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Resumo 

 

O objectivo da realização do presente estudo foi o de identificar a oferta 

desportiva recreativa nas instalações desportivas municipais na freguesia da Póvoa de 

Varzim. Pretendemos também identificar a percentagem de utilização das instalações 

desportivas municipais com actividades desportivas recreativas. 

Trata-se de um estudo de caso realizado na zona urbana da Póvoa de Varzim, 

que teve como amostra as instalações desportivas controladas pela Câmara Municipal. 

A recolha da informação necessária para a realização deste estudo, iniciou-se 

com o levantamento das instalações desportivas existentes no concelho. De seguida 

deslocámo-nos a todas essas instalações que compõe a amostra deste estudo, e após o 

estabelecimento de contactos pessoais com os elementos de gestão, foram-nos 

facultados todos os horários de ocupação. 

Após a análise dos resultados, obtidos da recolha dos dados, podemos concluir 

que a oferta existente nas instalações desportivas da Câmara Municipal da Póvoa de 

Varzim, para actividades físicas recreativas, é interessante, apresentando no entanto 

algumas falhas que deveriam ser corrigidas. Existem instalações que disponibilizam 

uma boa parte do seu tempo disponível, para a realização de actividades físicas 

recreativas, no entanto, em algumas instalações, a oferta existente é direccionada quase 

exclusivamente para o associativismo desportivo. Nas instalações exclusivamente 

destinadas à prática recreativa, apesar de existir um número significativo e 

proporcionarem boas condições de prática, deveriam encontrar-se mais distribuídas pela 

cidade.  

 

 

 

 

Palavras chave: Desporto de Recreação; Autarquias; Instalações Desportivas. 
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Abstract 

 
The purpose of the present study was to identify the offer for recreative sports in 

municipal sports facilities in the city of Póvoa de Varzim. 

We also intended to identify the rate of use of those sports facilities with 

recreative sports activities. 

This is a case study carried out in Póvoa de Varzim which had as sample the 

sports facilities controlled by the Town Hall.    

The gathering of necessary information for this study began with a survey of the 

sports facilities in this municipality. Then we visited all of those facilities (which 

compose the sample of this sample) and, after the personal contact with the managers, 

all the occupation timetables were handed out. 

After the results analysis, from the gathered data, we came to the conclusion that 

the offer in sports facilities from the Town Hall of Póvoa de Varzim for physical 

recreative activities is interesting, however there are some failures which should be 

corrected.  

There are facilities which dispose a great part of its available time for physical 

recreative activities, however in some of those facilities the existent offer is guided 

almost exclusively to sportive associativism.  

In the facilities, exclusively designed for recreative sports practice, although 

there is a significant number of those and good conditions to exercise, they should be 

spreaded throughout the city. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: Recreational Sport; Public Authorities; Sport Facilities.
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Capítulo I – Introdução 

 

A tendência evolutiva da sociedade actual, segundo indicadores do processo de 

modernização social, vai no sentido de progressivamente se verificar uma redução do 

tempo de trabalho, acentuando o aumento do tempo livre do cidadão. 

Nos Países Ocidentais desenvolvidos, no conjunto dos quais Portugal se 

encontra inserido, a conjugação dos progressos tecnológicos de vária ordem com o 

envelhecimento da população (esperança de vida a aumentar) tem originado profundas 

alterações na relação binomial - “Tempo de Trabalho” - “Tempo de Lazer”, que se 

traduzem por uma diminuição progressiva da carga horária de trabalho. 

A lógica da Organização Social, a partir do tempo de trabalho, encontra-se em 

plena fase de mudança, deslocando-se para uma perspectiva organizacional assente no 

tempo livre. Em consequência desta evolução, torna-se necessário visualizar o sistema 

pelo lado contrário, ou seja, não pela organização do trabalho, mas pela organização do 

tempo livre. 

O Desporto, contextualizado numa perspectiva de uso do tempo livre e de lazer, 

constitui uma actividade privilegiada, seleccionada e eleita por um segmento 

significativo da população, com base num entendimento de melhoria da sua qualidade 

de vida. 

Desta forma, as práticas desportivas formais e informais vêm assumindo uma 

crescente importância na ocupação dos tempos livres dos cidadãos, constituindo quiçá, 

de entre as muitas e diversificadas alternativas, aquelas que têm registado a opção e 

adesão de mais entusiastas. Alcançaram nos últimos tempos uma maior notoriedade 

social e reflectem igualmente a modernidade de uma sociedade. 

No entanto, para que este protagonismo continue a evoluir favoravelmente, 

torna-se necessário estar atento e acompanhar as transformações permanentes que vão 

ocorrendo na dinâmica social, no sentido de planear estratégias de actuação que 

respondam afirmativamente às necessidades daí consequentes e satisfaçam os anseios 

das populações. 

Assim, e como cabe às autarquias o papel de desenvolvimento desportivo, 

através da criação das melhores condições de acesso à prática desportiva, e devendo 

estas estar adaptadas à realidade actual, é necessário que a oferta desportiva dedicada às 
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actividades desportivas recreativas (não formal e informal) esteja de acordo com a 

procura da sociedade. 

Sendo assim, estruturamos o trabalho da seguinte forma: 

Após a apresentação da introdução, procederemos à revisão da literatura a qual é 

iniciada com uma análise da evolução do conceito de Desporto. Seguidamente são 

apresentados alguns benefícios resultantes da prática da Actividade Física, assim como 

as competências inerentes às autarquias na sua relação com o desporto. É também 

realizada uma abordagem ao tipo de instalações desportivas, assim como ao seu 

planeamento, para finalizar esta revisão realizamos uma breve caracterização ao 

concelho da Póvoa de Varzim. 

Posteriormente, serão indicados como elementos prévios à definição da 

metodologia, os objectivos e as hipóteses do nosso estudo empírico. 

No ponto relativo à metodologia indicamos as características da amostra, os 

instrumentos e faremos referência aos procedimentos de aplicação e aos procedimentos 

estatísticos a utilizar no tratamento dos dados. 

Após a apresentação dos resultados, procederemos à sua respectiva discussão, na 

qual será verificado a confirmação das hipóteses colocadas. 

De seguida apresentaremos as conclusões do estudo e, no seu seguimento, 

poderão ser colocadas algumas recomendações que poderão ser utilizadas em futuras 

investigações. Finalmente será apresentada a bibliografia consultada. 
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Capítulo II – Revisão da Literatura 

2.1 - Evolução do conceito de desporto 
 

Sendo que o Desporto evoluiu de acordo com a evolução da sociedade em geral, 

também este, pode ser caracterizado por uma palavra simples, a “mudança” (Mota, 

1997). 

O grande desenvolvimento tecnológico e científico vivido nestes últimos tempos 

tem desencadeado significativas alterações dos valores, das necessidades, dos interesses, 

dos estilos e sentidos da vida (Lobo, 1999). 

Actualmente, é sabido que o culto do trabalho foi destronado e a valorização do 

bem-estar, do lazer e do tempo livre apresenta-se em franca ascensão. Por isso, é notório 

que nos dias de hoje se aspira aos bens materiais, às férias, à redução do tempo de 

trabalho. Os valores hedonistas estão no seu auge, pelo que o consumo, os tempos livres 

e o prazer são o centro da acção (Mota, 1997). 

Encara-se o desporto como um reflexo da própria modernidade. Desporto de 

tempo livre, de educação, de manutenção, de melhoria da saúde, de recomposição da 

capacidade psico-física de trabalho, do espectáculo e do profissionalismo, que invadiu a 

realidade social (Vasconcelos, 2006). 

Sendo assim, o Desporto tornou-se um dos fenómenos mais marcantes da nossa 

sociedade, contribuindo para isso, as políticas de “Desporto para Todos”, iniciadas na 

Europa dos anos setenta. O fenómeno desportivo, converteu-se num desporto plural, em 

que são convidados a participar todos os indivíduos na “diversidade dos seus estados de 

desenvolvimento, de comportamento e rendimento, crianças e jovens, adultos e idosos, 

maridos e esposas, pais e mães, avôs e avós, cultos e incultos, formados e não formados, 

ricos, pobres e remediados, solteiros, casados e divorciados, saudáveis e doentes, 

normais e deficientes” (Bento, 1991). 

É encarado como o veículo que encarna valores que contribuem para a 

construção do mundo, representando os jovens de hoje, portadores de um carácter 

multifuncional. 

O conceito tradicional de desporto deixou de ter uma constituição e identidade 

uniforme, passando de um conceito fechado, em que tudo se mantinha mais ou menos 
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estável, a um conceito aberto, em que as fronteiras da experiência física e da recreação 

tomaram relevância, relativamente às anteriormente aceites e padronizadas. A anterior 

dimensão colectiva, de prática grupal, vê-se ameaçada pela prática individualizada, ou 

mesmo individualista e tendencialmente crescente. As vertentes, lúdicas, de lazer e de 

recreação, tomaram maior relevância, contribuindo para o incremento e generalização 

de uma grande variedade de formas de actividade física (Gomes, 2003). 

Logo, o desporto visto pela óptica industrial não é actualmente suficiente para 

responder às novas necessidades sociais vendo-se assim, subitamente acompanhada de 

novas actividades que têm por objectivo dar essas respostas, preencher essas lacunas, 

uma vez que actualmente há a real possibilidade de outras pessoas, que não apenas as 

“super-dotadas”, praticarem desporto (Homem, 2003). 

O cidadão é cada vez mais consumista, hedonista, individualista, vivendo o 

presente. Tem necessidades de procurar actividades alternativas, actividades essas que 

possam responder às suas necessidades. Assim surgem: 

 

1- práticas que advêm como alternativas ao desporto (enquanto rendimento); 

2- praticas antigas que são ajustadas ao gosto actual (hoje apelidadas de 

actividades ou ginásticas de academia); 

3- desportos ”tecnoecológicos”, também chamados de novos desportos, e que 

agrupam a tecnologia e a ecologia para se o poderem desenvolver. Este têm por base a 

sensação de risco, o deslizar, podendo desenvolver-se na terra, no ar ou na água; 

4- physical fitness que surge como uma forma de combater o sedentarismo e as 

doenças da civilização, onde o importante é estar em forma; 

5- práticas para a terceira idade, adaptadas à realidade e capacidades individuais 

(Barbosa, 1997). 

 

Em 1986, Lamartine (cit. Fougo, 2006) apresentou uma sistematização do 

quadro desportivo “tradicional”, indicando a existência de três tipos de práticas 

desportivas: Formais, Não-formais e Informais. As práticas formais têm o seu 

enquadramento pleno na actividade federada, baseando-se o apoio ideológico, que 

condiciona a sua estrutura organizativa, nos grandes princípios que caracterizavam a 

sociedade industrial.  

