mais de 40 anos de idade que realizam 30 minutos (ou mais) de AF moderada 
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diariamente, foram indicadas, entre outras, as seguintes orientações estratégicas: 

(III) Cooperar com autarquias, associações desportivas e outras 

organizações para proporcionar condições favoráveis para o aumento da AF regular 

em todas as idades e grupos socais; 

(V) Intensificar a divulgação dos conhecimentos sobre os ganhos de saúde 

proporcionados por uma vida activa saudável. Neste conceito de estratégia de 

saúde, visa-se criar condições para aprofundar as grandes opções, tanto a nível 

regional como nacional, na promoção da saúde em que a AF merece especial 

destaque nos mais variados contextos. 

As cinco actividades mais populares na União Europeia são o andar (31%), 

jardinar (18%), andar de bicicleta (17%), natação (10%) e fitness (18%). É 

preocupante, no entanto, verificar que, com o avançar da idade, todos os níveis de 

participação decrescem, com excepção do andar e jardinar (European Comission, 

1999). 

Recentemente foi caracterizada a AF habitual da população portuguesa 

(Faria, 2001). Verifica-se que as actividades físicas praticadas de forma mais 

frequente são a natação, o fitness (cardiofitness, musculação e step) e o futebol. 

Os homens são mais activos do que as mulheres, excepto na AF de lazer. 

Verifica-se também que a AF de lazer, pese embora a sua importância, é muito 

negligenciada. 

Com outro modelo de análise, verificou-se que cerca de 23 em cada 100 

portugueses entre os 15 e os 74 anos, afirmaram ser praticantes desportivos 

(Participação Desportiva), 19 de forma regular (Participação Desportiva Regular) e 4 

de forma ocasional (Participação Desportiva Ocasional) (Marivoet, 2001). 

Comparando dois estudos semelhantes, efectuados com 10 anos de diferença (1988 

e 1998), a autora refere que a procura de AF não aumentou. Assim, registou-se uma 

participação na AF de 27% em 1988, a qual diminuiu para 23% em 1998. Apesar de 

se verificar uma estagnação na participação desportiva nacional, foram observadas 

várias alterações dentro da procura real existente. Por um lado, a prática no âmbito 

do desporto federado cresceu, enquanto no âmbito do lazer decresceu. Por outro 

lado, a participação desportiva nas mulheres e nos mais jovens diminuiu. Quando os 

níveis de participação desportiva são comparados com os restantes países da União 
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Europeia, verificou-se que Portugal tem taxas que o aproximam da realidade do sul 

da Europa, caracterizada por baixos índices de participação. A autora conclui que o 

aumento da participação desportiva nacional requer políticas diferenciadas e 

dirigidas nos âmbitos do desporto federado de competição e do desporto de lazer, e 

ainda acções concertadas com vista à promoção de desporto nas mulheres, nas 

gerações mais velhas e nos jovens, sob pena de continuar a perpetuar o actual 

estado da realidade (Sardinha, 2003). 

É de conhecimento geral que, em muitos municípios, o Clube tem sido 

praticamente a única via de acesso à prática do desporto por parte dos cidadãos, 

mas no entanto, estes, estão limitados na acção que desempenham. Daí que vários 

autores são unânimes em considerar que "as Autarquias são hoje um factor 

importante, senão mesmo decisivo para o desenvolvimento desportivo do país" 

(Constantino, 1992; Carvalho, 1994; Pereira, 1997; Nunes, 1999) e principalmente 

quando estão envolvidas infra-estruturas complexas (custo elevado). 

Elas são efectivamente a entidade que melhor está colocada para garantir o 

princípio de que o Desporto é um direito de todos os cidadãos, sem excepção. Uma 

mudança de determinada realidade implica necessariamente não apenas o 

perspectivar do estádio para o qual se pretende posicionar o futuro, mas desde logo, 

um conhecimento tão grande quanto possível na vivência actual da realidade a 

transformar (Meirim, 1993). 

As piscinas cobertas são um dos equipamentos desportivos do novo 

paradigma do "desporto para todos" da sociedade portuguesa. Segundo Sarmento 

(2001), inicialmente foram as cidades a equiparem-se com estas estruturas 

desportivas, mas numa segunda fase foram as vilas, e hoje, já as juntas de freguesia 

reclamam também a construção de piscinas nas suas áreas de jurisdição. 

Vários factores levaram ao aparecimento deste tipo de piscinas, no nosso 

país, entre eles estão a valorização social que a natação e as actividades aquáticas 

alcançaram, fruto de um certo proteccionismo por parte da classe médica, e o facto 

de saber nadar passar a constituir um factor formativo importante em termos sociais. 

Os programas e actividades que se desenvolvem nas piscinas cobertas são 

principalmente de três tipos: ensino, treino e recreação. Os utentes divididos pelos 

respectivos programas, criam ao longo dos anos ligações muito fortes entre si, o que 

Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 5 



Introdução 

 

leva muitas vezes ao conflito com outros grupos de clientes, Principalmente na 

ocupação das horas nobres (18:00 - 21:00 horas) (Sarmento, 1999). Para resolver 

casos deste tipo, não basta apenas construir novas instalações, é necessário que a 

equipa de gestores reeduque a sua população alvo, alterando-lhe os seus hábitos, 

pois é mais "fácil" intervir neste campo, do que construir novas instalações. O gestor 

tem que ter presente que a piscina tanto gasta com catorze horas de funcionamento 

como com 30 minutos. 

O planeamento e gestão das instalações Desportivas Municipais, segundo 

Pereira (1997) devem seguir as tendências do mercado e da organização da 

sociedade moderna (oferta/qualidade), por isso, num futuro próximo devemos fazer 

o seguinte: 

 - "reconversão da concepção e tipologia dos equipamentos; 

 - adequação e crescimento organizacional; 

 -  equilíbrio gestacional (relação custos/benefícios e receitas/despesas 

de exploração; 

 - controlo de despesas de manutenção (recursos humanos, higiene, 

limpeza, reparação de equipamentos/instalações, etc); 

 - avaliação da qualidade dos serviços prestados; 

 - índice de satisfação das populações". 

A maior ou menor profusão de instalações desportivas numa determinada 

região, o seu raio de influência, a sua acessibilidade e o tipo de oferta, podem 

permitir identificar uma vocação preferencial em termos desportivos. O investimento 

e a manutenção destas, a suportar pelas comunidades, aconselham, por 

conseguinte, uma criteriosa gestão no que respeita às decisões relativas à 

localização dessas instalações 

A análise do processo desportivo realizada com base no território, identifica 

e localiza as informações recolhidas e permite um outro tipo de visão, quer sobre o 

fenómeno em estudo, quer sobre o próprio território. Este processo de identificação 

e localização, quando detecta desigualdades e lacunas, facilita e apoia os órgãos de 

decisão, caso o queiram, nas opções ao nível do planeamento do desporto, e a 

resultados mais justos na aplicação de políticas desportivas. 
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Assim, este trabalho tem como objectivo conhecer a realidade das piscinas 

municipais cobertas do concelho de Gondomar, no que respeita a: 

• Caracterização global 

• Localização 

• Ocupação 

• Identificação dos programas de actividades aquáticas 

• Escalões etários/utentes 

• Sexo/utentes 

 

 

Pretendemos: 

 Identificar a taxa de ocupação de cada complexo de piscinas que 

fazem parte da Rede Municipal de Piscinas do Gondomar, em função 

do nº total de utentes; 

 Identificar a taxa de ocupação de cada complexo de piscinas que 

fazem parte da Rede Municipal de Piscinas do Gondomar, em função 

do nº de utentes/habitantes da respectiva freguesia; 

 Identificar os escalões etários dos utentes das piscinas; 

 Identificar o nº de utentes, por sexo, das piscinas; 

 Determinar o índice AUPAH para o concelho de Gondomar; 

 Determinar o índice AUPAH em relação às freguesias equipadas com 

estes complexos; 

 Determinar o índice AUPAH para cada freguesia equipada com estes 

complexos; 

 Comparar o índice AUPAH do concelho de Gondomar e o índice 

AUPAH determinado para Portugal; 

 Aferir os valores da lotação máxima instantânea ou utilização de 

ponta e a lotação máxima diária ou utilização diária das piscinas 

municipais e compará-los com os valores constantes na Directiva 

nº 23/93, do Conselho Nacional de Qualidade. 
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2 - Revisão Bibliográfica 
 

2.1- História (alguma) do Desporto 

 

A história do desporto é muito antiga, remontando aos tempos primitivos da 

vida do Homem. 

Na Grécia da antiguidade, segundo o testemunho de Homero, a elite das 

tribos guerreiras praticava danças e diversos jogos, onde o cavaleiro – o desporto 

naquele tempo tinha uma origem aristocrática e guerreira – fazia a sua formação 

baseado nos seguintes pressupostos: culto da luta e do herói, do agonístico... 

A cidade de Esparta chamou a si a actividade desportiva e atlética, aliando 

essas práticas às festividades de carácter religioso e nacional. Platão, nos seus 

escritos, refere-se ao valor nacional e religioso dos grandes jogos gregos, cuja 

actividade era defendida como uma forma do querer do Homem sobre as coisas. 

Os Jogos Olímpicos (antigos) atingiram o seu auge no século V a.C. e 

entraram em colapso em finais do séc. IV d.C. 

Em finais do século XVII, princípios do século XVIII, a classe aristocrática e a 

alta burguesia, devido ao bem-estar e à riqueza, começam a dedicar mais tempo ao 

lazer, numa perspectiva de abandono do ideal desportivo da Grécia, visto o dinheiro 

aparecer em forma de pagamento, entre outras, de apostas sobre cavalos, 

corredores pedestres. 

No século XIX, a divulgação e posterior expansão da ginástica e do desporto 

começou com grandes mestres como Amorós, Jahn, Ling e Arnold. O desporto até 

então servia para preparar o cidadão para melhor o integrar na actividade 

combativa. Na Inglaterra, o escutismo, cuja paternidade se deve ao oficial do 

exército Baden-Powel, era disso exemplo, por objectivar a preparação de jovens 

para melhor se adaptarem às situações de defesa do então Império Britânico. 

Em 1896, o aristocrata francês Pierre de Fredy, barão de Coubertin, 

relançou os chamados Jogos Olímpicos da Era Moderna. 

A necessidade de actividades de lazer surge nas sociedades industrializadas 

devido ao alto grau da técnica e, consequentemente, ao agravamento da situação 

do trabalho humano. A falta de espaços verdes, os dormitórios suburbanos com as 
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suas torres e blocos de cimento, os transportes públicos. etc., levam os indivíduos a 

tentar recuperar, através da actividade física, as forças psicossociais, para uma 

melhoria do nível de vida, um perfeito equilíbrio moral e afectivo. 

A prática desportiva – esse facto de estrutura observável como um dado 

objectivo – apresenta na sua realidade social uma intensidade suficientemente 

grande para impor profundas modificações capazes de perturbar ou de facilitar a 

adaptação social dos indivíduos e dos grupos à sociedade em que vivem (France 

Govaerts, 1954). 

Se o desporto, hoje, já não é o que era, podemos, com a mesma certeza, 

afirmar que o desporto de amanhã não será, certamente, aquilo que hoje 

conhecemos. Aquilo que, hoje, nos apercebemos acerca desta actividade que se 

organiza à escala do Planeta, é que esta é o produto final dum processo iniciado há 

muito tempo, na nossa opinião há já alguns milénios, processo esse ainda em plena 

evolução, provavelmente interminável, tal qual história sem fim, num perpétuo 

evoluir, em busca de novas ideias, novas sensações, novas práticas e novas 

dinâmicas sociais e, em consequência, de novos projectos de desenvolvimento 

humano. Portanto, se é necessário compreender o desporto que temos a partir das 

suas raízes que, numa perspectiva antropológica, se prolongam até aos tempos 

mais recônditos da história da humanidade, é, também, muito importante tentar 

compreender as grandes tendências que organizam o desporto do futuro e o 

projectam ao longo deste novo milénio (Pires, 2003). 

Concluindo, o Desporto e a Actividade Física sofrem influências da vida 

através de uma acção dinâmica e concorrem, por sua vez para a dignificação da 

sociedade. 

 

2.2 - A Actividade Física e Desportiva 

 

A importância da actividade física e desportiva é identificada por diversos 

autores que, embora de formas diferentes, afloram a(s) mesma(s) questão(ões) e, 

quanto a nós, se podem considerar intemporais. 

A vida moderna traz determinados problemas que derivam da reivindicação 

que o indivíduo faz em preservar a autonomia e a individualidade da sua existência 
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face às esmagadoras forças sociais, à herança histórica, à cultura externa e à 

técnica de vida. 

A especialização e a rentabilização funcional do homem e do seu trabalho 

levou-o a um percurso de despersonalização caracterizado nas urbanizações 

descontroladas, nos crescimentos desenfreados das periferias e nos grandes 

contrastes urbanos e suburbanos. 

O indivíduo procura resistir a ser nivelado pelo mecanismo de uniformização 

sociotecnológica. Os sistemas sociais urbanos passam por muitos problemas que 

não apenas o do problema organizacional/urbanístico. 

O Desporto contribuirá, cada vez mais, para uma certa fluidez de 

«fronteiras», ao «impor» regras que levarão à mudança de atitudes e formas 

humanizadas de valorização de práticas desportivas e sociais, proporcionando, 

indubitavelmente, uma melhor qualidade de vida. 

O homem procura através de todos os meios, naturais, médicos, evitar o 

inevitável. Rui Garcia (1999), refere que, "É assim que fruto da consciência da 

finitude, o homem tenta por todos os meios regressar à juventude, como se tal fosse 

possível." 

Sente-se de uma forma mais consciente a necessidade de praticar mais 

desporto, quer pelo ponto de vista físico em si (corpo belo), quer pelo ponto de vista 

da saúde, quer mesmo pelo aspecto psicológico, procurando um melhor equilíbrio 

entre estas três vertentes. A evolução dos estudos na área da actividade física com 

preocupações de saúde, indicam-nos que se deve começar cada vez mais cedo a 

praticar exercício físico, mas nunca é tarde para se começar, e o idoso, antigo 

praticante ou mesmo aquele que nunca praticou nada, tem nesta fase da sua vida 

mais tempo para se dedicar a si próprio, procurando na actividade física uma 

melhoria da sua qualidade de vida. Ao investirem neles a sociedade fica a ganhar, 

tornando-os mais participativos e activos. 

A inactividade física é um factor muito importante, um factor de risco nas 

doenças do foro cardíaco. Sabemos por diversos estudos científicos, o quanto é 

importante a prática de actividade física regular. Esta actividade física regrada 

proporcionará ao praticante uma robustez física geral, que irá com toda a certeza 

reduzir de uma forma significativamente os acidentes cardíacos, vasculares e 
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ortopédicos. Pode dizer-se que uma das razões destes efeitos é o facto do exercício 

servir para "muscular" o coração. Sendo este órgão um músculo, como todos os 

restantes músculos, desenvolve-se com o exercício físico. Um coração em forma 

cumpre melhor as suas tarefas e com menor fadiga. Artur Shopenhauer (1788-1866) 

dizia "(...) o Homem superior deve ser encontrado no seu coração e não no seu 

cérebro. A inteligência só se torna evidente quando o coração o alimenta". 

Quanto melhor prepararmos o nosso "Corpo", através de uma prática regular 

e sistemática da actividade física, mais suave será essa caminhada, e melhor 

poderemos apreciar toda a "paisagem", tudo o que nos rodeia. Contribuiremos de 

uma forma decisiva para uma boa saúde e qualidade de vida, garantindo uma fonte 

de satisfação pessoal e auto-estima. 

