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Resumo 

Resumo 
 

Uma das questões que se coloca actualmente, ao nível da intervenção 

autárquica no domínio desportivo local, reporta-se à adopção dos modelos de gestão 

desportiva mais ajustados à realidade dos municípios. Uma resposta cada vez mais 

frequente por parte dos municípios, no que respeita à gestão das actividades e das 

instalações desportivas públicas, tem sido dada através da instituição de empresas 

públicas municipais cujos objectos sociais integram esses fins. Exemplo paradigmático 

surge no concelho de Santa Maria da Feira por ter criado em Março de 2001 a 

empresa municipal denominada Feira Viva – Cultura e Desporto, E.M., com o intuito 

de rentabilizar a gestão dos serviços e equipamentos desportivos e culturais do 

concelho. Atendendo a esta realidade, o presente estudo debruça-se sobre esta 

entidade com o propósito de identificar os pressupostos da sua implementação e 

analisar o desenvolvimento da sua intervenção ao nível desportivo. Para tal, incidimos 

a análise em especial na identificação dos factores de gestão que têm sido essenciais 

para o funcionamento da empresa e consequentemente para os resultados atingidos.  

Tratando-se de um estudo caso da organização acima referida, a nossa 

metodologia recaiu na interpretação dos principais textos jurídicos relativos às 

empresas municipais, na análise documental de textos de referência da empresa e na 

realização de entrevistas semi-estruturadas ao vereador do pelouro do desporto do 

município, ao director executivo e ao director dos equipamentos desportivos da 

empresa municipal. Prosseguimos em seguida à tarefa descritiva e à tarefa 

interpretativa das entrevistas efectuadas.  

Como principais conclusões do presente estudo podemos dizer que:  

 A Feira Viva – cultura e desporto, E.M. surgiu com o intuito de rentabilizar 

os equipamentos desportivos, fundamentalmente as piscinas municipais; 

 O rigor na gestão dos recursos humanos e orçamental, a certificação de 

qualidade da empresa e a aposta no marketing e comunicação são os 

principais factores para a eficácia da empresa da Feira Viva, E.M. 

 A empresa municipal tem desenvolvido um trabalho bastante positivo, 

alcançando os objectivos a que se propôs e assim contribuindo para o 

aumento da oferta desportiva e do acesso à actividade física a todos os 

estratos da população. 

 

Palavras-chave: GESTÃO DESPORTIVA LOCAL, MODELOS DE GESTÃO, 

EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS  
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 Abstract 

Abstract 
One of the questions that is placed at present, at level of the autarkic 

intervention in the sports local domain, has to to with the adoption of 
models of sports management adapted to the reality of the municipalities. A 
frequent response on the part of the municipalities, as regards the 
management of the activities and of the public facilities, can be seen in 
the institution of public municipal companies which meet the ends as regards 
the social objects. A paradigmatic example arises in the council of "Santa 
Maria da Feira" which created in March, 2001 the municipal company called 
“Feira Viva – Cultura e Desporto”, E.M., with the target to promote the 
management of the services and sports and cultural equipments of the 
council. Attending on this reality, the present study relapses on this 
entity with the intention of identifying the budgets of his implementation 
and of analyzing the development of his intervention at sports level. For 
this, we affect the analysis principally in the identification of the 
factors of management that are essential for the functioning of the company 
and consistently for the reached results.  

For the study of the case of the 
organization above-mentioned, our methodology relapsed into the 
interpretation of the principal juridical texts relative to the municipal 
companies, into the documentary analysis of texts of reference of the 
company and into the achievement of semi-structured interviews to the 
councilman of the secretariat of sports of the municipality, to the 
executive director and to the director of the sports equipments of the 
municipal company. We continue immediately with the descriptive task and 
with the interpretive task of the interviews carried out. As a conclusion we 
can say that: 

 The Feira Viva – cultura e desporto, E.M arose with the target to 
promote the sports equipments, fundamentally in the municipal swimming pools; 

 The rigor in the management of the human resources and of the budget, the 
quality certification of the company and the bet in marketing and 
communication there are the principal factors for the efficacy of the 
company of the  Feira Viva – cultura e desporto, E.M; 

 The municipal company has developed a quite positive work, reaching the 
targets that were proposed and helping to increase the sports offer and the 
access to the physical activity to all the strata population. 
Key Words: LOCAL SPORTS MANAGEMENT, MODELS OF MANAGMENT, 
PUBLIC MUNICIPAL COMPANIES, SPORTS EQUIPMENTS. 

Pedro Silva IX



 

 
 

 

 



Résumé 

Résumé 

Une des questions prégnantes aujourd’hui au niveau de l’intervention 
autarcique dans le domaine sportif local, concerne l’adoption des modèles de 
gestion sportive les plus adéquats à la réalité des communes. 
Une réponse de plus en plus fréquente de la part des communes, en ce qui 
concerne la gestion des activités et des installations sportives publiques, 
est donnée par   l’institution d’entreprises publiques municipales dont les 
objets sociaux partagent ces fins.  

Un exemple paradigmatique apparaît dans le conseil de Santa María da 
Feira”  qui a créé en mars 2001 l’entreprise municipale nommée  Feira Viva – cultura e 
desporto, E.M dans le but de rentabiliser la gestion des services 
et des équipements sportifs et culturels du conseil.  

A partir de cette réalité, le présent travail choisit cette entité afin 
d’identifier les budgets de sa mise en place et analyser le développement de 
son intervention au niveau sportif. Pour ce faire, nous centrons notamment 
l’analyse sur l’identification des facteurs de gestion essentiels pour le 
fonctionnement de l’entreprise et, par conséquent, pour les résultats 
atteints. 

S’agissant d’une étude de cas de l’organisation citée plus haut, notre 
méthodologie a été celle de l’interprétation des principaux textes 
juridiques portant sur les entreprises municipales, de l’analyse des 
documents de référence de l’entreprise et de la réalisation d’entretiens 
semi-structurés au conseiller du secrétariat de sports de la commune, au 
directeur exécutif et au directeur des équipements sportifs de l’entreprise 
municipale. Nous avons procédé ensuite aux tâches de description et d’interprétation 
des entretiens réalisés. Les conclusions principales du présent travailsont : 

 A Feira Viva – cultura e desporto, E.M. a surgi dans le but de 
rentabiliser les équipements sportifs, notamment les piscines municipales; 

 La rigueur dans la gestion des ressources humaines et du budget, la 
certification de qualité de l’entreprise et le pari en marketing et 
communication sont les facteurs principaux en vue de l’efficacité de 
l’entreprise de la A Feira Viva – cultura e desporto, E.M 

 L’entreprise municipale développe depuis un certain temps un travail 
positif, atteignant les objectifs qu’elle s’est fixés et elle contribue 
ainsi à l’augmentation de l’offre sportif et l’accès à l’activité physique à 
toutes les couches de la population. 
 
Mots clés : GESTION SPORTIVE LOCALE, MODÈLES DE GESTION. ENTREPRISES 
PUBLIQUES MUNICIPALES, ÉQUIPEMENTS SPORTIFS.
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Introdução 

Introdução 
 

A sociedade actual tem vindo a sofrer lentas transformações que se 

reflectem na consciência cultural e desportiva contemporâneas, cujos reflexos 

irão traduzir-se numa alteração do sentido profundo das formas e conteúdos 

das práticas desportivas.  

 As autarquias locais, como órgãos políticos mais próximos da população, 

assumem o papel de promover e estimular o aumento da oferta de condições 

que permitam à generalidade dos cidadãos o acesso a formas qualificadas de 

prática do desporto, aumentando os respectivos níveis de participação e 

frequência nas actividades desportivas (Constantino, 1999). 

 Os modelos tradicionais da administração local, não parecem ser 

suficientes, levando à reflexão e constante procura de novas soluções para 

corresponder às necessidades desportivas dos munícipes, nomeadamente na 

rentabilização dos equipamentos desportivos municipais e na diversificação da 

oferta desportiva e na sua acessibilidade a todos os cidadãos. 

 A própria legislação permitiu o surgimento de novos modelos 

organizacionais, que visam o surgimento de órgãos específicos, dotados de 

maior autonomia para poderem corresponder de forma mais dinâmica e eficaz 

às necessidades desportivas locais. A criação das empresas públicas 

municipais tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos, permitindo associar 

características altamente competitivas e dinâmicas próprias da gestão 

empresarial à possibilidade de manter sob o domínio público a 

responsabilidade de funcionamento das instalações e serviços desportivos.   

 Esta análise, pressupõe o estudo caso da Empresa Municipal Feira Viva 

– cultura e desporto, E.M., actuante no concelho de Santa Maria da Feira, 

procurando identificar os motivos que levaram à sua criação, a sua organização 

e intervenção, os seus pressupostos de gestão e os resultados mais evidentes. 

A estruturação do presente estudo está apresentada da seguinte forma: 

 A revisão da literatura inicia-se com uma breve contextualização da 

evolução do desporto nas sociedades e posterior identificação das Autarquias 

como entidades competentes no desenvolvimento desportivo local, assim como 
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a respectiva legislação que rege a sua intervenção. Uma segunda parte, 

destina-se à caracterização de parâmetros da gestão dos serviços e 

instalações desportivas no âmbito municipal, caracterizando também os 

diferentes modelos de gestão autárquica e ainda a identificação dos factores 

importantes na gestão de instalações desportivas municipais. Foi reservado 

uma parte para identificação da legislação e intervenção das Empresas 

Públicas Municipais e o último a descrição e análise do caso da Feira Viva, E.M. 

 Posteriormente definimos a metodologia do estudo, nomeadamente a 

amostra, os instrumentos de recolha de dados e de sua análise e interpretação. 

 Após a apresentação dos resultados, procedemos à sua discussão e 

interpretação, permitindo obter alguns aspectos conclusivos que serão 

incluídos no final deste estudo.  
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Capítulo 1 – Revisão da Literatura 

 

1.1. Tendências do desporto na sociedade e municípios  
 
1.1.1. A Evolução do desporto nas sociedades 
 

O fenómeno desportivo tem vindo a sofrer tendências, ao longo dos tempos, 

que despertam a necessidade de o repensar, para tornar claras as variadas 

formas em que se manifesta e acima de tudo como poderá o Desporto estar ao 

alcance de toda a população.  

Na primeira metade do século XX, o desenvolvimento do sistema desportivo, 

segundo Marivoet (1996), limitava-se tendencialmente à separação entre:  

 por um lado, os desportistas, equipas técnicas e organizativas; 

 por outro, os adeptos interessados no espectáculo desportivo.  

A revolução científica e tecnológica veio proporcionar ao homem mais 

tempo livre, tornando-se mais sedentário, contudo acrescido de novas 

necessidades que ambicionam a melhorar a sua qualidade de vida, surgindo 

então novos discursos em defesa da generalização da prática desportiva. 

De acordo com Constantino (1999), o último terço do século IXX é 

assinalado pela ludificação do desporto, atravessado por factores de 

liberalização e generalização da sua prática. O desporto começa a invadir 

todos os grupos etários e sociais, em ambos os sexos e começou a ser 

praticado fora dos seus territórios tradicionais.  

Puig e Heinemann (1991) acrescentam que o movimento de “Desporto para 

todos” iniciou-se na Europa nos anos sessenta, notando-se a partir daí uma 

transformação dos serviços desportivos dos países mais avançados e o 

Desporto deixou de ser uma actividade limitada, sobretudo ao âmbito federativo, 

e passou a ser uma actividade diversificada própria da sociedade de massas. 

Deste modo, o Desporto deixou de ser do âmbito exclusivo das federações 

desportivas ampliando notavelmente o seu âmbito de competência social. 

Em Portugal com o aparecimento da primeira Lei das Finanças Locais, em 

1979, as Câmaras Municipais puderam iniciar uma acção que se foi alargando 
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a toda a dinâmica do desenvolvimento global dos seus municípios e 

rapidamente passaram a desempenhar um papel fundamental na promoção, 

fomento e desenvolvimento das práticas desportivas, sendo a década de 80 

fundamental para tal promoção, (Dias, 2002). 

Esta última autora ainda refere que o Desporto dos anos 90 é socialmente 

reconhecido como sendo cada vez mais complexo e difícil de gerir. Esta 

complexidade faz aparecer novos parceiros, essencialmente ligados às esferas 

económicas. Esta complexidade está igualmente ligada ao aumento de 

serviços do Estado e à descentralização da multiplicidade de instâncias e 

níveis de decisão.  

De acordo com Graça (1998), o desporto foi uma conquista do Século XX, 

constituindo-se uma prática benéfica quando bem orientado, sob o ponto de 

vista da saúde, da cultura, da socialização e da integração social. A sua 

relação com os outros sectores da actividade social faz com que exerça um 

papel importante no desenvolvimento da sociedade. 

O fenómeno desportivo não pode ficar indiferente a uma sociedade em 

constante mudança. Segundo Cachada (2003), o início do século XXI é um 

período de uma profunda mutação, uma vez que se verificam enormes 

transformações em todos os sectores da sociedade. A transição para o novo 

século, foi vivenciada com uma certa contradição, uma vez que as nossas 

organizações desportivas depararam-se com desafios jamais sentidos, aos 

quais não se encontram preparadas para dar resposta, (Pinto, 2002). 

Existe uma progressiva convicção de que o desporto se desenvolveu mais 

rápido do que os sistemas de organização politica que o enquadram. Nos 

sistemas desportivos existem fenómenos novos para os quais as soluções 

politicam tradicionais já não parecem ser suficientes (Constantino, 1999).  

Este ultimo autor partilha, também, a opinião de que a sociedade se 

complexificou e que o desporto não escapou a este movimento, revelando-se 

cada vez mais plural, mais diversificado, mais criativo, num tempo e num 

espaço crescentemente interdependentes de outras variáveis sociais.  
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O próprio conceito de Desporto alterou-se significativamente e teve a sua 

completa tradução politica na definição que lhe foi dada pela Carta Europeia do 

Desporto (citado por Constantino, 1999, pp. 12-13):  

Art.º 2º - “Entende-se por Desporto todas as formas de actividades físicas 

que, através da sua participação organizada ou não, têm por objectivo a 

expressão ou melhoramento da condição física e psíquica, o desenvolvimento 

das relações sociais ou a alteração de resultados na competição a todos os 

níveis”. 

“Um desporto que por vezes reflecte o sentido do tempo que vivemos, é 

volátil, é efémero, é instantâneo e é consumista. É um desporto que é um 

pouco de tudo, nos modelos, nos cenários, nas modalidades, nas disciplinas 

desportivas, nos que praticam” (Constantino, 1999, p. 11). 

 

 

1.1.2. As autarquias na promoção do desporto ao nível local 
 

Ao nível Autárquico, o desporto contribui para o desenvolvimento da cultura 

e da cidadania, actuando como condição cada vez mais indispensável na 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Uma vez que o desporto assume 

cada vez mais seguidores, o conceito de desporto de massas deve ser suprido 

em prol do da diversificação da oferta desportiva, Mamede (1996). 

Constantino (1999) refere que a autarquia deve ser a 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. 

No seguimento deste contexto Serralheiro (2003) salienta que a promoção e 

o desenvolvimento de um estilo de vida saudável dos munícipes, engloba a 

oferta de espaços e equipamentos permitindo uma prática física e desportiva 

informal às diferentes faixas etárias.  

A administração local é a mais próxima do cidadão, a que melhor conhece 

as necessidades, e em sua consequência, a que deve prestar um maior n.º de 
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serviços desportivos ao público em geral. Para isso deve estabelecer canais de 

comunicação para facilitar que todos os cidadãos tenham acesso à prática 

desportiva, de acordo com as exigências existentes. Gallardo e Jiménez (2004), 

consideram 3 actuações como a mais importantes que correspondem à 

administração local: 

 Promoção do Desporto entre os habitantes do município, através de 

três aspectos importantes: - facilitando às associações, federações e 

centros escolares o acesso às instalações desportivas, em horários 

de menor utilização; - oferecer novos serviços desportivos de acordo 

com as necessidades dos usuários; - facilitar aos colectivos pouco 

favorecidos o acesso à prática desportiva. 

 Construção de instalações, tendo em conta as grandes mudanças 

dos últimos anos. A construção desportiva deve centra-se na 

remodelação e criações de novas construções ajustadas ao desporto 

para todos e não instalações tradicionais que na maioria dos casos 

não são eficazes. 

 Alcançar a rentabilidade económica, uma vez que a administração 

local deve procurar a redução de custos, através estudos e elegendo 

modelos de gestão adequados ao serviço desportivo municipal.  

As Câmara Municipais devem criar, melhorar e aumentar as formas de 

acesso da população à prática desportiva, atraindo-as, oferecendo-lhes 

segurança e um enquadramento técnico de qualidade. Cabe à Autarquia 

adoptar medidas que melhor se adeqúem à sua realidade, no que concerne às 

suas aspirações, motivações e necessidades da sua população.  

Para que os serviços desportivos sejam de qualidade, é necessário que o 

enquadramento técnico, nas Autarquias, tenha formação específica na área de 

Educação Física e Desporto, de acordo com a área e funções a desempenhar. 

O técnico deve possuir ainda sensibilidade para pesquisa; vontade para 

realizar formação continua; capacidade critica e reflexiva; seja acessível, 

sociável e receptivo, (Graça, 1998).  

Embora o domínio da promoção autárquica de actividades físicas e 

desportivas, gere grande controvérsia ao nível político, a grande maioria 
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assume que cada vez mais a Autarquia deve promover, autonomamente ou em 

parceria com outras entidades, actividades desportivas para a sua população. 

Ainda que alguns políticos possam defender que as Câmaras Municipais e 

Juntas de Freguesia, não têm responsabilidades no que toca à promoção de 

actividades desta natureza, Pereira (2000) contradiz esta posição, referindo 

que a Administração Pública Central e Local deve intervir na promoção das 

actividades físicas e desportivas com o objectivo de fazer cumprir um preceito 

constitucional que garante que todos têm direito à cultura física e ao Desporto. 

Porém, o autor considera que estamos muito longe de alcançar este objectivo, 

mesmo recorrendo à iniciativa privada ou associativa.  

Para Constantino (1999), as Autarquias devem intervir, como entidade 

promotora de actividades físicas, junto da população, embora uma intervenção 

deste género não possa alcançar resultados imediatos pois mudar hábitos de 

vida é uma tarefa árdua que necessita de tempo. Em seu entender a Autarquia 

deve complementar as ofertas desportivas existentes no Concelho, sem 

substituir ou concorrer com o movimento associativo. A grande aposta deve 

cair no “Desporto para Todos” dada a enorme carência ao nível nacional. As 

Autarquias devem direccionar a sua atenção para o desenvolvimento de 

programas, cujo alvo seja a população inactiva, uma vez que conseguindo 

aumentar o número de praticantes, contribuir-se-á para uma melhoria da saúde 

pública, por conseguinte, maior bem-estar e melhor qualidade de vida da 

população.  