As práticas não formais surgindo da necessidade de dar resposta a outros 

interessados, que não o conseguem através das práticas formais, são práticas que, apesar 
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de incluírem alguma competição, inerente ao ser humano, têm como objectivo a 

melhoria da condição física, a saúde e bem-estar, proporcionar aprendizagens 

relevantes, facultar momentos e espaços privilegiados de sociabilidade (ob.cit.). 

A prática informal está de acordo com a independência em relação a organismos 

(associações, federações); apresenta um modelo de organização, tipo “auto-gestão”, de 

que são exemplos modalidades e ou actividades como o montanhismo, windsurf, surf, 

jogging e circuitos de manutenção (Lamartine, 1986, cit. Fougo,2006). 

Com efeito, as práticas desportivas foram alargando o seu leque de variedade e 

oferta, que já não se limitam aos modelos tradicionais de “competição pura” e passam 

agora por outro tipo de actividades desportivas consentâneas com várias interesses e 

necessidades que entretanto foram surgindo (ob.cit.).  

Mas, apesar da exclusividade do desporto formal e de alto rendimento ter 

deixado de fazer sentido, este facto, como no refere Lobo (1999), não significa que as 

actividades desportivas de competição não continuem a ser procuradas, no entanto, são 

praticadas por um grupo cada vez mais restrito, mais especializado. Por seu lado, as 

actividades desportivas de recreação têm-se tornado mais abrangentes e mais 

universalizadas à população em geral. 

Actualmente, as populações organizam-se para uma prática informal ou não 

formal, buscam a ventura, praticam actividade física pelo prazer da sua prática, sem 

correr atrás da medalha. Há uma nova maneira de olhar e de viver o desporto, para além 

daquela que nos foi legada pela civilização industrial e que se consubstancia na prática 

das modalidades tradicionais (Homem, 2003). 

Com o passar do tempo continuamos a observar o aparecimento de novas 

definições sobre o que é o desporto e os tipos de desportos existentes. 

 

Outras percepções que têm sido alteradas ao longo dos tempos dizem respeito 

aos benefícios da prática da actividade física, que irão ser abordados de seguida. 

 
 

2.2 - Benefícios da actividade física 
 

Já vão longe os tempos em que a prática desportiva era desaconselhada por estar 

associada à ideia de doença. Era o tempo do flagelo social da tuberculose, que 

predominava nos extractos sócio-económicos mais desfavorecidos. Hoje, já ninguém 
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defende esta posição. A actividade física ganhou em quantidade de praticantes e perdeu 

muito a sua conotação social negativa, apesar de continuarem a existir modalidades ou 

tipos de actividades mais populares e outras mais ligadas a grupos sociais de maiores 

possibilidades. É o dealbar da sociedade de lazer, a qual começou a apreender a 

mensagem dos benefícios do exercício físico (Barata, 1997). 

 Aos olhos da sociedade leiga, começa a ser clara e intuitiva a diferença entre 

desporto de competição e actividade física para promover a saúde, o convívio, a 

integração da saúde, a integração social e o contacto com a natureza (Barata, 1992). 

 Todas as vantagens da actividade física podem dividir-se em dois grandes 

grupos: os ganhos em termos de saúde e a melhoria da condição física. Quando um 

indivíduo sedentário inicia uma actividade física regular, desencadeia um conjunto de 

adaptações ao esforço. Algumas destas vão ser vantajosas em termos de saúde, isto é, 

vão auxiliar na prevenção primária de diversas doenças, ou concorrer para a sua 

melhoria. Outras destas adaptações vão promover o aumento das capacidades físicas 

(Mota, 1997). 

Segundo Barata (1992) os benefícios da actividade física situam-se a vários 

níveis que o autor descreve exaustivamente e que aqui apenas enunciamos os que 

consideramos mais importantes: 

 

 - A nível cardiovascular; 

 - Na obesidade e sobrecarga ponderal; 

 - No esqueleto; 

 - No restante aparelho locomotor; 

 - Efeitos imuno-estimulantes diversos; 

 - Atrasa certos processos do envelhecimento; 

 - Efeitos psíquicos; 

 - No crescimento e desenvolvimento. 

 
 Ainda assim, a actividade física como veículo da saúde só pode ter importância 

se ela se constituir um referencial no modo de vida dos indivíduos (Mota, 1997). 

 Até à poucos anos defendia-se que a actividade física deveria ser desenvolvida 

entre os 20-60 minutos de duração, utilizando os grandes grupos musculares, durante 3-

5 dias por semana, com uma intensidade de 60 a 90% da frequência cardíaca teórica 

máxima ou, 50% a 80% do VO2 Máx, com o intuito de encontrar estímulos adequados a 
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adaptações de carácter crónico, especialmente para a melhoria da aptidão cardiovascular 

(ACSM, 1991, cit Mota e Sallis, 2002). 

 Mais recentemente, surgiram novas recomendações que enfatizam os benefícios 

para a saúde de actividades físicas moderadas. É atribuído significado acrescido à 

acumulação de períodos de actividade física desenvolvida em momentos mais curtos e 

intermitentes. As pessoas podem acumular o tempo de actividade física ao longo do dia, 

proporcionando uma maior flexibilização na gestão do seu programa de actividade 

física. Estas novas ideias estão relacionadas com as constatações de que todo o tipo de 

actividades físicas são positivas e todas têm o seu mérito (Mota e Sallis, 2002). 

 
 

2.3 - As competências das autarquias no âmbito desportivo 
 

As competências inerentes a cada Município no que diz respeito às suas 

influências no seio do desporto e do sistema desportivo têm vindo a ser alteradas ao 

longo das últimas décadas.  

Até 1974, o regime autoritário que se encontrava imposto, não contemplava o 

livre associativismo, sendo as organizações desportivas alvo de um forte controlo 

(Marivoet, 1993). 

Na época, o discurso político sobre o desporto repousou sobre uma ilusão. A de 

supor que o livre desenvolvimento do associativismo, a par de uma forte intervenção do 

Estado, sobretudo através do financiamento às federações desportivas, eram suficientes 

para responder às necessidades de um desenvolvimento do desporto que tivesse os 

cidadãos como ponto de partida e chegada. Este pensamento era pois uma ilusão porque 

não tinha em consideração todo o tipo de variáveis económicas e sociais que 

condicionam o funcionamento da sociedade (Constantino, 2002). 

Como nos refere Constantino (1994), o funcionamento do desporto em Portugal 

estava assente num conjunto de politicas desportivas incorrectas e pouco rigorosas, 

controladas quase exclusivamente pelo poder central, que direccionavam o desporto 

para um caminho indesejado, sendo elas: 

 

- um apoio quase restrito ao movimento associativo, considerado na altura o eixo 

nuclear do desenvolvimento desportivo local.  



Revisão da Literatura 

Rui Amorim 8

- politicas desportivas de cariz monumentalista, onde prevalece a obra física, e 

que é observável no conjunto de equipamentos desportivos não dimensionados à escala 

das necessidades locais, e no peso, ainda actual, de investimentos que geram despesas 

quase insuportáveis. 

- a sustentação do desporto profissional através de financiamentos ilegais com os 

dinheiros públicos. 

- uma política desportiva assente na compra de espectáculos desportivos, que na 

sua maioria não resultavam num retorno viável para o desenvolvimento desportivo 

local. 

 

Era um modelo tradicional de desenvolvimento de políticas desportivas, pensado 

e construído à luz dos interesses dos seus tradicionais actores: o Estado e os organismos 

de cúpula do movimento associativo (Constantino, 2002).  

 

 

2.3.1 - O aparecimento de novas ideias 
 

Com a instauração do regime democrático, apareceram novos discursos na 

defesa do acesso ao desporto e na consagração deste como um direito. Foi nesta altura 

que os municípios começaram a assumir um papel cada vez mais presente no domínio 

da promoção, fomento e desenvolvimento das práticas desportivas (Dias, 2000).  

Apesar do aparecimento de algumas ideias positivas para o desenvolvimento do 

desporto, o Estado foi pressionado no sentido de relegar total autonomia ao 

associativismo desportivo para a organização e promoção da actividade física. Mesmo 

com esta nova “liberdade” de que o associativismo usufruiu, não se verificou o 

desenvolvimento esperado da actividade desportiva (Marivoet, 1993). Continuava-se a 

apostar apenas no desenvolvimento das actividades desportivas do modelo formal. 

Paralelamente a esta “revolução” que ocorria em Portugal, outras alterações 

ocorreram também ao nível dos valores em vigor na sociedade.  

A diminuição do tempo de trabalho, fruto da revolução industrial, veio contribuir 

para a emergência de uma nova dimensão de tempo e espaço de representação e 

afirmação social. Começaram a surgir novas necessidades sociais, onde era procurado o 
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prazer, a busca de novas sensações, e aparecia cada vez mais o consumismo, a ecologia 

e a liberdade. 

Todas essas alterações do pensamento, afectaram obviamente o desporto, e foi 

necessário, também ele adaptar-se a essas novas necessidades. 

O desporto começou a ser entendido de uma forma diferente. Apareceram novas 

definições de desporto, adaptadas aos pensamentos actuais, apresentando-o como um 

reflexo da própria modernidade: “o desporto do tempo livre, da educação, da 

manutenção, da recuperação e reeducação, de melhoria da saúde, de recomposição da 

capacidade psicofísica do trabalho, do espectáculo e do profissionalismo.” (Dias, 2000, 

p.16). 

Esta nova forma de entender o desporto, não encontrava porém, uma oferta 

desportiva (modelo formal) capaz de responder satisfatoriamente a todas as novas 

necessidades sociais (Barbosa, 1997).  

Por isso, ao lado do modelo desportivo formal, surgiram outros modelos, em que 

o Desporto apareceu como um novo direito urbano ao alcance de todos, 

independentemente da idade, do sexo ou da capacidade de rendimento desportivo. 

Este novo modelo determinou o aparecimento de um novo equilíbrio entre o 

desporto para todos e o desporto para alguns. Começou a ser implementada uma nova 

ordem desportiva que apelou à passagem das políticas centradas na satisfação das 

necessidades colectivas de poucos, para as que respondam às necessidades individuais 

de muitos (Constantino, 1999). 

Sendo assim, as políticas desportivas começaram a integrar o Desporto como um 

serviço e uma prestação social a que o Estado e as diferentes estâncias se obrigam no 

quadro de satisfação das necessidades de índole social. O Estado começou então a 

promover uma verdadeira oferta pública desportiva, tentando responder às expectativas, 

necessidades e motivações de diferentes grupos sociais da população para quem a oferta 

privada, de clubes e outros organismos desportivos, não era suficiente (Constantino, 

1994). 