José Manuel Simões (1990) desenvolveu estudos em que a temática do 

desporto é analisada no território, onde o espaço e o desporto são tratados nas suas 

várias dimensões, segundo uma perspectiva de análise geográfica. Neste estudo 

são estabelecidas linhas de pesquisa que se relacionam com a implantação espacial 

da actividade desportiva, a difusão dos desportos, as carreiras dos clubes 

desportivos, as transferências de jogadores/atletas, a expressão territorial da 

actividade desportiva (oferta, procura e homogeneidade desportiva), a expressão 

social da actividade desportiva e os impactes da actividade desportiva no 

desenvolvimento regional e local. 

John Bale (1981) escreveu sobre a origem e a difusão dos desportos, 

relacionando-os com a importância da hierarquia urbana em diferentes tempos e 

diferentes escalas. Referiu-se também à organização espacial dos clubes e à 

distribuição dos equipamentos segundo a teoria dos lugares centrais, sustentando 

que, de acordo com ela, "muitos dos lugares que (...) deveriam possuir determinados 

equipamentos não os têm na realidade". Este autor desenvolve ainda considerações 

entre o desporto, o espaço e a política, através da forte ligação aos lugares e 

comunidades, que ele proporciona a todos os que com ele se relacionam e 

estabelece analogias entre a geografia, o espaço e o desporto quando situa e 

relaciona o basebol com a América, o cricket com a Inglaterra e todo o seu espaço 

cultural colonial e a pelota basca com o Norte de Espanha e sul de França. 

É importante referir também o trabalho de Teixeira de Sousa (1986), quando 
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equaciona as associações desportivas e o seu enquadramento no espaço urbano. O 

desenvolvimento da urbanidade é paralelo ao desenvolvimento desportivo e 

concorrem ambos para os mesmos objectivos, pelas oportunidades que 

proporcionam, na obtenção de uma melhoria dos níveis de qualidade de vida. O 

desporto, pela sua prática, é um indicador da qualidade de vida de um povo e faz 

parte da vida moderna. Por isso é também uma característica da urbanidade, 

entendida esta como um modo de vida do habitante de uma cidade, com o mais alto 

grau de civilização. 

Salomé Marivoet (1991) identifica, através da carta de procura da prática 

desportiva, diferentes níveis de procura satisfeita e não satisfeita para os diferentes 

distritos do território português. 

José Galvão Roxo (1992) participou no levantamento que resultou na Carta 

dos Espaços Naturais de Recreio, Desporto e Turismo. No seu entender, as 

actividades não se esgotam apenas naquelas que estão "ligadas a uma visão 

normalizada do desporto, que necessitam de cada vez mais complexos 

equipamentos com crescentes exigências de qualidade e conforto (...)". Contrapõe 

com uma nova perspectiva de utilização "onde o risco, a aventura e o contacto com 

a natureza constituirão uma perspectiva nova, ligada ainda à tendência moderna de 

se passar de actividades de grupo para uma fruição cada vez mais individual das 

actividades recreativas e desportivas". 

Fernando Tenreiro (1988) no âmbito do projecto, "A importância económica 

do desporto", analisa a distribuição espacial da actividade desportiva como forma de 

avaliar assimetrias regionais, no que respeita à prática desportiva. A unidade 

espacial de análise é o distrito, e considera variáveis de tipo económico e de tipo 

desportivo, utilizando um processo de "clusterização" dos distritos, pela aplicação do 

método das componentes principais. Conclui por uma elevada correlação positiva 

entre as actividades económicas e as actividades sócio-desportivas, identificando 

dois pólos nacionais em torno de Lisboa e do Porto, com áreas de influência restritas 

ao litoral adjacente. Em relação à orientação da política desportiva, adianta através 

do seu trabalho, para a necessidade de esta dever ser estabelecida fora do sistema 

desportivo dominante, justificando que, como as actividades se centram junto dos 

pólos de desenvolvimento que refere, esta terá tendência a inviabilizar uma 
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orientação correctora da tendência detectada. 

Maria João Palla (1992) realizou estudos no âmbito dos equipamentos 

colectivos, relativos à estrutura e nível de equipamento dos centros urbanos, 

identificando para cada um destes últimos, o respectivo nível de equipamento e 

acessibilidade (sub-regional - tempos de percurso: bom ou aceitável - tempo inferior 

a 45 minutos; deficiente - entre 46 e 75 minutos; péssimo - mais de 75 minutos e 

supra-concelhio (agregação de três a cinco concelhos vizinhos) -tempos de 

percurso: bom ou aceitável - tempo inferior a 30 minutos; deficiente - entre 31 e 45 

minutos; péssimo - mais de 45 minutos). Inclui ainda nos seus trabalhos a hierarquia 

da rede de equipamentos para o desporto, bem como a caracterização da rede de 

espaços verdes urbanos. 

 

2.3 - Desporto e Autarquias 

 

Em relação a este item, socorremo-nos de algumas citações e pressupostos 

apresentados por Constantino (1994), que, alguns deles, continuam a ser, quanto a 

nós, e infelizmente, demasiado actuais. 

Na organização do poder político em Portugal, as Autarquias representam as 

estruturas do Poder, mais directamente ligadas ao quotidiano das populações, 

aquelas que mantêm um grau de maior intimidade face ao sentir e ao viver das 

respectivas gentes. A situação que caracteriza hoje a Administração Local potencia 

a possibilidade de os seus órgãos constitutivos se encontrarem numa situação 

privilegiada, para dar uma adequada solução aos problemas das populações, seja 

por via da sua resolução directa, seja pela intervenção junto de outros órgãos do 

poder, designadamente da Administração Central. 

As matérias respeitantes à Cultura Física, entendida num conceito amplo, e 

em que se integram as diferentes expressões do património 

estético-corporal-desportivo de uma sociedade e bem assim o princípio 

constitucional que consagra ao Estado a responsabilidade de promover a estimular a 

prática do Desporto, tornam as Autarquias um lugar estratégico fundamental no 

cumprimento daquele desiderato. 

Podemos afirmar que, se é verdade que o desenvolvimento desportivo não 
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passa em exclusivo pela intervenção das Autarquias, não é menos verdade dizer 

que sem a sua acção não há desenvolvimento desportivo possível. Não sendo 

condição suficiente, é de todo condição necessária. 

Para uma Autarquia, promover o desenvolvimento desportivo do seu 

Concelho ou Freguesia é combinar os factores desportivos de natureza quantitativa, 

traduzidos no aumento do número dos que praticam Desporto/Actividade Física, 

com os factores de natureza qualitativa, subordinando essa prática, a princípios de 

natureza higiénica, pedagógica e cultural. 

Por tudo isso, não basta a uma Autarquia criar condições e formas de 

acesso para que as respectivas populações tenham onde e como praticar Desporto. 

E indispensável garantir uma adequada qualidade no exercício dessa pratica. A 

globalidade e a complexidade dos comportamentos desportivos, seja no âmbito da 

produção das práticas corporais, seja no âmbito da produção dos valores 

estético-culturais do espectáculo desportivo, fazem do Desporto um objecto de 

estudo e reflexão a que naturalmente todos quantos exercem funções nas 

autarquias se não podem furtar. 

Nas sociedades modernas, sobretudo a partir da segunda metade do século, 

transformou-se num elemento fundamental do universo social das políticas públicas. 

Em muitos dos países, é mesmo considerado um serviço publico. 

Para uma Autarquia, perspectivar culturalmente o desenvolvimento do 

desporto é, desde logo, caracterizar o lugar que pretende que o Desporto ocupe na 

vida de uma comunidade. 

 Como actividade de lazer e de participação activa ou como 

espectáculo de contemplação passiva? 

 Como factor de elevação da condição física das populações ou como 

simples actividade recreativa? 

 Tendo como via de acesso o associativismo desportivo ou também 

vias e estruturas informais? 

 Centrado nos grandes equipamentos ou junto dos locais de 

habitação? 

Poderíamos prolongar as interrogações, mas estas, cremo-las suficientes, 

para se compreender que as escolhas de políticas desportivas, as estratégias de 
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trabalho e a afectação de recursos, supõem um entendimento prévio sobre o que 

pretendemos fazer com o Desporto. 

Para nós uma coisa é, no entanto, clara e a experiência dos últimos anos da 

vida desportiva portuguesa no-lo confirma: é prioritariamente no plano cultural e não 

em qualquer outro, que a questão das políticas de desenvolvimento desportivo se 

têm de colocar. 

Este entendimento não invalida, antes é reforçado, por dois outros princípios 

tão importantes quanto aquele: 

 Primeiro, o de que a política de desenvolvimento desportivo local será 

sempre condicionada pelo desenvolvimento desportivo do País, e 

este, por sua vez, condicionado pelo desenvolvimento social global; 

 Segundo, o de que, no interior do sistema desportivo de uma região, o 

seu desenvolvimento se situará sempre ao nível das relações e das 

harmonias entre os seus diferentes subsistemas, de modo algum no 

âmbito exclusivo de apenas este ou aquele dos seus elementos 

constitutivos. 

A política desportiva de uma Autarquia é um subsistema do sistema 

desportivo nacional, no interior do qual confluem várias politicas, correspondendo a 

outros tantos subsistemas. 

No quadro administrativo e orgânico nacional, cabe à Administração Central 

responsabilidades, no que poderemos designar, à falta de melhor expressão, pela 

política desportiva do País. 

A leitura que se faz desta política, designadamente dos seus traços 

dominantes, torna-se deste modo um factor essencial ao que pretendemos 

implementar ao nível de um Concelho ou de uma Freguesia. 

Não se pode, no entanto, alimentar o equívoco de que as Autarquias em 

matéria de desenvolvimento desportivo se assumam como uma espécie de 

alternativa à Administração Central. 

É bom que se saiba, ou que se recorde, que as Autarquias não têm 

competências nem meios para sozinhas resolverem a ingente tarefa do 

desenvolvimento do Desporto Nacional. 

O objectivo central da política de desenvolvimento desportivo de uma 
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Autarquia deve ser o de permitir o acesso à participação desportiva das populações 

e de elevar a qualidade dessa participação. 

Sem negar o papel essencial do clube desportivo, cuja acção importa apoiar 

pelo valor social que encerra, é indispensável dispor de equipamentos, lançar 

programas, tomar iniciativas, que, assentes em preocupações de carácter 

democratizador, façam emergir condições para que um número cada vez maior de 

pessoas de todos os grupos sociais, possa ter acesso à prática das actividades 

físicas e desportivas. 

Criar mais e melhores condições de acesso e de prática do Desporto, devem 

ser os motivos de maior atenção por parte das Autarquias. 

É imprescindível para a definição de uma politica de desenvolvimento 

desportivo local, identificar e tipificar as necessidades expressas pelos vários grupos 

da população, definir as suas aspirações e expectativas, fazer o levantamento das 

potencialidades existentes, o papel exercido pelo tecido associativo, em suma, 

conhecer a realidade desportiva e traçar um quadro prospectivo do seu 

desenvolvimento. 

Uma Autarquia num meio rural coloca problemas de desenvolvimento 

desportivo distintos de uma Autarquia de um meio urbano. 

Uma Autarquia que dispõe de uma população com significativos consumos 

económicos e sociais, coloca problemas face ao modo de se situar e procurar as 

práticas desportivas de natureza completamente distinta, de uma outra, 

caracterizada sociologicamente por ser composta por classes de fraco poder 

económico. 

Uma Autarquia em que a sua população activa estabelece uma relação de 

permanente flutuação exterior entre o lugar de habitação e o local de emprego, 

coloca problemas de procura de serviços desportivos, completamente distintos de 

uma outra, onde existe a fixação e identificação das populações ao seu próprio 

meio. 

Tudo isto serve para reafirmarmos a óbvia necessidade dos responsáveis 

autárquicos ao definirem as suas políticas de desenvolvimento desportivo, não 

serem tentados, por razões de mera conjuntura e/ou oportunidade política, ou por 

simples desconhecimento, a tomar opções de política desportiva sem o recurso a 
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métodos de avaliação das necessidades e das compatibilidades desportivas de uma 

determinada região face ao desenvolvimento das actividades desportivas. 

Deste modo, mais importante do que discriminar soluções de políticas 

desportivas, torna-se necessário dispor de uma atitude mental, que faça do estudo 

da realidade de uma comunidade, a base em que se fundamentem as soluções 

políticas, administrativas e técnicas que o desenvolvimento desportivo requer. 

Podemos afirmar, com suficiente margem de segurança que, actualmente, o 

interesse das Autarquias pelo Desporto é significativo. 

Essa diferença traduz-se na afectação de recursos a esta área social, nas 

iniciativas tomadas, nos investimentos efectuados em infra-estruturas até na 

orgânica de serviços municipais onde começam a surgir «serviços de desporto». 

Este crescente interesse das Autarquias pelo Desporto deve-se a diversos 

factores dos quais destacaríamos três: 

 A constatação de que as actividades físicas desportivas podem 

assumir-se como um factor essencial na promoção do bem-estar e na 

qualidade de vida dos cidadãos; 

 A constatação de que o desporto, designadamente a sua expressão, 

social, económica e política mais significativa - o espectáculo 

desportivo - possui um inegável poder mediático; 

 A constatação de que o Desporto pode ser um factor estimulante na 

perspectiva dos interfaces que estabelece com o mercado dos lazeres 

e do turismo. 

Não nos importa, neste momento e neste local, emitir qualquer juízo de valor 

sobre qual destas perspectivas predomina nas politicas desportivas das Autarquias 

Portuguesas. 

A actividade desportiva surge como resposta a necessidades sociais. Estas 

não são de carácter fixo, são temporais e acompanham numa relação de efeitos 

mútuos o próprio movimento social global. 

A actividade física e desportiva acompanha esse movimento e é actualmente 

um diversificado campo de práticas corporais, que, tendo como matriz social o 

desporto, nela cabem actividades e áreas tão distintas como a actividade física de 

manutenção, a actividade de lazer e recreação, a actividade desportiva competitiva, 
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a actividade desportiva de natureza formativa escolar, a actividade física de 

recuperação e reabilitação, a actividade física de aventura, até às actividades físicas 

de natureza expressiva e artística. 

Esta diversidade de actividades tem como razão de ser fundamental, o facto 

de responderem a diferentes tipos de necessidades sociais dos cidadãos, das quais 

podemos destacar: 

 Necessidades de manutenção da saúde e higiene física; 

 Necessidades de reeducação e de terapia pelo movimento; 

 Necessidades de preenchimento do tempo livre; 

 Necessidades de activação motora e compensação à hipo-dinâmica e 

ao sedentarismo; 

 Necessidades de criação artística e de expressão corporal; 

 Necessidades de aperfeiçoamento e individual ou colectiva obtenção 

de resultados desportivos ao mais elevado nível. 

Serve esta discriminação para ilustrar a seguinte afirmação: não há, face à 

actividade física desportiva um «perfil» apenas de necessidades e também por isso 

não há só uma «forma» e um só «conteúdo» de Desporto. 

Uma Autarquia ao definir a sua política desportiva deverá ter presente este 

elenco possível de necessidades sociais de modo a que consiga definir face a 

realidade concreta existente aquelas que devem merecer a sua prioritária atenção e 

sob que forma. 

A Política Desportiva de uma Autarquia (PDA) será, deste modo, o conjunto 

de acções e processos desenvolvidos pela Autarquia com o objectivo de cumprir as 

competências atribuídas na lei no domínio do desenvolvimento do Desporto 

atendendo às necessidades sociais e às necessidades desportivas das respectivas 

populações. 