O autor acima mencionado considera também que o grande desafio que se 

coloca nos próximos anos aos poderes políticos e desportivos, é o de se 

adaptarem a esta dinâmica plural e o de conseguirem passar de um corpo 

político que se dirigem às necessidades colectivas de alguns para políticos que 

respondam às necessidades individuais de muitos. Ainda refere que será 

necessário abandonar a politica a curto prazo, supostamente beneficiaria de 

retornos eleitorais e de efeito mediático e adoptar a politica de projecto de 

desenvolvimento, com resultados mais sustentados e duradouros.  

 

 

Pedro Silva 7



Revisão da Literatura 

1.1.3. Enquadramento legal do desporto nos municípios  
 

O desporto passou a ser considerado um direito básico dos cidadãos, que 

passam a ter perante o Estado, o direito de reclamar dele, as medidas 

indispensáveis para que possam aceder a esse supra referido direito. Direitos 

para os cidadãos correspondem a obrigações para o Estado. Contudo do 

reconhecimento à realidade, vai um espaço muitas vezes tão amplo, que do 

reconhecimento nada mais resta do que palavras, Meirim (1993). 

 

 

1.1.3.1. A Consagração Constitucional 
 

O artigo 79.º da Constituição da Republica Portuguesa (Cultura Física e 

Desporto), é aquele que confere ao Desporto um valor constitucional, daí que 

seja importante rever o seu conteúdo.  

1 - Todos têm direito à cultura física e ao desporto. 

2 - Incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas 

e as associações e colectividades desportivas, promover, 

estimular e orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura 

física e do desporto, bem como prevenir a violência no desporto. 

 

No quadro legislativo, Meirim (1993) aponta para um desequilíbrio 

normativo entre as facetas cobertas pelas previsões da lei e a realidade, facto 

que deve ser devidamente realçado, conhecida que é a fragilidade do sistema 

desportivo quando avaliado pela suas competências estruturais. Daí a 

importância de dois documentos legais fundamentais, estruturantes do quadro 

legal da competência das autarquias face ao desporto: 

- A antiga Lei de Bases do Sistema Desportivo (LBSD), agora revogada 

pela, Lei n.º 5/2007, Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto; 

- A Lei das atribuições e competências das autarquias. 
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1.1.3.2. As Autarquias e a Lei de Bases da Actividade Física e do 
Desporto 

 

Na ordem infraconstitucional, pedem ser destacados os princípios desta 

Lei que apresentam disposições que responsabilizam as autarquias locais ao 

nível do fomento desportivo.  

 O Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias locais articulam e 

compatibilizam as respectivas intervenções que se repercutem, directa ou 

indirectamente, no desenvolvimento da actividade física e do desporto, num 

quadro descentralizado de atribuições e competências (Artigo 5.º, n.º 1º); 

  “…as autarquias locais promovem o desenvolvimento da actividade física e 

do desporto em colaboração das instituições de ensino, as associações 

desportivas e as demais entidades, publicas ou privadas, que actuam 

nestas áreas (Artigo 5.º, 2º); 

 Incumbe ás autarquias locais, a promoção e a generalização da actividade 

física, da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos (1º), e para seus 

efeitos são adoptados programas que visam (2º), criar espaços públicos 

aptos para a actividade física (a); incentivar a integração da actividade física 

nos hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de estilos de vida 

activos (b) e promover a conciliação da actividade física com a vida pessoal, 

familiar e profissional (c) (Artigo 6.º); 

 “o Estado, em estrita colaboração com as autarquias locais e entidades 

privadas, desenvolve uma politica integrada de infra-estruturas e 

equipamentos desportivos com base no critério de distribuição territorial 

equilibrada, de valorização ambiental e urbanística de sustentabilidade 

desportiva e económica, visando a criação de um parque desportivo 

diversificado e de qualidade, em coerência com a estratégia de promoção 

da actividade física e desportiva, nos seus vários níveis e para todos os 

escalões e grupos da população” (Artigo 8.º); 

 As actividades desportivas escolares devem valorizar a participação e o 

envolvimento dos jovens, dos pais e encarregados de educação e das 
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autarquias locais na sua organização, desenvolvimento e avaliação (Artigo 

28.º, 2º). 

 A actividade física e prática desportiva por parte das pessoas com 

deficiência é promovida e fomentada pelo Estado, pelas Regiões 

Autónomas e autarquias locais com as ajudas técnicas adequadas, 

adaptada às respectivas especificidades, tendo em vista a plena integração 

e participação sociais, em igualdade de oportunidades com os demais 

cidadãos (Artigo 29.º); 

 Os jogos tradicionais, como parte integrante do património cultural 

específico de diversas regiões do país são apoiados pelas autarquias locais 

(Artigo 30.º); 

 As associações desportivas podem beneficiar de apoios ou 

comparticipações financeiras por parte das autarquias locais, assim como 

os eventos desportivos de interesse público (1); os clubes desportivos 

participantes em participações desportivas de natureza profissional não 

podem beneficiar de apoios ou comparticipações financeiras por parte das 

autarquias locais, salvo no tocante à construção ou melhoramento das infra-

estruturas desportivas de interesse público (2), ficando sujeitas a 

fiscalização por parte da entidade, bem como à certificação das suas contas 

(Artigo 46.º). 

 

 De acordo com Carvalho (2003), não há dúvida quanto à acção das 

autarquias locais no fomento da prática desportiva, tanto na análise da 

Constituição da Republica como na análise da Lei de Bases do Sistema 

Desportivo. Apesar desta última ter sido revogada pela Lei de Bases da 

Actividade física e do Desporto, esta legitimidade legal das autarquias locais no 

desporto continua bem presente da lei de bases actual. Contudo, para melhor 

clarificar as suas atribuições e competências neste sector social é necessário 

ainda analisarmos os diplomas que correspondem à legislação ordinária 

específica das autarquias locais. 
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1.1.3.3. Atribuições e competências das autarquias locais 

 

A Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, diploma que legisla o quadro de 

transferência de atribuições e competências às Autarquias, é consignado 

expressamente como atribuições dos municípios e das freguesias o domínio 

dos tempos livres e desporto (respectivamente alínea f) do n.º 1; a alínea d) do 

n.º 1 do artigo 14.º) 

Ainda o mesmo diploma, estabelece, no seu artigo 21.º, as seguintes 

competências dos órgãos municipais:  

 “Planear gerir e realizar investimentos públicos em instalações e 

equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse 

municipal” (1º, alínea b); 

 Licenciar e fiscalizar recintos de espectáculos (2º, alínea a) 

 Apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse municipal 

(2º, alínea b); 

 Apoiar a construção e manutenção de equipamentos desportivos e 

recreativos de âmbito local (2º, alínea c); 

 

 Ainda dentro deste contexto legislativo, analisaremos a Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, revogada pela Lei n.º 5 –A/2002, de 11 de Janeiro que 

estabelece o regime jurídico do funcionamento e das competências  dos órgãos 

municipais e das freguesias, reactivamento ao apoio às actividades desportivas, 

à construção, gestão, licenciamento e fiscalização de equipamentos. 

A câmara municipal é competente, no âmbito do planeamento e do 

desenvolvimento, para criar, construir e gerir instalações e equipamentos 

(alínea f) do 2º do artigo 64.º). 

Compete à câmara municipal conceder licenças, realizar vistorias e 

realizar actividade fiscalizadora que lhe for atribuída por lei (artigo 64º, 5º).  

Ao nível do licenciamento, fiscalização e apoio às actividades 

desportivas existem decretos específicos para fazer cumprir todas as 

actividades inerentes ao sector desportivo. 
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 Identificamos que existe preocupação em criar regulamentação e 

legislação para operacionalizar as máximas registadas ao nível Constitucional 

que pretendem que o desporto e o acesso à cultura física sejam comuns a toda 

a comunidade. Para tornar este processo possível, é necessária a atribuição de 

competências às autarquias e ao poder local, uma vez que será a entidade que 

se encontra mais próxima dos cidadãos e que poderá adequar melhor os 

serviços e equipamentos às necessidades específicas de uma população. 

 
 
1.2. Gestão dos serviços e instalações desportivas municipais 
 
1.2.1. Planificação dos serviços desportivos municipais  

 
Nos serviços desportivos municipais a planificação é imprescindível, uma 

vez que a operacionalização de qualquer projecto pressupõe a necessidade de 

recursos económicos e humanos que devem ser geridos com a melhor eficácia 

possível.  

Para realizar uma planificação eficaz é necessário detectar os possíveis 

problemas e concretizar um diagnóstico. O objectivo de diagnosticar será 

possibilitar que os municípios desenvolvam projectos de melhoria e conhecer a 

informação mais relevante sobre a situação na qual se encontram, passando 

pela avaliação da situação actual, partindo para a definição da estratégia e da 

elaboração dos planos para sua implementação, (Gallardo e Jiménez, 2004). 

Os objectivos, em qualquer caso, indicam a direcção que devem seguir, 

são a forma em que se fundamentam as necessidades da população de cada 

município. Os autores acima referidos apresentam então níveis de planos 

desportivos ao nível municipal que deverão ser pensados estrategicamente 

para enfrentarem situações adversas com menor dificuldade: 

1. Plano de incremento racional e melhoria de instalações desportivas. A 

inclusão do desporto nos planos urbanísticos. 

2. Plano de formação do pessoal de acordo com a sua polivalência e de 

acordo com o público. Cursos de formação interna, na tentativa de 
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melhorar do pessoal que presta serviços no serviço desportivo municipal, 

nomeadamente técnicos, administração, manutenção, etc. 

3. Plano de melhoria para a qualidade do serviço desportivo municipal. O 

aumento do número de usuários mediante o incremento dos sistemas de 

qualidade nos serviços desportivos municipais e implicando os cidadãos 

com o desporto mediante a realização de diferentes programas dispondo 

de um leque de ofertas de actividade física variada.  

Sancho (1997) subdivide os planos desportivos municipais em níveis 

correspondendo à diversidade de programas para satisfazer as necessidades 

desportivas, considerando as competências do município ao nível da oferta 

desportiva.  

a) Instalações Desportivas – ao nível do plano municipal de infra-estruturas ou 

de instalações fazem parte dois tipos de actuações: 1) por um lado as 

correspondentes à ampliação do património desportivo municipal, mediante a 

criação de novas instalações; remodelação de antigas existentes; reconversão 

de edifícios e outros espaços em instalações e zonas desportivas; cedência ao 

município de instalações privadas ou de outra índole; ou, finalmente, através de 

acordo, o usufruto de instalações de carácter não municipal. Estas 

possibilidades podem chegar a constituir o programa de infraestruturais 

municipais de um determinado período, dentro do contexto do plano municipal 

de instalações e equipamentos. 2) Por outro lado está a manutenção de 

instalações desportivas existentes e a sua melhora. Por exemplo, a iluminação 

dos campos de desportos produzem um incremento muito considerável do seu 

uso, evidentemente a maior parte da população adulta, por motivos laborais, só 

podem praticar desporto a partir das sete, como média, da tarde. 

Paralelamente as instalações sofrem um desgaste, pelo uso e pelo tempo e por 

isso devem ir substituindo e repondo.   

b) Outro nível do planeamento será o das actividades desportivas. Estes 

podem estruturar-se de diferentes modos. Uma primeira aproximação será 

organizar pelas idades programas para jovens, para adultos e para a terceira 

idade. Outra possível aproximação divide-os em função das instalações 

existentes e os espaços susceptíveis de uso desportivo, podendo estes serem 
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urbanos ou naturais. Outra possibilidade é a organização dos programas em 

função de ciclos, correspondendo aos ciclos escolares; às estações do ano 

(normalmente em países mais frios), etc. Também há possibilidade de 

unificação de parte ou de todos eles. 

c) Os planos de difusão podem incluir publicações, publicidade, jornadas ou 

congressos. Este nível é um pouco mais complexo de definir, tem diversas 

finalidades como divulgar o próprio serviço desportivo municipal; as actividades 

programadas ou projectos desenhados; incrementar ou sensibilizar os cidadãos 

acerca do desporto ou da prática física; dar a conhecer actividades pontuais, 

etc. também se incluem os congressos desportivos; as jornadas de 

actualização ou tecnificação desportivas. 

d) Os planos de subvenções e patrocínios que têm uma dupla vertente: a de 

conjugar determinados programas com entidades especificas, de tal forma que 

consiga um beneficio mutuo, para a entidade e para o município (os cidadãos 

usuários; e também de apoiar a realização, pelo próprio município, de 

actividades desportivas de carácter extraordinário, que sirvam de apoio, 

estimulo à população. 

e) Os planos de gestão virão determinados por todos os referidos. Serão 

suportados pelo suporte económico municipal (orçamentos) e a usa estrutura 

legalmente determinada. Incluirão a contribuição económica municipal, as 

rendas, os gastos, etc. 

 

A gestão dos serviços desportivos municipais é um âmbito de vital 

importância para os serviços desportivos municipais. O acesso dos cidadãos À 

prática de actividade física e de desporto converteu-se num objectivo em todos 

os municípios do Estado (Gallardo e Jiménez, 2004). Contudo para agir 

adequadamente à que realizar estudos para adequar o modelo de gestão 

desportiva mais eficaz para cada município em particular.  
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1.2.2. Modelos de Gestão dos Serviços Desportivos a Nível Municipal 
 

São diversas as possibilidades existentes relacionadas com os modelos e 

formas de gestão dos serviços desportivos municipais. 

Gallardo e Jiménez (2004) apresentam duas formas distintas de gestão 

desportiva, directa ou indirecta, contudo a forma de gestão a ser aplicada deve 

ser reflectida com base no tipo de actividade ou modalidade da organização 

assim como o próprio enquadramento em que se insere. Segundo os autores, é 

importante realçar que nenhuma das formas de gestão a serem apresentadas 

são melhores que as outras, pois cada uma será adequada às necessidades 

de cada sistema organizativo, e cabe ao gestor saber diferenciar qual é a 

melhor modalidade a adoptar para a sua organização. 

A administração pública de uma forma geral, mas especialmente a 

administração local, por ser a que está mais próxima do cidadão, ganhou fama 

por ser um organismo burocratizado, onde a rigidez de todos os procedimentos 

fazia com que a gestão se tornasse lenta e difícil. Por isso as directivas de 

gestão pública têm-se esforçado para encontrar dinâmicas novas de gestão, 

tendo em conta as margens legais que a Lei permite. Desta forma são 

apresentadas diferentes modelos de gestão que se poderão adequar a 

organizações com caracteres e dimensões distintas. 

Nem todos os sistemas são validos em todas as situações, nem as 

experiências positivas em um município podem-se transferir directamente para 

outro, sem ter em conta as características de cada município.  

Pode-se então concluir que a decisão de escolher um sistema de gestão ou 

outro deve ser precedido de um estudo técnico onde se analisam todas as 

variáveis necessárias para poder definir com certeza que tipo de gestão nos 

garantirá melhor a prestação de um serviço de qualidade cumprindo os 

parâmetros de eficiência, eficácia e economia.  
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1.2.2.1. Gestão directa  
 

A gestão directa é a que se realiza directamente pela Administração local, 

com o seu pessoal e garantindo a exclusividade da gestão dos equipamentos. 

Este tipo de gestão permite à Administração controlar de uma forma muito 

estrita a prestação de um serviço, uma vez que é o seu próprio pessoal o 

encarregado de prestar o serviço, dependendo do orçamento municipal e do 

gestor, a decisão de levar a cabo determinadas actividades ou actuações que 

se crêem convenientes prestar um serviço de qualidade.  

De acordo com Constantino (1999) dentro deste modelo pode-se optar por 

concessionar ou não espaços de uso, mas nunca transfere o controlo da 

decisão sobre a gestão do equipamento.  

Os municípios não devem entender a rentabilidade financeira como um fim 

em si mesma, pois se trata de um serviço público, contudo deve implementar 

uma gestão eficaz, que procure minimizar os custos de manutenção dos 

equipamentos assim como dos meios de avaliação permanentes.  

Este tipo de gestão directa engloba duas formas distintas. 

 

 

1.2.2.1.1. Integrada nos serviços desportivos do próprio município 
 

É a própria entidade local, a Câmara Municipal, que integra o serviço de 

gestão dos equipamentos desportivos municipais na sua estrutura orgânica e 

presta o serviço de forma directa, assume o risco da gestão, determina o 

pessoal municipal necessário para a correcta prestação do serviço, e financia-

lo com base nos orçamentos municipais. 

 

1.2.2.1.2. Com órgão especial de administração 
 

A diferença do caso anterior para este, é que a administração municipal 

cria um de organismo destinado exclusivamente a esta tarefa, podendo optar 

pela constituição de uma empresa municipal, preferencialmente quando a 

natureza e a dimensão dos equipamentos a isso apelam, por razões de eficácia 
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desportiva, uma maior agilidade e flexibilidade nos métodos de gestão social e 

financeira (Constantino, 1999, p 94). 

O órgão especializado deve estar formado por um conselho de 

administração nomeado pela câmara municipal, e o administrador pode ser 

nomeado pela autarquia ou pelo conselho de administração. 

O organismo autónomo goza de autonomia financeira, sendo-lhe atribuída 

um orçamento próprio assim como passa gerir o seu pessoal próprio 

diferenciado da entidade municipal. Ainda que a sua gestão seja controlada 

pela autarquia usufrui também de personalidade jurídica própria para todos os 

efeitos.  

Por parte da autarquia, há necessidade de controlar a sua gestão, tendo 

especial cuidado ao cumprimento dos objectivos a curto, médio e longo prazo, 

assim como as suas finanças (Sancho et al, 1997). O orçamento do organismo 

autónomo integra-se no orçamento geral municipal, devendo estar sujeito aos 

mesmos controles contabilísticos e económicos por parte da autarquia, 

Gallardo e Jiménez (2004). 

Segundo Sancho et al (1997), as vantagens que este organismo apresenta, 

são o aproveitamento mais racional das instalações desportivas, diversidade no 

aproveitamento, maior flexibilidade e agilidade na direcção e gestão do pessoal 

técnico estável. Os inconvenientes já dizem respeito ao aumento dos gastos 

com o pessoal e, mais importante, um possível factor limitativo ao 

aparecimento das iniciativas privadas. 