Estas novas ideias para o desenvolvimento do Desporto em Portugal estavam 

presentes na Lei de Bases do Desporto de 1990. Este documento tentou regular o 

sistema desportivo português mas, passados 15 anos, podemos observar que, apesar de 

um visível desenvolvimento do desporto em Portugal, as ideias presentes nesse 

documento não foram totalmente implementadas pela maior parte dos municípios.  
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Como justificação para esta falha no desenvolvimento do sistema desportivo 

português, Constantino (2002) diz-nos, que o principal problema do sistema desportivo 

português, é o da inadaptação entre o seu modelo de organização e as necessidades de 

uma sociedade moderna. 

 

2.3.2 - A situação actual 
 

Actualmente, ainda é visível, que a generalidade das politicas desportivas são 

construídas tendo por alvo essencial o movimento associativo desportivo, obedecendo a 

lógicas conjunturais – a da satisfação imediata das debilidades financeiras do tecido 

associativo –, mas abandonando qualquer visão estratégica de raiz eminentemente 

prospectiva (Constantino, 2002). 

O Poder Local debate-se ainda entre a pressão das respostas que tem de dar, a 

carência de meios e a ausência de concepções claras (Dias, 2000). 

Passado mais de uma década da tentativa de desenvolver o desporto em 

Portugal, encontrámo-nos ainda com muitos dos mesmos problemas. Verifica-se, ainda, 

o facto de as autarquias terem de optar entre: a) o apoio à estrutura federada, piramidal e 

selectiva – que politicamente lhe pode dar mais visibilidade, b) uma grande quantidade 

de cidadãos que encontram dificuldades para chegar à prática: degradação da educação 

física na escola, falta de espaço nos seus bairros para a prática do desporto, falta de 

assistência médica desportiva, dificuldade de sobrevivência dos seus clubes, falta de 

créditos para a melhoria das suas instalações (Carvalho, 1994). 

Esta temática foi também abordada por Sarmento, no 6º congresso Nacional de 

Gestão do Desporto (2004), em que este referiu que o desenvolvimento do Desporto em 

Portugal é caracterizado essencialmente pelo desequilíbrio. À qualidade indiscutível do 

desporto de competição (qualidade referente aos resultados desportivos), o desporto 

recreação e o desporto na escola continuam a não dar as respostas esperadas. Apesar de 

toda a evolução ocorrida no Desporto em Portugal, acompanhando toda a evolução da 

sociedade, esse desenvolvimento foi realizado muitas vezes sem sustentabilidade, não 

provocando os desejados saltos de qualidade, “num sistema desportivo ainda muito 

agarrado a lógicas de funcionamento e articulação desadaptadas aos novos pressupostos 

de livre concorrência, máxima rentabilidade e qualidade essenciais ao sucesso na actual 

sociedade pós-moderna.” (Sarmento, 2004) 
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Assim, é natural que os recentes governos têm tentado organizar definitivamente 

o sistema desportivo português. Como foi referido pelo Ministro da Presidência, Dr. 

Pedro Silva Pereira, no discurso de abertura do Congresso do Desporto realizado em 

Dezembro de 2005, “Portugal precisa deste Congresso do Desporto para que, 

finalmente, possa ter uma política desportiva consistente e integrada, que saiba orientar 

recursos e energias ao serviço de uma estratégia.”  

Tendo em vista todo esse grande desenvolvimento no sistema desportivo 

português, que se tem discutido nos mais variados congressos, é necessário delimitar de 

uma vez por todas as competências de cada um dos intervenientes do sistema 

desportivo. É necessário adoptar uma política desportiva que saiba distinguir com 

clareza aquelas que são as tarefas do Estado, as tarefas das autarquias e aquele que é o 

papel do movimento associativo e das federações num quadro de auto-regulação 

(Pereira, 2005). 

 

2.3.3 - Indicações para o futuro 
 

Actualmente, defende-se que o que se pretende para o futuro, é que os 

municípios tenham um poder cada vez maior no desenvolvimento do desporto, uma vez 

que se encontram mais próximas da população, e conhecem melhor as suas 

necessidades desportivas (Moreira, 2003).  

Mas para que isso ocorra, é necessário um adequado reforço no plano das 

atribuições e das competências do poder local e um significativo aumento da respectiva 

autonomia financeira. Ainda assim, é exigido não o alheamento ou a demissão do poder 

central, mas um reforço em torno de politicas redistributivas à escala nacional no plano 

das competências e dos recursos financeiros (Constantino, 1999). 

Ao Estado requer-se, naturalmente, uma maior intervenção, designadamente ao 

nível da criação das disposições normativas que imponham limites às acções e atitudes 

que pervertem o sistema desportivo. Deve estabelecer as linhas de cooperação entre as 

suas políticas e as necessidades das autarquias de modo a que se estabeleçam as 

sinergias indispensáveis entre os dois níveis de administração pública (Constantino, 

2002). 

No que diz respeito às autarquias locais, o desafio que se coloca, é o de 

conseguirem que as respectivas populações adquiram um estilo de vida activo onde o 
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exercício e o desporto sejam considerados como um meio indispensável de valorização 

individual e colectiva. Para isso têm de se assumir como entidade propiciadora e 

estimuladora do aumento da oferta de condições que permitam à generalidade dos 

cidadãos o acesso a formas qualificadas de prática de desporto, aumentando os 

respectivos níveis de participação e frequência nas actividades desportivas (Constantino, 

2002). 

Nos últimos anos, vários autores têm referido algumas das áreas mais 

importantes de actuação das autarquias, para um correcto desenvolvimento desportivo, 

adaptado aos sinais dos novos tempos. 

Eduardo Pereira em 2000, refere que essa actuação deve ser realizada ao nível 

do: associativismo desportivo; equipamentos desportivos; promoção de actividade física 

e desportiva; relacionamento com o sistema educativo; espaços de jogo e recreio; 

desporto profissional e espectáculo desportivo; e formação, documentação, informação 

e novas tecnologias. 

Na opinião de Gordinho (2004), as competências dos municípios abrangem áreas 

como: a Orgânica dos Serviços Desportivos; o relacionamento com o Sistema 

Educativo; a formação (documentação e informação); os espaços de jogo; o desporto 

Profissional e espectáculos desportivos; o associativismo desportivo; a promoção da 

saúde; a promoção de actividades físicas e desportivas; os equipamentos desportivos; os 

quadros humanos; a qualidade de serviços; e o desenvolvimento desportivo. 

Já Carlos Marta apresentou no 6º Congresso Nacional de Gestão do Desporto, 

em 2004, as ideias que têm adoptado para o desenvolvimento desportivo na Câmara 

Municipal que preside. A acção e estratégia que adoptou têm como principais vectores: 

a aposta na escola; o livre associativismo; e a participação directa da autarquia ao nível 

da construção e beneficiação de infra-estruturas desportivas, da realização de grandes 

eventos nacionais e internacionais e da formação de todos os que contribuem para o 

desenvolvimento desportivo. 

Ao analisarmos cada uma destas opiniões relativas às áreas de actuação das 

autarquias podemos verificar que nas três opiniões apresentadas existem áreas que são 

alvo de uma preocupação comum, e que todas se regem por princípios comuns 

adaptados às novas necessidades dos cidadãos. 

Por um lado, temos a problemática do relacionamento das autarquias com o 

associativismo desportivo. Já muito se tem falado da crise do associativismo, e tendo 

este movimento um papel muito importante e insubstituível na formação, e em especial, 
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no desenvolvimento da juventude, há que repensar as politicas de apoio ao 

associativismo e há que integrá-las num contexto que consagre o número crescente de 

pessoas que não se revê nessas organizações nem considera que estas as representam 

(Pereira, 2000). 

O governo e as autarquias devem encetar esforços para que os clubes renasçam 

adequados aos tempos e às necessidades actuais, através da assunção de uma nova 

cultura organizativa que favoreça a sua identidade e a associação entre os seus 

membros: uma nova filosofia de clube (novos valores), uma nova maneira de aplicar 

essa filosofia (modo de fazer as coisas) e uma nova simbologia (um novo saber para 

ligar ambas) (Araújo, 2005).  

Os municípios devem tentar ajudar à formação de um movimento Associativo 

forte, independente, numeroso e dinâmico, contribuindo com apoios claros, equilibrados 

e criteriosos, em função da sua participação em quadros competitivos regulares, 

iniciativas próprias e actividades pontuais, mas respeitando sempre a sua liberdade, 

autonomia e independência (Marta, 2004). 

Analisando agora a interacção das autarquias com o Sistema Educativo, 

podemos afirmar que esta área está a ser, actualmente, alvo de uma forte aposta. Nos 

últimos anos, a realização de actividades físicas e desportivas nas escolas do ensino 

básico tem dependido simplesmente da oferta das câmaras municipais. O Ministério da 

educação tem relegado nas autarquias a responsabilidade de organização destas 

actividades, verificando-se assim muitas falhas, pois nem todos os municípios se 

preocupam com a educação desportiva das crianças. Este ano, o actual governo, através 

do Ministério da Educação, desenvolveu um programa de enriquecimento curricular do 

1º ciclo do Ensino Básico, que contempla, para além de outras actividades, a abordagem 

da educação física neste nível de ensino. Espera-se que, com esta colaboração entre os 

municípios e o ministério da educação, todas as crianças que se encontram no 1º ciclo 

do ensino básico possam realizar aulas de educação física, tão importantes para a sua 

formação e preparação para interagirem na sociedade. 

Outro ponto importante para a actuação das autarquias locais ao nível do 

desenvolvimento desportivo está relacionado com um dos preceitos constitucionais que 

garante que “todos têm direito à cultura física e ao desporto”. O cidadão, o munícipe, 

deve ser entendido como o centro de todas as atenções e as autarquias locais deverão, na 

medida do possível, adoptar politicas e medidas operacionais que visem aumentar o 

número de pessoas a realizarem actividades físicas e desportivas, tendo presente que, 
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desta forma, estaremos a contribuir a diversos níveis (mais saúde, maior bem-estar, em 

suma, melhor qualidade de vida) para o objectivo principal da acção das autarquias 

locais (Pereira, 2000). 

Atendendo a esta nova lógica de “desporto para todos”, o trabalho autárquico 

tem de se centrar mais nos cidadãos e menos no espectáculo desportivo; mais no 

desporto ao alcance de todos e menos no desporto para alguns praticarem e outros 

apenas assistirem (Constantino, 2002). 