Nas Autarquias cujo enfoque principal se situa ao nível do entendimento do 

Desporto como factor de promoção do bem-estar das populações, a característica 

dominante de toda a sua acção (do planeamento, da afectação de recursos, dos 

programas, das infra-estruturas, dos regimes de apoio ao associativismo, etc.) deve 

centrar-se sobre a participação desportiva das pessoas, o seu envolvimento directo 

(como praticante, como animador, como dirigente, etc.) nas respectivas actividades. 
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As instalações, os processos de inscrição, os regulamentos, os 

campeonatos, as festas, todo o enquadramento organizativo tem de ser de modo a 

atrair e a estimular a participação de todos quantos estiverem interessados: homens 

e mulheres, crianças, jovens e menos jovens, altos e baixos, gordos e magros. 

Particular atenção devem merecer os grupos e camadas sociais que se 

encontram afastados da prática do desporto, seja porque o tecido associativo os não 

contempla, seja porque socialmente existem barreiras económico-culturais que os 

discriminam no acesso ao Desporto: as mulheres, as crianças, os deficientes, os 

idosos. 

A flexibilidade das formas organizativas, o carácter sedutor e atractivo das 

instalações são aspectos a merecer particular atenção. 

A regra geral deverá ser o da organização da prática do desporto se adaptar 

aos grupos de participantes, aos seus interesses e motivações e nunca o contrário. 

Algumas Autarquias têm definido como factor exclusivo ou predominante da 

sua acção o apoio ao espectáculo desportivo. Trata-se de uma consequência do 

poder mediático e difusor de imagem que esta expressão da prática desportiva 

possui. 

Destacamos três aspectos desta situação: 

 Uma enorme afectação de recursos, que, desviados do investimento 

na melhoria das condições da pratica desportiva das populações são 

transferidos para o espectáculo desportivo, através de concessão de 

subsídios «ao clube mais representativo da terra»; 

 Uma clara fusão entre o poder politico e o poder desportivo, traduzido 

no exercício simultâneo de cargos e responsabilidades políticas na 

Autarquia e no clube local, em algumas situações, ao mais elevado 

nível; 

 A transformação do desporto e do seu universo envolvente em tribuna 

política, acentuando fenómenos de «lideranças locais», de 

«caciquismo» e de «populismo», assentes em factores 

lúdico-emotivos e de tráfico de influências. 

Com características algo semelhantes mas com motivações diferentes se 

encontram as Autarquias que destacam da sua acção, as iniciativas que podem 
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gerar grandes concentrações de pessoas, seja por via dos equipamentos que 

possuem, seja por via da realização de competições desportivas. Aqui a justificação 

encontrada é a de que essas iniciativas podem ajudar a promover o nome da cidade 

ou da vila. 

Centradas igualmente e quase que por exclusivo no espectáculo desportivo, 

canalizam enormes recursos financeiros para este sector, em evidente desequilíbrio 

com os investimentos feitos em áreas que promovam o acesso das populações a 

prática do Desporto. 

Surgem deste modo, as grandes competições, algumas de carácter 

internacional, que envoltas em operações de índole propagandística mantêm muitas 

vezes um quadro de perfeita incorrespondência face à realidade desportiva local. 

Casos de regiões que «consomem» por inteiro os seus orçamentos anuais 

para o Desporto a patrocinar competições do quadro oficial federado em 

modalidades de que não possuem um único clube, ou praticante desportivo, são um 

caso real, ainda que extremo, já que a dominante é que essas competições surjam 

completamente desintegradas de uma política coerente e de aposta no 

desenvolvimento desportivo local. 

Ela estende-se às próprias opções ao nível dos equipamentos, assentes em 

modelos de grande porte e monumentalidade, quase sempre inacessíveis à prática 

informal das populações e às suas necessidades. 

Estamos em crer que a generalização da prática do Desporto que urge levar 

a cabo, se não compadece com opções deste tipo, já que não é possível, no quadro 

dos recursos nacionais, investir de uma forma descoordenada em equipamentos que 

promovem a contemplação passiva do Desporto em detrimento daqueles, que são 

necessários para promover a participação activa na prática do Desporto. 

O Desporto do futuro será o desporto dos cidadãos. Um desporto construído 

à medida de cada um. À medida dos sexos, da forma física, das motivações, da 

promoção da saúde, da defesa do meio ambiente da solidariedade social, da 

descoberta da expressão através do movimento, da libertação do corpo, do sentido 

de aventura, do prazer de jogar, do gosto de competir. Uma prática do desporto, que 

respeite acima de tudo a diversidade e pluralidade de objectivos, de motivações, de 

gostos e de rendimentos (Bento, J. O., citado por Constantino, J. (1994) 
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Estaremos perante o desafio de um Desporto plural, multidimensional, um 

Desporto feito de diferenças nas concepções, nos modelos, nos conteúdos, nas 

formas, mas também na condição - social ou outra - e de motivação para a sua 

prática. 

As novas procuras desportivas colocarão a utilização social e desportiva do 

«corpo», na primeira linha das práticas culturais do uso do tempo livre, num 

paradigma individual cujas referências residirão no equilíbrio psicofísico, na saúde, 

no bem-estar geral, no equilíbrio do homem com a natureza, na qualidade de vida. 

Um desporto que pode ser ensino, recreação/lazer, treino, competição, jogo 

ou reabilitação, com modelos de organização próprios, espaços específicos e 

tecnologias adequadas. 

O planeamento urbanístico tem neste campo uma função social decisiva, no 

combate à invasão dos espaços de recreio ou de equipamentos sociais pelas 

empresas imobiliárias, tentando preservar as zonas verdes e os sinais urbanísticos 

tradicionais da cidade, quer por via da recuperação ou por via da manutenção; uma 

vez que a descaracterização da cidade induz à descaracterização do homem 

urbano. 

Assim, por intermédio do desporto e dos espaços de lazer ou desportivos, o 

reforço do convívio local é de primordial importância. Dever-se-ia procurar 

incrementar através de inovações inseridas em projectos arquitectónicos, bem como 

projectos inovadores e multifacetados de experiências culturais comuns, através de 

agitações programáticas dentro das comunidades, com vista a (re)estabelecer o/um 

nível de inter-relacionamento social entre os cidadãos. 

Às Autarquias caberá, neste contexto, aproveitar todos os motivos, que levem à 

participação no desporto, dos diferentes grupos etários e sociais da população. 

Esses os desafios que as Autarquias terão de enfrentar; sendo certo que 

isso solicite estratégias e políticas que rompam com o modelo dominante de 

considerar o Desporto como a estrutura e com o conteúdo que as razões do 

mercado e do espectáculo desportivo veiculam. 

O Desporto foi, é, e será processo de construção/desconstrução, qual obra 

musical ou texto filosófico cujas propriedades intrínsecas não lhe limitam os usos 

sociais que deles podem ser feitos. 
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2.4 - Enquadramento Normativo 

 

 

A Constituição da República 

A Constituição da República (CRP) consigna e a Lei de Bases do Desporto 

(LBD) regulamenta, pertencerem à Administração Central e Local responsabilidades 

no âmbito da definição, coordenação e dinamização de uma política nacional e local 

de desenvolvimento desportivo.  

A participação construtiva e o desenvolvimento da democracia dependem 

tanto de uma educação permanente como de um livre acesso ao conhecimento, à 

cultura e ao desporto. 

Todos os cidadãos têm direito à cultura física e ao desporto. 

Portugal insere no seu texto constitucional uma disposição sem paralelo no 

quadro comunitário europeu, consagrando o direito ao desporto como um direito 

fundamental de todos os cidadãos. 

Se é certo que em outras Constituições de alguns (poucos) desses países o 

desporto também se encontra presente, desde a CRP de 1976 o desporto recolhe 

uma expressiva recepção. 

Desde logo no artigo 79º, sob a epígrafe "Cultura física e desporto":  

 Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 

 Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as 

associações e colectividades desportivas promover, estimular, 

orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

bem como prevenir a violência no desporto. 

Mas o desporto, para além de implicitamente presente noutras disposições 

constitucionais (como por exemplo na previsão do direito dos trabalhadores aos 

lazeres - artigo 59º, nº 1, alínea d) é ainda acolhido no quadro constitucional 

dedicado à juventude e à protecção da saúde. 

Julgamos que o direito ao desporto não pode deixar de ser entendido com a 

maior abertura possível, dado o próprio carácter democrático que este assume e que 

a Constituição tem presente ao definir os alicerces do Estado português. 
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Seguindo a lição dos constitucionalistas J.J. Gomes Canotilho e Vital Moreira 

(Fundamentos da Constituição-1997) estamos, desde logo, perante um direito de 

carácter universal – é um direito de todos a certas prestações - apresentando-se 

como um direito positivo. 

Embora dependente de uma reserva de medidas legislativas, o direito ao 

desporto possui importante relevo jurídico, quando encarado como direito subjectivo 

(direito de cada cidadão em concreto): 

 Implica uma interpretação das normas legais de modo conforme à 

consagração constitucional; 

 A inércia do Estado quanto à criação de condições para a sua efectivação 

pode acarretar uma inconstitucionalidade por omissão; 

 Implica, por último, a inconstitucionalidade das normas legais que não 

desenvolvem a realização desse direito fundamental ou a realizem 

diminuindo o estádio anteriormente atingido. 

De acordo ainda com o artigo 228º, alínea m), da CRP, o desporto constitui 

matéria de interesse específico das Regiões Autónomas, para efeitos do exercício 

dos seus poderes legislativos e administrativos. 

 

A Lei de Bases do Desporto 

A Lei de Bases do Desporto consagra os princípios vectores do regime 

jurídico do sistema desportivo. 

Uma lei de bases é, por definição, uma lei de alicerces de determinado 

domínio jurídico. 

Aí vamos encontrar as directrizes normativas fundamentais a observar numa 

faceta da realidade social o que exige naturalmente a emanação de outras normas 

que as concretizem, as tornem operativas. 

A Lei de Bases do Desporto (LBD) - Lei nº 30/2004, de 21 de Julho, 

estabelece o quadro geral do sistema desportivo português e influencia, positiva 

e/ou negativamente, a estrutura desportiva que temos na actualidade. 

De acordo com o objecto do nosso estudo, apenas iremos transcrever 

alguns artigos dessa Lei que consideramos serem suficientes para o enquadramento 

normativo do mesmo. 
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Artigo 2º - Direito ao desporto 
1- Todos têm direito ao desporto, enquanto elemento indispensável ao 

desenvolvimento da personalidade. 

2- Entende-se por desporto qualquer forma de actividade física que, através 

de uma participação livre e voluntária, organizada ou não, tenha como objectivos a 

expressão ou a melhoria da condição física e psíquica, o desenvolvimento das 

relações sociais ou a obtenção de resultados em competições de todos os níveis. 

(Anotação: Recomendação do Conselho de Ministros do Conselho da Europa n.° R 

(92) 13 Rev., adoptada em 24 de Setembro de 1992 e revista em 16 de Maio de 

2001 (Carta Europeia do Desporto); a Carta Olímpica, na redacção vigente a partir 

de 1 de Setembro de 2004, consagra, em sede de princípios fundamentais do 

olimpismo, a prática do desporto como um direito do homem (parágrafo 4). A Carta 

Olímpica está disponível em www.olympic.org.) 

3- O direito ao desporto é exercido nos termos da Constituição, dos 

instrumentos internacionais aplicáveis e da presente lei. 

Artigo 3º - Princípios orientadores 
Constituem princípios orientadores do sistema desportivo os princípios de 

universalidade, não discriminação, solidariedade, equidade social, coordenação, 

descentralização, participação, intervenção pública, autonomia e relevância do 

movimento associativo e continuidade territorial. 

Artigo 8º - Princípio da coordenação 
O princípio da coordenação consiste na articulação permanente entre os 

departamentos e sectores da administração central, regional e local cujas tutelas 

específicas tenham intervenção directa ou indirecta na área do desporto, bem como 

na coordenação entre a organização pública do desporto e os corpos sociais 

intermédios públicos e privados. 

Artigo 9º - Princípio da descentralização 
1- O princípio da descentralização manifesta-se pela autonomia das 

instituições, tendo em vista uma maior aproximação às populações, no quadro da 

organização e planeamento do sistema desportivo e das normas e orientações de 

âmbito nacional, bem como das funções de supervisão e fiscalização das 

autoridades públicas. 
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2- O princípio da descentralização deve proporcionar uma intervenção em 

regime de parceria com as autarquias locais nas seguintes áreas de actuação: 

a) Construção, ampliação, recuperação, realização de melhoramentos e 

equipamento de infra-estruturas desportivas; 

b) Organização da actividade dos clubes, nomeadamente aqueles que 

enquadram praticantes em regime de alta competição ou que integram selecções 

nacionais, bem como os que venham a participar em provas internacionais que 

façam parte dos quadros competitivos organizados pelas federações internacionais 

ao nível dos clubes; 

c) Desenvolvimento de actividades desportivas das escolas, a nível interno; 

d) Desenvolvimento de actividades desportivas no âmbito do ensino 

superior, em articulação com os estabelecimentos de ensino superior e com o 

movimento associativo desportivo estudantil; 

e) Criação de condições mais favoráveis à participação dos clubes 

desportivos escolares nas correspondentes competições de âmbito local, regional e 

nacional; 

f) Realização de programas de ocupação desportiva nos períodos de 

interrupção lectiva; 

g) Organização criteriosa de grandes eventos desportivos de carácter 

nacional e internacional. 

Artigo 14º - Administração pública desportiva 
A administração pública desportiva integra uma entidade sujeita a tutela e 

superintendência do membro do Governo responsável pela área do desporto, cujas 

atribuições e competências se regem pelas leis aplicáveis, pelos respectivos 

estatutos e pelos regulamentos internos aprovados ao abrigo daqueles. 

Artigo 38º - Princípios gerais da formação desportiva 
1- No âmbito da formação dos quadros técnicos e administrativos para as 

diferentes formas de actividades desportivas o Estado pode confiar a organização, 

no  todo ou em parte, a instituições públicas ou privadas de ensino ou a organismos 

públicos ou privados especializados em matéria de formação, vocacionados e 

reconhecidos para esse efeito. 
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2- Não é permitido o exercício de actividades de ensino, animação, treino ou 

enquadramento no contexto de uma actividade física ou desportiva, mediante 

remuneração, a título de ocupação principal ou secundária, de forma regular, 

sazonal ou ocasional, sem a adequada formação profissional que comprove a 

habilitação para o efeito. 

Artigo 40º - Ética desportiva 
1- A prática desportiva deve ser desenvolvida na observância dos princípios 

da ética desportiva por parte dos recursos humanos no desporto e com ele 

relacionados, do público e de todos os que, pelo exercício de funções directivas ou 

técnicas, integram o processo desportivo. 

2- Na prossecução da defesa da ética desportiva, é função do Estado 

adoptar as medidas tendentes a prevenir e a punir as manifestações antidesportivas, 

designadamente a violência, a corrupção, a dopagem e qualquer forma de 

discriminação social negativa. 

3- O Governo deve incentivar os corpos sociais intermédios públicos e 

privados a encorajar e a apoiar os movimentos e as iniciativas em favor do espírito 

desportivo e da tolerância, bem como projectos educativos e sociais. 

Artigo 41º - Desporto na infância, adolescência e juventude 
1-  As crianças, os adolescentes e os jovens têm direito ao repouso e aos 

tempos livres, sendo de combater toda e qualquer sobrecarga intensiva de treinos e 

de incentivar a prática do desporto para efeitos de lazer, benefícios de saúde e 

desenvolvimento quer das aptidões desportivas de base quer da sua auto-estima. 