 
 
1.2.2.2. Gestão atribuída a outra entidade ou gestão concessionada 

 

De acordo com Gallardo e Jiménez (2004) a gestão indirecta começa a pôr-

se em prática na tentativa de resolver os problemas de rigidez administrativa 

que gere problemas à administração pública e que se revela antagónica às 

necessidades, cada vez mais dinâmicas, que dizem respeita à gestão 

desportiva da actualidade. Para Povill (1993) a estruturação de gestão indirecta 

só se torna viável se previamente tiver havido uma consolidação de gestão 
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directa em matéria desportiva municipal, de acordo com as necessidades 

mostradas pelo estudo da procura.  

Na nossa realidade na gestão atribuída a outra entidade, temos os 

exemplos das colectividades desportivas e/ou outras sem fins lucrativos. 

Na gestão concessionada a favor de uma entidade associativa ou privada, 

entidade pública municipal transfere para uma outra entidade a 

responsabilidade de gestão e da manutenção do equipamento que assumirá 

também o risco económico da prestação do serviço. Quando esta concessão é 

atribuída para uma entidade privada, deve ser feito um concurso público, com 

as devidas exigências e tramitações administrativas bem como a celebração de 

um contrato de concessão onde contam as obrigações das partes. Caso a 

transferência ocorra a favor de uma entidade associativa (clube ou 

colectividade desportiva), torna-se necessária a realização de um protocolo de 

cedência, da mesma forma que o anterior, definindo as obrigações de cada 

uma das partes. As questões mais pertinentes nestas situações são as que se 

reportam à manutenção e conservação do equipamento; o pagamento da luz e 

da água; bem como o tarifário a praticar. É importante salvaguardar, também, a 

constituição do corpo técnico; o plano de actividades para optimizar os 

equipamentos; os recursos humanos a afectar; a direcção e organização 

funcional; a exploração dos espaços complementares (por exemplo, o bar); 

renda mensal ou anual, a pagar à entidade proprietária, (Constantino, 1999, p. 

93). 

Este tipo tem a vantagem de enquadrar, na sociedade civil, tarefas de 

serviço público, ficando a administração local aliviada de tarefas e encargos 

suplementares. Como desvantagem, podemos apontar a dificuldade de garantir 

um regime de acessibilidade equilibrado. Por um lado, os privados, devido ao 

custos o serviço, por outro, os operadores associativos, tendem para a 

“privatização” a favor de um clube gestor, afastando os outros clubes.  
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1.2.2.3. Gestão Mista 
 

Neste modelo de gestão, verifica-se um compromisso entre a gestão directa 

e gestão concessionada. A entidade proprietária divide com uma outra entidade, 

a gestão do equipamento. Verificam-se razoáveis índices de eficácia, 

sobretudo os equipamentos desportivos que se localizam em estabelecimentos 

de ensino, durante o horário escolar, a direcção da escola responsabiliza-se 

pela gestão do equipamento; no período pós-escolar, uma entidade – 

associativa ou municipal, é responsável pela gestão. Esta é uma outra 

alternativa que deve ser devidamente protocolizada. As principais dificuldades 

residem no suporte dos custos de manutenção, pois não é fácil definir o que 

deve ser suportado por cada parte. Constantino (1999, p. 93).  

 

Nos últimos anos assistimos a uma mudança no que concerne à gestão dos 

equipamentos, por parte da Câmara Municipal. Para o autor supracitado torna-

se imprescindível encontrar diferentes formas das tradicionais, quanto aos 

modelos de gestão do desporto nas autarquias. Há que distinguir o pelouro 

como uma instância politica, dos serviços como instância técnica e por isso não 

devem ser confundidos. Por outro lado, verificamos que uma boa gestão apela 

ao espírito de iniciativa e de envolvimento das pessoas, a administração 

pública local é um mundo de obediência e de desresponsabilização. A filosofia 

moderna de gestão apela à criatividade na procura incessante de resposta aos 

problemas, recorrendo aos princípios, meios e recursos, que sejam 

considerados mais adequados face aos fins pretendidos. Contudo, a 

Administração pública, o que domina é a pré-determinação, onde se aplicam as 

regras pré-estabelecidas e quando não existem regras, primeiro procura-se 

defini-las e só depois se busca a solução. Segundo o mesmo autor, continua a 

imperar um modelo organizativo demasiadamente standardizado, muito 

centrado no cumprimento no cumprimento de procedimentos de acordo com a 

lei e muitas vezes, não satisfazer as verdadeiras necessidades dos cidadãos.  
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1.2.3. Gestão de Instalações desportivas nas autarquias 
 

“Dado que a amplitude da prática desportiva depende, entre outros 

aspectos, do número de instalações desportivas, da sua variedade e 

possibilidade de utilização, da planificação global destas instalações deve ser 

considerada como de competência dos poderes públicos, deve ter em conta as 

necessidades locais, regionais e nacionais, e deve compreender medidas para 

assegurar o pleno uso de instalações.” (Carta Europeia do Desporto, artigo 6º). 

O futuro dos Concelhos em termos de desenvolvimento desportivo, vai 

depender muito da qualidade de investimento e consequentemente na aposta 

da qualidade do equipamento (Gordinho, 2004). Segundo o autor, ainda hoje, 

se continua a assistir a situações negativas neste âmbito, dada a planificação, 

construção e gestão dos equipamentos não terem as melhores orientações, 

implicando elevados custos, que por vezes não justificam o numero de taxas de 

utilização.   

De acordo com esta temática, Sarmento e Oliveira (1999), refere quatro 

aspectos que caracterizam a realidade portuguesa, no que respeita à política 

de Gestão de Equipamentos desportivos: 

a) Não planeamos em rede; 

b) Não trabalhamos em equipas pluridisciplinares de projectistas; 

c) Não definimos previamente os modelos de gestão; 

d) Cedemos repetidamente ao conhecimento empírico, à gestão do imediato e 

à ilusão dos resultados a curto prazo. 

 

Segundo o autor supra mencionado, refere como consequência uma oferta 

de instalações desportivas desequilibrada e desadaptada com a procura, o tipo 

de actividades pretendidas de fraca qualidade, com pequena capacidade 

multidisciplinar e quase nula interactividade. 

As infra-estruturas desportivas constituem-se sem dúvida como um factor 

decisivo do desenvolvimento da prática de actividade física e desportiva. Desta 

forma, o planeamento da construção de tais infra-estruturas municipais deverá 

ter sempre presentes as necessidades dos munícipes e não apenas os desejos 

da prática federada existente. Serralheiro (2003). 
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Em Portugal, tem-se dado importância reduzida à gestão dos equipamentos 

desportivos, e a nível geral revela-se uma situação preocupante, que afecta 

todo o sector de infra-estruturas desportivas. Constantino (1999).  

No sector público, a administração local apresenta situações distintas que 

vão desde a privatização pura e simples dos equipamentos, normalmente a 

favor dos clubes e associações desportivas, até à gestão directa com razoáveis 

níveis de eficácia desportiva, mas com índices de insucesso financeiro em 

alguns casos graves. Mais recentemente, e de acordo com o presente estudo, 

têm surgido novas experiências locais, através da criação de empresas 

municipais que ficam encarregadas de gerir o património desportivo.  

Num panorama geral, observamos que os problemas de gestão dos 

equipamentos desportivos surgem devido à falta de planeamento prévio, sendo 

que raramente todas as variantes são equacionadas em termos rigorosos. Na 

maioria dos casos a gestão dos equipamentos é pensada em escasso tempo 

antes da concepção do equipamento, o que irá condicionar largamente o 

modelo de gestão, quando este deveria ser o elemento condicionador da 

estruturação e elaboração de qualquer instalação desportiva.  

Como já foi referido, a gestão de um equipamento tem de ser o resultado de 

um processo de planificação, começando por um estudo de viabilidade, no 

intuito de identificar as necessidades e definir o mercado alvo, e continua num 

projecto de gestão que se inicia quando se decide construir um novo 

equipamento.  

Para Constantino (1994), o planeamento dos equipamentos deve ainda 

estar interligado com a planificação urbanística que define a estrutura do 

concelho, definindo também a evolução das necessidades dos munícipes. 

A existência de uma adequada rede de instalações desportivas facilita o 

desenvolvimento desportivo e incrementa as suas possibilidades de 

financiamento. Por isso, para dispor de uma infra-estrutura básica, há que 

construí-la com a premissa de que seja suficiente para a exigência existente, 

contudo consciente que de que a prática desportiva gera novas exigências de 

espaços desportivos, e por isso, devem ser flexíveis, permitindo a adaptação e 

remodelação das existentes. Gallardo e Jiménez (2004). 
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Segundo Pires e Sarmento (1999) o conceito de equipamento desportivo 

está em profunda transformação devido à nova formulação e abordagem 

pragmática das instalações e ao recurso a soluções mais diversificadas, mais 

exigentes e mais adequadas à evolução das tendências do público, no que 

concerne a tempos livres e lazer.  

Atendendo à realidade evidente, ao nível autárquico, de impor uma politica 

de baixos custos, é importante também não descurar da qualidade do serviço, 

uma vez que dela irá depender a sustentação e durabilidade dos serviços. 

Desta forma, Constantino (1992) apresenta três factores fundamentais que 

evidenciam a qualidade do serviço de uma instalação desportiva: 

- a construção da instalação deve ser pensada em consonância com 

padrões de qualidade e de estética atraente para os utentes; 

- os recursos humanos de uma instalação devem pautar a sua actividade 

por elevados padrões de profissionalismo, de capacidade de atendimento e de 

disponibilidade funcional; 

- a manutenção e conservação da instalação não deve ser descurada. 

 

O autor refere que só assim se consegue cativar potenciais utentes para a 

utilização de uma infra-estrutura. Isto numa época em que a oferta de outras 

infra-estruturas, mesmo que não desportivas, apresentam sempre e cada vez 

mais elevados níveis de conforto e qualidade. 

De acordo com Constantino (1992), a gestão de um equipamento 

desportivo deve ser realizada no âmbito de seis planos: Gestão orçamental, 

financeira, comercial, do pessoal, material, actividades e ou serviços. Com 

base nesta estruturação iremos aprofundar cada um deles. 

 
 

1.2.3.1. Gestão Orçamental  
 

A gestão de uma instalação desportiva supõe a aplicação de um plano 

orçamental, que deverá se construído com base numa previsão das receitas e 

despesas.  

Pedro Silva 22



Revisão da Literatura 

A previsão das receitas resulta da oferta de serviços e actividades 

oferecidas de modo a obter o máximo rendimento (social e desportivo) do 

equipamento. Com base na avaliação dos custos de conservação e 

manutenção da instalação, resulta a previsão das despesas. Também deverão 

estar englobados os custos de afectação do pessoal e com a eventual 

afectação de verbas para “marketing” das actividades oferecidas. 

 

1.2.3.2. Gestão financeira 
 

Segundo Constantino (1992), existem dois objectivos essências na gestão 

financeira de um equipamento desportivo. Por um lado, deve-se assegurar que 

a instalação disponha de fundos disponíveis necessários para o seu apoio e 

manutenção correntes. Por outro lado controlar a rentabilidade das operações 

em que são aplicados esses fundos. 

 

1.2.3.3. Gestão comercial 
A gestão comercial de um equipamento desportivo pode ser tratada como a 

existência de um “produto” para oferecer a um “mercado” que procura esse tipo 

de produto. No contexto desportivo há que conhecer as necessidades e 

aspirações de prática desportiva das populações a que se destina o 

equipamento de forma a adequar a oferta à procura real ou potencial existente.  

É necessário ter em consideração que o mercado está segmentado, ou seja, 

há diversidade de interesses e necessidades desportivas, assim como o grau 

de satisfação da procura passando pela análise das entidades concorrentes no 

domínio da “oferta” desportiva.  

A gestão comercial é responsável por definir a politica de preços das 

actividades, do uso das instalações, e de serviços específicos das instalações. 

Constantino (1992) refere que a politica de preços deve adequar-se em função 

da natureza do equipamento e da necessidade, ou não, de recuperar 

investimentos de capital realizados. O autor ainda aponta alguns factores a ter 

em consideração ao definir a politica de preços: custo real do serviço; 

posicionamento do serviço no mercado; ciclo de vida do serviço; sensibilidade 
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do mercado ao preço; papel estratégico e de imagem de identidade proprietária 

(privado, publico, misto, etc.); tipo e grau de rentabilidade procurada; valor do 

serviço para o segmento a que se destina (classe baixa, média, média-alta, 

superior, etc.). 

 Constantino (1999), salienta que, mesmo em modelos de gestão directa de 

equipamentos desportivos municipais, devem ser aplicados tarifários, excepto 

casos de reconhecida incapacidade económica, que os utilizadores não 

possam suportar uma parte do custo da manutenção desse mesmo 

equipamento. A utilização de um equipamento desportivo pressupõe um custo 

real e parte desse custo deve ser suportada pelos utilizadores.  

O autor ainda refere que é errada qualquer opção que aponte para a 

gratuitidade total do uso de instalações, por razões culturais, que tem a ver 

com o valor do ponto de vista simbólico, e uma vez que toda a lógica da 

aquisição de bens e serviços pressupõe um pagamento e o desporto não tem 

razão para fugir a esse princípio. 

 
 

1.2.3.4. Gestão dos Recursos Humanos 
 

Neste âmbito é importante avaliar as necessidades de afectação do número 

de unidades e do perfil de funções de cada uma delas, tendo como base a 

natureza e concepção dos equipamentos e da automatização ou não de certo 

tipo de funções.  

Atendendo à redução de custos, uma vez, que o factor “pessoal” é aquele 

que tem maior peso na constituição do padrão de “despesas fixas”, Constantino 

(1992), salienta que é indispensável a obtenção de elevados níveis de 

produtividade e adoptar um princípio básico de polivalência de tarefas. São 

aconselháveis modelos de ajuste contratual que tenham como principio 

orientador a jornada continua de trabalho, assim como separar as 

necessidades de pessoal entre horas ou dias normais e/ou de maior frequência 

ou uso. 
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Constantino (1999) refere que a redução ao máximo das despesas não 

deve induzir à quebra da qualidade dos serviços. Este ainda refere que alguns 

dos serviços podem ser recorridos a modalidades de “outsourcing” com 

aquisição de serviços do exterior como por exemplo as equipas de limpeza, 

segurança e manutenção, limitando assim o recurso a um aumento excessivo 

do número de funcionários a afectar pelo próprio serviço municipal. 

No que respeita à área técnica, Gordinho (2004), refere que actualmente é 

impensável que se contrate, para os serviços desportivos de uma autarquia, 

pessoal que não tenha formação específica na área de educação física 

desporto, dependendo da área e tipo de intervenção que o técnico irá ter. 

Torna-se fundamental, para que haja desenvolvimento desportivo de qualidade, 

que este seja acompanhado por um enquadramento técnico acessível às suas 

condições de actuação, tornando acessíveis as actividades físicas desportivas 

ao maior número possível de munícipes. Constantino (1994) concorda, uma 

vez que só consegue atingir qualidade através do melhoramento da 

atractibilidade, segurança e enquadramento técnico. É de salientar que a 

preocupação não deverá apenas ter como critério de selecção o grau de 

formação académica, devendo os técnicos contratados ter sensibilidade para a 

pesquisa, para a formação continua, pessoas criticas e reflexivas, bem como 

pessoas acessíveis, sociáveis e receptivas, sendo devidamente adequadas às 

diferentes funções e/ou actividades a desempenhar. 

 

1.2.3.5. Gestão do Material  
 

No âmbito da gestão do material, supõe-se a afectação de adequados 

níveis de “stock” de materiais de tipo desportivo e outros, sempre com o intuito 

a satisfazer os níveis de procura dos serviços. Para controlar a gestão de 

material será necessário atender as seguintes exigências: controlo do material, 

através da elaboração e actualização do inventário; aquisição e reposição do 

material; definir regras para utilização do material; atender à manutenção do 

material. 
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1.2.3.6. Gestão das Actividades e/ou Serviços 
 

Constantino (1992) apresenta este plano como a razão de ser do próprio 

equipamento e é neste âmbito que se devem equacionar todas as operações 

necessária à rentabilização social e desportiva do equipamento, e dos 

diferentes serviços que ele pode prestar, supondo uma programação adequada 

atendendo à distribuição horária do diferente uso de instalações.  

Será com base na estruturação das actividades e serviços que se 

procederá à elaboração do Mapa das Instalações e do Programa Anual de 

Actividades, assim como os tempos de utilização e Critérios de Utilização das 

Instalações. 

 
De acordo com Sanchéz et al. (2006) dentro do sistema desportivo actual, 

as infra-estruturas desportivas constituem um elemento básico do mesmo, 

sendo cada dia maior a necessidade de aumentar o seu número, prestações, 

complexidade e qualidade, etc., o qual se traduz na necessidade de contar com 

recursos económicos que, como é sabido, são muito limitados. Por outro lado, 

as diferentes administrações públicas nem contam, nem são capazes de gerar 

recursos económicos suficientes, que sejam destinados ao sector de infra-

estruturas desportivas, que satisfação a exigência de construção das mesmas, 

especialmente as grandes instalações que, como grandes contentoras, são 

necessárias para o desporto espectáculo como meio de promoção desportiva, 

turística, social, etc. dos meios em que se desenvolvem. Para dar resposta às 

necessidades descritas e prestar os serviços identificados, as administrações 

públicas devem procurar novas formas de gestão e financiamento que 

impliquem a colaboração dos sectores público e privado.  

 
 
 
 
 
 
 

Pedro Silva 26



Revisão da Literatura 

1.3. Empresas Públicas Municipais  
 

1.3.1. Enquadramento legal  
 

Em Portugal, o primeiro passo em relação à legislação das empresas 

públicas municipais ocorreu com a publicação da Lei n.º 58/98, de 18 de 

Agosto – Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e Regionais, que 

recentemente foi revogada pela Lei n.º 53-F/2006 de 29 de Dezembro que 

estabelece (art.1º,1) o regime jurídico do sector empresarial local. Vejamos 

então uma breve revisão do seu conteúdo. 

A sua agregação e dependência à autarquia, vem referida no seu artigo 2º, 

2º, referindo que “As sociedades comerciais controladas conjuntamente por 

diversas entidades públicas integram-se no sector empresarial da entidade que, 

no conjunto das participações do sector público, seja titular da maior 

participação”. O artigo 3º, 1º. também refere que as empresas municipais são 

sociedades constituídas nos termos da lei comercial, nas quais os municípios 

podem exercer, de forma directa ou indirecta, uma influência dominante na 

“detenção da maioria do capital ou dos direitos de voto” (a), ou no direito de 

designar ou destituir a maioria dos membros do órgão de administração ou de 

fiscalização” (b). 