No futuro, o desporto não vai continuar a ser praticado somente através das 

formas e das instalações desportivas tradicionais, sendo clara a evolução no sentido da 

utilização dos espaços de ar livre, dos rios, dos bosques, dos parques e jardins, e não 

apenas, em detrimento dos pavilhões gimnodesportivos ou qualquer outro tipo de 

recintos desportivos (Dias, 2000). 

Sendo assim, também o planeamento da construção de infra-estruturas 

desportivas municipais deverá ir ao encontro das necessidades dos munícipes e não só 

dos anseios da prática federada existente. A promoção e o desenvolvimento de um estilo 

de vida saudável passa também por oferecer aos cidadãos espaços e equipamentos que 

permitam uma prática física e desportiva informal às diferentes faixas etárias 

(Serralheiro, 2003).  

 

Resumindo, é necessário tomar medidas que compreendam a complexidade dos 

fenómenos desportivos e dotem todo o sistema desportivo – da base ao topo – de 

padrões de qualidade e de eficiência (Constantino, 2002). 

O desafio do futuro tem de ser ganho e as autarquias locais, na opinião de 

Pereira (2000), em matéria de desenvolvimento do desporto, não devem deixar de 

contribuir sobretudo para: 

 

- aumentar os apoios, melhorar as condições de trabalho e aperfeiçoar as 

relações com o associativismo desportivo; 

- aumentar o número de equipamentos desportivos e melhorar a qualidade dos 

existentes; 

- aumentar a qualidade dos Espaços de Jogo e Recreio; 

- contribuir para a melhoria da qualidade dos agentes desportivos; 

- contribuir, em suma, através de actividades físicas e desportivas, para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.  
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Em conclusão, os Municípios devem assegurar, ao lado da Escola publica e do 

mercado tradicional da oferta desportiva (constituídos por clubes e entidades privadas), 

condições que no respeito por valores formativos e educativos possibilitem aos cidadãos 

a prática do Desporto (Constantino, 1994). 

 

2.4 - Instalações desportivas 
 

Como já foi referido nos capítulos anteriores, as autarquias, nos dias de hoje têm 

de compreender a mutabilidade que se está a operar em todo o sistema das práticas 

desportivas, introduzindo alterações muito significativas no plano das procuras. 

Estas alterações têm de ser acompanhadas por uma crescente preocupação, por 

parte das autarquias, em relação às instalações desportivas, tendo em conta o seu 

planeamento, construção e gestão, uma vez que “os espaços para a prática do desporto 

são uma questão nuclear na intervenção das autarquias em matéria de desenvolvimento 

desportivo local” (Constantino, 1999, p.81). 

 

2.4.1 - Classificação das instalações desportivas 
 

No que diz respeito às indicações gerais, relativas às instalações desportivas, é 

apresentada no artigo 2º do decreto de lei nº 317/97 de 25 de Novembro, a sua definição 

base. São definidas como espaços de acesso público organizados para a prática de 

actividades desportivas, constituídos por espaços naturais adaptados ou por espaços 

artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e complementares, 

podendo ser organizados em: 

 

- Instalações desportivas de base que constituem o nível básico da rede de 

instalações para o desporto, agrupando-se em recreativas e formativas; 

- Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; 

- Instalações especiais para o espectáculo desportivo. 

 

As instalações de base recreativas são as que se destinam a actividades 

desportivas com carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas e permanentes, 



Revisão da Literatura 

Rui Amorim 16

no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e de lazer activo (pátios desportivos; 

espaços com dimensões não normalizadas para iniciação aos pequenos jogos 

desportivos; etc.). 

As de base formativas são infra-estruturas concebidas e organizadas para a 

educação desportiva de base e para as actividades introdutórias que garantam o acesso a 

níveis de actividade desportiva especializada, reunindo como características gerais a 

polivalência na utilização e o elevado grau de adaptação e integração (salas de desporto; 

pavilhões polivalentes; etc.). 

Instalações especializadas são as instalações concebidas e organizadas para 

actividades desportivas monodisciplinares, em resultado, designadamente, da sua 

específica adaptação para a prática da correspondente modalidade. 

As instalações desportivas especiais para o espectáculo são instalações 

concebidas e vocacionadas para a realização de manifestações desportivas integrando a 

componente espectáculo e em que se conjugam a expressiva capacidade para receber 

público, eventos com altos níveis de prestação desportiva e a incorporação de 

significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos. 

 

2.4.2 - O planeamento 
 

Até há poucos anos a prática desportiva no nosso país esteve, direccionada 

unicamente para o modelo federado, condicionando assim a criação de infra-estruturas 

desportivas para a satisfação das necessidades da generalidade da população, que se via 

afastada da sua prática enquanto forma de ocupação do tempo livre e de lazer (André, 

2001). 

Apesar de nos últimos vinte anos, terem sido construídos muitos equipamentos 

desportivos, principalmente por iniciativa das autarquias, muitos desses equipamentos 

não resultaram de qualquer estudo prévio de necessidades. 

Muitos dos investimentos realizados pelas autarquias locais em matéria de 

equipamentos desportivos, deixaram a descoberto opções mal avaliadas, traduzidas em 

equipamentos subaproveitados, mal dimensionados, ou apresentando deficiências 

técnicas notórias (Constantino, 1999). Assistiu-se a situações com graves implicações 

negativas, quer em termos de custos de investimento, quer em custos de gestão 

decorrentes de reduzidas taxas de utilização (Pereira, 2000). 
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Actualmente assiste-se porém, a uma crescente melhoria de qualidade dos 

equipamentos desportivos, sejam estes vocacionados para os espectáculos desportivos, 

sejam para outro tipo de práticas desportivas (Pereira, 2000). 

Como nos é referido por Constantino (1999, p.81), “Sendo Portugal um país com 

enormes carências em matéria das diferentes tipologias de equipamentos, a solução não 

está em acentuar uma visão monumentalista de espaços sobretudo dirigidos ao 

espectáculo desportivo, mas o de adoptar soluções de qualidade que valham sobretudo 

pelo valor estético das opções tomadas, pela flexibilidade e sobriedade das soluções, 

pela capacidade de utilização variada e pela, economia de todos os elementos. E que, 

sobretudo, respondam às necessidades de prática desportiva das populações.”  

Assim, de forma a que ocorra um correcto desenvolvimento desportivo, é 

necessário que toda a rede de infra-estruturas e equipamentos desportivos esteja 

articulada com os outros factores de desenvolvimento desportivo. A programação dos 

equipamentos deverá atender à crescente segmentação de prática desportiva, traduzida 

em diferentes expressões e práticas do desporto. Como nos refere Constantino (1999), o 

planeamento em matéria de espaços para o desporto deve significar o atender de todas 

as necessidades de todos os cidadãos, e a indispensável definição de prioridades. 

Sendo assim é necessário dotar a decisão política de um conjunto de estudos 

adequados sobre a realidade desportiva local, de modo a que se conheça a situação num 

dado momento e a sua previsível evolução. 

Uma das informações que as autarquias devem possuir, para terem a noção das 

necessidades desportivas, é a Carta das Instalações Desportivas, instrumento 

fundamental para um planeamento da política desportiva municipal. Através dela, é 

possível detectar as carências e as assimetrias das infra-estruturas desportivas, verificar 

a possibilidade de optimização dos equipamentos desportivos existentes, planear a 

definição de critérios de utilização das instalações quer pelas escolas quer pelo 

movimento associativo ou pela população em geral, elaborar estudos que permitam 

compreender as dinâmicas sociais, desenvolver processos no sentido de se encontrarem 

modelos de gestão. Enfim, toda a dinâmica de planeamento assenta no levantamento da 

situação existente e desenvolve-se a partir de uma definição prévia de objectivos, que no 

caso autárquico são, naturalmente, de natureza política, o que leva a uma escolha 

ponderada de meios (André, 2001). 

No que concerne ao planeamento das Instalações desportivas, Constantino 

(1994), distinguiu três métodos clássicos: 
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- Método urbanístico ou dos “standard” – consiste na aplicação de um  

coeficiente de área útil desportiva por habitante, determinando-se as  

necessidades através do produto desse coeficiente pelo número de habitantes existentes 

na unidade territorial em estudo. De fácil aplicação e de custos reduzidos, tem grande 

utilidade no macroplaneamento, quando se trata da reserva de espaços para 

equipamentos desportivos, mas ao nível do microplaneamento apresenta fortes 

limitações.  

- Método sociológico – consiste no estudo do comportamento da população face 

ao desporto e através do seu resultado fazer coincidir a oferta de instalações desportivas 

com a procura não satisfeita. É um processo lento e de custos elevados, possibilita a 

detecção de variações ao nível da procura desportiva e permite perceber os gostos e 

preferências desportivas da população.  

- Método dos ajustes locais – consiste em avaliar as carências de instalações a 

partir da comparação de várias zonas territoriais. O planeamento para as zonas 

carenciadas toma como referência as zonas mais bem equipadas. É um método de 

aplicação rápida e de obtenção de soluções imediatas, mas pouco rigoroso e sem 

definição de metas a atingir.  

 

Para além dos métodos clássicos referidos, aproveitando as suas vantagens e 

ultrapassar as suas limitações, o autor propõe outro método que se apresenta  

com maior rigor e de mais fácil aplicação. Este método, denominado plano de 

aproximações sucessivas, consiste na definição prévia de objectivos  

globais de política desportiva, articulando-se o plano de instalações para o alcance 

desses objectivos, através de etapas sucessivas ou ciclos de desenvolvimento, 

elaborados a partir de um estudo rigoroso das variáveis demográficas, geográficas, 

culturais, sociais e económicas.  

No entanto, qualquer que seja a metodologia aplicada para a avaliação é 

necessário definir um programa de construção, conhecendo as necessidades da 

população a que se destina o equipamento e estabelecendo as prioridades frente a essas 

necessidades. É necessário também ter uma noção clara sobre os custos financeiros da 

operação (terreno + construção + funcionamento) (Constantino, 1999). 