2- O Estado apoia o movimento desportivo a adoptar uma política que 

favoreça a protecção das crianças no desporto e através deste e que assegure a 

educação e a formação profissional dos jovens desportistas de alta competição, para 

que a respectiva carreira desportiva não comprometa o equilíbrio psicológico, os 

laços familiares e a saúde. 

3- O Estado garante os direitos dos praticantes desportivos menores de 

idade em sede de legislação do trabalho. 

Artigo 64º - Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo 

No quadro da definição e da coordenação da política desportiva, o Governo 

aprova um plano estratégico de desenvolvimento desportivo. 
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Artigo 72º - Desporto e cultura 
1- O desporto deve ser associado à cultura, enquanto importante factor de 

integração e de expressão das diferentes culturas, ambos funcionando como 

elementos correlativos do desenvolvimento humano, devendo para tal ser 

adoptadas, designadamente, as seguintes medidas: 

a) Promoção de actividades culturais simultaneamente ou por ocasião de 

eventos desportivos; 

b) Difusão dos valores culturais como prioridade do movimento desportivo; 

c) Promoção da investigação sobre o papel da cultura no desporto; 

d) Apoio a programas de desporto que tenham em conta a incidência 

cultural. 

2- Devem ser planificadas e executadas as tarefas adequadas à salvaguarda 

e à difusão do património cultural desportivo, assim como acções de recolha e 

estudo na área da museologia, bem como a promoção de certames, concursos ou 

competições de natureza cultural envolvendo jogos tradicionais ou quaisquer 

modalidades desportivas. 

3- Os jogos tradicionais, como parte integrante do património cultural 

específico das diversas regiões do País, são preservados, apoiados e fomentados 

pelos departamentos governamentais responsáveis pelas políticas cultural, 

educativa, desportiva e de turismo, bem como pelas instituições de âmbito regional e 

local, designadamente as Regiões Autónomas e as autarquias locais. 

Artigo 73º - Desporto e turismo 
1- O impacto económico-social do desporto e a diversificação dos interesses 

dos turistas e a inerente diversificação da oferta devem convergir na promoção do 

turismo desportivo. 

2- Deve ser garantida a realização de eventos desportivos com relevância 

turística, assegurando que a componente desportiva seja enquadrada nos 

esquemas gerais de oferta e procura turística. 

Artigo 74º - Desporto no meio rural 
Deve ser promovido o desporto no meio rural, com vista, designadamente, a: 

a) Combater o êxodo rural, designadamente através da fixação dos jovens; 

b) Aproximar o meio rural do meio urbano; 
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c) Atrair investimentos para o meio rural, com inerente criação de empregos; 

d) Promover e rentabilizar a oferta do alojamento rural, nomeadamente 

através do turismo rural. 

Artigo 75º - Desporto e saúde 
1- O desporto contribui para a melhoria da saúde pública, ao fomentar o 

desenvolvimento das capacidades físico-motoras do indivíduo e ao combater o 

sedentarismo, diminuindo o risco de contracção de doenças. 

2- Os membros do Governo responsáveis pelas áreas do desporto e da 

saúde devem estabelecer um quadro de parceria estratégica devidamente 

organizado, estruturado e sistematizado, que defina os mecanismos de actuação 

conjunta e os termos da mútua cooperação técnica e financeira. 

Artigo 76º - Desporto e emprego 
O Estado e os corpos sociais intermédios públicos e privados que compõem 

o sistema desportivo devem desenvolver uma estratégia coordenada em matéria de 

criação de empregos, directos ou indirectos, no desporto e através deste. 

Artigo 77º - Desporto e ambiente 
1- A prática de actividades físicas e desportivas ao ar livre, em contacto e no 

respeito pela natureza, deve ser fomentada. 

2- Em função de poderem ter um impacte multifacetado na natureza, as 

actividades desportivas e as infra-estruturas desportivas devem ser adaptadas aos 

recursos limitados da natureza e conduzidas em harmonia com o princípio do 

desenvolvimento sustentável e uma gestão equilibrada do ambiente, garantindo a 

conservação da diversidade biológica, a protecção dos ecossistemas e a gestão dos 

recursos e dos resíduos, da saúde, da segurança e da preservação do património 

cultural. 

3- Para o cumprimento do disposto no número anterior, o Estado e os corpos 

sociais intermédios públicos e privados que compõem o sistema desportivo devem 

promover programas ou campanhas de sensibilização da população para que esta 

tenha uma maior consciência das relações entre o desporto e o desenvolvimento 

sustentável e possa aprender a conhecer e compreender melhor a natureza. 

Artigo 78º - Desporto e ordenamento do território 
1- Na política nacional de ordenamento do território deve ser assegurada, de 
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forma descentralizada, equitativa e proporcional entre o litoral e o interior, a 

existência de infra-estruturas de utilização colectiva para a prática desportiva. 

2- Os instrumentos de gestão territorial devem prever a existência de infra-

estruturas de utilização colectiva para a prática desportiva. 

3- Devem ter-se em consideração os valores da natureza e do meio 

ambiente quando do planeamento e da construção das instalações desportivas. 

4- Os espaços e as infra-estruturas que sejam licenciados com vista a serem 

consignados à prática desportiva não podem, independentemente de a sua 

propriedade ser pública ou privada, ser objecto de outro destino ou de diversa 

afectação permanente durante a vigência do plano em que se integrem. 

Artigo 79º - Desporto e juventude 
1- O desporto assume-se como um elemento relevante no domínio de uma 

política para a juventude destinada a proporcionar uma ocupação activa e saudável 

dos tempos livres dos jovens, de modo a facilitar a sua inserção na sociedade. 

2- O Estado deve estimular e apoiar a participação dos jovens em 

actividades de carácter desportivo, bem como incentivar as actividades promovidas 

ou desenvolvidas por associações ou agrupamentos juvenis. 

3- O Estado, com vista a assegurar o princípio da descentralização, promove 

a definição, com as autarquias locais, das medidas adequadas a estimular e a apoiar 

a intervenção destas na organização das actividades referidas no número anterior 

que se desenvolvam  no respectivo âmbito territorial. 

4- O Estado e os corpos sociais intermédios públicos e privados que 

compõem o sistema desportivo devem incentivar e promover o voluntariado jovem 

no contexto  desportivo. 

Artigo 80º - Política integrada e descentralizada 
1- O Estado e os corpos sociais intermédios públicos e privados 

desenvolvem uma política integrada de infra-estruturas desportivas, colaborando na 

construção, preservação, adaptação e modernização das mesmas. 

2- A política integrada e descentralizada referida no número anterior deve 

ser definida com base em critérios de equilibrada inserção no ambiente e em 

coerência com o integral e harmonioso desenvolvimento desportivo. 
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Artigo 81º - Intervenção pública 
1- Com o objectivo de dotar o País das infra-estruturas desportivas 

necessárias ao desenvolvimento do desporto, o Governo promove: 

a) A definição de normas que condicionem a edificação de instalações 

desportivas, de cujo cumprimento dependerá a concessão das licenças  de 

construção e utilização, a emitir pelos competentes departamentos públicos; 

b) O incremento da construção, ampliação, melhoramento e conservação 

das instalações e equipamentos, sobretudo no âmbito da comunidade escolar; 

c) A sujeição das infra-estruturas a construir a critérios de segurança, 

qualidade e racionalidade demográfica, económica e técnica. 

2- Nos termos da lei, e observadas as garantias dos particulares, o Governo 

pode determinar, por períodos limitados de tempo, a requisição de infra-estruturas 

desportivas de propriedade de entidades privadas para realização de competições 

desportivas adequadas à natureza daquelas, sempre que o justifique o interesse 

público e nacional e que se verifique urgência. 

3- Compete ao membro do Governo responsável pela área do desporto a 

coordenação global da política integrada de infra-estruturas e equipamentos 

desportivos e dos respectivos investimentos públicos, englobando a articulação com 

os demais departamentos públicos envolvidos. 

4- São definidos por diploma próprio o regime de instalação e funcionamento 

das infra-estruturas desportivasde uso público, o regime da responsabilidade técnica 

pelas instalações desportivas abertas ao público e actividades aí desenvolvidas e o 

regime de licenciamento de provas desportivas na via pública. 

5- Para além das tipologias tradicionais, deve apostar-se em melhores e 

mais diversificados espaços desportivos públicos para actividades de lazer e 

desporto, designadamente urbanos, e em especial ao ar livre. 

6- As infra-estruturas desportivas devem obedecer às normas técnicas sobre 

acessibilidade. 

7- As comparticipações financeiras públicas para construção ou 

melhoramento de infra-estruturas desportivas de propriedade de entidades privadas 

e, bem assim, os actos de cedência gratuita do uso ou da gestão de património 

desportivo público a entidades privadas são norteadas por critérios de estrita 
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necessidade e condicionadas obrigatoriamente à assunção por estas das inerentes 

contrapartidas de interesse público, social e escolar, as quais devem constar de 

instrumento bastante, de natureza real ou obrigacional, consoante a titularidade das 

infra-estruturas desportivas. 

Artigo 82º - Acesso às infra-estruturas desportivas 
O acesso às infra-estruturas desportivas respeitará o princípio da não 

discriminação, sendo adoptadas as medidas necessárias relativamente às pessoas 

economicamente desfavorecidas e aos cidadãos portadores de deficiência. 

Artigo 83º - Espaços naturais 
1- O acesso à natureza para efeitos de prática desportiva no meio urbano, 

rural ou aquático, a título competitivo ou recreativo, deve ser assegurado através de 

uma gestão equilibrada e metodologicamente compatível com os recursos 

ecológicos, em coerência com o princípio do desenvolvimento sustentável e uma 

gestão equilibrada do ambiente, nos termos dos números seguintes. 

2- O desporto praticado nos espaços naturais deve ter em conta os valores 

da natureza e do ambiente quando da planificação e da construção de instalações 

desportivas, bem como adaptar-se aos recursos limitados da natureza. 

3- O Estado e os corpos sociais intermédios públicos e privados que 

compõem o sistema desportivo devem zelar para que a população tenha plena 

consciência das relações entre desporto e desenvolvimento sustentável e aprenda a 

melhor conhecer e compreender a natureza. 

4- Na concepção de infra-estruturas apropriadas no quadro de actividades 

desenvolvidas nos espaços naturais, devem ser salvaguardados o meio ambiente e 

as especificidades da respectiva modalidade desportiva. 

Artigo 86º - Atlas Desportivo Nacional 
1- O Atlas Desportivo Nacional visa permitir o conhecimento da situação desportiva 

nacional, contendo o cadastro e o registo de dados e de indicadores que permitam o 

conhecimento dos diversos factores de desenvolvimento desportivo, designadamente: 

a) Espaços naturais de recreio e desporto; 

b) Instalações desportivas artificiais; 

c) Recursos humanos do desporto e recursos humanos relacionados com o 

desporto; 
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d) Associativismo desportivo; 

e) Hábitos desportivos da população portuguesa; 

f) Condição física dos cidadãos; 

g) Quadro normativo nacional e internacional. 

2- A articulação do sistema desportivo com o sistema estatístico nacional é 

definida por regulamentação especial. 

 

 

 

Directiva CNQ nº 23/93 - A qualidade das piscinas de uso público 

Considerando que o nosso estudo se dirige para piscinas, pensamos ser 

importante referenciar também alguns pontos da Directiva nº 23/93, do Conselho 

Nacional de Qualidade (CNQ) e também o Decreto-Lei nº 65/97, de 31 de Março, 

que regula a instalação e funcionamento dos recintos com diversões aquáticas, 

embora o mesmo não se aplique ao nosso estudo. 

Preâmbulo 

A procura das piscinas para actividades desportivas, recreativas e 

terapêuticas tem conhecido um grande desenvolvimento e é incentivada, a vários 

níveis, como prática salutar, quer em termos de desenvolvimento físico quer em 

termos lúdicos. 

Nas últimas décadas diversas instituições, entidades púbicas ou particulares 

têm pretendido corresponder a esta necessidade, colocando à disposição dos 

cidadãos um elevado número de piscinas, que embora significativo, deve ser 

considerado globalmente insuficiente. 

Todavia, ao aumento em quantidade não tem correspondido a desejável 

melhoria de qualidade, atendendo às deficiências nas condições higiénicas da água, 

às condições de segurança, aos excessos de lotação e nas disposições funcionais 

gerais que se manifestam em grande número de piscinas. 

As preocupações expressas no CNQ quanto à necessidade de se intervir 

para o incremento da qualidade nos serviços, levaram à elaboração de algumas 

disposições tendentes a melhorar as condições higieno-sanitárias, de segurança, de 

implantação e localização, no tratamento de águas e das disposições técnicas e 
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funcionais das piscinas e nos estabelecimentos dedicados a actividades recreativas 

aquáticas correlacionadas, de uso público 

Salienta-se que estas disposições devem ser observadas na ausência de 

outras normas ou requisitos legais que sejam aplicáveis, e sem prejuízo das 

competências reconhecidas aos diferentes organismos da Administração Central e 

Local nas matérias correspondentes. 

1 Objectivo e âmbito de aplicação 

1.1 A presente directiva tem por objectivo fixar, com carácter geral, as 

disposições de segurança, higio-sanitárias, técnicas e funcionais que devem ser 

observadas nas piscinas e nos estabelecimentos dedicados a actividades 

recreativas aquáticas correlacionadas, de uso público. 

1.2 A presente directiva não e aplicável às piscinas de uso familiar, ou para 

uso de condomínios ou de unidades de vizinhança, até um máximo de vinte 

unidades de habitação permanente. São igualmente excluídas da aplicação da 

presente directiva as piscinas para usos exclusivamente terapêuticos ou termais, 

nas quais se desenvolvem actividades submetidas a controlo sanitário específico. 

2 Definições 

Para efeitos da presente directiva, considera-se como: 

2.1   Piscina - uma parte ou um conjunto de construções e instalações que 

inclua um ou mais tanques artificiais apetrechados para fins balneares e actividades 

recreativas, formativas ou desportivas aquáticas. O termo piscina pode ser 

igualmente empregue para designar os tanques onde se desenvolvam as 

actividades aquáticas referidas. 

2.2 Piscinas de uso público - as piscinas e os estabelecimentos de 

recreação aquática que podem ser utilizados pelo público em geral, 

independentemente da sua titularidade ou forma de ingresso, e estejam ou não 

integradas em espaços públicos municipais, clubes desportivos, escolas, parques de 

campismo e estabelecimentos hoteleiros e complexos turísticos. 

3 Classificação 

As piscinas podem classificar-se com base nos seguintes critérios: 

a) Ambiente ou tipologia construtiva; 

b) Valência ou tipologia funcional. 
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3.1 Quanto a natureza ambiental! ou tipológica construtiva, as piscinas 

distinguem-se em: 

a) … 

b) Piscinas cobertas quando comportam um ou mais tanques artificiais 

confinados em ambientes constituídos por estruturas fixas e permanentes: 

c) … 

d) … 

3.2 Atendendo à valência ou tipologia funcional, as piscinas podem 

classificar-se nos seguintes grupos principais, em função das características 

morfológicas e funcionais dos tanques: 

a) Tanques desportivos; 

b) Tanques de aprendizagem e recreio; 

c) Tanques infantis ou chapinheiros, 

d) Tanques de recreio e diversão; 

e) Tanques polifuncionais ou equivalentes. 

3.2.1 O grupo dos tanques desportivos compreende aqueles cujos requisitos 

geométricos e construtivos são adequados para a pratica da natação e modalidades 

derivadas, no âmbito do treino e da competição desportiva, respeitando as 

exigências específicas e os níveis de prestação a que se destinam, e em 

conformidade com as normas estabelecidas pela Federação Portuguesa de Natação 

(FPN) e pela Federação Internacional de Natação Amadora (FINA) para efeitos de 

homologação de competições de natação, pólo aquático, saltos para a água e 

natação sincronizada, para além de outras normas oficiais que vigorem 

relativamente a infra-estruturas desportivas e a organização de competições e de 

espectáculos desportivos. As profundidades são determinadas pelas modalidades 

praticáveis mas as mínimas, em qualquer caso, serão de 1.0 m. 