 O regime jurídico rege-se pela presente Lei, pelos respectivos estatutos e, 

subsidiariamente, pelo regime do sector empresarial do Estado e pelas normas 

aplicáveis às sociedades comerciais (artigo 6.º) 

No que respeita à criação das empresas de âmbito municipal, bem como a 

decisão de aquisição de participações que confiram influência dominante 

(artigo 8º, 1º), importa realçar que deveram acontecer sob proposta da câmara 

à assembleia municipal (a), devendo também ser comunicada à Inspecção-

Geral de Finanças e à entidade reguladora do sector (artigo 8º, 2º).  

 O contrato de constituição das empresas deve ser reduzido a escrito, 

salvo se for exigida forma mais solene para transmissão dos bens que 

sejam objecto das entradas em espécie (artigo. 8º, 3º); 
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 Se for constituída por escritura pública, é competente o notário privativo 

do respectivo município (artigo 8º, 4º); 

 A denominação das empresas municipais é acompanhada da indicação 

EM (artigo 8, 6º). 

 As entidades empresariais locais têm autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. (artigo 35º, 1º). 

 
 

1.3.1.1. Finalidades e Objecto social 
 

As Empresas Municipais têm obrigatoriamente como objecto a exploração 

de actividades de interesse geral, a promoção do desenvolvimento local, sendo 

proibida a criação de empresas de actividade de natureza exclusivamente 

administrativa ou de intuito predominantemente mercantil (artigo 5º, 1º), assim 

como empresas cujo objecto social não se insira no âmbito das atribuições da 

autarquia (artigo 5º, 2º) 

A gestão das empresas municipais deve articular-se com os objectivos 

prosseguidos pelas entidades públicas participantes no capital social, visando a 

satisfação das necessidades de interesse geral, a promoção do 

desenvolvimento local, assegurando a sua viabilidade económica (artigo 7º). 

 
 

1.3.1.2. Viabilidade económico-financeira e controlo 
 

O artigo 9.º da presente Lei refere que sob pena de nulidade e 

responsabilidade financeira a decisão de criação das empresas, bem como a 

decisão de tomada de uma participação que confira influência dominante, deve 

ser sempre precedida dos necessários estudos técnicos, nomeadamente no 

plano do projecto, na óptica do investimento, da exploração e do financiamento, 

demonstrando-se a viabilidade económica das unidades, através da 

identificação dos ganhos de qualidade, e a racionalidade acrescentada 

decorrente do desenvolvimento da actividade através de uma entidade 

empresarial. (1º) 
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A atribuição de subsídios ou outras transferências financeiras 

provenientes das entidades participantes no capital social exige a celebração 

de um contrato-programa, se o seu objecto se integrar no âmbito da função de 

desenvolvimento local ou regional (artigo 9º, 2º). 

O capítulo V do presente diploma pretende clarificar os pressupostos de 

controlo financeiro e outros deveres, nomeadamente na execução de 

documentos fiscais e de informação uma vez que as empresas ficam sujeitas a 

controlo financeiro destinado a averiguar a legalidade, economia, eficiência e 

eficácia da sua gestão (artigo. 26º, 1º), sendo que a Inspecção Geral de 

Finanças é a entidade competente de deste controlo financeiro (2º).  

O artigo 27º refere-se aos deveres especiais de informação aos titulares 

de participações sociais, neste caso, à câmara municipal, para obter o 

acompanhamento e controlo. As empresas devem (a) elaborar os projectos dos 

planos de actividades anuais e plurianuais; (b) projectos dos orçamentos 

anuais, incluindo estimativa das operações financeiras com o Estado e as 

autarquias locais; (c) documentos de prestação anual de contas; (d) relatórios 

trimestrais de execução orçamental; (e) quaisquer outras informações e 

documentos solicitados para o acompanhamento da situação da empresa e da 

sua actividade.  

Ainda será importante salientar que no que respeita ao estatuto do 

pessoal das empresas (artigo 45º) este pertence ao regime de contrato 

individual de trabalho (1º) e a contratação colectiva rege-se pela Lei geral (2º).  

 

 

1.3.1.3. Princípios Orientadores 
 

O artigo 19º é dedicado às empresas encarregadas de gestão de serviços 

de interesse geral, enumerando um conjunto de missões:  

a) Prestar os serviços de interesse geral na circunscrição local ou regional, 

sem discriminação das zonas rurais e do interior; 

b) Promover o acesso da generalidade dos cidadãos em condições 

financeiras equilibradas, a bens e serviços essenciais, procurando na medida 
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do possível adaptar as taxas e as contraprestações devidas às reais situações 

dos utilizadores, na óptica do princípio de igualdade material; 

c) Assegurar o cumprimento das exigências de prestação de serviços de 

carácter universal relativamente às actividades económicas cujo acesso se 

encontre legalmente vedado a empresas privadas e a outras entidades da 

mesma natureza; 

d) Garantir o fornecimento de serviços de gestão de actividades que exijam 

avultados investimentos na criação ou no desenvolvimento de infra-estruturas 

ou redes de distribuição; 

e) Zelar pela eficácia da gestão de redes de serviços públicos, procurando, 

designadamente, que a produção, o transporte e distribuição, a construção de 

infra-estruturas e a prestação do conjunto de tais serviços se procedam de 

forma articulada, tendo em atenção as modificações organizacionais impostas 

por inovações técnicas ou tecnológicas; 

f) Cumprir obrigações específicas, relacionadas com a segurança, com a 

continuidade e qualidade dos serviços e com a protecção do ambiente, 

devendo tais obrigações ser claramente definidas, transparentes, não 

discriminatórias e susceptíveis de controlo. 

 

 

1.3.2. Principais Indicadores como Modelo de Gestão Desportiva Local 
 
Quem trabalha nas autarquias locais conhece bem as dificuldades, 

sobretudo de natureza legal, que dificultam a obtenção de uma maior eficiência 

e eficácia na gestão dos equipamentos desportivos e a maior satisfação 

possível dos seus utilizadores (Pereira, 2000).  

Podemos apontar um conjunto de razões pelas quais se deve abdicar de 

uma gestão directa dos equipamentos, realizada pela Câmara Municipal: 

 Porque a legislação que norteia a actuação dos municípios, impede-os 

de agirem de modo mais eficiente e eficaz; 

 Porque se diminui o número de pessoas a afectar o Quadro do Pessoal 

das Câmaras Municipais; 
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 Porque há indicadores que apontam para a possibilidade de se realizar 

uma melhor gestão financeira dos equipamentos, mantendo-se o 

mesmo tipo de serviços e de preços praticados; 

 Porque a nível de uma empresa provavelmente será mais fácil obter 

outras fontes de receita a adoptar uma politica de “marketing” mais 

agressiva; 

 Porque através desta empresa será possível criar-se um Clube de 

Natação, e muitos casos inexistentes por falta de interesse de 

associativismo. 

O mesmo autor ainda apresenta algumas das vantagens da gestão feita 

por uma empresa pública municipal em relação à gestão directa pela autarquia. 

De acordo com Rui Ferreira e Vasconcelos Raposo (Gesloures) cit. por Pereira 

(2000) existe uma maior proximidade entre os órgãos de decisão e os 

equipamentos, os trabalhadores e a própria actividade; as empresas usufruem 

de autonomia patrimonial e financeira e um quadro legal mais flexível, o que 

torna a gestão mais ágil a diversos níveis.  

Pereira (2000), ainda apresenta outros convenientes das empresas 

municipais: 

 Um menor número, uma maior especialização e mais 

responsabilização e mais responsabilização dos recursos humanos; 

 A possibilidade de adopção de fórmulas que favoreçam os objectivos 

de gestão, na perspectiva de conseguir o equilíbrio custo - benefício; 

 Há maiores possibilidades de obter patrocínios de forma mais fácil; 

Contudo, nem tudo são convenientes, como já foi referido na segunda 

parte deste trabalho, há que adequar os modelos de gestão a cada realidade, 

contudo o autor identifica alguns dos inconvenientes que este modelo de 

gestão pode trazer. Desta forma, o facto de existir ainda um número reduzido 

de experiências testadas e de se tratar de uma legislação recente, encontramo-

nos ainda numa fase de adaptação a este modelo de gestão, quando não se 

pode por em causa a quantidade nem qualidade dos serviços e das actividades 

em curso. 
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Em forma de conclusão deste capítulo, podemos referir que o desafio 

maior que se coloca às câmaras municipais é a promoção de desporto e das 

actividades físicas para todos. O cidadão, o munícipe, deve ser entendido 

como o centro de todas as nossas 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 desportivas, 

tendo presente que, desta forma, estaremos a contribuir para diversos níveis 

(mais saúde, maior bem-estar, melhor qualidade de vida) para o objectivo 

principal da acção das autarquias locais.  
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Capítulo 2 – Estudo de caso da empresa municipal Feira Viva – 
Cultura e Desporto, E.M.  
 

2.1. Descrição da Empresa 
 

“Feira Viva Cultura e Desporto, Empresa Municipal. A Feira Viva é uma 

empresa, cujo único sócio é a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, que 

portanto detém 100% do capital social. A intervenção da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira na empresa municipal, consiste na nomeação do 

Conselho de Administração. Os mandatos do Conselho de Administração têm a 

mesma duração dos mandatos autárquicos”.  

Em 24 de Novembro de 2000, por deliberação da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira, foi constituída a Feira Viva, Cultura e Desporto, E.M., 

com início da sua actividade em Março de 2001. O primeiro conselho de 

Administração foi constituído por: Carlos Martins (Presidente), Delfim Silva 

(Administrador) e Paulo Sérgio Pais (Administrador Executivo). A empresa foi 

criada com o objectivo de gerir os Equipamentos Desportivos, Culturais e 

Sociais do Concelho de Santa Maria da Feira, nomeadamente promovendo e 

realizando actividades de animação desportiva, recreativa e cultural e 

iniciativas de carácter socio-económico e científico.  

 

2.1.1. Área de Intervenção 
 

O Feira Viva, E.M. distribui a sua actividade pela gestão de equipamentos 

desportivos, culturais e sociais, bem como a promoção de actividades de 

animação desportiva, recreativa e cultural e iniciativas de carácter sócio-

económico. A sua actividade reparte-se em três áreas distintas de intervenção: 

 A área de gestão dos Equipamentos Desportivos, nomeadamente a 

gestão das Piscinas de Santa Maria da Feira, de Fiães, Lourosa e São 

João de Ver, e ginásios adjacentes, assim como os pavilhões de Santa 

Maria da Feira e Arrifana; 
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 A área de animação e eventos culturais, onde se insere a gestão das 

Casas da Juventude (Arrifana, Lobão e Souto) e do Cine-Teatro António 

Lamoso, passando pela promoção da Viagem Medieval e Imaginarius; 

 A área de Educação Ambiental com a gestão do Parque Ornitológica de 

Lourosa. 

 

2.1.2. Organigrama da empresa municipal 
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2.1.3. Estatutos da Feira Viva – cultura e desporto, E.M. 
 

A empresa municipal facultou o documento referente aos estatutos da 

empresa (ver anexo 1), e desta forma será possível retirar os princípios 

reguladores estabelecidos no momento de criação. É importante realçar que no 

momento de início da sua actividade (Março de 2001), ainda vigorava a Lei n.º 

58/98, de 18 de Agosto – Lei das Empresas Municipais, Intermunicipais e 

Regionais, pressupondo que o documento foi realizado com base na referida 

Lei. Realcemos alguns aspectos mais relevantes, transcritos no documento que 

rege os estatutos da empresa. 

No que respeita à sua denominação e personalidade, o artigo 1º refere no 

ponto 1 que: 

“A Feira Viva, Cultura e Desporto, E.M. - Empresa Pública Municipal de 

Dinamização Cultural e Desportiva de Santa Maria da Feira, designada 

abreviadamente por EM, é uma empresa municipal dotada de personalidade 

jurídica, com autonomia administrativa e património próprio, a qual fica sujeita à 

tutela da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira.” 

 O artigo 2º clarifica o regime jurídico, sendo que “A EM rege-se pelo 

presente estatuto, pelas deliberações dos órgãos municipais, demais actos que 

as tenham aprovado e, subsidiariamente, pela legislação aplicável às empresas 

públicas e pelas normas de direito privado.”  

 Ao nível dos objectos e atribuições da empresa podemos repostemo-nos 

à análise do artigo 3º que refere que “A EM tem como objecto principal a 

administração e gestão de equipamentos desportivos, culturais e sociais, 

promoção e realização de actividades de animação desportiva, recreativa e 

cultural e iniciativas de carácter sócio-económico e científico.” (1); ainda que 

também “…pode exercer complementarmente actividades acessórias 

relacionadas com o seu objecto principal, designadamente actividades 

complementarmente ou subsidiárias das suas promoções e realizações, 

podendo ceder a título gratuito ou oneroso instalações e equipamentos para 

realizações idênticas promovidas por terceiros.” (2) 
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 A Câmara Municipal de Santa Maria da Feira pode delegar na Feira Viva, 

E.M. poderes respeitantes à prestação de serviços públicos (artigo 5º, 1º). 

 Passamos a enumerar então as atribuições e competências da empresa, 

previstas no artigo 6º (1) do respectivo documento: 

a) Proporcionar à populações a fruição dos equipamentos e instalações 

relacionados com a sua actividade, garantindo a sua manutenção e adequado 

funcionamento;  

b) Praticar os actos necessários à exploração dos seus bens e equipamentos; 

c) Contribuir para a promoção de eventos desportivos, recreativos e culturais 

da região de Santa Maria da Feira;  

d) Contribuir para a divulgação do património histórico e cultural do concelho de 

Santa Maria da Feira e suas gentes;  

e) Prestar ampla informação sobre as suas realizações, incentivando a 

participação nas actividades desportivas e culturais;  

f) Promover estudos, visando o conhecimento dos centros de interesse da 

população e dos diversos agentes, com vista a promoção de iniciativas 

conformes;  

g) Adquirir os bens, equipamentos e direitos a eles relativos necessários à 

prossecução das suas atribuições;  

h) Cooperar com as entidades interessadas na promoção de manifestações 

culturais, recreativas e desportivas;  

i) Exercer todas a actividades complementares e subsidiárias relacionadas com 

as anteriores ou outras que lhe venham a ser cometidas pela Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira dentro das atribuições da empresa;  

j) Praticar os demais actos necessários à prossecução das suas atribuições.  

 

 Interessante também será referir a intervenção da tutela exercida pela 

Câmara Municipal do concelho, com intuito de assegurar a supremacia do 

interesse público e a prossecução das atribuições municipais, transferidas para 

a EM (artigo 18º, 1º). Compreende então:   
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a) a definição dos objectivos básicos a prosseguir pela empresa, 

designadamente para efeitos de preparação dos planos de actividade e dos 

orçamentos; 

b) o poder de dar directivas e instruções genéricas ao conselho de 

administração no âmbito da política geral de desenvolvimento do sector; 

c) o poder de exigir todas as informações e documentos julgados úteis para 

acompanhar a actividade da empresa, bem como o de determinar inspecções 

ou inquéritos ao seu funcionamento ou a certos aspectos deste, 

independentemente da existência de indícios da prática de irregularidades. 

 

 Por fim analisemos os princípios básicos de gestão financeira e 

patrimonial (2), dispostos no artigo 19º, com o intuito de visar “a promoção do 

desenvolvimento local e a prestação de serviços de qualidade aos seus 

munícipes, assegurando o seu equilíbrio financeiro, com respeito pelo disposto 

nestes estatutos, regras legais e princípios da boa gestão empresarial.” (1): 

a) Adaptação da oferta à procura economicamente rentável, salvo quando 

sejam acordadas com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira especiais 

obrigações de interesse público, ou decorrentes de contratos – programa a 

celebrar; 

b) Obtenção de preços que permitam o equilíbrio da exploração a médio prazo; 

c) Obtenção de índices de produtividade compatíveis com padrões 

internacionais; 

d) Evolução da massa salarial adequada aos ganhos de produtividade e ao 

equilíbrio financeiro da exploração; 

e) Subordinação de novos investimentos a critérios de decisão empresarial, 

nomeadamente em termos de taxa de rentabilidade, período de recuperação 

do capital e grau de risco, excepto quando sejam acordados com a Câmara 

Municipal de Santa Maria da Feira outros critérios a aplicar; 

f) Adequação dos recursos financeiros à natureza dos activos a financiar; 

g) Compatibilidade da estrutura financeira com a rentabilidade da exploração e 

com o grau de risco da actividade; 
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h) Adopção de uma gestão previsional por objectivos, assente na 

descentralização e delegação de responsabilidade e adaptada à dimensão da 

empresa. 

 No que se refere ao controlo e instrumentos de previsão e planeamento, 

o artigo 20º obriga à realização de um conjunto de documentos, 

nomeadamente planeamentos anuais financeiros; orçamentos de investimento, 

tesouraria e exploração; demonstração dos fluxos de caixa e contratos 

programa. Os relatórios de prestação e aprovação de contas têm referência a 

31 de Dezembro, com a entrega dos documentos dispostos no artigo 30º. 

 

 
2.2. Caracterização da sua área de intervenção no âmbito desportivo 
 
  De acordo com a descrição da empresa, esta ocupa outras áreas de 

intervenção para além do âmbito desportivo. Contudo nesta parte, 

concentremo-nos apenas na descrição dos equipamentos desportivos do 

património da empresa, evidenciando os serviços que neles promovem, assim 

como uma breve descrição dos principais eventos que a empresa municipal 

promove. 

 

 

2.2.1. Equipamentos Desportivos  
 
2.2.1.1. Piscina Municipal de Santa Maria da Feira 
 
Características: 
Dois tanques cobertos, um semi-olímpica com as dimensões de 25.0 x 12.5 

metros, constituída por 6 pistas, e outra, de aprendizagem com as dimensões 

de 12.5 x 6.0 metros, equipada com rampa de acesso e cadeira hidráulica para 

portadores de deficientes. Profundidade: Piscina de 25 metros: 1.80 (máxima) 

1.10 (mínima); Piscina de 12 metros: 1.10 (máxima) 0.80 (mínima) 
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Modalidades Aquáticas - Adaptação ao meio aquático; Aperfeiçoamento; 
“Aquagames”; Aulas personalizadas; Hidroginástica; Hidroterapia; Iniciação; 
Manutenção; Natação para bebés; Natação sincronizada; Escola de Natação – 

possui um programa técnico-pedagógico organizado por níveis de 

aprendizagem, que juntamente com a idade cronológica do utente, constituem 

os principais critérios para a formação das classes. Outras modalidades: 

Natação adaptada; Surf e Bodyboard; Mergulho e classes familiares. 
 