 No sentido de evitar uma desmedida criação de instalações, o Concelho da  

Europa e o Concelho Internacional para a Educação Física e Desporto - UNESCO (cit. 
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Lopes, 2005) aconselham um modelo de avaliação das necessidades das instalações 

desportivas de base, onde são utilizados critérios que relacionam a superfície dos 

equipamentos a prever com a unidade populacional residente na área em estudo. Assim, 

a área desportiva útil por habitante recomendada é de quatro metros quadrados, 

distribuída da seguinte forma: 

 - 2 m2 / hab. – Grandes Campos de Jogos 

 - 0.8 m2 / hab. – Pistas de Atletismo 

 - 1.0 m2 / hab. – Pequenos Campos de Jogos 

 - 0.15 m2 /hab. – Pavilhões e Salas de Desporto 

 - 0.03 m2 / hab. – Piscinas Cobertas 

 - 0.02 m2 / hab. – Piscinas Descobertas – Ar livre 

Apesar de estes critérios constituírem uma base de referência, é importante 

considerar que cada município é um caso distinto. Assim, “para além dos indicadores 

emanados da Carta das Instalações Desportivas, dever-se-ão considerar outros factores 

tais como densidade populacional, a curva etária, a distribuição dos diferentes grupos e 

estratos sociais, a dinâmica e desempenho do tecido associativo, as condições 

geográficas, orográficas e climatéricas, o facto de se tratar de um município em 

desenvolvimento.” (Silva, 1998, p.33). 

Complementarmente, como é referido por Constantino em 1994, em matéria de 

planeamento de equipamentos desportivos, importa ainda considerar questões como o 

agrupamento ou dispersão dos mesmos. Naturalmente que jogam a favor de uma ou 

outra das soluções, vários argumentos. O essencial parece ser o de ter em consideração 

o tipo de espaços e quem serão os seus principais utilizadores. Não obstante deve ter-se 

em consideração que o agrupamento de várias tipologias de equipamento introduz 

economias de escala que facilitam a gestão, sobretudo porque podem reduzir custos, ao 

nível do pessoal, e dos consumos inerentes à manutenção dos equipamentos. 

Do mesmo modo, existem opções ao nível do planeamento urbano que podem e 

devem ser consideradas, designadamente: 

 

- inclusão de equipamentos desportivos em parques desportivos; 

- a especialização de uma determinada área urbana em «área de equipamento 

desportivo»; 

- a integração de espaços desportivos em áreas verdes ajardinadas. 
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2.4.3 - O futuro das instalações 
 

O futuro dos Concelhos em termos de desenvolvimento desportivo, no que se 

refere às instalações desportivas, vai depender muito da qualidade de investimento e 

consequentemente na aposta da qualidade de equipamento (Gordinho, 2004).  

Na opinião de Nunes (1999), o objectivo a desenvolver, consiste em dotar a 

comunidade das infra-estruturas a que tem direito, sugerindo para isso que se: 

 

- Criem infra-estruturas desportivas nos locais de implantação das colectividades 

e se beneficie o património já existente. 

- Construa um complexo Desportivo que integre um estádio municipal com 

campo de futebol relvado e respectivo campo de apoio, pista de atletismo, campos de 

ténis, piscina, modalidades radicais e outras valências, a estudar com os técnicos, de 

modo a perspectivar correctamente o futuro. 

- Construa um circuito de manutenção e se proceda à sua posterior animação. 

- Faça o aproveitamento integral dos equipamentos desportivos existentes, de 

forma a assegurar uma maior rentabilidade desses espaços, em perfeita consonância 

com as colectividades e as escolas, através da realização de protocolos. 

- Crie zonas desportivas de pequena dimensão, que possibilitem uma prática 

diversificada e permitam uma maior descentralização dos utentes do concelho. 

- Pugne para que no planeamento urbanístico da cidade haja um elemento 

definidor de uma linha de orientação-base. 

- Defina um modelo tipo de infra-estruturas desportivas concelhias cobertas e 

descobertas para beneficiar clubes e escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico. 

- Procure que, em todas as novas urbanizações, sejam efectuados infra-estruturas 

desportivas de ar livre. 

 

Concluindo, “as estratégias e as políticas desportivas das autarquias têm de levar 

em consideração todos os factores de desenvolvimento desportivo e atender às 

diferentes áreas de prática desportiva, seja na via formal, informal ou não formal.” 

(Fougo, 2006). A reivindicação de um espaço próprio para a recreação e para a 

competição, para os homens e para as mulheres, para os jovens e para os idosos, no 

quadro do associativismo desportivo ou no desporto adaptado merecem da parte dos 

municípios uma intervenção cada vez mais cuidada e estruturada (Fougo, 2006). 
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2.5 - Caracterização da Póvoa de Varzim 
 

2.5.1 – História 
 

A Póvoa de Varzim, outrora designada por Villa Euracini data a sua existência, 

com documento comprovativo de 953 D.C. Contudo, achados arqueológicos recentes 

realizados na cidade, nomeadamente na zona de Martim Vaz, Junqueira e Vila Velha 

(parte norte da cidade), confirmam a sua presença no período romano (Amorim, s/d). 

A elevação à honrosa categoria de cidade foi alcançada a 16 de Junho de 1973 

pelo decreto 310/73 (ob. cit.). 

A história da Póvoa de Varzim anda intimamente ligada à do seu porto de pesca. 

Este foi, a bem dizer, o seu berço. Nele se criou a chamada "Póvoa do Mar" e ali hauriu 

a seiva que a robusteceu e fez dela o mais importante núcleo piscatório do País, desde 

tempos remotos até fins do século passado (Amorim, s/d). 

A indústria da pesca, a maior que houve na costa portuguesa, foi a actividade 

mais activa e propulsora da Póvoa de Varzim, cuja economia assentou no seu porto de 

pesca, transformando esta cidade num dos centros mais progressivos e populosos do 

país (ob. cit.). 

Actualmente, a pesca, os banhos de mar e o jogo constituem as bases do 

progresso da Póvoa de Varzim, o eixo da sua evolução económica e o centro de todas as 

paixões políticas. A actividade piscatória ancora-se, hoje, em seguro porto de abrigo; a 

praia de banhos equipa-se com modernas e atraentes estruturas; o jogo, regulamentado e 

oficial, encontra-se no seu monumental casino, interiormente, de uma beleza extasiante 

e animado de constante e multiforme criação artística (Amorim, s/d). 

A cidade da Póvoa de Varzim fixou-se como ponto capital da região turística da 

Costa Verde. 

 

2.5.2 – Caracterização 
 

Cidade atlântica, no Noroeste Peninsular, possui uma excelente localização 

geográfica, estando integrada no distrito do Porto, província do Douro Litoral, e 

apresentando vantagens como vias de acesso privilegiadas, proximidade do aeroporto e 

possibilidade de transporte por via marítima, que estão a ajudar a, um cada vez maior 
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desenvolvimento da cidade. Existem actualmente várias auto-estradas a ligar a cidade da 

Póvoa de Varzim aos concelhos mais próximos (Vila Nova de Famalicão, Braga, 

Guimarães, Barcelos, Porto, etc.) assim como o metro de superfície que faz a ligação 

Póvoa – Porto e une cada vez 

mais os habitantes da área 

metropolitana do Porto 

(Lopes, 2005). 

É uma cidade 

caracterizada pelo seu clima 

temperado, resultante da 

relação e abertura para o 

Oceano Atlântico (ob. cit.). 

Outro excelente 

marco da sua localização, são 

os seus 10 km de praia que proporcionam não só um vastíssimo leque de actividades 

ligadas ao mar, como também a visita de milhares de pessoas durante todo o ano, 

principalmente no Verão, sendo assim um grande centro de atracção turística, dos mais 

procurados no norte de Portugal (Lopes, 2005). 

Esta ligação com o mar e com a praia, associada à existência de um bom 

conjunto de hotéis, restaurantes e estruturas desportivas caracterizam esta cidade, 

apresentando-se por isso como um ponto turístico de referência (ob. cit.). 

Todas estas condições definem a orientação estratégica de desenvolvimento da 

cidade, cidade de cultura de desporto e de lazer. Assim, o Turismo, com uma grande 

aposta no turismo desportivo, apresenta-se naturalmente como um trunfo para o 

desenvolvimento da cidade, estando por isso mesmo inserido nas opções para a 

animação económica do concelho. 

No que diz respeito aos habitantes da Póvoa de Varzim e a sua relação com o 

desporto, podemos referir que subsiste uma ligação muito forte entre os dois, existindo, 

de acordo com o estudo de Castro Lopes (2000), um nível de participação desportiva de 

38%, que se encontra bem acima da média nacional (23%). Uma grande contribuição 

para este nível de participação desportiva é realizada pelas associações desportivas 

existentes no concelho. Apesar das dificuldades com que o tecido associativo se depara 

por todo o país, na Póvoa de Varzim continua a existir um número elevado de 
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colectividades, representadas por um total aproximado de 8 000 atletas, que continuam a 

ter um papel muito importante para o desenvolvimento desportivo. 

2.5.3 - Estudos realizados na cidade 
 

O primeiro estudo realizado na cidade da Póvoa de Varzim, relacionado com a 

oferta desportiva nas autarquias, foi efectuado por Bento em 1995. Este estudo teve 

como principal objectivo, conhecer as principais motivações e necessidades para a 

prática desportiva da população dos 30 aos 60 anos do concelho da Póvoa de Varzim. 

Teve também como objectivo saber quais as competências que os cidadãos atribuem às 

autarquias no desenvolvimento desportivo do concelho. 

Para obtenção das informações pretendidas o método utilizado foi a observação 

directa extensiva, por intermédio de um questionário, que procurava conhecer a opinião 

da população sobre questões e problemas do desporto da Póvoa de Varzim.  

Foram questionados 80 habitantes do concelho da Póvoa de Varzim sendo 40 do 

sexo feminino e 40 do sexo masculino. Houve ainda uma divisão em dois grupos 

etários, um com idades compreendidas entre os 30 e os 45, e outro entre os 45 e os 60. 

Ambos os grupos constituídos por 40 elementos. 

Neste estudo, verificou-se que, de uma forma geral, a população demonstra 

interesses e motivações comuns procurando a prática desportiva como forma de 

ocupação dos tempos livres. Na atribuição de competências à autarquia, as opiniões 

foram convergentes, considerando este órgão responsável pelo fomento e 

implementação da actividade desportiva concelhia. 

Outros estudos mais recentes e exaustivos foram realizados em 2000 por Falé e 

Castro Lopes. 

Falé abordou os espaços lúdicos desportivos públicos para a infância, com o 

objectivo de os caracterizar e identificar as rotinas das crianças relativamente a esses 

espaços. 

Para o efeito, realizaram-se dois estudos (A e B). Para o primeiro estudo foi feito 

o levantamento dos espaços lúdicos e desportivos e para o segundo foram seleccionadas 

aleatoriamente 371 crianças de ambos o sexos, com idades compreendidas entre os 7 e 

os 12 anos, pertencentes ao meio rural e urbano e a frequentarem o 1º ciclo do ensino 

básico. A recolha dos dados do estudo A, foi feita através de fichas de levantamento 
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consoante a tipologia do espaço, e os dados do estudo B tiveram por base o questionário 

efectuado a todas as crianças seleccionadas. 