3.2.2 Tanques de aprendizagem e recreio são aqueles que apresentam os 

requisitos morfológicos e funcionais adequados para as actividades formativas e 

propedêuticas das disciplinas natatórias, para o jogo, o recreio e a manutenção. A 

profundidade máxima destes tanques é de 1,50 m, e não devem apresentar, em pelo 

menos 2/3 da sua superfície, profundidades superiores a 1,10 m. 

3.2.3 Tanques infantis ou chapinheiros são os que preenchem os requisitos 

Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 35 



Revisão Bibliográfica 

funcionais e construtivos idóneos para a utilização autónoma por crianças até aos 6 

anos de idade e dispõem de profundidades não superiores a 0,45 m, com o máximo 

de 0,20 m junto aos bordos. Quando se prevejam dois ou mais tanques infantis 

próximos entre si, um deles poderá ter profundidade máxima de 0,60 m. 

Constituem-se sempre como tanques independentes e convenientemente afastados 

dos tanques para outros usos. 

Capítulo 1 – Localização e implantação 
1.3 Os locais para implantação de piscinas devem estar racionalmente 

integrados em espaços urbanizados, com boas condições de acessibilidade, 

próximos de escolas e de zonas residenciais e, preferencialmente, complementares 

de outros espaços públicos de lazer e de desporto existentes no território. 

1.5 (…) Para piscinas cobertas, a área do local de implantação deverá ser 

superior a 4 vezes a superfície do plano de água correspondente. 
Capítulo 3 - Lotação 
3.1 O número máximo de banhistas que poderão ser admitidos em 

simultâneo numa piscina define-se como lotação máxima instantânea ou utilização 

de ponta, que será calculada com base na área total de superfícies de plano de 

água de todos os tanques que constituam a instalação, de acordo com as seguintes 

relações: 

a) Piscinas cobertas: um banhista por cada 2 m2 de plano de água. 

3.4 A capacidade de área de operação de uma piscina é definida como 

lotação máxima diária ou utilização diária, que corresponde ao nº máximo de 

banhistas que poderão frequentar a instalação ao longo de cada dia de 

funcionamento, e que não deverá ser superior a 4 vezes a lotação máxima 

instantânea; 

3.5 A lotação de serviço ou utilização de serviço define-se, para cada 

piscina, como o nº médio de banhistas admissível por hora na instalação que, 

multiplicado pelo nº de horas de funcionamento diário, não será superior ao valor 

definido para a lotação máxima diária. 

Capitulo 4 - Serviços anexos 
4.12 Nas piscinas com mais de 100 m2 de plano de água, e integrados na 

zona de serviços anexos, serão previstos locais para uso exclusivo dos monitores e 
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vigilantes, localizados na proximidade imediata das zonas de cais e, 

preferencialmente, com possibilidade de controle visual destas zonas. (…) 

4.13 Nas piscinas com mais de 100 m2 de plano de água, devem prever-se 

locais para prestação de primeiros socorros, localizados de forma a permitir fácil 

comunicação com as zonas de cais e com o exterior para o transporte de 

acidentados para zona acessíveis a ambulâncias. (…) 

Capítulo 5 - Disposições de segurança nos tanques 
5.1 Não serão admissíveis, no interior dos tanques, degraus, desníveis, 

mudanças bruscas da inclinação do fundo ou quaisquer obstáculos submersos, que 

não sejam os elementos de desenvolvimento das escadas e rampas de acesso nas 

condições definidas pela presente directiva. 

5.5 Só poderão instalar-se blocos de partida nos topos de tanques 

desportivos e tanques polivalentes em cuja vertical a profundidade seja superior a 

1.40 m. Os blocos de partida serão desmontáveis quando esta profundidade seja 

inferior a 1.80 m. 

 

Decreto-Lei nº 65/97, de 31 de Março 

CAPITULO I  - Âmbito 
Artigo 1º - Objecto 

O presente diploma regula a instalação e o funcionamento dos recintos com 

diversões aquáticas. 

Artigo 2° - Noção 

1 - São recintos com diversões aquáticas os locais vedados, com acesso ao 

público, destinados ao uso de equipamentos recreativos, cuja utilização implique o 

contacto dos utentes com a água, independentemente de se tratar de entidade 

pública ou privada e da sua exploração visar ou não fins lucrativos. 

2 - Não são considerados recintos com diversões aquáticas aqueles que 

unicamente disponham de piscinas de uso comum, nomeadamente as destinadas à 

prática de natação, de competição, de lazer ou recreação. 

3 - Os equipamentos recreativos referidos no n° 1, quando sejam instalados 

em piscinas de uso colectivo, em praias, rios ou lagos, deverão obedecer as normas 

previstas no regulamento a aprovar, nos termos do artigo 3°. 
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3 - Metodologia 
 

3.1 - Problema 

 

 Os responsáveis das piscinas possuem os dados suficientes para se 

conseguirem identificar os itens que nos propomos estudar?  

 Os índices AUPAH – para o concelho de Gondomar e para as suas 

freguesias – estão de acordo com o índice encontrado para o território 

nacional? 

 O número de utentes das piscinas, em relação aos escalões etários/sexo, 

estão de acordo com os encontrados nos estudos realizados por 

Marivoet (2001)? 

 A taxa de ocupação das piscinas está de acordo com a Directiva nº 23/93 

do Conselho Nacional de Qualidade? 

 
 

3.2 - Metodologia 

 
Para atingir os objectivos deste estudo, as técnicas de pesquisa adoptadas 

foram as seguintes: 

 A documentação indirecta. Análise documental a partir da recolha de 

documentos sobre a importância da actividade física e desportiva, desporto 

e autarquias, gestão e planeamento de instalações desportivas, para além 

de diversa documentação institucional, tal como a Lei de Bases do Desporto 

e a Constituição da República Portuguesa. Utilizaram-se também algumas 

teses de mestrado realizadas nesta área. Recorreu-se, com alguma 

frequência, ao site do Instituto Nacional de Estatística para daí explorar 

dados respeitantes a demografia nacional. 

 A documentação directa. Recolha directa extensiva, através de entrevistas 

face a face não estruturadas (sem formulário) com o coordenador 

responsável pelas piscinas do concelho de Gondomar, dos dados relativos à 

realidade da rede municipal de piscinas, nos variados pormenores 

relevantes para este estudo. 
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As entrevistas decorreram ao longo da elaboração deste estudo. 

A recolha de dados foi preparada e realizada em três fases distintas: 

1. Contacto inicial, feito pessoalmente, em que o entrevistado foi informado 

da finalidade da pesquisa e o contexto em que se inseria. Este contacto foi facilitado 

pelo conhecimento já existente com o elemento entrevistado, decorrente de 

contactos anteriores (no âmbito da cedência de instalações das piscinas municipais 

por parte da autarquia local para o desenvolvimento do Projecto do Desporto 

Escolar). 

2. Solicitação, junto do entrevistado, da sua anuência, realçando a 

importância e necessidade da sua colaboração para a realização do estudo. Para 

tal, foi celebrado um protocolo de cooperação entre a Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física e a Câmara Municipal de Gondomar. 

3. Entrevista face a face, não estruturada. 

A preparação da primeira entrevista foi antecedida por um conhecimento 

claro da informação que necessitávamos, ou seja, procurámos ter conhecimento 

pormenorizado do tipo de dados necessários para atingir os objectivos a que nos 

propusemos. 

Todas as entrevistas seguintes ocorriam sempre que se sentia necessidade 

de clarificação em alguns dos dados recolhidos, tentando sempre completá-los ou 

complementá-los com outros. 
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3.3 – Caracterização do universo e da amostra  

 

O Concelho de Gondomar 

 
"Na sintonia das cores e no equilíbrio dos seus elementos, o Concelho de 
Gondomar é refúgio de alquimistas que transformam o ouro em renda, a 
ourivesaria numa arte de minúcia sem limites e os segredos culinários em 
valiosas heranças gastronómicas" 
In Gondomar Coração de Ouro 

 
Distrito    Porto 

Área Total   131.9 km2 (2003) 

Densidade Populacional  1.259 hab/Km2 (2002) 

População Residente 166.000 indivíduos (estimativa 2002) 

Actividades Económicas:  indústria de ourivesaria, transformação de minério, 

     metalurgia e metalomecânica 

 
Situado na margem direita do rio Douro, o concelho de Gondomar enquadra-se 

na região do Douro Litoral e pertence à Área Metropolitana do Porto (figura 1). Faz 

fronteira, a norte, com os municípios do Porto, Maia, Valongo, Paredes e Penafiel e, 

a sul, com Vila Nova de Gaia, Santa Maria da 

Feira, Arouca e Castelo de Paiva. O seu 

território, alvo de um processo acelerado de 

urbanização, é caracterizado por um relevo 

montanhoso, em que se destaca o monte 

Crasto. Gondomar é sobremaneira famoso 

pela sua ourivesaria, nomeadamente a 

filigrana, mas outras actividades, como a 

indústria do mobiliário, o comércio e a 

agricultura, têm também o seu peso na 

economia local. 
Figura 1 – Concelhos da Área Metropolitana do Porto 

Gondomar terá tido origem em 610, altura em que o rei visigodo Flávio 

Gundemário andou por estas terras, ricas em ouro, fundou um couto e deu o seu 

nome à povoação. No entanto, nunca foram encontrados vestígios que 

comprovassem a passagem dos cavaleiros visigodos por esta terras. Uma outra 

Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 41 



Metodologia 

explicação para o topónimo aponta para o termo Gu-mades (de mina de ouro), que 

vem directamente do termo latino Gundimarus. 

Documentos históricos comprovam que as minas de ouro da região haviam 

sido exploradas, séculos antes da chegada dos visigodos, pelos romanos, que se 

serviam de inúmeros escravos para o efeito. O povo romano foi um dos que mais 

influenciaram a região com os seus hábitos e tradições. 

A primeira referência documental a Gondomar surge no ano de 897, a 

propósito da igreja de Santa Eulália. Em 1193, D. Sancho I, o rei Povoador, 

demarcou o couto de Gondomar, doando-o ao Bispado do Porto, tendo sido 

erguidos dez marcos para demarcação do respectivo território. A carta de couto 

seria confirmada, em 1218, por D. Afonso II. Segundo as Inquirições de 1258, o 

couto abrangia as igrejas de Foz do Sousa, Jovim, Fânzeres, Valbom, S. Pedro da 

Cova, Campanhã, Baguim, S. Cosme, Lebrinho, Avintes, Melres e o mosteiro de Rio 

Tinto. Já em 1515, D. Manuel I concedeu foral ao "Município de Gondomar". 

Ao longo da história, o concelho foi mudando de configuração, ganhando e 

perdendo freguesias. Das várias modificações verificadas, destacam-se as perdas 

de Avintes (para Vila Nova de Gaia) e de Campanhã (para o Porto), mas também os 

ganhos de Melres, Rio Tinto, Lomba e São Pedro da Cova. Em 1927, a sede do 

concelho, São Cosme, foi confirmada como vila de Gondomar. Em 1991, foi elevada 

à categoria de cidade.  

Da história do município faz parte a exploração mineira, que constituiu, durante 

muito tempo, um factor de grande importância para a economia do concelho. Hoje, 

as minas estão completamente desactivadas, mas num passado não muito 

longínquo eram retiradas toneladas de carvão das suas abundantes jazidas, 

nomeadamente em S. Pedro da Cova, onde foi construído o Museu Mineiro. 

 

As Freguesias do Concelho de Gondomar 

 
BAGUIM DO MONTE 
Área Total 5.5 km2 (2001) 

Densidade Populacional 2.535 hab/Km2 (2001) 

População Residente 13.943 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: agricultura, metalomecânica, hotelaria e comércio 
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Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais  

 Pavilhão Municipal 

 Polidesportivo do Crasto 

 Polidesportivo de Entre-Cancelas 

COVELO 

Área Total 11.2 km2 (2001) 

Densidade Populacional 157 hab/Km2 (2001) 

População Residente 1.755 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: agricultura, transformação de madeira, metalurgia e floricultura 

Equipamentos Desportivos  Pavilhão Municipal 

 Campo de Futebol do Grupo Desportivo do Covelo (Terra Batida) 

 Pista de Remo da Lixa 

FÂNZERES 
Área Total 8 km2 (2001) 

Densidade Populacional 2.763 hab/Km2 (2001) 

População Residente 22.007 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: ourivesaria, agricultura, pecuária, metalurgia, metalomecânica, 

 marcenaria e comércio 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais

 Pavilhão Municipal  

 Pavilhão do Grupo Desportivo e Coral de Fânzeres 

 Pavilhão da Escola EB 2,3 de Fânzeres 

 Campo de Futebol do Sport Clube de Montezelo (Terra Batida) 

 Campo de Futebol do Estrelas F. C. Fânzeres (Terra Batida) 
 
FOZ DO SOUSA 

Área Total 19.1 km2 (2001) 

Densidade Populacional 336 hab/Km2 (2001) 

População Residente 6.405 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: agricultura, mobiliário, fundição de metais e metalomecânica 

Equipamentos Desportivos Pavilhão Municipal 

 2 Campos de Futebol da União Desportiva Sousense (Terra Batida) 

 Campo de Futebol do Águias da Livração Atlético Clube (Terra Batida) 

 Campo de Futebol do Gens Sport Clube (Terra Batida) 

 Campo de Futebol do Clube Recreativo Zebreirense (Terra Batida) 
 
SÃO COSME 
Área Total 11.6 km2 (2001) 

Densidade Populacional 2.217 hab/km2 (2001) 

População Residente 25.717 indivíduos (2001) 
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Actividades Económicas: agricultura, indústria (ourivesaria, mobiliário, marcenaria,  metalurgia, 

 têxteis, contraplacados e aglomerados), comércio e serviços 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais 
 Pavilhão da Ala Nun'Alvares de Gondomar 

 Pavilhão Municipal/Escola Secundária de Gondomar 

 Pavilhão da Escola E.B. 2,3 de Gondomar 

 Ginásio do Orfeão de Gondomar 

 2 Campos de Futebol do Gondomar Sport Clube (1 Relvado e 1 Terra 

 Batida) 

 3 Campos de Ténis da Ala Nun'Alvares de Gondomar 

 Campo de Ténis do Monte Crasto 

 Campo de Futebol do F. C. Ramalde (Terra Batida)  

 

JOVIM 

Área Total 7.2 km2 (2001) 

Densidade Populacional 990 hab/km2 (2001) 

População Residente 7.112 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: agricultura, marcenaria e ourivesaria 

Equipamentos Desportivos Pavilhão Municipal 

 Polidesportivo de Trás da Serra 

 Campo de Futebol do C. R. Ataense (Terra Batida) 

 
LOMBA 

Área Total 13.6 km2 (2001) 

Densidade Populacional 125 hab/km2 (2001) 

População Residente 1.711 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas:  hotelaria e pequena indústria 

Equipamentos Desportivos Campo de Futebol do S. C. da Lomba (Terra Batida) 

 Pavilhão do S. C. da Lomba 

 
MEDAS 
Área Total 10.4 km2 (2001) 

Densidade Populacional 226 hab/km2 (2001) 

População Residente 2.353 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas:  agricultura e comércio 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais

 Pavilhão Municipal  

 Pavilhão da Escola Secundária de Medas 

 Campo de Futebol do Medense FC (Terra Batida) 
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MELRES 