Actividades adjacentes 
 Sala de Musculação e Cardio-fitness 
 “Studio” destinado a modalidades de academia: Ginástica Postural; yoga; 

ginástica localizada; ginástica de manutenção; aeróbica; “Body combat”; 

“Push Power”;  dança infantil; danças latinas; dança jazz;  
 
 
2.2.1.2. Piscina Municipal de Fiães 
 
Características: 
Dois tanques cobertos, uma semi-olímpica com as dimensões de 25.0 x 12.5 

metros, constituída por 6 pistas, e outra, de aprendizagem com as dimensões 

de 12.5 x 9.0 metros, equipada com rampa de acesso. Profundidade: Piscina 

de 25 metros: 1.60 (máxima) 1.10 (mínima); Piscina de 12 metros: 1.10 

(máxima) 0.80 (mínima). 

Modalidades: Natação; Hidroginástica e regime livre  

 
2.2.1.3. Piscina Municipal de Lourosa 
Características: 
Piscina coberta, semi-olímpica com as dimensões de 25 metros, constituída por 

6 pistas. Profundidade: 1.60 (máxima) 1.10 (mínima). 

Modalidades: Natação; Hidroginástica e regime livre  

 

 

Pedro Silva 39



Estudo de caso da empresa municipal Feira Viva – Cultura e Desporto, E.M.  

Actividades de academia adjacentes 
 Sala de musculação e cardio-fitness mais “studio” para aulas de grupo 

 
 
2.2.1.4. Piscina de São João de Ver  
 
Características: Piscina descoberta de verão, com cobertura insuflável de 

Inverno. Semi-olímpica comas dimensões de 25 x 12.5 metros, constituída por 

7 pistas. Profundidade máxima 2 metros; mínima 1 metro. 
Modalidades: esta piscina é ocupada essencialmente com o clube desportivo 

Feirense, para os treinos de natação. Durante o verão pode ser removida e 

cobertura e abrir ao público para lazer. 

 

2.2.1.5. Pavilhão Municipal de Santa Maria da Feira 
 

O pavilhão da “Lavandeira” é maioritariamente ocupado pelo Clube 

Académico da Feira nas suas modalidades de Hóquei em patins, futsal e 

ginástica de trampolins. Apresenta um campo de hóquei com as dimensões 

oficiais e com uma bancada lateral. Um outro compartimento é destinado 

ginástica de saltos e um terceiro onde são promovidas aulas de artes marciais 

e defesa pessoal. 

Por vezes, o campo de hóquei chega a ser cedido ao clube desportivo Feirense, 

na sua modalidade de Andebol. 

  

2.2.1.6. Pavilhão Municipal de Arrifana 
 

O pavilhão de Arrifana é um pavilhão pertencente a uma escola da 

freguesia de Arrifana e apenas e da responsabilidade de gestão da Feira Viva 

após as 18h30. É explorado para treinos e jogos de Futsal das equipas de 

Sanfins, Arrifanense, São João de Ver e para o Andebol do Clube Desportivo 

Feirense. 
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2.2.2. Eventos Desportivos 
 
2.2.2.1. “24 Horas a Nadar” 
 

Nos dias 21 e 22 de Novembro de 2005 realizou-se este evento. Contou-

se na abertura com a presença de diversos convidados das diversas 

modalidades desportivas do concelho de Santa Maria da Feira, o Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira que deu o apito da 

partida das 24 horas a nadar sem parar, juntamente com o Sr. Secretário de 

estado, Dr. Hermínio Loureiro e o Sr. Presidente do conselho de administração 

da Feira Viva, E.M., Dr. Carlos Martins.  

Do programa extenso participaram 1865 pessoas (inscrições prévias). O 

programa continha bastante animação e atracções ao nível da promoção de 

diversas modalidades e classes aquáticas, assim como a actuação de alguns 

artistas. O evento envolveu a participação de mais de 2000 pessoas entre 

bebés, crianças, jovens e adultos nas piscinas municipais de Santa Maria da 

Feira.  

O evento alcançou o certificado no livro do “guiness” com a superação 

da maior estafeta humana durante 24 horas a nadar.  

  

 

2.2.2.2. Taça Nacional de Triatlo 
 

No dia 10 de Julho de 2005, o Concelho de Santa Maria da Feira 

recebeu pela primeira vez, a realização de uma prova a nível nacional com a 

modalidade de Triatlo, nomeadamente a taça de Portugal da modalidade, 

contando também com a presença de alguns atletas nacionais de destaque. 

 

2.2.2.3. “EuroZone 2004” e “Worldzone 2006” Feira 
 

Estes eventos vieram na consequência dos campeonatos europeu e 

mundial de futebol respectivamente. O objectivo foi proporcionar à população a 
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oportunidade de assistirem aos jogos dos respectivos campeonatos, num ecrã 

gigante de grande qualidade e num ambiente de festa. Aliado ao evento foram 

realizadas outras actividades e serviços, nomeadamente o serviço de bar; 

torneios de play-station e skills, vídeos promocionais do concelho, musica ao 

vivo, “DJ’s” convidados, insufláveis e outras actividades desportivas. O mesmo 

ocorreu na zona envolvente das piscinas e revelou-se um grande sucesso 

tendo a sua dimensão aumentado em 2006 no campeonato do mundo.  

 

 

Estes são exemplos de alguns dos eventos mais marcantes ao longo da 

existência da Feira Viva, no que se refere ao âmbito desportivo. É de relevar 

que de uma forma geral os eventos têm bastante projecção englobando a 

participação de bastantes pessoas do município, e desta forma permitindo a 

promoção desportiva e participação da população em momentos de cultura 

desportiva e proporcionando “momentos de felicidade” através do espectáculo. 

Também existe uma componente bastante importante ao nível da promoção da 

imagem da própria empresa e divulgação dos serviços que ela disponibiliza. 

 

 
2.3. Linhas Orientadoras de Gestão 
 

De acordo com a sua área de intervenção, a Feira Viva, E.M. nasceu 

com o intuito de gerar momentos de felicidade elevando a qualidade de vida 

das populações, privilegiando o Concelho de Santa Maria da Feira, baseando-

se em elevados padrões de qualidade ao menor custo possível, perspectivando 

a melhoria contínua dos produtos e serviços, na procura constante de exceder 

as expectativas dos clientes. 

A empresa assume como princípios da sua gestão e principais linhas de 

acção: 

 A promoção do desenvolvimento local e a prestação de serviços de 

qualidade aos munícipes; 
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 A obtenção, sempre que possível, de preços que permitam o equilíbrio 

da exploração a médio prazo (utilizador – pagador); 

 A obtenção de índices de produtividade compatíveis com os padrões 

internacionais;  

  Maximização de qualidade; 

 Na motivação e formação continua dos colaboradores; 

 Forte aposta no “Marketing In” 

 Rigor orçamental e na constante procura de novas soluções. 

 

 

2.3.1. Gestão de Qualidade 
 

Reconhecendo a qualidade como investimento que se reveste de uma 

importância significativa, cuja melhoria conduz a uma maior produtividade, a 

empresa adoptou algumas estratégias para gestão de qualidade, tendo como 

âmbito a certificação de todas as actividades associadas aos equipamentos 

desportivos, nomeadamente as Piscinas Municipais do Concelho de Santa 

Maria da Feira, ao Parque Ornitológico de Lourosa e aos órgãos de apoio a 

estas actividades (sede). Esta política pretende evidenciar o comprometimento 

da Administração na implementação dos requisitos do Sistema de Gestão da 

Qualidade segundo o modelo definido nas normas NP EN ISSO 9001:2000, 

adaptado à sua organização e tipo de negócio, e dirigido para a aplicação 

efectiva dos seguintes Objectivos de Qualidade: 

 Garantir a obtenção da desejada melhoria continua; 

 Melhorar a satisfação de todas as partes interessadas;  

 Aumentar a durabilidade e fiabilidade dos equipamentos e infra-

estruturas; 

 Melhorar o desempenho dos fornecedores; 

 Promover o desporto e o lazer elevando a qualidade de vida dos utentes 

com a geração continua de momentos de felicidade; 
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 Transmitir ensinamentos direccionados para a conservação de espécies 

e da natureza em geral, expectativas dos visitantes e potenciais 

visitantes. 

 
2.3.2. Gestão dos Recursos Humanos 
 

A gestão de recursos humanos é parte fundamental para a qualidade dos 

serviços prestados. Nesta caso iremos apresentar de que forma os recursos 

humanos se distribuem pelas diferentes ares de intervenção.  

 

 

2.3.2.1. Pessoal por sectores 
 

Departamento % 2005 

Serviços Centrais 7 10 

Instalações Desportivas 29 39 

Professores de Actividades 
Aquáticas (P. Serviços) 48 66 

Parque Ornitológico 8 11 

Actividades Culturais 8 11 

Total 100 137 

 
 Como podemos perceber através da análise da tabela acima 

referenciada, a grande maioria dos recursos humanos destinam-se aos 

serviços e Instalações Desportivas (77%), dividindo-se pela gestão e 

manutenção das Instalações Desportivas (29%) e pelas Actividades Aquáticas 

(48%) que revela notoriamente a grande relevância que existe em torno das 

Piscinas geridas pela empresa. Também convém realçar que estes professores, 

que ocupam a grande maioria dos recursos humanos da empresa, encontram-

se em regime de prestação de serviços, enquanto os restantes pertencem ao 

quadro da empresa.  
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2.3.2.2. Relação Estatística de idades, habilitações, tipo de contrato 
 

No que respeita às idades do pessoal a média de idades dos 

funcionários é de 35 anos e maioria dos funcionários são do sexo feminino. 

Em relação às habilitações literárias a representação do grau de ensino 

superior é superior às restantes habilitações literárias (37%) uma vez que é um 

dos requisitos da empresa no recrutamento do pessoal técnico.  

 Em relação ao tipo de contratação, 12% dos funcionários possuem 

contrato a termo certo, sendo que grande maioria, 88%, têm contrato a termo 

incerto, o que designa que pertencem aos quadros da empresa. 

 

 Podemos ainda salientar que está estabelecido no Manual de 

Acolhimento do funcionário da empresa, que têm direito a formação continua, 

uma vez que “no ano de contratação, o trabalhador tem direito à formação após 

6 meses de duração do contrato…” (6.8., a)); desta forma “o trabalhador deve 

assegurar um número mínimo de horas de formação certificada..:” (b). Este 

aspecto demonstra que a empresa rege os seus princípios numa perspectiva 

de desenvolvimento e melhoria constante, que passa pela valorização e 

formação dos funcionários. 
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Capítulo III – Metodologia do Estudo 

 

 

3.1. Instrumentos de análise do estudo 
 
Para procedermos ao estudo foi utilizada uma metodologia em função dos 

objectivos da investigação. A metodologia utilizada na recolha de dados 

ocorreu através da realização de entrevistas semi-directivas ou semi-

estruturadas, para a qual elaboramos um guião (ver Anexo 1) que incluiu seis 

questões abertas e relacionadas com os parâmetros incluídos na revisão 

bibliográfica do presente estudo. De acordo com Quivy (1998, p. 74) este tipo 

de entrevista é sempre solicitado pelo investigador e tem como linhas 

orientadoras o tema escolhido pelo autor. Contudo o autor supracitado também 

refere que as entrevistas permitem tomar consciência das dimensões e dos 

aspectos de determinado problema. No caso concreto do estudo, as questões 

incluídas no guião, pretendem elucidar acerca das opções tomadas na 

adopção dos modelos de gestão e pelos aspectos de gestão mais evidentes e 

posteriormente contrapor ou fundamentar com referências bibliográfica da 

matéria em estudo. 

As entrevistas foram realizadas a três intervenientes directos da Empresa 

Municipal Feira Viva, Cultura e Desporto E.M. nomeadamente o Dr. Amadeu 

Albergaria, membro do Conselho de Administração da empresa e Vereador do 

Pelouro da Educação, Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de 

Santa Maria da Feira; o Dr. Paulo Sérgio Pais, Administrador Executivo da 

Feira Viva E.M. e Dr. Jorge Amorim, director dos Equipamentos desportivos da 

empresa municipal. As entrevistas ocorreram, respectivamente, nos Paços do 

Município, no gabinete do Vereador do Pelouro da Educação, Cultura, 

Desporto e Juventude; nas instalações dos serviços centrais da Feira Viva – 

Cultura e Desporto E.M. e por último nas Piscinas Municipais de Santa Maria 

da Feira.  

A efectivação das entrevistas ocorreu entre os meses de Outubro e 

Novembro de 2007 após pedido de autorização e agendamento, sendo 
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entregue a cada um dos entrevistados um ofício informativo, formalizando o 

pedido de colaboração e contextualizando o estudo. Todos os entrevistados 

revelaram disponibilidade para colaborar aquando da solicitação das 

entrevistas, assim como na sua efectivação.  

A informação proveniente dos entrevistadores relativamente às questões 

expressas no guião da entrevista, foram registadas em papel e posteriormente 

analisadas.  

Para além das entrevistas procedeu-se à recolha e análise de alguns 

documentos e informações acerca de legislação, património desportivo e outros 

eventos e dinâmicas que a empresa promove em termos desportivos, que 

foram fundamentais para a caracterização da Feira Viva Cultura e Desporto, 

E.M.  
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Capítulo IV – Apresentação e Discussão dos Resultados 

 
4.1. Apresentação dos Resultados - Tarefa Descritiva 

 
 Esta parte do estudo destina-se unicamente à descrição do conteúdo 

das entrevistas, de acordo com as respectivas questões incluídas no Guião, 

que foram colocadas, da mesma forma, a cada um dos entrevistados.  

 

4.1.1. Entrevista n.º1.  
A entrevista 1 foi realizada ao Dr. Paulo Sérgio Pais, Administrador Executivo 

da Feira Viva – Cultura e Desporto, E.M. 

 

Pergunta 1 - Principais limitações numa gestão directa realizada pela 
entidade municipal 

 
 O entrevistado foi bastante breve e conciso a definir as principais 

limitações da gestão desportiva ao nível da câmara municipal. Desta forma, 

enumera a falta de rapidez na resposta; pouca apetência para inovar; rigidez 

dos regulamentos e legislação. Para além destes aspectos o Dr. Paulo Sérgio 

Pais realçou a atenção reduzida aos recursos humanos internos pertencentes 

aos quadros da Administração local, uma vez que existe falta de envolvimento 

e motivação das pessoas no trabalho. 

 
Pergunta 2 - Quais os Motivos que levaram à criação da empresa? Porque 
seria pertinente implementar este modelo de gestão no Concelho de 
Santa Maria da Feira? Porque os serviços do município não eram capazes 
de corresponder com as necessidades desportivas do concelho? 
 
 Os motivos de criação da empresa vieram corresponder com as lacunas 

existentes no antigo modelo de gestão e atender às necessidades do sector 

desportivo. O entrevistado que um dos grandes motivos para a sua criação 

esteve relacionado com a necessidade de criar uma dinâmica empresarial que 
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permitisse auto-sustentabilidade económica dos equipamentos. A Feira Viva 

nasceu para rentabilizar as Piscinas Municipais em primeiro lugar e foi nestas 

que centrou toda a sua atenção e que ainda absorve no momento a maioria 

das responsabilidades da empresa em termos desportivos. Torna-se mais 

viável a maximização da utilização da “capacidade instalada” das instalações.  

O entrevistado refere que anteriormente existia uma incapacidade de 

introduzir factores de gestão racionais, para maximizar os recursos existentes. 

Para colmatar, exemplifica com algumas preocupações ao nível da gestão das 

piscinas municipais onde existe a preocupação de avaliar constantemente qual 

a percentagem de utilização, em relação à capacidade instalada que cada 

estrutura permitem. São repensadas as estratégias para levar estes valores ao 

máximo, de acordo com as exigências de uma piscina municipal. Uma vez que 

se trata de uma piscina municipal existe a obrigatoriedade de manter pelo 

menos uma pista de utilização livre em todos os horários.  

 

Pergunta 3 - Identifique os benefícios que a Feira Viva, E.M. veio trazer na 
promoção desportiva e na acessibilidade da população à actividade física 
e desportiva. 
 

O administrador executivo da empresa será a pessoa mais pertinente 

para falar da afectação da empresa ou impacto que esta terá causado na 

população. Aos seus olhos a criação da empresa veio oferecer o que até à data 

ainda não existia no concelho e que segundo o mesmo, ainda não se vê em 

qualquer lado. Com a mesma determinação ainda refere que a Feira Viva 

trouxe a oportunidade de proporcionar “momentos de felicidade”, de integração 

das pessoas, de incutir hábitos saudáveis e bem-estar dos munícipes.  

A empresa municipal incutiu maior dinamização na oferta desportiva do 

concelho de Santa Maria da Feira. Como consequência, o número de 

utilizadores das infra-estruturas desportivas aumentaram e sua regularidade no 

acesso aos serviços desportivos.  

Ainda refere a grande aposta na diversidade das actividades desportivas. 

Esta expansão parte das piscinas municipais, como pólo de atracão da 
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população, e aproveitar ou acrescentar espaços adjacentes para promoção das 

restantes actividades.  
 

Pergunta 4 - Identificação do público-alvo dos serviços promovidos ou 
dimensões desportivas a que a empresa apresenta prioridade. 
 
 Como já foi referido anteriormente a Feira Viva, ao nível desportivo, 

intervém maioritariamente na gestão das piscinas, dai que os serviços 

desportivos oferecidos passam em grande parte pela natação e as restantes 

modalidades aquáticas.  

Contudo, o Dr. Paulo Sérgio Pais refere que a exploração das instalações, 

permitiu ampliar a oferta com restantes modalidades caracterizadas por 

modalidades de recreação-lazer e saúde (ginásio, aulas de grupo, entre outros). 

Este é o âmbito de intervenção e a intenção é diversificar cada vez mais a 

oferta para chegar a toda a população. 
Ainda esclareceu que, inicialmente, a empresa tinha criado o seu próprio 

clube de natação, para desenvolver competição, contudo o Clube Desportivo 

Feirense, decidiu iniciar esta modalidade no clube, usufruindo das instalações. 