No estudo A, concluiu-se que existem diferenças entre o meio rural e o urbano 

no que se refere ao número, tipologia e distribuição pelo concelho, havendo uma 

acentuada concentração de equipamentos na única freguesia urbana, e resumindo-se 

quase aos campos de futebol os das áreas rurais. Verificou-se que mais de metade das 

freguesias do concelho não possuem um único espaço lúdico infantil, estando as 

existentes concebidas mais na óptica da actividade desportiva formal, proporcionando 

assim experiências motoras pouco diversificadas às crianças. 

Pelo estudo B, verificou-se que as crianças consideram que os parques infantis 

constituem quase a totalidade da oferta dos espaços, sendo estes em número reduzido e 

distantes das habitações. 

 Dos dois estudos ressalta o facto dos dois espaços com características lúdico 

desportivas, além de serem de uma forma geral insuficientes, penalizam mais a 

população do meio rural. 

Já Castro Lopes, tentou conhecer a participação e procura desportiva no 

concelho da Póvoa de Varzim. Utilizou a entrevista pessoal como método quantitativo 

de pesquisa, para aplicação de um questionário a uma amostra de 765 indivíduos de 

ambos os sexos com mais de 14 anos residentes no concelho da Póvoa de Varzim, 

seleccionados de acordo com um procedimento de amostragem não publicado por 

quotas de representatividade. 

Através deste estudo foi determinado o nível de participação desportiva da 

população poveira, que se cifrou nos 38%.  
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Capítulo III – Objectivos e Hipóteses 

 

3.1 - Objectivos 
 

O presente estudo tem como principal objectivo identificar a oferta desportiva 

recreativa nas instalações desportivas municipais na freguesia da Póvoa de Varzim. 

Para além deste, pretendemos identificar a percentagem de utilização das 

instalações desportivas municipais com actividades desportivas recreativas. 

 

 

 

3.2 - Hipóteses 
 

H1: A oferta desportiva recreativa nas instalações desportivas municipais da 

freguesia da Póvoa de Varzim é reduzida. 

 

H2: A percentagem de actividades desportivas recreativas que ocupam as 

instalações desportivas municipais da Póvoa de Varzim é reduzida relativamente à 

percentagem de ocupação das actividades do desporto federado. 
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Capítulo IV – Metodologia  

O presente estudo é um estudo de caso realizado no concelho da Póvoa de 

Varzim. 

 

4.1 - Descrição da amostra 
 

A amostra deste estudo é constituída pelas instalações desportivas existentes na 

freguesia da Póvoa de Varzim e que são controladas pela Câmara Municipal, ou 

exploradas num determinado horário. Assim, as instalações utilizadas para o nosso 

estudo são: 

- o Pavilhão Municipal, com o seu recinto principal, uma sala de musculação, e 

três salas desportivas. 

- o Estádio Municipal, com 3 grandes campos relvados de futebol e uma pista de 

atletismo. 

- o pavilhão e a sala desportiva da E.B. 2/3 Cego do Maio. 

- o pavilhão da E.B. 2/3 Flávio Gonçalves. 

- as Piscinas Municipais, com uma piscina de 50m, uma piscina de 

aprendizagem, uma sala de musculação, e uma sala desportiva. 

- a Academia e Ténis com 2 campos de ténis cobertos, 3 descobertos e 2 campos 

de squash. 

- espaço radical no interior do Porto de Pesca. 

- pátio desportivo da marginal norte (4 campos de street-basket). 

- pista para patins ou bicicletas. 

- 2 espaços informais – Agoraespace R. Alberto Sampaio e Agoraespace 

Urbanização Sopete. 

- 2 pequenos campos de jogos no Parque Nova Sintra e na R. Alberto Sampaio 

Sul. 

 

O Estádio Municipal da Póvoa de Varzim encontra-se inserido na vasta zona 

verde do futuro Parque da Cidade e foi construído com o objectivo de acolher a 

realização de provas de atletismo e de jogos de futebol a nível profissional. 
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Comporta nas suas instalações, quatro instalações desportivas de base formativa, 

sendo eles um campo em relva natural e dois com relvado sintético (Grandes Campos 

de Jogos), assim como uma pista de atletismo regulamentar com oito corredores, em 

pavimento sintético (Sportflex). 

Para além da vertente competitiva, o Estádio é também utilizado para a 

realização de treinos de várias equipas  e colectividades, podendo ainda, os campos 

sintéticos, serem usufruídos, num sistema de aluguer, pelo público em geral. 

 

O pavilhão Municipal é uma estrutura que comporta para além do seu grande 

pavilhão desportivo (Pavilhão Polivalente), habituado a receber grandes provas 

nacionais e internacionais, 4 salas de desporto, sendo uma delas ocupada com 

equipamento de musculação e as outras ocupadas com diversas actividades desde aulas 

de fitness a aulas do 1º ciclo do ensino básico. Nestas instalações decorrem os treinos e 

os jogos de muitas associações da cidade, assim como acolhe muitas aulas do 1º ciclo 

do ensino básico. 

 

O complexo das Piscinas Municipais, é constituído por uma piscina de 50 

metros, uma piscina de aprendizagem e duas piscinas exteriores. Para além das piscinas 

podemos encontrar também duas salas de desporto, uma dedicada à musculação e a 

outra a aulas fitness. Estas instalações têm uma ocupação muito boa, acolhendo, na sua 

piscina olímpica, os treinos de muitos clubes de natação da região assim como algumas 

competições nacionais. Nas duas piscinas interiores funciona uma escola de natação que 

proporciona um leque muito variado de aulas desde, natação para bebés, aulas de 

iniciação e de aperfeiçoamento para crianças e adultos, hidroginástica e hidroterapia. 

Decorrem também as aulas de natação do 1º ciclo do ensino básico. As salas de 

desporto proporcionam aulas de fitness assim como aulas livres com acompanhamento 

na sala de musculação. 

 

A Academia de Ténis encontra-se junto ao complexo das Piscinas Municipais, e 

disponibiliza 5 campos de ténis (2 cobertos e 3 descobertos) e 2 de squash. Existe nestas 

instalações uma Escola de Ténis, que proporciona aulas que vão desde o mini-ténis até à 

pré-competição. 
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A Câmara Municipal tem à sua disposição as instalações desportivas das Escolas 

Básicas 2/3 Cego do Maio e Dr. Flávio Gonçalves, após o final do período lectivo. A 

autarquia gere nesse período os pavilhões desportivos e as salas de desporto existentes. 

 

Ao longo da marginal podemos encontrar vários locais utilizados para a 

realização de actividade física. Ao longo de toda a marginal da cidade, existe uma pista 

para bicicletas e patins, na marginal norte existe um pátio desportivo que comporta 4 

campos de street-basket, e no interior do porto pesca podemos encontrar um espaço 

dedicado à prática de actividades radicais. 

 

Existem também, alguns espaços informais (Agoraespace) junto da Urbanização 

Sopete e na rua Alberto Sampaio, que proporcionam a prática de diversas modalidades. 

No Parque Nova Sintra e na R. Alberto Sampaio (Sul), existem 2 pequenos 

campos de jogos. 

 

4.2 – Procedimentos 

4.2.1 - Procedimentos de Aplicação  
 

De forma a recolher a informação necessária para a realização deste estudo, 

foram estabelecidos contactos pessoais com elementos de gestão de cada uma das 

instalações que compõem a amostra. 

Numa primeira fase foi realizado o levantamento de todas as instalações 

desportivas existentes na freguesia da Póvoa de Varzim, que têm a possibilidade de uma 

oferta desportiva recreativa. Dirigimo-nos ao pelouro do desporto da Câmara Municipal 

da Póvoa de Varzim, onde após referirmos o objectivo do nosso trabalho, foi-nos 

facultada toda a documentação necessária. 

Posteriormente, deslocámo-nos a todas essas instalações que compõe a amostra 

deste estudo, onde nos foram facultados todos os horários de ocupação. 

   

4.2.2 - Procedimentos estatísticos 
 

Estatística Descritiva: utilizamos a frequência absoluta e frequência relativa. 
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Capítulo V – Apresentação e Discussão dos 

Resultados 

5.1 - Apresentação dos resultados 
 

A análise da oferta desportiva recreativa nas instalações desportivas que 

compõem a amostra, não vai ser realizada de forma idêntica para todas as instalações.  

Existem instalações que são de fácil acesso e que se podem usufruir se estiverem 

desocupados, em que apenas iremos analisar o seu número e a sua função. 

As restantes instalações, que têm um horário de ocupação delimitado, irão ser 

analisadas de acordo com a entidade que está a ocupar essas instalações. Iremos 

observar a percentagem de horas disponíveis para a prática de actividade física 

recreativa. 

Assim, a análise da ocupação das instalações irá ser realizada separadamente, 

atendendo às características de cada uma, uma vez que as diferentes tipologias obrigam 

à realização de diferentes leituras. 

 

A freguesia da Póvoa de Varzim possui um conjunto de instalações desportivas 

destinadas à prática desportiva informal e não formal que pode ser utilizada sempre que 

os cidadãos o entendam e sem encargos financeiros. Existe uma pista para patins e 

bicicletas ao longo da marginal, 4 campos de street-basket na marginal norte, um espaço 

radical no interior do porto de pesca, 2 Agoraespace na R. Alberto Sampaio e na 

Urbanização Sopete e 2 pequenos campos de jogos no Parque Nova Sintra e na R. 

Alberto Sampaio Sul. 

Para além destas instalações, existem também no pavilhão municipal e nas 

piscinas municipais, ambas inseridas na empresa municipal Varzim Lazer, duas salas de 

musculação, que podem ser utilizadas a qualquer hora mas apenas mediante o 

pagamento de uma taxa predefinida. Este é o funcionamento que ocorre também com os 

campos de squash da Academia de Ténis 
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Iremos agora apresentar as instalações que têm um horário mais limitado para a 

prática desportiva recreativa. 

 

Na E.B. 2/3 Cego do Maio, a autarquia gere as instalações existentes a partir do 

final do horário escolar. Existe um pavilhão polidesportivo que tem todo o horário 

destinado à prática de diferentes modalidades por parte de diversas associações 

desportivas da cidade. Já a sala desportiva existente, como podemos observar na tabela 

1 tem apenas 50% (N=9) das horas disponíveis para as diversas associações, sendo que 

o restante horário está livre e disponível para utilização. 