Área Total  17.4 km2 (2001) 

Densidade Populacional  227 hab/Km2 (2001) 

População Residente  3.945 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas:  agricultura e comércio 

Equipamentos Desportivos   Pavilhão dos Bombeiros Voluntários 

  Polidesportivo da Quinta da Bandeirinha 

  Polidesportivo de Branzelo 

  Pista de Canoagem 

  Campo de Futebol do Melres Desp. Cultura (Terra Batida) 
 
RIO TINTO 
Área Total 9.2 km2 (2001) 

Densidade Populacional 5.183 hab/km2 (2001) 

População Residente 47.695 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: indústria têxtil, calçado, metalomecânica, tintas e vernizes,  

 comércio e serviços 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais 
 Pavilhão da Escola E.B. 2,3 de Rio Tinto N.º 2 

 Pavilhão da Escola Secundária de Rio Tinto 

 3 Campos de Futebol do Sport Clube de Rio Tinto (2 Terra Batida e 1 

 Relvado) 
 Campo de Futebol do Clube Atlético de Rio Tinto (Terra Batida) 

 2 Campos Municipais de Ténis da Quinta das Freiras 

 Pista Municipal de Manutenção da Quinta das Freiras 

 Polidesportivo Municipal da Quinta das Freiras 
 
 
SAO PEDRO DA COVA 
Área Total 13.7 km2 (2001) 

Densidade Populacional 1.264 hab/km2 (2001) 

População Residente 17.324 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: agricultura, marcenaria, ourivesaria, transformação de minério, 

 vestuário, artes gráficas e comércio 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais 
 Pavilhão Municipal 

 Pavilhão da Escola Secundária de S. Pedro da Cova 

 Pavilhão da Escola E.B. 2,3 S. Pedro da Cova 

 3 Campos de Futebol da Assoc. Desp. S. Pedro da Cova (1 Relvado e 2 

 Terra Batida) 
 Campo de Futebol do Centro P. T. U. S. Pedro da Cova (Terra Batida) 
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VALBOM 

Área Total 3.8 km2 (2001) 

Densidade Populacional 3.762 hab/km2 (2001) 

População Residente 14.129 indivíduos (2001) 

Actividades Económicas: marcenaria, ourivesaria e comércio 

Equipamentos Desportivos Piscinas Municipais (Setembro de 2005) 

 Pavilhão Municipal / Escola Secundária de Valbom 

 Pavilhão Municipal / Escola EB 2,3 de Valbom 

 Pavilhão do Ginásio Clube de Valbom 

 Complexo Desportivo Municipal de Valbom (2 Campos de Futebol - 

 Relvado e Terra Batida - Pista de Atletismo) 

 Salas Polivalentes da Escola Dramática M. Valboense 

 Hangar Náutico e Pista de Remo do Clube Naval Infante D. Henrique 

 

 

 

Alguns indicadores sócio-demográficos 

 
Gondomar, considerado o terceiro maior concelho da Área Metropolitana do 

Porto (AMP), antecedido por Vila Nova Gaia e Porto, tem uma área aproximada de 

130,5 km2 e cerca de 164.096 habitantes, de acordo com o último momento 

censitário (2001). Está limitado a norte pelos concelhos do Porto, Maia, Valongo, 

Paredes e Penafiel, e a sul, pelos de Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira, 

Arouca e Castelo de Paiva. A cerca de 2 km da cidade do Porto e com, 

aproximadamente, 32 km de margem ribeirinha e paisagens magníficas entre a 

montanha, o vale e os rios Douro, Sousa e Ferreira, Gondomar é constituído por 

12 freguesias, nomeadamente: Baguim do Monte, Covelo, Fânzeres, Foz do Sousa, 

Gondomar (São Cosme), Jovim, Lomba, Medas, Melres, Rio Tinto, São Pedro da 

Cova e Valbom.  

Gondomar obteve um crescimento de +14,6% da população residente face aos 

Censos de 1991, valor situado bastante acima da média nacional (+5%), da região 

Norte (+6,2%) e inclusivamente do Grande Porto (+8%). No entanto, quando 

comparado com os valores da AMP, o concelho apresenta um valor mediano 

(gráfico 1).  
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Com uma clara capacidade de rejuvenescimento da sua população activa, 

Gondomar apresenta a terceira taxa de rejuvenescimento mais elevada do Grande 

Porto, à frente de concelhos como Vila Nova de Gaia ou Maia, destacando-se 

igualmente da Região Norte e mesmo da média nacional. Da mesma forma tem 

também um índice de sustentabilidade potencial bastante elevado. Isto é, para cada 

idoso com mais de 65 anos, existem cerca de 6 indivíduos em idade activa  

(15-64 anos). Estes dados revelam-nos potencialidades do concelho, em termos 

sócio-demográficos, e uma clara capacidade para lutar contra o envelhecimento e 

problemas de exclusão e protecção social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 1 – Alguns concelhos da Região Norte com expansão demográfica entre 1991 e 2001 (Fonte INE – Censos 2001) 

 

O concelho viu diminuir a população mais jovem, dos 0-14 anos e dos 15-24 

anos, baixando 3,6% e 3,4% respectivamente, ao passo que a população mais 

envelhecida continua a aumentar a um ritmo bastante acelerado, cerca de 2,3% em 

dez anos. No que se refere ao Grande Porto, esta faixa da população aumentou 

2,6% e a média nacional apresenta um recorde de 2,8% de crescimento da 

população idosa. 

Em termos de grandes traços caracterizadores, é de realçar que Gondomar é 

dos concelhos da AMP com menor índice de envelhecimento, com 63 idosos por 

cada 100 jovens. De acordo com este indicador e no seguimento de uma tendência 

nacional, fruto, em parte, da maior esperança de vida das mulheres, a população 
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feminina encontra-se mais envelhecida que a masculina, tendo esta última uma 

esperança de vida inferior.  

Um outro aspecto a salientar, prende-se com a mobilidade residencial no 

concelho. O concelho de Gondomar parece ter um poder atractivo como local de 

residência para a população que trabalha e estuda na cidade do Porto. Os Censos 

2001 revelam-nos que entre 21.2% e 30.2% da população residente no concelho de 

Gondomar, sai diariamente para outros concelhos limítrofes para estudar ou 

trabalhar. Ou seja, todos os dias saem entre 38.000 e 50.000 indivíduos do 

concelho.  

Na AMP, a terciarização da cidade-centro levou a que a função habitação se 

tivesse afastado para a periferia, como verificámos no concelho de Gondomar. É 

este afastamento entre os locais de residência e os locais de trabalho que 

condiciona a mobilidade, pelo que este fenómeno deve ser contextualizado no 

mercado de trabalho. 

No que respeita às diferentes zonas de proveniência da população, no 

concelho de Gondomar sobressaem os imigrantes nacionais oriundos de outros 

concelhos, à semelhança do que acontece nos restantes municípios da AMP. 

Quando nos referimos à nacionalidade estrangeira, os imigrantes provenientes de 

França são os mais representativos neste município. 

 

 Amostra 

A nossa amostra corresponde ao número total de piscinas municipais 

existentes no concelho de Gondomar, à data de iniciação deste trabalho. 

De referir que, na identificação das freguesias, encontram-se destacadas a 

negrito aquelas que possuem complexos de piscinas, a saber: 
 

 S. Cosme  S. Pedro da Cova 

 Rio Tinto  Baguim do Monte 

 Medas  Fânzeres 
 
Nota: Desde Setembro de 2005, a freguesia de Valbom passou a ter um 

complexo de piscinas (que neste trabalho, apenas será tomado em 

consideração na determinação mais actualizada do índice AUPAH). 
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4 – Apresentação e discussão dos resultados 
 

4.1 - A Rede Municipal de Piscinas 

 

O concelho de Gondomar tem actualmente sete complexos de piscinas, 

distribuídos por outras tantas freguesias (figura 2). No entanto, uma delas, 

recentemente construída (inaugurada em Setembro de 2005), não é objecto deste 

estudo. 

 

 
 

Figura 2 – Localização aproximada das
piscinas do Concelho de Gondomar 

Todas as piscinas são cobertas e têm uma construção recente, sendo a mais 

antiga datada de 1995. Este facto pode ficar a dever-se à política desportiva seguida 

pelos vários governos, pois só nos últimos anos é que se tem vindo a investir no 

bem-estar da população ao proporcionar-lhe mais e melhores condições de vida. 
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No entanto, e do ponto de vista físico, todas elas apresentam uma arquitectura 

de concepção tradicional, com tanques rectangulares, possuindo, na sua maioria, 

um tanque de apoio como tanque suplementar (quadro 1). Faria, A. (1996) salienta 

que o conceito de piscina está em profunda alteração, em muito devido à abertura a 

novas vias de formulação e abordagem  programática das instalações e do recurso a 

novas e variadas soluções, mais exigentes e mais adequadas à evolução das 

tendências do público em matéria de tempos livres. Apesar desta formulação, 

continua ainda a manter-se a imagem da piscina de uso público de forma 

rectangular. 
 

Principal Complementar 
Piscinas Nº de 

tanques Dimensões 
(m) 

Profund. 
média (cm) 

Temperatura 
(oC) Dimensões (m) 

Profund. 
média (cm) 

Temperatura 
(oC) 

S. Cosme 2 25x16,6 200 29-30 16,6x12,5 90 31-32 

Rio Tinto 3 * 25x12,5 200 29-30 12,5x10 90 31-32 

S. Pedro da 
Cova 2 25x10 140 29-30 10x6 90 31-32 

Medas 2 25x10 125 29-30 10x6 60 31-32 

Fânzeres 2 25x12,5 200 29-30 12,5x10 90 31-32 

Baguim do 
Monte 2 25x12,5 130 29-30 12,5x10 90 31-32 

Quadro 1: Número, dimensões, profundidades e temperatura dos tanques 
* o tanque mais pequeno encontra-se desactivado 

 
Todas as piscinas se encontram implantadas em zonas urbanas e 

proporcionam uma acessibilidade razoável, especialmente no que se refere aos 

utentes oriundos das freguesias que servem. As acessibilidades e espaços 

envolventes são na generalidade bons. O estacionamento, como parâmetro de 

conforto numa sociedade dependente do automóvel, está presente em todas as 

piscinas, nos seus espaços contíguos. As piscinas localizadas em centros urbanos 

ou áreas residenciais necessitam de áreas de estacionamento significativas, 

reservadas para os seus utentes ou clientes.  

Três das piscinas encontram-se implantadas em zonas predominantemente 

residenciais; duas, encontram-se em zonas desportivas; apenas uma se encontra 

50 Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 

 



Apresentação e discussão dos resultados 

muito próximo de uma zona escolar (quadro 2). 

Quadro 2: Parque de estacionamento; espaços desportivos complementares; local de implantação 

Piscinas Estacionamento Espaços desportivos 
complementares Local de implantação 

S. Cosme sim não Zona desportiva 
Rio Tinto sim Sim - ginásio Zona residencial; Zona de lazer 

S. Pedro da Cova sim não Zona desportiva 
Medas sim não Zona escolar 

Fânzeres sim não Zona residencial 
Baguim do Monte sim não Zona residencial 

 

As zonas desportivas deveriam ser contíguas às zonas escolares dos 

municípios, permitindo uma optimização dos espaços desportivos, pavilhões, 

piscinas e campos exteriores e o usufruto das instalações por parte de todas as 

crianças e jovens (Directiva nº 23/93, capítulo I, ponto 1.3). 

Aprender a nadar devia ser acessível (um direito) a todas as crianças e jovens. 

A frequência da piscina, a prática da natação e jogos aquáticos pelos alunos do 

ensino Pré-Escolar ao Secundário é, em nosso entender, um objectivo fundamental 

de uma política desportiva municipal. 

Apenas uma das piscinas possui ginásio, oferecendo, assim, a possibilidade, 

aos seus utentes de optarem por um leque mais variado de actividades que não 

passam, necessariamente pelas aquáticas, nomeadamente, karate, judo, ginástica 

de manutenção, aeróbica (aero local; aero step; step local; step; hip hop, etc.) e 

yoga. 

Em relação aos períodos e horários de funcionamento, demos conta que 50% 

das piscinas interrompem a sua actividade no mês de Agosto e as restantes, na 

primeira quinzena de Setembro.  

Não existe um dia destinado ao descanso semanal. Aos domingos e feriados, 

cinco piscinas abrem as suas portas no período compreendido entre as 08h50 e as 

13h00; apenas uma se encontra aberta, naqueles dias, entre as 08h30 e as 19h45, 

interrompendo à hora de almoço. Pensamos que estes horários, com uma média de 

funcionamento de 14 horas diárias, servem perfeitamente os interesses da 

população em geral, tendo o seu período nobre a decorrer, nos dias úteis, entre as 

18h00 e as 21h00. 
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Quadro 3: Horários de funcionamento das piscinas municipais 

Piscinas 

Funcionamento S.
 C

os
m

e 

Ri
o 

Ti
nt

o 

S.
 P

ed
ro

 
da

 C
ov

a 

Me
da

s 

Fâ
nz

er
es

 

Ba
gu

im
 

do
 M

on
te

 

Anual 
Todos o ano, 

excepto 
Agosto 

Todos o ano, 
excepto 
Agosto 

Todos o ano, 
excepto 

1ª quinzena 
de Setembro 

Todos o ano, 
excepto 

1ª quinzena 
de Setembro 

Todos o ano, 
excepto 

1ª quinzena 
de Setembro 

Todos o ano, 
excepto 
Agosto 

Semanal Todos os dias 
da semana 

Todos os dias 
da semana 

Todos os dias 
da semana 

Todos os dias 
da semana 

Todos os dias 
da semana 

Todos os dias 
da semana 

Diário       

2ª a 6ª feira 07h50-22h20 07h50-22h20 07h50-22h20 09h00-22h00 07h50-22h20 07h50-22h20* 

Sábados 08h05-19h45 08h00-13h15 
14h45-19h45 08h05-19h45 08h45-20h00 08h20-19h45 08h20-19h45 

Domingos e 
Feriados 08h50-13h00 08h30-12h45 

14h45-19h45 08h50-13h00 08h50-13h00 08h50-13h00 08h50-13h00 

* 3ª e 5ª feira – encerra às 22h00 
 

Todas as piscinas analisadas oferecem um leque variado de serviços e 

actividades aquáticas, orientadas ou não.  O ensino da natação – escola de natação 

– é comum a todas elas, pois este é o serviço que, globalmente apresenta maior 

número de utentes, numa piscina. Esta actividade é desenvolvida por escalões 

etários e níveis de competência (quadro 3). 

Na área do lazer e recreação, verificámos que a hidroginástica é praticada em 

quatro das piscinas; é uma modalidade com cada vez maior aceitação pelas 

pessoas, especialmente por grupos específicos da população (idosos, mulheres 

sedentárias e pessoas que não sabem nadar) e também uma forma de rentabilizar o 

plano de água. É realizada preferencialmente nos tanques complementares, onde a 

profundidade é mais reduzida e a temperatura da água mais convidativa. 

Os programas de natação para grávidas e para a 3ª idade não estão 

sistematizados em nenhuma das piscinas. No entanto, é de salientar que, num ou 

noutro grupo, e sempre que o número de utentes com aquelas características o 

exija, são agrupados e integrados em grupos organizados, funcionando como tal e 

merecendo a atenção e cuidados que lhes são inerentes, o que é de louvar, pois 

revela um aumento das preocupações sociais por parte das entidades responsáveis. 

Consequência das vicissitudes sociais contemporâneas, o mercado de 
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actividades desportivas para terceira idade está em franco crescimento. As piscinas 

devem conceber programas para este segmento, devido ao potencial social e de 

qualidade de vida, que as actividades aquáticas têm, nesta faixa etária. 