A competição deixou de existir nos serviços da empresa, contudo encontraram 

alternativas para o clube não limitar a rentabilidade das piscinas municipais, 

uma vez que usufruem das piscinas gratuitamente. Desta forma, foi 

remodelada outra piscina de uma freguesia vizinha, pouco rentabilizada, e 

assim o clube apenas executa os treinos na mesma. A competição continua a 

ser estimulada em algumas classes do Feira Viva, com intuito ocasional para 

estimular os intervenientes, criando-se torneios entre as piscinas do concelho e 

outros clubes. Também os serviços da empresa funcionam como escola de 

formação de possíveis atletas do clube.  
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Pergunta 5 - Pontos fortes que contribuem para a ascensão da empresa. 
Alguns inconvenientes ou situações menos benéficas neste modelo de 
gestão. 
 

Ao responder a esta questão o entrevistado não hesitou em referir que 

os Recursos Humanos são o grande ponto forte da empresa aliando a 

motivação no trabalho, dedicação e entrega da equipa. O administrador lidera a 

equipa de trabalho com bastante energia apelando a espírito de equipa, 

incutindo ambição e traçando os objectivos muito claramente. Existe uma 

responsabilização dos funcionários, ao mesmo tempo, confiança no seu 

trabalho e nas suas capacidades.  

Existe uma política de melhoria contínua, de aperfeiçoamento constante, 

procura de novas ideias e soluções, através do envolvimento de todas as 

pessoas, as reuniões de “brainstorming”, a criação de um espírito positivo, a 

abertura a novas sugestões, o agendamento das reuniões e sua produtividade, 

o “benchmarketing”.  

Muito incentivo à formação continua dos recursos humanos, com 

exigências a este nível e com promoção de formações internas para técnicos, 

com intuito de melhorar a qualidade dos serviços. A este nível, refere que foi 

bastante importante processo de certificação da empresa, uma vez que foram 

criados procedimentos de controlo, avaliação e constante correcção dos erros 

cometidos. O sistema de avaliação dos colaboradores; a politica de 

remunerações (prémios de desempenho); trabalhar constantemente o 

marketing interno e o sentimento de pertença; existência de oportunidades, são 

valores muito presentes na empresa que acredita que “cada organização vale 

pelas pessoas que tem”. O destinatário admite que as reclamações são uma 

“dádiva” para solucionar um problema que até então ainda não tinham 

conhecimento e daí uma oportunidade para melhorar. 

 

Também incluiu a imagem e comunicação como aposta forte da 

empresa, para chegar cada vez mais próximo da população. Existe um 

departamento específico para esta área, assim como cada evento ou projecto 
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pressupõe a avaliação do seu impacto ao nível dos “media”. É feita, através de 

uma empresa especializada para o efeito, a análise do impacto social e 

económico de cada evento e da sua abrangência ou afectação em todas a 

realidades de comunicação. Isto revela-se muito importante e vantajoso para 

angariação de “sponsors” para futuros eventos, assim como conhecimento 

desses valores e da sua variação de ano para ano. 

 

Pergunta 6 - Partindo do percurso evolutivo da empresa, prediga qual 
será o futuro, e quais os aspectos que pretende melhorar, no que respeita 
ao desenvolvimento desportivo. 
 

O destinatário refere que há necessidade de continuar o trabalho que 

tem sido feito. A partir das piscinas municipais, criar pólos de dinamização 

desportiva, de recreação e de lazer. Os projectos são de aumento das áreas 

envolventes para acrescentar sempre mais à oferta. Refere mesmo, Piscina, 

Ginásio, SPA, relaxamento.  
Nas restantes piscinas municipais garantir o mesmo percurso das 

piscinas da freguesia de Santa Maria da Feira, com inclusão de ginásio e salas 

para modalidades de academia. 
Continuar a luta pela promoção de “momentos de felicidade” para a 

população, primando sempre pela qualidade dos serviços ao mais baixo custo. 
 
4.1.2. Entrevista n.º2  
 
A entrevista 2 foi realizada ao Dr. Amadeu Albergaria, Administrador da Feira 

Viva, E.M. e Vereador do Pelouro da Educação, Cultura Desporto e Juventude 

da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira 

 

Pergunta 1 - Principais limitações numa gestão directa realizada pela 
entidade municipal 

O entrevistado apresenta como limitação o modelo de Administração 

Autárquica actual, nomeadamente o regime de contratação do funcionário 
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público. Os horários são estandardizados e bastante limitantes, não se 

enquadrando com realidade dos serviços desportivos (Ex. um pavilhão ou 

piscinas teria que pagar horas extras a um funcionário público após as 5 da 

tarde, quando apenas após este horário, é que a utilização dos mesmos é 

maior.) obriga a custos bastantes elevados, só no pagamento de salários. 

Enunciou um breve resumo do início da dinamização das autarquias em 

Portugal, referiu que na década de 90, as autarquias começaram a investir em 

infra-estruturas e equipamentos desportivos, contudo a administração local 

ainda não estava preparada para lidar com as exigências ao nível da gestão 

das mesmas instalações. Sobretudo salientou que problema da implementação 

de instalações não se depara com a sua criação, mas sim com a sua 

manutenção e gestão, que deve ser bem conduzida para não cair no caso de 

grandes instalações que não conseguem, nem rentabilizar os espaços para 

suportar os custos da sua manutenção, tornando-se em despesas muito 

elevadas a serem suportadas pelo município. 

 

Pergunta 2 - Quais os Motivos que levaram à criação da empresa, porque 
seria pertinente implementar este modelo de gestão no Concelho de 
Santa Maria da Feira? Porque os serviços do município não eram capazes 
de corresponder com as necessidades desportivas do concelho? 
 

A procura da eficácia na gestão dos equipamentos. A Feira Viva teve 

como grande propósito, no seu início, a gestão das piscinas municipais, uma 

vez que é uma instalação que carece de um acompanhamento muito presente 

e especifico e uma gestão muito dinâmica, às quais a administração sem um 

órgão especial não consegue atender.  
Referiu que é completamente de acordo em relação a criação de 

empresas públicas municipais no que respeita aos âmbitos desportivos e 

culturais, contudo também defende que não é solução para tudo. No campo 

desportivo é sem duvida a melhor forma de solucionar os problemas mais 

rapidamente e sobretudo gerir mais eficazmente, no que respeita aos 

mecanismos de operacionalização dos serviços e capacidade de mudança em 
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função das necessidades dos mesmos equipamentos ou dos munícipes que os 

frequentam.  
 

Pergunta 3 - Identifique os benefícios que a Feira Viva, E.M. veio trazer na 
promoção desportiva e na acessibilidade da população à actividade física 
e desportiva. 
 

O Vereador do desporto no concelho refere que a empresa possibilitou a 

democratização de uma diversidade de actividades desportivas, 

fundamentalmente as aquáticas, disponibilizando esses serviços para a 

população do concelho.  
Ao nível da participação, veio para aumentar os índices de actividade 

física dos munícipes. Referenciou que a população Feirense, actualmente, 

apresenta níveis de prática desportiva maiores que a média portuguesa, 

contudo ainda inferiores à média dos países europeus, o que revela que a 

intenção é melhorar e desenvolver para a aproximação desses valores ao nível 

europeu. 
No desporto de competição, a natação ganhou uma grande projecção no 

concelho, que até então não tinha. Permitiu a instalação da competição no 

sector e perspectivas de constante melhoria da sua dimensão.  
Dinamização do desporto adaptado, com projecto de competição para 

indivíduos com necessidades educativas especiais, assumindo também 

actividades de reabilitação física e hidroterapia para aqueles que não reúnem 

condições para competir. 
 

Pergunta 4 - Identificação do público-alvo dos serviços promovidos ou 
dimensões desportivas a que a empresa apresenta prioridade. 
 

O Dr. Amadeu Albergaria como vereador do desporto preocupou-se, em 

primeira-mão a esclarecer que a gestão desportiva municipal, não era toda 

responsabilidade da empresa municipal. A própria administração gere de forma 

directa duas áreas distintas no âmbito desportivo. Em primeiro lugar, presta o 
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apoio ao associativismo desportivo e aos clubes do concelho, salientou que 

assim teria de ser uma vez que estas estruturas necessitam de subsídios e 

apoio a nível financeiro que a empresa municipal não teria capacidade para 

corresponder. Também está responsável pela gestão de outros pavilhões e 

polidesportivos do concelho que não foram “incluídos” na responsabilidade da 

Feira Viva, E.M.  
Outra competência que não deixou de ser da responsabilidade da 

câmara municipal é a promoção do “Desporto para Todos”, através de diversos 

eventos desportivos destinados à população em geral, com o intuito de 

sensibilizar a população para a adopção de hábitos de prática desportiva. 

Referiu que estes eventos não pretendem ser regulares, ocorrendo 

pontualmente (um dia, ou uma tarde com determinado tema ou prática) que se 

vão repetindo ao longo dos anos, ou mesmo outros apenas sazonais (no verão, 

por exemplo), ocorrendo por determinado período.   

A Feira Viva, E.M. nasceu com o intuito de garantir uma gestão mais 

eficaz das piscinas municipais e ao longo do tempo foram nascendo outros 

projectos. Também é responsável pela realização de alguns eventos de 

carácter desportivo e cultural. As máximas da empresa estão bem evidentes, 

sendo que o seu lema é proporcionar à população “Momentos de Felicidade”. 

Tem uma preocupação de destinar os serviços desportivos à população em 

geral, o desporto de recreação e lazer, oferecendo um leque de actividades 

para todas as faixas etárias e diversidade na oferta. A intenção é incluir toda a 

família em programas de exercício físico, sendo que a própria gestão dos 

horários e espaços das diferentes classes tem este aspecto como prioridade.  
A Feira Viva iniciou muito recentemente um projecto, para desenvolver o 

desporto adaptado (natação), passando por classes que vão desde a 

reabilitação ou hidroterapia, até à competição. Há uma preocupação em incluir 

todos os grupos sociais, ou mesmo pessoas individuais em programas de 

actividade física. 
 

Pedro Silva 56



Apresentação e Discussão dos Resultados 

Pergunta 5 - Pontos fortes que contribuem para a ascensão da empresa. 
Alguns inconvenientes ou situações menos benéficas neste modelo de 
gestão. 
 

O destinatário referiu como pontos fortes o rigor na gestão; a gestão de 

recursos humanos muito competente e motivadora. Acerca deste aspecto, 

considera ser a grande chave para a empresa alcançar sempre melhores 

resultados. A certificação da empresa, também foi bastante importante para a 

constante procura do serviço de qualidade e o rigor na gestão a todos os níveis.  

Também referiu um aspecto que acha fundamental na realidade da 

administração local. O facto de ter a ambição de fazer sempre mais e melhor 

com o menos recursos financeiros possível.  

 

Como pontos fracos o autor não achou que a empresa tivesse pontos 

fracos. Apenas referiu que se tratam de infra-estruturas municipais, e por isso a 

empresa embora seja de gestão privada, não poderá agir como tal. Os serviços 

têm que estar disponíveis aos munícipes, logo esse aspecto pode ser limitador, 

desde logo.  

 

Pergunta 6 - Partindo do percurso evolutivo da empresa, prediga qual 
será o futuro, e quais os aspectos que pretende melhorar, no que respeita 
ao desenvolvimento desportivo. 

Como é do conhecimento a empresa teve sempre um trajecto 

ascendente no seu desempenho, ao longo da sua existência, contudo existem 

sempre aspectos a melhorar: 

Procurar sempre alcançar o equilíbrio na gestão das piscinas municipais, 

entre as receitas e as despesas. A piscina municipal da Feira já conseguiu 

equilibrar estes valores, portanto é conseguir o mesmo nas outras instalações 

desportivas, fundamentalmente as piscinas de Lourosa e Fiães. 

Encontrar estratégias para Rentabilizar ao máximo os espaços 

desportivos da responsabilidade da empresa. 
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Manter o rigor na gestão orçamental, assim como exigência na gestão 

dos recursos humanos, para consolidar cada vez mais uma equipa sólida e 

auto-suficiente. Referiu que cada vez menos são necessárias deslocações para 

formação do pessoal da empresa. O objectivo é formar os recursos humanos 

internamente, para cada vez mais se tornar autónoma nas questões 

relacionadas com os serviços prestados ou mesmo a sua gestão. 

 
 
4.1.3. Entrevista n.º3 
 
A entrevista 3 foi realizada ao Dr. Jorge Amorim, Director dos Equipamentos 

Desportivos da Feira Viva, E.M.  

 

Pergunta 1 - Principais limitações numa gestão directa realizada pela 
entidade municipal 

 
 O entrevistado foi bastante conciso a apontar os principais aspectos que 

considera limitadores na gestão desportiva realizada directamente pela Câmara 

Municipal. Desta forma enumera a rigidez nos procedimentos e lentidão nas 

tomadas de decisão e operacionalização. Ao nível dos recursos humanos 

existe impossibilidade de avaliação de desempenho e mérito e posterior 

recompensa ou punições de acordo com o desempenho. Considera também 

que há falta de controlo da qualidade dos serviços, avaliação e posterior 

aplicação de medidas correctivas; 

Outro aspecto está relacionado com a construção dos equipamentos que 

não é feita a pensar nos serviços a prestar nem nas necessidades da 

população e realidade do meio envolvente. No caso específico, as piscinas 

nasceram porque seria necessário umas piscinas, contudo não foi pensado que 

mais espaços poderiam incluir e agora identifica-se um entrave para 

dinamização de outras actividades, uma vez que não existem espaços para 

corresponder. Procede-se assim remodelações dentro de possível, para 
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rentabilizar e subaproveitar ao máximo os espaços existentes (Ex: do antigo 

bar nasceu a sala de musculação, etc); 

Ainda acerca dos Recursos Humanos refere a ausência de polivalência 

nas funções do pessoal, uma vez que já faz parte do senso comum, que há 

pouca responsabilização dos funcionários públicos e pouco dinamismo e 

ambição no trabalho, o que diverge na política e valores que a Feira Viva 

defende. 

 

Pergunta 2 - Quais os Motivos que levaram à criação da empresa, porque 
seria pertinente implementar este modelo de gestão no Concelho de 
Santa Maria da Feira? Porque os serviços do município não eram capazes 
de corresponder com as necessidades desportivas do concelho? 
 

O destinatário só integrou a equipa muito recentemente, então 

desconhece os motivos de criação da mesma, contudo pela informação que lhe 

foi transmitida, não hesita em responder que havia necessidade de incutir um 

novo dinamismo; flexibilidade e autonomia que não existiam até então.  
Também Dr. Jorge Amorim assume que os principais motivos se devem 

prender com as questões financeiras ao nível dos equipamentos, que não eram 

rentabilizados no sentido de amortizarem ou cobrirem as despesas de 

manutenção dos serviços e funcionários. Neste momento as piscinas 

municipais da feira já são auto-suficientes, chegando pela primeira vez a obter 

lucro, que irá ser devidamente aplicado na dinamização dos outros espaços ou 

fazer subtrair o valor dos lucros nos orçamentos cedidos pela Câmara 

Municipal. 
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Pergunta 3 - Identifique os benefícios que a Feira Viva, E.M. veio trazer na 
promoção desportiva e na acessibilidade da população à actividade física 
e desportiva. 
 
 O entrevistado refere que a empresa municipal veio trazer uma gestão 

mais dinâmica através da realização de eventos desportivos nas próprias 

instalações e espaços envolventes, para toda a população do concelho. 

Outro aspecto tem haver com o desenvolvimento da escola de natação 

(perspectiva competitiva do processo de ensino da natação desportiva em 

diversos níveis, que leva os utentes à possibilidade de realizar competição 

dentro das classes existentes na própria piscina, assim como entre as piscinas 

geridas pela empresa, ou mesmo outros externos ao concelho, clubes por 

exemplo.) 
Também refere a ampliação e diversificação dos serviços. Aumentamos 

a oferta desportiva, permitindo à população realizar outras actividades de 

âmbito desportivo nas mesmas instalações. No caso das piscinas municipais 

da Feira e Lourosa foram reaproveitados espaços para ginásio de musculação 

e cardio-fitness, assim como a dinamização de aulas de grupo (aerobica, 

combat, step, etc,). Estes serviços aumentaram a receita dos equipamentos, 

contudo ainda são pensadas estratégias de os rentabilizar mais sem perda de 

qualidade. 
 

Pergunta 4 - Identificação do público-alvo dos serviços promovidos ou 
dimensões desportivas a que a empresa apresenta prioridade. 
 

Ao nível desportivo a grande maioria dos serviços promovidos 

encontram-se nas piscinas municipais, por isso a actividade principal 

poderemos dizer que são as aquáticas. 
Ao nível do público-alvo, os esforços são pensados no sentido de 

rentabilizar ao máximo os espaços e chegar ao máximo de população possível, 

contudo não se pretende chegar mais perto de um público só. Promovem o 

desporto para todos, para chegar a toda a população. O que fazem é tentar 
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diversificar as opções e as actividades, tendo em atenção, por exemplo, que 

enquanto as crianças fazem natação, os pais ou avós poderão exercer outras 

actividades, e por isso encontramos outros serviços pertinentes para aquele 

horário.  
Ao nível da promoção da competição, o clube deixou de fazer parte da 

responsabilidade da empresa. São cedidos os espaços para o clube (Feirense) 

treinar, contudo o clube não poderá realizar o trabalho de adaptação das 

crianças ao meio aquático, para não entrar em concorrência com os serviços 

promovidos pela Feira Viva. Desta forma, crianças iniciam a AMA na escola de 

natação das piscinas e quando se encontrarem aptos treinar para competir, o 

que clube terá a opção de os seleccionar e começam a treinar com o clube. 
 

 

Pergunta 5 - Pontos fortes que contribuem para a ascensão da empresa. 
Alguns inconvenientes ou situações menos benéficas neste modelo de 
gestão. 
 

O destinatário referiu como pontos fortes os Recursos Humanos através 

do seu recrutamento e acompanhamento. Existe constante incentivo à política 

de qualidade dos serviços, rigor, vontade de servir bem e promover o 

dinamismo. 

Ainda realça o sistema de certificação que a empresa adoptou com 

bastante determinação. Este obriga a avaliar e controlar. Cria procedimentos 

para se evitarem erros, analisando-os, identificando as causas e aplicação de 

medidas correctivas. Avaliação do desempenho dos técnicos (cumprimento de 

normas, assiduidade e pontualidade, formação, apresentação de ideias para 

melhoria, avaliação técnica) realizada por uma comissão de avaliação elegida 

pela direcção.  
Outra preocupação é a procura de estratégias em relação à retenção 

dos utentes já existentes, uma vez que um utente das instalações apresenta 

menos custos do que a angariação de novos, assim como torna a gestão mais 

sustentável. Estas estratégias responsabilizam os instrutores das diversas 
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classes pelo acompanhamento dos seus alunos, criando formas de compensar 

aqueles que alcançam um bom desempenho. 
Outro ponto positivo é o Marketing e Publicidade, sendo responsável 

pela divulgação e promoção dos serviços. O director referiu o exemplo das 

parcerias com entidades privadas ou publicas que poderão fornecer bases de 

dados de contactos para explorar, no sentido de angariar novos utentes. 