 
Tabela 1 – Frequência de horas ocupadas na E.B. 2/3 Cego do Maio 

 
 
 
 
 
 

Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 
 

 

O mesmo tipo de gestão é realizado no pavilhão polidesportivo da E.B. 2/3 Dr. 

Flávio Gonçalves. Podemos observar na tabela 2 que 29% do tempo total que está à 

disposição da gestão da autarquia está ocupado por associações desportivas. 50% da 

ocupação do pavilhão é realizada por grupos de cidadãos que realizam nestas 

instalações uma prática informal. 21% do tempo total está disponível para ocupação.   

 
Tabela 2 – Frequência de horas ocupadas na E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves 

E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves 
 Associações Informal Horas Vagas Total 
 N % N % N % N % 

Pavilhão 
desportivo 7 29% 12 50% 5 21% 24 100% 

 
Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 

 

 

 

 

Cego do Maio 
 Associações Horas Vagas Total 
 N % N % N % 

Pavilhão Desportivo 18 100% - - 18 100% 
Sala Desportiva 9 50% 9 50% 18 100% 
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O Pavilhão Municipal, gerido pela empresa municipal Varzim Lazer, tem nas 

suas instalações, para além do pavilhão polivalente, quatro salas de desporto, sendo uma 

delas, como já referimos anteriormente, destinada à prática de cardio-fitness. 

Como verificamos no tabela 3 o pavilhão polivalente tem, do seu total de 105 

horas disponíveis, 41 horas ocupadas pelas diversas associações desportivas (39%). 

Existem apenas 3 horas (3%) ocupadas para uma prática informal e 8 destinadas às 

aulas dos alunos do 1º ciclo (8%) do ensino básico. 50% das horas que estão disponíveis 

encontram-se sem ocupação. 

 
Tabela 3 – Frequência de horas ocupadas no Pavilhão Municipal 

Pavilhão Municipal – Varzim Lazer 

 Associações Informal 1º Ciclo 
EF Horas Vagas Total 

 N % N % N % N % N % 
Pavilhão 

 Municipal 41 39% 3 3% 8 8% 53 50% 105 100%

Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 
 

Na tabela 4 observámos a ocupação de três das salas desportivas existentes no 

complexo do Pavilhão Municipal. Estas três salas têm horas ocupadas com actividades 

formais, que correspondem a horas ocupadas com actividades de fitness que se podem 

frequentar mediante o pagamento das taxas pré-estabelecidas. Na sala 1 existem 8 horas 

(12%) disponíveis para estas práticas formais, tendo também 20 horas disponíveis para 

as aulas do 1º ciclo do ensino básico. Na sala 2 a ocupação formal é de 9%, 

apresentando para o 1º ciclo 30% do seu tempo total disponível. 23 % do tempo 

disponível na sala 3 é destinado a essas práticas formais. As horas vagas existentes 

correspondem a, para a sala 1 – 58%, para a sala 2 – 61% e para a sala 3 – 77%. 

 
Tabela 4 – Frequência de horas ocupadas no Pavilhão Municipal (Salas de Desporto) 

Pavilhão Municipal – Varzim Lazer 
 Formal 1º Ciclo EF Horas Vagas Total 
 N % N % N % N % 

Sala 1 8 12% 20 30% 38 58% 66 100% 
Sala 2 6 9% 20 30% 40 61% 66 100% 
Sala 3 15 23% - - 51 77% 66 100% 

Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 
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As outras instalações que estão sobre a gestão da empresa Varzim Lazer são as 

Piscinas Municipais. Nestas instalações encontramos uma piscina olímpica (50m), uma 

piscina de aprendizagem, e duas salas de desporto, sendo uma delas destinada à prática 

de cardio-fitness. 

A piscina olímpica, apesar de ter sempre livre pelo menos uma pista para quem 

quiser realizar uma natação informal, apresenta 25% do seu tempo ocupado por diversas 

associações desportivas. Têm também 8% do tempo destinado a aulas formais, que 

correspondem às aulas da escola de natação existente nestas instalações. 7% do seu 

tempo está ocupado pelas aulas para os alunos do 1º ciclo do ensino básico, 

apresentando como horas desocupadas 60% do tempo total disponível. 

A piscina de aprendizagem, apesar de apresentar algumas horas com uma grande 

ocupação, tem também sempre disponível pelo menos uma pista livre. Ainda assim, 

23% do seu tempo está ocupado com aulas da escola de natação. O restante tempo diz 

respeito a horas que estão livres. 

Existe também uma sala, onde ocorrem aulas de fitness. o tempo disponível 

nesta sala está 37,5% ocupado com essas aulas, apresentando o tempo restante com 

horas vagas. 
 

Tabela 5 – Frequência de horas ocupadas nas Piscinas Municipais 

Piscinas Municipais – Varzim Lazer 

 Associações Formal 1º Ciclo 
EF Horas Vagas Total 

 N % N % N % N % N % 
Piscina 50m 196,5 25% 63 8% 54 7% 466,5 60% 780 100%
Piscina de  

aprendizagem - - 108 23% - - 368 77% 476 100%

Sala - - 27 37,5% - - 45 62,5% 72 100%
Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 
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Outro dos espaços que tem sempre espaço disponível para uma prática informal 

é o Complexo de Ténis existente. Ainda assim existem aulas, da escola de ténis, que 

ocupam 29% do tempo disponível. O restante tempo está livre para uma qualquer 

prática informal. 

 
Tabela 6 – Frequência de horas ocupadas na Academia de Ténis 

 

 
 
 

 
Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 

 

 

No Estádio Municipal, encontrámos três grandes campos destinados 

principalmente à prática do futebol, onde dois são de relva sintética e o outro de relva 

natural que apresenta uma pista de atletismo à sua volta. 

A pista de atletismo tem uma ocupação do seu tempo total de apenas 14%, sendo 

esta ocupação realizada por parte de associações desportivas. 

O campo principal de relva natural (Campo 1), apresenta todo o seu tempo, 

reservado para o treino de duas associações desportivas, sendo impossível de utilizar 

este espaço devido aos condicionalismos de tratamento do relvado. 

O campo 2 e 3 apresentam uma ocupação idêntica, estando 46% do tempo total, 

ocupado por diversas associações desportivas. 

 
Tabela 7 – Frequência de horas ocupadas no Estádio Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda: N – Número de horas ocupadas; % - percentagem de horas ocupadas. 
 

 

 

 

Academia de Ténis – Varzim Lazer 
 Formal Horas Vagas Total 
 N % N % N % 

Campos 104 29% 257 71% 361 100% 

Estádio Municipal 
 Associações Horas Vagas Total 
 N % N % N % 

Pista de Atletismo 10 14% 62 86% 72 100% 
Campo 1 72 100% - - 72 100% 
Campo 2 33 46% 39 54% 72 100% 
Campo 3 33 46% 39 54% 72 100% 
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5.2 - Discussão dos resultados 
 

Ao analisarmos os estudos realizados tanto a nível nacional (Marivoet, 1998) 

como a nível local (Lopes, 2000) podemos verificar que em ambos os estudos, a maior 

parte da actividade física realizada pelos elementos que compunham as amostras tinham 

como principal finalidade aspectos recreativos. 

No estudo de Mariovet (2000), em que foram estudados os hábitos desportivos 

da população portuguesa, verificamos que, dos 23% de pessoas que praticam actividade 

física, apenas 4% realizam uma prática federada, sendo que os restantes 19% tem uma 

ligação com o desporto principalmente pela vertente lúdica, apresentando como 

motivações a melhoria da condição física, o divertimento e a sociabilidade. 

Já o estudo de Lopes em 2000, que analisou a prática de actividade física na 

população da Póvoa de Varzim através de um elevado número de entrevistas, obteve um 

índice de prática desportiva a rondar os 38%, valor este bem superior à média nacional. 

Das pessoas que fazem parte da amostra e que praticam actividade física, constatou-se 

que 74% fazem-no sem objectivos prioritários de superação e competição, mas antes de 

uma forma espontânea e intuitiva, preferencialmente sem horário específico e pré-

determinado e sem qualquer vínculo a organizações e modelos institucionais. 

Assim, pensamos que a oferta desportiva existente nas instalações desportivas da 

Câmara Municipal da Póvoa de Varzim deve ir ao encontro da procura da população, 

tendo em conta também os resultados destes estudos. Essas instalações devem estar 

disponíveis para todas as pessoas que queiram realizar actividade física, tendo elas uma 

participação federada ou de lazer, mas com a preocupação de que a maior parte da 

procura está relacionada com práticas recreativas. 

 

Iniciando agora a análise às instalações que compõem a amostra, vamos começar 

por referir, um ponto importante relacionado com essas instalações. Do total de 

instalações onde pode ser realizado todo o tipo de actividade física (30), 16 dizem 

respeito a instalações que são utilizadas apenas para práticas recreativas. Podemos 

concluir que a autarquia da Póvoa de Varzim já apresenta um número considerável de 

instalações destinado à prática de actividades recreativas.  

O contacto visual com a praia e com o mar, inspiradores para a prática de 

actividades de recreação e de lazer, é um factor explorado pela autarquia pois ao longo 

da marginal podemos encontrar para além da pista para patins e bicicletas, um espaço 
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radical no interior do Porto de Pesca e um pátio desportivo na marginal norte com 

quatro campos de street-basket. 

Mais dispersos pela cidade, e junto a grandes urbanizações, encontram-se dois 

espaços destinados a actividades informais e dois pequenos campos de jogos, que 

proporcionam uma prática completamente livre de compromissos. 

 

Mas é preciso não esquecer que estas instalações apresentam as suas limitações, 

uma vez que, como a sua maioria são instalações ao ar livre, perante condições 

atmosféricas desfavoráveis muitos dos seus utentes não realizam as suas práticas 

habituais. Num estudo recente, realizado por Dourado (2006), a pessoas que praticam 

actividade física nas marginais da Póvoa de Varzim, do Porto e de Matosinhos, 

verificou-se que o estado do tempo pode ser um factor condicionante para a prática da 

actividade física de lazer, já que 61,7% dos inquiridos indicaram que o estado do tempo 

influenciava essa prática. 

Por outro lado, poder-se-ia pensar que com esta oferta de instalações para 

actividades estritamente recreativas, as restantes instalações autárquicas poderiam ser 

disponibilizadas maioritariamente para as associações desportivas locais, para as suas 

práticas federadas, mas é preciso ter em conta que as práticas recreativas também 

podem dizer respeito à prática das modalidades ditas formais, uma vez que o que 

distingue uma prática formal de uma não formal pode ser apenas o objectivo com que 

elas são realizadas. Assim, pensamos que nas restantes instalações deve haver também 

uma oferta destinada a práticas recreativas. 