Os serviços de natação para bebés funciona em todas as piscinas. 

A natação terapêutica funciona, actualmente, apenas numa das piscinas. 

Realçamos aqui o papel importante, a nível do concelho de Gondomar e não só, que 

a nova piscina, a sétima (Valbom), vai ter no campo da natação terapêutica, 

possuindo um tanque especialmente concebido para este fim e que vem colmatar 

uma necessidade há muito sentida por alguns dos utentes e pelos responsáveis das 

piscinas municipais deste concelho. 

A oferta deste tipo de programas complementares valorizam socialmente uma 

instalação deste tipo. 

Quadro 3: Serviços e actividades oferecidos 

 Actividades orientadas 
Actividades 

não 
orientadas 

Piscinas Ensino da 
Natação 

Natação 
p/ bebés 

Natação 
p/ 

grávidas 
Natação 

p/ 3ª idade Hidroginástica Natação 
terapêutica 

Utilização 
livre 

S. Cosme sim sim não não sim sim sim 

Rio Tinto sim sim não não não não sim 

S. Pedro da 
Cova sim sim não não sim não sim 

Medas sim sim não não sim não sim 

Fânzeres sim sim não não não não sim 

Baguim do 
Monte sim sim não não sim não sim 

 

4.2 – O Índice AUPAH 

 

Pires e Sarmento (1999), com o intuito de criarem um referencial objectivo e 

rigoroso para a avaliação e estudo das piscinas relativamente à potencial população 

utilizadora,  determinaram este índice AUPAH  - Área Útil do Plano de Água por 

Habitante – facilitando, assim, o planeamento, com alguma exactidão e sensatez, 

das instalações desportivas face à realidade sócio-económica do meio. 
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Aqueles autores consideraram o número de 0,023 m2/hab como valor 

referencial do índice de oferta de área útil de plano de água de uma piscina coberta 

por habitante (índice AUPAH). Em 1997, o índice apresentava um valor de 

0,007 m2/hab para Portugal Continental. 

Tendo em conta os valores da Carta Desportiva 2000 e os dados populacionais 

do último Censos 2001, encontramos o valor actual para o índice AUPAH de 

0,0086 m2/hab, para piscinas cobertas que, como se pode aferir, se encontra muito 

aquém do valor referencial. 

 

Piscinas 
 

Nº Total de Habitantes 
da freguesia onde o 

Complexo de Piscinas 
se encontra implantado 

Área da freguesia onde 
o Complexo de 

Piscinas se encontra 
implantado (km2) 

Área do plano de água 
(m2) 

Índice AUPAH 
m2/hab 

 
Referência=0,023 m2/hab 

Gondomar 25.717 11.6 623 0,024 

Rio Tinto 47.695 9.2 438 0,009 

S. Pedro da 
Cova 17.324 14 310 0,018 

Medas 2.353 10.4 310 0,132 

Fânzeres 22.007 8 438 0,020 

Baguim do 
Monte 13.943 5.5 438 0,031 

Quadro 4: Índice AUPAH encontrado para cada piscina e respectiva freguesia 
 

Tendo em atenção os valores apresentados no quadro 4, verificamos valores 

muito díspares de piscina para piscina: em cinco piscinas encontramos valores 

próximos do valor óptimo de referência (0,023 m2/hab), sendo este ultrapassado em 

três delas. Não podemos esquecer porém, que, em relação a estas, a população das 

freguesias em que se encontram implantadas é muito reduzida. Por outro lado, e 

como vamos abordar mais à frente, este número (sendo apenas uma referência) não 

traduz a taxa de frequência a que as piscinas estão sujeitas. 

Do lado oposto, está uma freguesia muito populosa e onde, portanto, é 

encontrado um valor (0,009 m2/hab)  muito abaixo do valor referencial, embora 

idêntico ao encontrado para Portugal Continental (0,0086 m2/hab). 
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Quadro 5: Índice AUPAH encontrado para as freguesias equipadas e para o concelho de Gondomar 

Nº Total de Habitantes das 
freguesias equipadas com Complexo 

de Piscinas 

Área total das freguesias 
equipadas com Complexo 

de Piscinas (km2) 

Área total do 
plano de 
água (m2) 

Índice AUPAH 
m2/hab 

 
Referência=0,023 m2/hab 

129.039 58 2557 0,020 

    

Nº Total de Habitantes do Concelho 
de Gondomar 

Área total do concelho de 
Gondomar (km2) 

Área total do 
plano de 
água (m2) 

Índice AUPAH 
m2/hab 

 
Referência=0,023 m2/hab 

164.096 131.9 2557 0,016 

 

O valor do índice AUPAH das piscinas em relação à população das freguesias 

equipadas fica já um pouco abaixo do índice de referência mas, ainda assim, muito 

acima do valor nacional (quadro 5). Para o número total de habitantes do concelho 

de Gondomar, o índice encontrado é de 0,016 m2/hab, bem superior ao valor 

nacional.  

Como se pode calcular, a existência do novo complexo de piscinas de Valbom 

(2005) veio modificar um pouco estes valores. O índice AUPAH encontrado para a 

freguesia de Valbom tem o valor de 0,035 m2/hab, pelo que o índice do concelho de 

Gondomar passa a ser de 0,019 m2/hab, sem dúvida, uma melhoria significativa e 

valiosa. 

 

4.3 – Os utilizadores das piscinas 

 
O número total de utilizadores inscritos nas diversas vertentes (actividades 

aquáticas e não aquáticas) e que se encontram a frequentar (efectivamente) a Rede 

Municipal de Piscinas de Gondomar é de, aproximadamente, 14.000. Este dado diz 

respeito ao período compreendido entre Outubro de 2004 e Setembro de 2005 (de 

ressalvar que 3 piscinas se encontram encerradas no mês de Agosto e as outras 

três, na primeira quinzena de Setembro). 

Do total de utilizadores, verifica-se, pela análise do gráfico 2, que a sua 

distribuição pelos diferentes complexos de piscinas não é equitativo. As piscinas de 

Rio Tinto e de S. Cosme, por se encontrarem localizadas em centros urbanos com 

maior população e em freguesias com uma grande densidade populacional, 

justificam, em parte, as maiores percentagens de utilizadores verificadas. 
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Gráfico 2 - Distribuição dos utilizadores pelas várias piscinas

27,7%

10,7% 12,3%

23,3%
15,6%

10,5%

Rio Tinto Medas S. Pedro da Cova S. Cosme Baguim do Monte Fânzeres

 
Pensamos que, em relação às restantes piscinas que apresentam 

percentagens mais baixas, estarão subjacentes aspectos relacionados com a 

interioridade e as acessibilidades, para além de estarem integradas em freguesias 

menos populosas, com densidade populacional baixa e por possuírem ainda um 

cariz muito rural (caso de Medas e S. Pedro da Cova). 

No entanto, a área de influência destes complexos de piscinas não se 

circunscreve apenas ao concelho de Gondomar (gráfico 3). 
 

Gráfico 3 - Proveniência dos utilizadores

86% 14% Do Concelho

Fora do Concelho

 
 

Aqui seria de esperar que a maior percentagem de utilizadores das piscinas 

tivesse a sua origem “dentro” do concelho. Efectivamente, é o que se verifica (86%), 

mas fica aqui bem patente o impacto que estas instalações têm “fora” do concelho, 

atraindo muitos utilizadores dos concelhos vizinhos. Mais uma vez, pensamos que a 

proximidade, a acessibilidade, mas também a mobilidade das populações, 

especialmente por motivos profissionais, justifica, em parte, aquele dado (14%). 
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Temos que referir a existência de um número significativo de utentes (11%) 

que se encontra ainda por classificar – a base de dados das piscinas encontra-se 

em fase de actualização (item “Outros” do quadro 6). 

No quadro 6, iremos identificar, mais pormenorizadamente, a proveniência dos 

utilizadores das várias piscinas. 

 
Piscinas 

Freguesia/Concelho 
Rio Tinto Medas 

S. Pedro da 
Cova 

S. Cosme 
Baguim do 

Monte 
Fânzeres 

Baguim do Monte 1,26% 0,02% 0,40% 0,25% 40,72% 1,54% 
Covelo 0,02% 9,91% 0,00% 0,09% 0,09% 0,20% 

Fânzeres 4,27% 0,16% 6,13% 2,95% 11,95% 70,19% 
Foz do Sousa 0,02% 17,97% 2,59% 1,86% 0,13% 0,09% 

Jovim 0,12% 4,58% 3,71% 7,98% 0,26% 0,85% 
Lomba 0,00% 1,03% 0,00% 0,02% 0,00% 0,00% 
Medas 0,00% 11,60% 0,00% 0,05% 0,04% 0,00% 
Melres 0,00% 13,36% 0,00% 0,03% 0,05% 0,03% 

Rio Tinto 44,66% 0,34% 1,10% 2,03% 15,70% 5,85% 
S. Cosme 4,00% 1,29% 11,84% 54,78% 2,71% 10,60% 

S. Pedro da Cova 0,48% 0,07% 66,45% 0,95% 0,79% 2,76% 
Valbom 0,48% 0,56% 0,79% 20,01% 0,23% 1,09% 

Maia 1,28% 0,00% 0,26% 0,00% 0,97% 0,00% 
Matosinhos 0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Porto 8,88% 0,97% 1,64% 2,07% 2,19% 0,97% 
Penafiel 0,00% 5,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
Valongo 0,60% 0,00% 1,50% 0,00% 21,42% 0,63% 
Paredes 0,00% 0,00% 0,57% 0,00% 0,47% 0,00% 

V. N. Gaia 0,84% 25,29% 0,38% 0,37% 0,33% 0,39% 
Outros 32,31% 7,51% 2,63% 6,56% 1,96% 4,79% 

Quadro 6 - Estimativa da percentagem de utilizadores inscritos nas várias vertentes segundo a sua proveniência 
 

Verificamos ser vasta a proveniência dos utilizadores que frequentam as 

piscinas municipais do concelho de Gondomar. Em destaque (sombreado), 

encontram-se as percentagens dos utilizadores oriundos das freguesias onde as 

piscinas se encontram inseridas. Será lícito pensar que estes valores estão de 

acordo com a lógica de que é a população da freguesia onde as piscinas estão 

implantadas ser a que mais recorre aos serviços oferecidos por estas devido, em 

parte, à proximidade geográfica. De facto, é o que acontece em cinco das piscinas. 

Contudo, essa tendência encontra-se invertida nas piscinas de Medas (11,6%). Para 

estas piscinas afluem utilizadores vindos do concelho de Vila Nova de Gaia (25,3%), 

das freguesias de Foz do Sousa (17,9%) e Melres (13,4%), mas também do 

concelho de Penafiel (5,4%) – figura 2. Este ocorrência pode explicar-se, por um 
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lado, por esta freguesia apenas possuir 2.353 

habitantes (Censos 2001) e ser ainda muito rural 

(prevalência do sector primário), o que pode 

levar a pensar que a sua população não possui 

grande predisposição para a prática de 

actividade física; por outro lado, esta freguesia 

confina com outras que, também com 

características geodemográficas similares, não 

possuem piscinas. Dos concelhos mais 

próximos, caso Penafiel (a Este) ou Vila Nova de Gaia (a Oeste), tratar-se-á apenas 

de uma questão de proximidade. 

Figura 2 – Concelhos que confinam com Gondomar 
Medas 

 
 

Rio Tinto Medas 
S. Pedro da 

Cova 
S. Cosme 

Baguim do 
Monte 

Fânzeres 

3,8% 7,6% 6,6% 6,8% 6,5% 4,7% 

Quadro 7 – Relação utentes/habitantes, por freguesia 

 
 

Não podemos tecer grandes comentários aos valores apresentados no 

quadro 7, uma vez que não possuímos outros dados que nos permitam comparar 

rácios de utilização de piscinas de outras regiões. Ficam aqui registadas as 

percentagens de utilizadores de cada freguesia equipada com piscinas. 

Num relatório da European Comission (1999), a natação (10%) é uma das 

cinco actividades  mais populares na União Europeia. Por seu lado, Marivoet (2001), 

nos estudos realizados com a população portuguesa, verificou que cerca de 23% 

dos portugueses entre os 15 e os 74 anos, afirmaram ser praticantes desportivos, e 

destes, 19% de forma regular e 4% de forma ocasional. Podemos considerar que os 

valores apresentados no quadro 7 se enquadram dentro destes intervalos. 

Da interpretação dos gráficos 4 e 5, verifica-se haver uma ligeira 

predominância dos utilizadores do sexo feminino, quer a nível do concelho, quer a 

nível da maioria das piscinas estudadas, excepção feita às piscinas de Rio Tinto e 

de Fânzeres. 
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Gráfico 4 - Caracterização dos utilizadores por sexo

48%52% Masculino
Feminino

 

Gráfico 5 - Percentagem de utilizadores, por sexo e por piscina
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Em relação ao quadro 8, verificamos que a percentagem de utilizadores mais 

elevada se encontra na faixa etária dos 21-35 anos. As faixas etárias dos 17-20 

anos e >60 anos têm a percentagem mais baixa. 

 

Escalão etário Rio Tinto Medas S. Pedro da 
Cova 

S. Cosme Baguim do 
Monte 

Fânzeres Total 

Menores que 8 anos 12,2% 15,1% 12,3% 14,8% 15,1% 16,7% 14% 

Dos 8 aos 12 anos 13,1% 15,0% 13,0% 16,9% 12,3% 16,1% 14% 

Dos 13 aos 16 anos 8,4% 9,6% 9,4% 7,7% 5,7% 7,7% 8% 

Dos 17 aos 20 anos 6,0% 6,2% 5,1% 5,7% 4,4% 4,7% 5% 

Dos 21 aos 35 anos 26,6% 25,6% 20,1% 20,3% 25,0% 23,2% 24% 

Dos 36 aos 45 anos 15,1% 14,2% 15,6% 16,4% 15,1% 14,5% 15% 

Dos 46 aos 60 anos 13,6% 11,3% 17,6% 12,3% 17,0% 12,8% 14% 

Mais que 60 anos 4,9% 3,0% 7,0% 5,7% 5,5% 4,2% 5% 

Quadro 8 – Escalão etário dos utilizadores 
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As Escolas de Natação, dirigidas para os estabelecimentos de ensino e 

educação do pré-escolar e do 1º ciclo, abrangem 17,1% do total de utilizadores das 

piscinas municipais, a nível do concelho. Daqueles, a maior percentagem vai para os 

alunos do 1º ciclo (65%), conforme mostra o gráfico 6; os infantários representam 

35%. Mais uma vez, não dispomos de dados concretos para fazer uma comparação 

com redes municipais de piscinas de outros concelhos ou regiões nem para afirmar 

se aqueles valores estão ou não de acordo com a política de desenvolvimento 

desportivo perseguidos pela autarquia.  

Gráfico 6 - Escolas de Natação

35%65%
Infantários
1º Ciclo

 
Os contratos/programa, celebrados com os diversos estabelecimentos de 

ensino dos 1º, 2º e 3º ciclos e secundário, e alguns centros de 3ª idade,  do concelho 

abrangem cerca de 21% do total dos utilizadores das piscinas municipais. 

Deste modo, do total de utilizadores, cerca de 69% pagam mensalidade. Os 

valores das mensalidades variam em função da actividade, do escalão etário e da 

frequência de utilização (1x, 2x ou 3x por semana, em actividades aquáticas 

orientadas) e são iguais em todas as piscinas municipais do concelho. 