Existem diversas estratégias de marketing que a empresa dinamiza.  
 

Como pontos menos benéficos o director, teve alguma dificuldade em 

referir, o que demonstra sem dúvida que são maiores os pontos positivos do 

que negativos, contudo referiu ainda alguma burocracia, contudo o mesmo 

nunca teve experiência profissional no sector público e por isso influenciou 

bastante a sua resposta. Referiu que, ainda que poucas vezes, havia 

necessidade de consulta da administração, contudo não interferia muito na 

gestão das instalações. Na maioria dos casos são apresentadas as ideias ao 

conselho de administração para que tomem conhecimento, e até à data nunca 

houve reprovações. Segundo o mesmo, apenas a câmara tem intervenção no 

estabelecimento dos preços dos serviços, apresentando em reunião de câmara, 

os custos máximos para cada serviço. Referiu ainda que o facto de optarem 

por uma politica de transparência pode limitar ou tardar algumas decisões (ex: 

o recrutamento dos instrutores é sempre feito por concurso). 

 

Pergunta 6 - Partindo do percurso evolutivo da empresa, prediga qual 
será o futuro, e quais os aspectos que pretendem melhorar, no que 
respeita ao desenvolvimento desportivo. 
 

O director das instalações refere que as piscinas têm revelado de ano 

para ano melhoria nos resultados de exploração, chegando pela primeira vez a 

obter lucro. Melhoraram-se as estratégias para rentabilizar os espaços em 

todos os horários, criaram-se novos serviços e diversificaram-se as actividades. 
Segundo o mesmo a intenção para o futuro é alargar ainda mais a oferta 

e diversificá-la ainda mais, aprimorando sempre pela qualidade ao menor custo 
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possível. Outro grande foco, que já está a ser pensado assenta na aposta na 

melhoria das estratégias de retenção dos utentes. 
A ambição passa pela ampliação das instalações, para criar novos 

serviços e fazer chegar os mesmos a toda a família, no sentido de reduzir as 

resistências para que as pessoas se desloquem aos locais de prática 

desportiva. Tocou ainda a necessidade de ampliar a área envolvente, com 

oferta de outros serviços que promovam bem-estar e relaxamento, o “Wellness” 

como referiu, que poderá incluir centro de massagens, banho turco e sauna, 

centro de estética, bar-restaurante, etc. 
Continuar a divulgação de eventos e actividades externas para toda a 

população, para proporcionar momentos de actividade física e bem – estar a 

toda a comunidade, assim como promoção dos próprios serviços e instalações.  
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4.2. Discussão dos Resultados – tarefa interpretativa 
 

Esta parte do estudo destina-se à discussão dos resultados 

apresentados na descrição das entrevistas realizadas aos respectivos 

destinatários. Para melhor estruturar esta análise, as questões serão 

agrupadas em grandes temas para tornar mais acessível a contextualização e 

percepção das diferentes opiniões.  

 

 

4.2.1. Modelos de gestão desportiva local.  
 
4.2.1.1. Gestão directa pela entidade municipal 

Ambos os entrevistados foram unânimes em apontar que existiam 

diversas limitações na gestão directa, realizada pela própria câmara municipal. 

Os aspectos convergentes apontados pelo administrador executivo e director 

dos equipamentos desportivos da empresa, centram-se na rigidez dos 

procedimentos e falta de rapidez e alternativas na resposta da autarquia. De 

acordo está Constantino (1999, p. 74) referindo que na administração pública o 

que domina é a pré-determinação, onde são aplicadas as regras 

preestabelecidas e quando não existem regras, primeiro procura-se defini-las e 

só depois se procura a solução. O mesmo autor ainda diz que continua a 

imperar um modelo organizativo demasiado standardizado, muito centrado no 

cumprimento de procedimentos de acordo com a lei e muitas vezes, a não 

satisfazer as necessidades dos cidadãos.  

Outra limitação apontada neste tipo de modelo está relacionada com a 

gestão e prestação dos recursos humanos, onde ambos os entrevistados 

apontam a falta de motivação do pessoal e dinâmica das pessoas envolvidas. 

Constantino (1999, p.73) defende também que a boa gestão apela ao espírito 

de iniciativa e de envolvimento das pessoas, enquanto que a administração 

local é um mundo de obediência e de desresponsabilização.  

O vereador do pelouro do desporto, Dr. Amadeu Albergaria, centrou-se 

mais nos aspectos institucionais da administração local, e ao nível dos recursos 
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humanos aponta que só o regime de contratação do funcionário público 

apresenta por si só um grande desajuste em relação à realidade dos 

equipamentos e serviços desportivos, implicando custos excessivos. 

Constantino (1994, p.48) fundamenta esta questão, referindo que ao nível da 

gestão de despesas “fixas” o factor dos recursos humanos é aquele que mais 

pesa apresentando custos elevados.  

Também aponta diversos erros na concepção das infra-estruturas 

desportivas que apresentam uma exigência grande ao nível da sua gestão e os 

modelos organizacionais do poder local não estavam à altura de corresponder 

com as exigências. Para concluir acerca de este tema, Constantino (1999, p. 

72) refere que torna-se indispensável encontrar formas diferentes das 

tradicionais quanto aos modelos de organização e gestão do desporto por parte 

das autarquias. Não é possível para uma autarquia atingir sucesso nas suas 

politicas, se os seus processos de organização e gestão não assentarem em 

estruturas suficientemente dimensionadas – no plano dos meios humanos, 

técnicos e materiais – adequadamente organizadas e servidas por uma filosofia 

de gestão a capaz de responder aos desafios e à natureza dos problemas que 

o desenvolvimento desportivo local requer. 

Outro aspecto referido pelo director das instalações está relacionado 

com a desadequação da concepção das infra-estruturas desportivas na 

realidade dos municípios, assim como a sua limitação física não prevendo a 

sua expansão para criar novos espaços, obrigando a remodelação e ampliação 

dos espaços. Pereira (2000, p.14), refere que, infelizmente, a matéria de 

planificação, construção e gestão de equipamentos assiste a graves 

implicações negativas nos custos de investimento, nos custos de gestão 

decorrentes de reduzidas taxas de utilização. Ainda Constantino (1999, p. 82) 

recorda que muitos dos investimentos realizados pelas autarquias locais em 

matéria de equipamentos desportivos, deixam a descoberto opções mal 

avaliadas, traduzidas em equipamentos subaproveitados, mal dimensionados, 

ou apresentando deficiências técnicas notórias. 
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4.2.1.2. Gestão por intermédio de uma empresa publica municipal 
 

Os entrevistados ao apresentarem os motivos que levaram à criação da 

empresa municipal no concelho da feira, foram bastante coerentes nas suas 

respostas, embora apenas o administrador executivo da Feira Viva E.M., Dr. 

Paulo Sérgio Pais, tivesse integrado o projecto desde o início. Todas as 

respostas convergiram na identificação dos factores económico-financeiros da 

gestão das instalações desportivas, relevando as piscinas municipais como 

factor impulsionador da criação da empresa. A necessidade de alcançar o 

equilíbrio económico e sustentabilidade dos equipamentos, procurando obter 

rentabilidade e maximização da utilização das instalações. Em concordância, 

parece estar Liberato (2002 p. 8) ao referir que a empresa municipal dotada de 

autonomia financeira, administrativa e patrimonial permite uma nova forma de 

organizar o serviço público, conducente a uma gestão mais eficaz e com níveis 

crescentes de qualidade, próprias de uma estrutura organizacional toda ela 

constituída e vocacionada para o objectivo concreto da gestão de 

equipamentos desportivos.  

O Vereador do Pelouro do Desporto, Dr. Amadeu Albergaria, referiu que 

apenas será possível corresponder às exigências de gestão das instalações 

desportivas através da criação de um órgão específico e vocacionado para o 

efeito, caso contrário a manutenção das instalações desportivas correm um 

forte risco de apresentarem elevadas despesas a serem sustentadas pela 

administração local. Constantino (1999, p.95) refere mesmo que é 

indispensável que aos equipamentos correspondam critérios de gestão que 

permitam facilitar as acessibilidades ao seu uso e garantir níveis de 

optimização correspondentes aos investimentos realizados.   

Apresentando de forma reduzida os conceitos dos entrevistados, 

poderíamos caracterizar a gestão desportiva através de uma empresa 

municipal, como um organismo mais próximo e activo na gestão das 

instalações, capaz de impor uma dinâmica empresarial na procura do auto 

sustentabilidade dos equipamentos. Para alcançar estes objectivos é favorável 

a existência de autonomia na tomada de decisões e flexibilidade nas respostas, 
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procurando insistentemente alcançar as melhores soluções para corresponder 

da melhor forma às necessidades dos munícipes e utilizadores das instalações. 

A criação das empresas municipais para a gestão de instalações 

desportivas permite associar as características altamente competitivas e 

dinâmicas próprias da gestão empresarial à possibilidade de manter sob o 

domínio publico a responsabilidade de funcionamento dessas mesmas 

instalações. Liberato (2002, p. 7) 

 

4.2.2. A intervenção da Feira Viva – Cultura e Desporto E.M.  
 
4.2.2.1. Identificação dos benefícios da Empresa no Concelho de Santa 

Maria da Feira, na promoção e acessibilidade à actividade física 
 
Na análise da intervenção da Feira Viva, podemos claramente perceber a 

unanimidade e coerência das opiniões dos entrevistados, o que demonstra, 

sem sombra de dúvida, que as decisões são tomadas em conjunto e que todos 

os elementos, mesmo os que ocupam os cargos mais elevados na hierarquia, 

têm profundo conhecimento da dinâmica da empresa, e da sua intervenção e 

tomadas de decisões. Na respectiva entrevista o Dr. Amadeu Albergaria, 

reforçou o facto de a Administração ser um órgão bastante presente, uma vez 

que quinzenalmente são agendadas reuniões de Concelho de Administração, e 

são partilhadas todas as tomadas de decisão, decidindo a sua viabilidade ou 

não, por parte dos representantes da administração local.  

No que afecta aos benefícios da Feira Viva, empresa municipal, podemos 

relevar os pontos referidos com mais evidência. Ambos partilham que a mesma 

veio dinamizar a oferta desportiva, oferecendo maior diversidade e qualidade 

de serviços na oferta desportiva aos munícipes. Os níveis de pratica desportiva 

da população Feirense aumentaram e a regularidade na procura dos serviços e 

instalações desportivas. Liberato, (2002, p. 9) releva que as empresas 

municipais permitem cumprir com os princípios de gestão de um serviço 

público, nomeadamente a igualdade de oportunidades, na justiça social, na 

Pedro Silva 67



Apresentação e Discussão dos Resultados 

salvaguarda da saúde pública, na qualidade dos serviços, no rigor e clareza 

das regras de acesso à prática desportiva.  

O próprio Dr. Amadeu Albergaria, Vereador do pelouro do Desporto, 

refere que a população do concelho já apresenta níveis, de actividade física, 

superiores à média nacional e que as aspirações são em relação à média 

europeia. Este aspecto, denota que há interesse em avaliar a abrangência da 

oferta desportiva local, para redimensionar estratégias e estabelecer objectivos 

a médio/ longo prazo, assim como a satisfação da população, que como o 

mesmo refere é bastante importante ao nível dos órgãos de administração local.  

Ainda o Dr. Amadeu Albergaria refere o facto da democratização das 

actividades aquáticas e as restantes modalidades oferecidas em torno das 

piscinas. Segundo o mesmo, os serviços propostos pela empresa municipal 

para além de disponibilizarem um serviço municipal, podem servir como 

reguladores dos serviços oferecidos pelas entidades privadas, 

fundamentalmente ao nível dos custos. Em conformidade Liberato (2002, p. 8-9) 

salienta que as empresas municipais permitem cumprir com os novos 

desígnios das sociedades no que respeita ao desenvolvimento desportivo, 

garantindo a gestão pelo estado do património público, reforçando os desígnios 

da intervenção e da rentabilidade social que o estado deve salvaguardar, 

garantir e regular.  

Ainda no contexto da oferta desportiva e da sua diversidade foram 

realçadas as dimensões desportivas que foram permitidas com a criação da 

empresa, nomeadamente o aparecimento da natação de competição e o 

projecto de natação adaptada, desenvolvido muito recentemente. Para além 

destes aspectos, o director das instalações relevou a existência da escola de 

natação que estimula a natação com intuito formativo, através da estrutura 

bastante consistente com estruturação de etapas e níveis de acordo com as 

necessidades, assim como estímulo da competição, mesmo que não federada. 

A mesma serve como preparação de futuros atletas que o clube poderá 

recorrer e identificar talentos, apenas quando estes já ultrapassaram as fases 

de iniciação e aprendizagem.  
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Outro aspecto bastante pertinente refere-se à “visão” do director executivo 

da empresa, que acredita vivamente na oportunidade de criar “momentos de 

felicidade” à população Feirense através da organização de eventos e serviços 

disponíveis que pretendem disponibilizar oportunidades das pessoas viverem 

momentos de bem-estar, conjuntamente com hábitos saudáveis, sensibilizando 

ainda que de forma indirecta, a população a adoptar hábitos de actividade 

física.  

 

 

4.2.2.2. Identificação do público-alvo ou dimensões desportivas da 
oferta desportiva da Feira Viva E.M. pretende atender com 
prioridade. 

 
Torna-se bastante claro, após escutar os respectivos entrevistados acerca 

da intervenção fundamental da empresa municipal em termos desportivos. 

Estes prendem-se com a necessidade inicial da criação da empresa ao nível da 

gestão das piscinas municipais. Este factor torna-se desde logo condicionador 

na sua intervenção, deste modo, és referido por todos os entrevistados que a 

oferta mais evidente são as actividades aquáticas. Contudo dentro deste meio 

rapidamente é identificado que o objectivo é promover o desporto de recreação 

e lazer, ou seja actividades para toda a população com o objectivo de incutir 

hábitos de actividade física. Este aspecto chega a ser mais abrangente 

englobando mesmo a dimensão do desporto adaptado, a ser estimulado tanto 

com perspectiva terapêutica como competitiva.  

Liberato (2002, p. 7) enumera algumas responsabilidades da intervenção 

das empresas municipais no que respeita ao desenvolvimento da actividade 

física e do desporto, criando condições para o desenvolvimento global de 

várias modalidades e actividades físico-desportivas do lazer/ recreação, à 

animação, à formação e à alta-competição, assim como a intervenção junto de 

estratos sociais e etários diferenciados e segmentos de população mais 

desfavorecidos. 
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Mais uma vez, unânime entre os questionados, é identificada a procura 

insistente de chegar a toda a população, a promoção do “desporto para todos”, 

através da diversidade da oferta desportiva e conjugação com as realidades 

familiares dos utentes, desta forma são repensadas e avaliadas 

constantemente estratégias para englobar modalidades que possam ser 

realizadas por todos, em horários compatíveis para as pessoas. Com este 

intuito, aliado à necessidade de rentabilizar os espaços, foram criadas as 

modalidades de academia adjacentes às piscinas e ginásio, para oferecer à 

população a oportunidade de diversificarem a sua actividade, usufruindo do 

mesmo espaço físico, o que se torna mais cómodo para a população. No 

seguimento da mesma filosofia, refere Pereira (2000, p. 16) que 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 desportivas, tendo presente que desta forma, estaremos a 

contribuir para o objectivo principal da acção das autarquias locais, a diversos 

níveis (mais saúde, maior bem-estar, em suma, melhor qualidade de vida). 

Outra preocupação da empresa foi expandir a oferta geograficamente 

pelo concelho, desta forma existem quatro piscinas no concelho, com 

responsabilidade de gestão por parte da Feira Viva E.M.  

Ainda ao nível das dimensões desportivas fica bem claro que a gestão do 

clube de natação não é da responsabilidade da empresa municipal. A vertente 

de competição, seja natação, ou qualquer outro é apoiado pela Câmara 

Municipal, assim como todas as associações e colectividades desportivas do 

concelho. Como o próprio Dr. Amadeu Albergaria refere a realidade da 

empresa municipal não permite corresponder com exigências desta dimensão, 

defendendo que deve ser a própria autarquia a realizar esta gestão 

directamente.  
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4.2.3. Factores determinantes na gestão da Feira Viva – Cultura e 
Desporto E.M. 

 

4.2.3.1. Factores positivos para o sucesso da Empresa Municipal 
Embora seja evidente ao longo da análise e interpretação das entrevistas, 

que os respectivos entrevistados sejam bastante coerentes nas suas respostas, 

revelando uma forte interligação entre ambos e identificando-se com os valores 

que a empresa defende, esta questão foi a prova disso, uma vez que ambos 

tocaram nos mesmos aspectos e dotaram de mais importância os mesmos 

factores. Para melhor representação destes aspectos será mais claro enumerá-

los e posteriormente desenvolver cada um deles. 

 

 Gestão de Recursos Humanos 

Este foi um aspecto realmente surpreendente nas três entrevistas 

realizadas, uma vez que ambos valorizaram de forma distintiva este factor. 

Gordinho (2004, p. 13) refere que é cada vez mais fundamental, para que haja 

um desenvolvimento desportivo de qualidade, que se esteja acompanhado por 

um enquadramento técnico acessível às suas condições de actuação. Para os 

entrevistados este é realmente a mais valia da empresa como o próprio 

administrador refere “cada organização vale pelas pessoas que tem”. A 

liderança da equipa é da responsabilidade do administrador da empresa, Dr. 

Paulo Sérgio Pais, que lidera a equipa com bastante energia e positivismo, 

denotando-se um sentimento de pertença, identificação e integração de toda a 

equipa, sendo dada bastante importância a este trabalho constante de 

motivação do pessoal e todos os colaboradores. Vigora uma política de auto-

superação e de melhoria contínua, de abertura a novas ideias e soluções para 

aperfeiçoar e melhorar as competências da equipa e consequentemente 

reflecte-se nos serviços prestados. O líder cultiva o espírito de equipa, o 

envolvimento de todos, através de reuniões de “brainstorming, a abertura a 

novas ideias e sugestões, o espírito positivo instalado nas reuniões que, 

segundo mesmo, são muito mais produtivas, o “benchmarketing”. Pereira (2000, 

p.15) defende que as empresas municipais tornam os recursos humanos mais 
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responsáveis, mais especializados, possibilitando adoptar estratégias que 

favoreçam o objectivo da gestão. 