 

No que diz respeito, às restantes instalações existentes, iniciamos com a 

abordagem às duas escolas que estão sobre a gestão da autarquia no horário pós-escolar. 

Nas instalações da E.B. 2/3 Cego do Maio verifica-se uma ocupação massiva por 

parte das associações desportivas (100%) no pavilhão polidesportivo.  

O mesmo já não ocorre nas instalações da E.B. 2/3 Dr. Flávio Gonçalves, uma 

vez que esta já apresenta um maior equilíbrio na oferta entre o desporto federado e o 

desporto de recreação. 

No estudo realizado por Nascimento em 2000, foi analisada a ocupação das 

instalações desportivas escolares. Este estudo abrangeu a totalidade das escolas E.B. 

1.2.3 ciclos, E.B. 2/3 ciclos e secundárias pertencentes ao centro de área educativa entre 

Douro e Vouga. Nestas instalações, a ocupação é realizada por associações e clubes, por 
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equipas organizadas, por entidades privadas e por utilizadores ocasionais. A 

percentagem de ocupação por parte do associativismo é de 22%, sendo os restantes 78% 

distribuídos pelos outros tipos de utilizadores já referidos, que realizam uma prática 

relacionada com aspectos recreativos. 

Comparando os resultados deste estudo com os resultados apresentados nas 

instalações à responsabilidade da Câmara Municipal, verificamos que neste existe uma 

correcta distribuição da ocupação pelos diferentes tipos de utilizadores, não se 

centrando apenas na oferta para o desporto federado. 

 

Ao analisarmos a ocupação das instalações existentes no Pavilhão Municipal 

verificamos a presença de uma ocupação variada. 

No pavilhão polidesportivo, verificamos que existe uma percentagem elevada de 

horas vagas para a utilização do pavilhão sendo, no entanto, horas que estão confinadas 

na sua maioria ao horário do almoço e pós-almoço. Das diversas pessoas que ocupam 

este pavilhão, aqueles que o fazem durante mais tempo pertencem a diversas 

associações desportivas da cidade, ocupando 39% do tempo total disponível. Este tempo 

para além de ser um pouco elevado, ocupa principalmente o horário pós-laboral. Assim, 

nestas instalações, a oferta desportiva para actividades recreativas para além de ser um 

pouco reduzida, tendo em conta o número de interessados, está reduzida a horários que 

não são os mais desejados. O pavilhão polidesportivo municipal, por se tratar de um 

complexo dotado com condições excelentes para a prática de todas as modalidades e 

principalmente para os desportos ditos tradicionais, faz com que muitas das associações 

e clubes desportivos queiram usufruir destas condições, que é o que acontece 

principalmente no horário pós laboral. No, entanto, pensamos que a qualidade destas 

instalações, a serem usadas também, para práticas desportivas recreativas, em horários 

que a maioria das pessoas tem disponibilidade para a sua prática, poderia também 

originar uma maior motivação para a iniciação ou continuação de prática de actividade 

física. 

No que diz respeito às salas de desporto existentes nestas instalações, estas 

apresentam uma ocupação direccionada para as aulas de educação física do 1º ciclo 

(Sala 1 e 2), sendo que nas horas pós-laborais o espaço é ocupado para a realização de 

aulas de fitness. A prática recreativa existente nestas salas é positiva, podendo no 

entanto existir uma maior oferta, que com certeza atrairia um maior número de pessoas. 

 



Apresentação e Discussão dos Resultados 

Rui Amorim 37

Ao analisarmos o complexo das Piscinas Municipais, deparámo-nos com um 

conjunto de instalações que realiza uma oferta desportiva muito variada e onde é sempre 

possível realizar uma prática de lazer.  

Nas duas salas de desporto existentes, uma para aulas de fitness e outra para a 

realização de trabalho de musculação, existe uma constante disponibilidade. Na sala 

destinada a aulas de fitness, ocorrem aulas principalmente no horário pós-laboral, 

enquanto que a sala de musculação pode ser utilizada durante todo o dia. 

As duas piscinas que existem no complexo apresentam uma ocupação diferente, 

mas proporcionam ambas uma boa oferta de actividades desportivas recreativas. Na 

piscina de aprendizagem funciona uma escola de natação, que oferece um leque variado 

aulas, desde a iniciação à natação, passando pelo aperfeiçoamento, até à prática de 

hidroginástica e de hidroterapia.  

Na piscina de 50m, para além das aulas da escola de natação, existem também os 

treinos de vários clubes da região. 

Apesar de existirem horas em que as piscinas estão mais ocupadas, estão sempre 

disponíveis pistas, de forma a garantir uma prática não formal a todos os interessados. 

 

Analisando agora a Academia de Ténis, podemos referir que este complexo 

proporciona uma oferta elevada para a prática de actividades recreativas. As horas 

ocupadas nos diversos campos (29%) dizem respeito a actividades da escola de ténis, 

estando o restante horário livre para uma qualquer prática desejada. Os campos de 

squash estão totalmente livres, sendo necessário apenas a marcação do campo.  

 

O estádio Municipal, apresenta uma oferta para a prática desportiva um pouco 

reduzida ou condicionada. A pista de atletismo apresenta um número elevado de horas 

vagas, estando apenas ocupada no horário pós-laboral das 18 às 20 horas por uma 

associação desportiva da cidade. 

Já os grandes campos são ocupados por diferentes associações e clubes 

desportivos da cidade num maior período de tempo e nas horas em que existe uma 

maior procura (horário pós-laboral). O campo relvado está exclusivamente disponível 

para associações desportivos, uma vez que nos períodos em que ninguém se encontra a 

treinar, a relva tem de estar em tratamento. Os outros campos apresentam uma ocupação 

também elevada por parte das associações desportivas, estando reduzida a possibilidade 

de realizar uma prática informal. 
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De uma forma geral, pela análise que foi realizada, as instalações que não estão 

disponíveis a tempo inteiro para a prática de actividades físicas recreativas, não 

apresentam uma ocupação excessiva por parte do desporto federado. Ainda assim, essas 

instalações apresentam muitos condicionalismos para esta prática recreativa, uma vez 

que, para além de serem exigidos valores um pouco elevados para a ocupação dos 

espaços, as horas disponíveis não são as mais procuradas.  

Muitas das instalações encontram o seu período mais ocupado, e principalmente 

por parte do desporto federado, no horário pós-laboral (das 18.00h às 22.00h), período 

este que, como é referido nos estudos de Lopes (2000) e de Matos (2000), é apontado 

por uma grande parte da população que compôs as amostras desses estudos, como o 

pretendido para a prática de actividade física. 

Por outro lado, se os preços de utilização das instalações desportivas fossem 

mais reduzidos a prática de actividade física seria certamente mais elevada. 

No estudo de Lopes (2000), apesar da maioria (44%) dos inquiridos não 

identificar problemas relevantes na oferta de serviços desportivos, ainda houve 

referências aos custos elevados (11%), ao número de instalações insuficientes (10%) e 

aos horários pouco cómodos (8%) como condicionantes da prática de actividade física. 

No que diz respeito às instalações destinadas exclusivamente a práticas 

recreativas, a autarquia apresenta um bom conjunto destas infra-estruturas, que são na 

sua maioria utilizadas diariamente por um número elevado de pessoas. 
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Capítulo VI – Conclusão 

A oferta existente nas instalações desportivas da freguesia da Póvoa de Varzim, 

para actividades físicas recreativas, é interessante, apresentando no entanto algumas 

falhas que deveriam ser corrigidas. 

Pela análise que foi realizada neste estudo podemos concluir que existem 

instalações que disponibilizam uma boa parte do seu tempo de ocupação, para a 

realização de actividades físicas recreativas. No entanto, outras existem, que tem as suas 

instalações ocupadas principalmente por diversas associações e clubes desportivos da 

cidade, estando a possibilidade de prática recreativa muito limitada e reservada a 

horários pouco procurados. 

As instalações exclusivamente destinadas à prática recreativa, apesar de 

existirem e proporcionarem boas condições de utilização deveriam encontrar-se mais 

distribuídas pela cidade.  

 

Assim, tendo em conta as ocupações de todas as instalações desportivas que 

compõem a amostra, podemos afirmar que a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 

oferece condições para a realização de actividades físicas recreativas. 

Estas condições têm de ser positivas, senão o índice de participação em 

actividades físicas, obtido pelo estudo de Lopes (2000) não seria elevado (38%) e bem 

acima da média nacional. 

Ainda assim, pensamos que a oferta existente poder-se-ia desenvolver ainda 

mais, aproveitando de uma melhor forma as condições disponíveis, na tentativa de ir ao 

encontro das expectativas dos cidadãos, tentando sempre oferecer uma prática 

desportiva cada vez mais motivadora. 

 

Sendo assim, podemos concluir que as hipóteses apresentadas no início deste 

estudo não se comprovam, uma vez que a oferta desportiva recreativa nas instalações 

desportivas municipais da freguesia da Póvoa de Varzim não é reduzida, assim como 

não é reduzida, a percentagem de tempo destinada a práticas recreativas nessas mesmas 

instalações. 
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Capítulo VII – Recomendações 
 

Os responsáveis pelo desporto na Póvoa de Varzim, deveriam preocupar-se em 

proporcionar uma maior oferta de actividades recreativas em instalações cobertas, 

principalmente com espaços polidesportivos, de forma a colmatar as lacunas de oferta 

nos horários que são mais procurados (horário pós-laboral). A construção de espaços 

ligados principalmente à prática de futebol, modalidade muito exercitada e com uma 

procura sempre elevada, teria um impacto forte nos hábitos desportivos principalmente 

da população do sexo masculino.  

Por outro lado, o aparecimento de mais zonas pedonais, mais distribuídas pela 

cidade, seria bem recebido pela população. Os cidadãos da 3ª idade, assim como os do 

sexo feminino, habituados a actividades físicas menos intensas, aumentariam os seus 

índices de prática desportiva se tivessem à sua disposição este tipo de instalações, perto 

das zonas de residência. 

Outro ponto importante que pensamos que ajudaria a uma maior prática 

desportiva seria a aplicação de preços mais acessíveis para a utilização das instalações. 

Ao adoptarem estas medidas, a prática de actividades físicas recreativas iria ser 

certamente superior à existente actualmente. 

 

Pensamos que este tipo de estudo deveria ser realizado por todos os municípios, 

de forma a que os serviços de desporto que são oferecidos à população estejam cada vez 

mais ao serviço dessa mesma população, procurando sempre um maior 

desenvolvimento desportivo e a criação de mais e melhores hábitos desportivos. 
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