Fernando Vaz (2001) salienta que “(…) segundo Hasen (1988), as piscinas 

cobertas foram construídas com o objectivo de contribuírem para o bem-estar da 

população. Para concretizar esta missão, as entidades públicas, nomeadamente a 

nível municipal, assumem pesados encargos financeiros que no actual 

desenvolvimento económico-financeiro, representam um importante factor de 

despesa nos orçamentos públicos. Em termos económico/financeiros, segundo Silva 

(1997) os custos de gestão anuais para instalações desportivas, como é o caso das 

piscinas, rondam entre os 30% e 50% anuais do custo da construção das mesmas. 

Segundo Castellvi (1990) a maior parte das despesas são canalizadas para o 

pessoal técnico, 64%, seguida de 20% para as energias, e só 8,6%, para a 
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manutenção e conservação do material, o que explica em muitos casos o mau 

estado de conservação dos materiais. (…)” 

Também Paulo Pires (2002) refere que “(…) tendo presente o conceito de 

serviço público desportivo, as autarquias, na gestão do seu património desportivo, 

devem caracterizar a sua actuação por preocupações de natureza social, pois toda a 

população deve ter acesso aos equipamentos desportivos e à prática desportiva 

regular, referenciada à saúde e bem-estar, através de uma distribuição equitativa 

dos recursos e da oferta desportiva e de uma gestão eficaz e rentabilizadora das 

infra-estruturas e equipamentos desportivos.” 

Sem pretendermos entrar em análises económico-financeiras, até porque estão 

fora do âmbito deste estudo, é reconhecido o facto de que as piscinas cobertas são 

instalações com elevados custos de manutenção e que o contributo das actividades 

e serviços não gratuitos contribui para aliviar aqueles encargos. 

 
1 2 3 4 

 

Área Total do Plano de 
Água (m2) 

Percentagem estimada 
do nº médio de 

utilizadores/dia (* ) 

Lotação máxima 
instantânea 

ou Utilização de Ponta 
Lotação máxima diária 

ou Utilização Diária 

Baguim do Monte 438 70,4% 219 876 

Fânzeres 438 29,2% 219 876 

Medas 310 75,8% 155 620 

Rio Tinto 438 82,4% 219 876 

S. Cosme 625 58,2% 313 1250 

S. Pedro da Cova 310 73,7% 155 620 
Quadro 9 – Estimativa do nº de utilizadores diários 
(*) os valores da coluna 2 são valores percentuais em relação ao valores da coluna 4 

 

A Directiva nº 23/93 do Conselho Nacional de Qualidade estabelece, nos 

pontos 3.1 a 3.5 do Capítulo 3, os limites para a lotação das piscinas: 

“3.1 O número máximo de banhistas que poderão ser admitidos em 

simultâneo numa piscina define-se como lotação máxima instantânea ou utilização 

de ponta, que será calculada com base na área total de superfícies de plano de 

água de todos os tanques que constituam a instalação, de acordo com as seguintes 

relações: 

a) Piscinas cobertas: um banhista por cada 2 m2 de plano de água. 
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3.4 A capacidade de área de operação de uma piscina é definida como 

lotação máxima diária ou utilização diária, que corresponde ao nº máximo de 

banhistas que poderão frequentar a instalação ao longo de cada dia de 

funcionamento, e que não deverá ser superior a 4 vezes a lotação máxima 

instantânea; 

3.5 A lotação de serviço ou utilização de serviço define-se, para cada 

piscina, como o nº médio de banhistas admissível por hora na instalação que, 

multiplicado pelo nº de horas de funcionamento diário, não será superior ao valor 

definido para a lotação máxima diária.” 

O quadro 9, na coluna 2, revela os valores percentuais das estimativas médias 

diárias de utilizadores das várias piscinas, em relação aos valores máximos 

permitidos (coluna 4). Como se pode constatar, em nenhuma das piscinas se 

atingem os limites estipulados. No entanto, não é de excluir que, a título de exemplo, 

na piscina de S. Cosme, se atinja facilmente o ponto de saturação (sobrelotação) se 

forem observados os critérios propostos pela Directiva nº 23/93, podendo, segundo 

esta, estarem pouco mais de três centenas de banhistas em simultâneo.  

62 Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 

 



Conclusões 

5 - Conclusões 

 
 
 

5.1 - Considerações gerais 

 

 

De acordo com os objectivos traçados para este estudo, aventados os 

problemas e face aos resultados discutidos e analisados, podemos concluir que: 

• O coordenador responsável e os seus colaboradores possuem uma base 

de dados suficientemente estruturada, actualizada e completa que nos 

permitiu analisar a maior parte dos itens propostos para este estudo. 

• Durante os diversos contactos efectuados com o coordenador responsável, 

sentimos que existe uma preocupação constante em recolher novos dados, 

estando actualmente em elaboração um formulário, a distribuir pelos 

utilizadores das piscinas do concelho, para, cada vez mais e melhor, 

satisfazer as necessidades dos utentes, quer a nível da oferta de novas 

actividades, quer a nível da qualidade/quantidade das instalações e 

serviços prestados. 

• O leque de serviços e actividades aquáticas e a variedade de programas 

oferecidos pelas piscinas municipais do concelho de Gondomar é 

diversificado, procurando ajustar-se às necessidades e expectativas dos 

potenciais clientes. Sentiu-se a necessidade, por parte das entidades 

responsáveis pelas piscinas, de colmatar uma lacuna há muito sentida na 

área da natação terapêutica, com a implementação de programas desta 

natureza e que a construção das novas instalações, em Valbom, vem facilitar. 

• Embora não estejam estabelecidos programas específicos para grávidas e 

para a 3ª idade, existem, de facto, grupos com estas características a 

funcionar nas diversas piscinas. 

• O índice AUPAH encontrado para o concelho de Gondomar 

(0,016 m2/hab) é superior ao índice encontrado para o território nacional 

(0,0086 m2/hab). A partir de Setembro de 2005, com a entrada em 
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funcionamento de Valbom, este índice, para este concelho, passará a ser 

de 0,019 m2/hab, superior ao dobro do valor nacional. 

• Os dois valores acima referenciados aproximam-se do valor considerado 

como óptimo por Pires e Sarmento (1999) que é 0,023 m2/hab. 

• A piscina de Rio Tinto, embora com o número mais elevado de utentes, 

possui o Índice AUPAH mais baixo (0,009 m2/hab) encontrado no concelho 

de Gondomar, ainda assim, superior ao nível nacional. 

• A piscina de Medas, com um dos valores mais baixos de utentes, possui 

um índice AUPAH fora do comum (0,132 m2/hab), justificado pelo reduzido 

número de habitantes (2.353) desta freguesia. No entanto, não podemos 

esquecer que esta freguesia está rodeada de outras que não possuem 

piscinas. Se os habitantes destas forem tidos em conta para o cálculo 

daquele índice (uma vez que são potenciais utilizadores), o seu valor será 

mais real. 

• A área de influência de determinado complexo de piscinas não se 

circunscreve à freguesia onde se encontra implantado. Essa influência 

estende-se às freguesias vizinhas e, em alguns casos, aos concelhos 

contíguos (11% do total de utilizadores não pertencem ao concelho de 

Gondomar). 

• A percentagem de utilizadores do sexo feminino, sendo superior à do sexo 

masculino (gráfico 4), contraria os estudos feitos por Marivoet (2001) 

• A percentagem de utilizadores mais elevada encontra-se na faixa etária 

entre os 21 e os 35 anos. Por outro lado, as percentagens mais reduzidas 

encontram-se nos escalões etários entre os 17 e os 20 anos e nos 

indivíduos com mais de 60 anos (quadro 8). 

• Consideramos que a utilização de uma piscina pelas crianças e jovens no 

âmbito de programas de Educação Física, por um lado, actividades 

aquáticas inseridas nos conteúdos programáticos do pré-escolar ao 

secundário, por outro, projectos de promoção do desporto pelas autarquias, 

são, no seu conjunto, medidas essenciais de rentabilização social dos 

equipamentos e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Notamos que 

a autarquia desenvolve as suas Escolas de Natação, tentando abarcar o 
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maior número de estabelecimentos de ensino e educação, principalmente a 

nível do pré-escolar e do 1º ciclo. 

• Em relação à Directiva nº 23/93 do Conselho Nacional de Qualidade, 

determinámos os valores para a Lotação Máxima Diária ou Utilização 

Diária, para as várias piscinas. Aqui, os valores  médios encontrados 

encontram-se aquém dos limites máximos propostos por aquela directiva. 

• Face aos dados recolhidos, não nos foi possível determinar a lotação 

máxima instantânea. No entanto, pensamos que o valor de 1 banhista por 

cada 2 m2 de plano de água é excessivo, podendo levar a uma 

sobrelotação em determinadas piscinas. Sabemos que os números de 

lotação das piscinas em estudo foram adaptados para valores que se 

enquadrem melhor com os critérios de funcionalidade, conforto e 

segurança na prestação de um serviço de qualidade a todos os 

utilizadores, em especial em horas nobres, onde acorre o maior número de 

utilizadores por hora. Embora sem dados concretos, das informações que 

recolhemos junto dos responsáveis das piscinas, o valor máximo 

instantâneo utilizado é de 1 banhista para 4 m2 (sugestão também 

apresentada por Paulo Pires, 2001) e o valor máximo diário poderá, em 

alguns dias, ultrapassar o valor previsto na directiva. Em conclusão, 

segundo o conhecimento empírico dos responsáveis das piscinas, o valor 

máximo instantâneo peca por excesso, enquanto que o valor máximo diário 

peca por defeito. 

 

 

5.2 - Sugestões 

 

Face à quantidade e qualidade de dados que conseguimos recolher e, 

eventualmente, outros que as piscinas do concelho de Gondomar possuem, e face à 

importância crescente do desenvolvimento desportivo dos cidadãos e 

responsabilidade das autarquias, pensamos aqueles poderão ser uma fonte de 

trabalho para estudos mais detalhados sobre a realidade efectiva da Rede Municipal 

de Piscinas de Gondomar. 

Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 65 



 

 



Bibliografia 

Bibliografia 
 

Amado, L. N. (1994) – Desporto – Revista Horizonte, nº 45 

Amado, L. N. (1996) – Desporto, Desenvolvimento e Práticas Sociais – Revista Horizonte, nº 64 

Batista, F. M. (2000) – Escola, Autarquia e Clubes – a sua interligação na gestão do parque 

desportivo concelhio – Projecto de dissertação de Mestrado 

Batista, F. M. (2000) – O Idoso, um ser activo – Análise sócio-antropológica do Desporto 

Bento, J. O. (1991) - Desporto, Saúde e Vida - Livros Horizonte, Lisboa. 

Bento, J. O. (1993) – Socialização e Desporto - Revista Horizonte, nº 37. 

Blanco, J. C. (1991) – La gestion del centro M-86 (Madrid). In: Ocio/Sport, 32 

Cachada, J. M. (2003) – Tese de Mestrado “Adequação da política desportiva do Concelho de 

Gondomar aos novos valores sociais e desportivos”. FCDEF-UP 

Canotilho, J. J. Gomes e Moreira, Vital (1998) - Constituição da República Portuguesa - Coimbra 

Editora. 

Constantino, J. M. (1992) – A Gestão dos Equipamentos Desportivos - Livros Horizonte, Lisboa. 

Constantino, J. M. (1994) - Desporto e Municípios - Livros Horizonte, Lisboa. 

Constantino, J. M. (1995) – O Desporto e a Comunicação Social - Revista Horizonte, nº 48. 

Decreto-Lei nº 65/97, de 31 de Março 

Directiva nº 23/93 - A qualidade das piscinas de uso público. Conselho Nacional de Qualidade 

Dorado, R. G. (1993) – Guia para la gestion de las piscinas. 1ª edição, Campomanes Libros, S. 

Madrid (Espanha) 

Dunnet, F. (1984) – Swimming pools: development, programming and marketing. Club Business, 

October. 

Eco, U. (1998) - Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas - Editorial Presença. 

Ferreira. V. (2001) – Tese de Mestrado “Avaliação da qualidade dos serviços prestados em piscinas 

cobertas, na zona Raiana do Alto-Minho” . FCDEF-UP 

Marivoet, S.(1998) – Hábitos Desportivos – valores sócio-culturais em mudança”. Revista Horizonte, 

nº 53 

Marivoet, S.  E Malveiro, O. (1999) - As relações entre o Estado e o movimento associativo em 

Portugal - Revista Horizonte. 

Meirim, J. M. (2005) - Lei de Bases do Desporto anotada – Coimbra Editora 

Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 67 



Bibliografia 

Modelo Europeu do Desporto (2002) – documento de reflexão da Comissão Europeia - Edições da 

C.D.P. 

Nunes, M. (1999) – Os grandes desafios da Autarquia no Âmbito do Desporto. Uma proposta de 

elaboração de um Plano de Desenvolvimento Desportivo Municipal. Revista Horizonte, vol. XV, nº 89, 

Maio-Junho 

Palla, M. J. (1992) – Estudo da sistematização dos equipamentos desportivos e ordenamento do 

território. In: Actas do Congresso Europeu Desporto para Todos. Os Espaços e os Equipamentos 

Desportivos. Federação Internacional Desporto para Todos, Câmara Municipal de Oeiras. 

Peixoto, A. J. (2000) – Instalações e Prática Desportiva no Concelho de Braga - Projecto de 

investigação para tese de Mestrado. 

Pires, G. (1996) - Desporto e Política - Paradoxos e realidades - Editorial O Desporto. 

Pires, G. (1998) - Desporto, Tendências do Futuro - Simpósio Avaliar o Presente... Ganhar o Futuro.  

Pires, G. (2003) – Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional - APOGESD. 

Pires, P. e Sarmento, J. (1999) . Estudo de rentabilização social e económica das piscinas do Baixo 

Vouga. Revista Horizonte, vol. XV, nº 90.  Julho-Agosto 

Pires, P. (2002) – Tese de Mestrado “Gestão da qualidade em piscinas públicas: estudo realizado em 

sete piscinas públicas do distrito de Aveiro e Porto”. FCDEF-UP 

Sardinha, L. B. (2003) – Desporto, Actividade Física e Saúde – Edições da C.D.P. 

Sistema Desportivo Português, que modelo? – Reflexões sobre o Desporto Português. 

Comunicações apresentadas (vários autores) - C.D.P. (2001). 

Vaz, F. (2001) – Tese de Mestrado “Caracterização Global das Piscinas cobertas da Região de 

Trás-os-Montes – Funções e competências dos gestores/Dinamização dos programas aquáticos”. 

FCDEF-UP 

 

 

68 Rede Municipal de Piscinas do Concelho de Gondomar 

 


	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Índice Geral
	1 - Introdução
	1.1- Preliminares
	1.2- Justificação/Objectivos do estudo
	2 - Revisão Bibliográfica
	2.1- História (alguma) do Desporto
	2.2 - A Actividade Física e Desportiva
	2.3 - Desporto e Autarquias
	2.4 - Enquadramento Normativo
	A Constituição da República
	A Lei de Bases do Desporto
	Directiva CNQ nº 23/93 - A qualidade das piscinas de uso púb
	Decreto-Lei nº 65/97, de 31 de Março

	3 - Metodologia
	3.1 - Problema
	3.2 - Metodologia
	3.3 – Caracterização do universo e da amostra
	O Concelho de Gondomar
	As Freguesias do Concelho de Gondomar
	Alguns indicadores sócio-demográficos
	Amostra

	4 – Apresentação e discussão dos resultados
	4.1 - A Rede Municipal de Piscinas
	4.2 – O Índice AUPAH
	4.3 – Os utilizadores das piscinas
	5 - Conclusões
	5.1 - Considerações gerais
	5.2 - Sugestões
	Bibliografia