Ao nível técnico existe na Feira Viva E.M. um incentivo constante à 

formação, promovendo formações internas para melhoria dos conhecimentos e 

competências. A exigência a este nível, para com os técnicos, a avaliação 

constante para melhorar cada vez mais a qualidade e primar pela procura 

continua de oferecer um serviço de qualidade. A remuneração de acordo com a 

prestação, os prémios de desempenho, são estratégias que vigoram para levar 

todos os intervenientes a focarem-se nos objectivos a atingir pela empresa. 

Liberato (2002, p. 9) está de acordo ao referir que a autonomia administrativa 

das empresas municipais permite a organização de um quadro de pessoal com 

carreiras e categorias profissionais perfeitamente ajustadas ao seu objecto 

social, e às necessidades e características da sua intervenção. O mesmo ainda 

realça a possibilidade de forma dirigida e consequente, organizar e 

operacionalizar planos de formação e sistemas de avaliação de desempenho, 

com evidentes vantagens para a gestão de recursos humanos, a qualidade dos 

serviços e a satisfação das exigências de um serviço público.  

Em concordância refere Constantino (1994) que não basta que o quadro 

técnico seja contratado pelo grau de formação académica, mas defende que 

deverão ser técnicos com sensibilidade para a pesquisa, para a formação 

continua, pessoas criticas e reflexivas, bem como pessoas acessíveis, 

sociáveis e receptivas. 

 

 A certificação de qualidade 

Todos defendem com orgulho este factor que consideram determinante 

para o controlo da qualidade dos serviços. Admitem terem sido a primeira 

empresa municipal, a nível nacional, a conseguir alcançar este certificado, o 

que revelou também muito empenho para o conseguir. A mais valia deste 

factor, foi a estipulação de procedimentos de controlo e avaliação em todos os 

sectores (recursos humanos, manutenção, materiais/equipamentos, formação 

entre outros) para serem tomadas medidas correctivas, sempre com o intuito 

de melhorar a qualidade dos serviços e do desempenho de todos os 
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colaboradores. Sancho (2004, p. 137) aponta algumas directrizes para a gestão 

de qualidade, como exigência constante do trabalho das organizações, desta 

forma inclui a importância das pessoas de cada organização; a orientação ao 

cidadão como “cliente” da Administração pública; o reconhecimento das 

pessoas na implicação do seu trabalho; o gosto pelo trabalho bem feito, 

constituindo um valor e um elemento de motivação na realização dos 

desempenhos; o estabelecimento de relações de associação; a ética como 

prática quotidiana, especialmente no sector publico; a orientação aos 

resultados na procura da eficácia e melhoria continua. 

  

 O marketing e comunicação 

Este factor também se revela bastante importante para todos os 

representantes, uma vez que existe uma procura constante de chegarem a 

toda a população, de promoverem os serviços desportivos que a empresa 

promovem em conjunto com a autarquia. A empresa tem o próprio 

departamento de comunicação, imagem e marketing e como o próprio Dr. 

Amadeu Albergaria defende, as exigências são grandes a este nível e procura 

constante de novas estratégias de comunicação para chegar a toda a 

população residente no concelho. A intenção é incutir hábitos desportivos, 

sensibilizar, levar as pessoas a procuram os serviços disponíveis. A criação de 

eventos e espectáculos, segundo os administradores da Feira Viva, E.M. estes 

são um meio de proporcionar “momentos de felicidade”, de levar à participação 

de um grande público, de chamar a sua atenção e conjuntamente promover os 

serviços prestados e o nome da empresa. A autonomia para angariar 

patrocínios é uma vantagem e também uma fonte de receita. A própria 

empresa recorre aos serviços de uma empresa especializada para avaliar o 

impacto social e económico dos eventos que promove a nível desportivo e 

cultural, revertendo como “arma” para a angariação de novos “sponsors” em 

futuros eventos. Da mesma forma, os registos são úteis para uma maior 

consciencialização da adesão aos eventos e sua evolução ao longo do tempo. 

O marketing converte-se numa ferramenta estratégica no âmbito da 

planificação e da gestão do desporto nas entidades locais. Segundo Sancho 
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(2004, p. 142) este poderá ser um meio de detecção dos pontos fortes do 

serviço desportivo, os “meios de análise de mercado” ou por outro lado as 

“ameaças do mercado” para melhor consciencializar das medidas a tomar para 

influenciar os consumidores do desporto. Contudo deve integrar o sistema de 

gestão, apresentando-se como apoio ao processo de planificação, na tomada 

de decisões e implementação de estratégias. 

 Rigor na gestão orçamental 

Este factor embora fosse abordado por todos os intervenientes nas 

entrevistas no decorrer das mesmas, o Dr. Amadeu Albergaria foi quem se 

debruçou mais sobre o assunto, atendendo à posição que ocupa na 

administração local. O mesmo refere que só através do rigor no controlo 

orçamental das receitas e despesas é que será possível manter a seriedade e 

profissionalismo na gestão da empresa. Importante para a manutenção deste 

aspecto é sem dúvida a presença constante do conselho de administração, 

constituído também pelo próprio presidente da Câmara Municipal do concelho, 

juntamente com o vereador do pelouro do desporto e pelo administrador 

executivo da empresa. Este conselho reúne regularmente, e as tomadas de 

decisão são tomadas em conjunto, particularmente as relacionadas com 

questões orçamentais, nomeadamente no estabelecimento dos custos de cada 

serviço disponibilizado, assim como na necessidade de angariar recursos 

humanos, entre outros. Liberato (2002, p. 8) revela que as empresas municiais 

têm a vantagem de diversificar a base económica e criar mecanismos de 

grande flexibilidade e adaptabilidade ás constantes alterações das condições 

do mercado, contudo permite implementar também processos rigorosos e 

padronizados de gestão financeira e contabilística que clarifiquem como e onde 

são gastos os recursos públicos.  

Da mesma forma o Dr. Paulo Sérgio Pais, director executivo, assume que 

a empresa opta por uma politica de transparência como os órgãos de 

administração e mesmo para com a população, nomeadamente as 

contratações dos recursos humanos que são sempre sujeitas a concurso, 

quando poderiam, de forma mais simples ser solicitadas individualmente.  
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4.2.3.2. Inconvenientes no modelo de gestão 
 

Os entrevistados tiveram dificuldade em identificar situações menos 

positivas no modelo de gestão, pois é unânime que a criação da empresa é 

positiva em todos os aspectos, no que respeita à gestão desportiva do 

município.  

Contudo foram levantados alguns aspectos que são limitadores pelo facto 

de estarem a lidar com instalações municipais, que pretendem servir e estar ao 

alcance de todos os munícipes. Para o Dr. Amadeu Albergaria, só este facto já 

se torna limitador, mas esta é a realidade pública, embora a gestão seja feita 

por uma entidade privada, os serviços são públicos e não podem ser geridos 

como no sector privado.  

Constantino, (1999, p. 91) vai de encontro a esta questão ao referir que o 

equipamento desportivo privado tem como objectivo a obtenção de lucros, para 

reaver o investimento feito, enquanto que nos públicos não, assumindo-se 

desde logo como um custo social e não pretende obter lucros, portanto á 

necessidade de racionalizar muito bem os custos dos serviços.  

Já o director dos equipamentos desportivos, Dr. Jorge Amorim, assume 

haver ainda alguma burocracia, contudo vai de encontro à questão acima 

referida, uma vez que se tratam de serviços públicos. O mesmo refere que a 

empresa pretende manter a transparência em todas as decisões, o que 

também se pode tornar num factor retardador na tomada das decisões. 

Contudo como o mesmo indica, a sua experiência anterior provem do sector 

privado e é natural que encontro obstáculos ou resistências a este nível. 

Importa referir que o mesmo tem consciência que dentro das opções ao nível 

de gestão de instalações públicas, esta opção é a que garante maior 

autonomia e flexibilidade nas tomadas de decisões.  
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4.2.4. Análise do percurso da empresa e projectos futuros da empresa 
municipal 
 

É evidente afirmar, atendendo às questões já enunciadas, que a empresa 

tem vindo a traçar um percurso evolutivo com melhorias nos resultados de ano 

para ano até aos dias de hoje. Foi alcançado o objectivo nas piscinas 

municipais de Santa Maria de Feira ao nível do equilíbrio em termos de receitas 

e despesas orçamentais, garantindo a auto-sustentabilidade deste 

equipamento. Os próximos projectos passam por conseguir alcançar os 

mesmos resultados nos restantes equipamentos, fundamentalmente nas 

restantes piscinas geridas pela empresa. O mesmo conceito está já a ser 

aplicado quer nas piscinas de Lourosa, quer nas de Fiães, com o 

reaproveitamento e possível ampliação de espaços para promoverem 

actividades de academia e ginásio de musculação/cardio-fitness adjacentes às 

respectivas piscinas para tentar alcançar o máximo de rentabilidade e da 

mesma forma proporcionar à população o acesso a actividade física 

diversificada, atendendo ás necessidades da população. Como o Dr. Paulo 

Sérgio Pais refere, criar pólos de dinamização desportiva, recreativa e de lazer 

a partir das piscinas municipais. Liberato (2002, p. 9) refere que a gestão deve 

criar condições estruturais para que existam mais e melhores equipamentos 

desportivos, aumentando as oportunidades e os locais de prática actividade 

física e desportiva, um dos factores decisivos para a mudança da qualidade do  

desporto e da qualidade de vida dos cidadãos. 

 Os projectos passam por apresentar, à população, as mesmas 

oportunidades de serviços que as entidades privadas promovem, no que 

respeita ás áreas de lazer, “Spa”, relaxamento, a cultura do corpo, do bem-

estar, da procura de momentos de harmonia e cultivo do corpo. 

 O administrador executivo da empresa, apela mais uma vez aos valores 

que empresa defende, pretendendo defender a sua causa de continuar a 

promover “momentos de felicidade” para a população, primando sempre pela 

qualidade dos serviços ao mais baixo custo. 
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 O Dr. Amadeu Albergaria, refere que há sempre algo a melhorar e que o 

futuro passa pela constante procura de novas estratégias de rentabilizar ao 

máximo os equipamentos, visando o equilíbrio entre as receitas e as despesas. 

Ainda refere a importância da manutenção do rigor na gestão orçamental e de 

recursos humanos a que a empresa tem sido sujeita visando que esta seja 

cada vez mais auto-suficiente e autónoma ao nível de formadores e nas 

próprias opções de gestão. 

 Outro aspecto referiu o Dr. Jorge Amorim, no que respeita à 

necessidade de implementar novas estratégias ao nível da retenção dos 

utentes das instalações, pois como o próprio indica, “ a retenção de um utente 

implica sempre menos custos do que a angariação de novos utentes”. Para 

isso é necessário continuar a primar pela qualidade dos serviços ao mais baixo 

custo e dinamizar estratégias que atribuam responsabilidades aos próprios 

técnicos, no que respeita à fidelização dos utentes e sua satisfação com os 

serviços. 

De acordo com Pereira (2000, p. 20) as autarquias locais, por si só terão 

muitas dificuldades em cumprir as suas missões, devendo incrementar a 

realização de parcerias estratégicas com vista a aumentarem a quantidade e 

melhorarem a qualidade das suas actividades e projectos. 
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Capítulo V – Considerações Finais 
 

É da responsabilidade da administração local a promoção das 

actividades físicas e desportivas e assim poder cumprir com o preconceito 

constitucional que garante que “todos têm direito à cultura física e ao desporto”. 

Para isso será necessário dinamizar as actividades desportivas, impondo um 

carácter mais regular e sistemático, fazendo com a actividade física e 

desportiva possa ter uma posição privilegiada no conjunto da população.  

 É necessário encontrar sistemas organizacionais e adequar os modelos 

de gestão desportiva local, no sentido de atender de forma mais eficaz às 

necessidades, capacidades e compatibilidades do município, promovendo 

actividades inovadoras, criativas, de fácil acesso aos munícipes e que 

pressuponham o mínimo de custos possível.  

 Ao nível das infra-estruturas desportivas, foi possível perceber que, no 

concelho em análise, a concepção da maioria dos equipamentos, 

nomeadamente as piscinas municipais, apresenta limitações físicas, pelo que 

foi e será necessário proceder a reestruturação e ampliação dos espaços para 

atender às necessidades desportivas.  

 O modelo de gestão directa, realizado pela própria entidade municipal, 

não é capaz de corresponder com a realidade desportiva do município, 

fundamentalmente na gestão de instalações desportivas. Esta situação 

verificou-se da mesma forma no concelho de Santa Maria da Feira. Como 

principais factores poderemos enumerar: 

 A rigidez e lentidão dos processos de gestão, demasiado 

standardizados e burocráticos; 

 A distância ou falta de proximidade na gestão dos equipamentos, que 

necessitam de uma intervenção mais eficaz, às quais a realidade da 

administração local não pode atender de forma directa. 

 A desadequação dos regimes de contratação dos funcionários 

públicos, em relação à realidade dos serviços desportivos, implicando 

custos excessivos nas despesas “fixas”. Ainda acerca dos recursos 

humanos, existe a impossibilidade de criar uma espírito motivador e 
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ambicioso do pessoal, uma vez que não permitida a implementação 

de estratégias de avaliação do desempenho e atribuição de 

compensações remuneratórias dos funcionários.  

 

As empresas municipais permitem criar uma dinâmica empresarial na 

gestão das instalações e serviços desportivos, uma vez que é dotada de 

autonomia financeira, administrativa e patrimonial, com possibilidade de 

apresentar uma gestão mais eficaz no equilíbrio entre as despesas e as 

receitas e com níveis crescentes de qualidade dos serviços e equipamentos. 

Estes factores impulsionaram a criação da empresa no concelho, 

fundamentalmente na gestão das piscinas municipais. 

A criação da Feira Viva – Cultura e Desporto, Empresa Municipal, veio 

possibilitar o desenvolvimento desportivo no concelho de Santa Maria da Feira, 

registando até hoje um trajecto positivo na gestão dos equipamentos 

desportivos que pertencem ao seu património. Podemos reconhecer os 

principais aspectos positivos evidenciados no estudo: 

 O aumento dos níveis de actividade da população do concelho, assim 

como a sua regularidade, o que implica a adopção de hábitos de 

actividade física da população. 

 Dinamização da oferta desportiva do concelho. A sua diversificação e 

abrangência, criando a natação de competição e adaptada. 

Impulsionando as actividades ou modalidades de academia e ginásio 

junto das piscinas municipais, como opção estratégica. 

 Os serviços desportivos oferecidos pela empresa municipal, podem 

servir como reguladores dos serviços disponibilizados pelas entidades 

privadas, ao nível dos custos, qualidade e rigor. 

 Melhoria na gestão orçamental dos equipamentos, fundamentalmente, 

nas piscinas municipais de Santa Maria da Feira que conseguiram 

garantir a sua sustentabilidade, chegando mesmo a ultrapassar o 

balanço das receitas em relação ás despesas. Este factor possibilita a 

redução dos orçamentos da administração local, ou então transferir os 

lucros para a dinamização das restantes instalações. 
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 Oportunidade de criar “momentos de felicidade à população e da mesma 

forma sensibilizar para a adopção de hábitos saudáveis, de pratica 

regular de exercício físico, através de eventos que produzem cm alguma 

regularidade para toda a população. 

  

O concelho dinamizou, através da empresa municipal o “desporto para 

todos” no município. Possibilitou a oferta desportiva a todas as faixas etárias e 

necessidades da população, atendendo mesmo às dimensões de desporto 

adaptado e competição.  

A empresa tem como principal objectivo desenvolver o desporto de 

recreação e lazer, partindo das piscinas municipais como pólos de dinamização 

desportiva que englobam outras modalidades de academia. 

 O sucesso da empresa é partilhado por todas as entidades entrevistadas 

no estudo, que apresentaram como principais factores: 

 A gestão dos recursos humanos, ao nível do cultivo dos valores da 

empresa, apelando à integração e intervenção de todos os elementos, 

num clima de positivismo e motivação constante. A responsabilização 

dos intervenientes e incentivo à formação, com intuito de melhorar o 

desempenho e qualidade dos serviços prestados. 

 A certificação de qualidade, no controlo, avaliação e aplicação de 

medidas correctivas a todos os níveis da gestão, com o intuito de manter 

o rigor e aperfeiçoamento dos serviços prestados e dos equipamentos 

desportivos. 

 O marketing e comunicação, através da constante procura de formas de 

chegar à população para sensibilizar, influenciar e promover os serviços 

desportivos disponibilizados pelo município.  

 O rigor na gestão orçamental. A existência de um conselho de 

administração bastante presente e participativo nas tomadas de decisão 

da empresa municipal. 

 

A Feira Viva, E.M. não apresenta pontos negativos a relevar, contudo os 

seus intervenientes assumem que existem sempre aspectos a melhorar, e a 
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empresa tem como principais perspectivas futuras, a procura inconformada de 

melhorar a qualidade dos serviços ao mais baixo custo possível; a manutenção 

do rigor na gestão orçamental; continuar a procura por novas estratégias para 

rentabilizar ao máximo os equipamentos fundamentalmente os que ainda 

apresentam desequilíbrios entre despesas e receitas e aprimorar estratégias 

para a retenção dos utentes das instalações. 
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Anexo 1                                                                                                            Guião da Entrevista 

Anexo 1 
 

Guião da Entrevista 
 

Local: 
 
Destinatário: 
 
 
1. Identifique quais as principais limitações numa gestão directa realizada pela 

entidade municipal? 

 

2. Quais os motivos que levaram à criação da empresa, e porque seria 

pertinente implementar este modelo de gestão no Concelho de Santa Maria 

da Feira? Porque os serviços do município não eram capazes de 

corresponder com as necessidades desportivas do concelho? 

 

3. Identifique os benefícios que a “Feira Viva, E.M.” veio trazer na promoção 

desportiva e na acessibilidade da população à actividade física desportiva. 

 

4. Atendendo às diferentes dimensões do desporto (educação, rendimento, 

recreação, etc) e variedade de publico alvo (Crianças, Jovens, População 

adulta, Idosos), a “Feira Viva” identifique alguma prioridade de 

desenvolvimento desportivo em algumas destas áreas ou públicos no 

concelho de Santa Maria da Feira.  

 

5. Identifique quais os grandes pontos fortes que contribuem para a ascensão 

da empresa. Diga também alguns inconvenientes ou situações menos 

benéficas neste modelo de gestão. 

 

6. Partindo de uma ligeira síntese do percurso evolutivo da empresa, prediga 

qual será o seu futuro da empresa e quais os aspectos que pretendem 

melhorar no que respeita ao desenvolvimento desportivo. 

Pedro Silva 87


