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Resumo 

Embora a prática do desporto seja um direito de todos, constitucionalmente consagrado, 

nem sempre é planeada e organizada com esse intuito. Em muitas regiões do país a actividade 

física e desportiva ainda se encontra reservada a uma percentagem limitada da população. As 

autarquias locais, quer pelas suas incumbências legais, quer pela sua proximidade aos 

munícipes, são, como a maioria da doutrina afirma, entidades privilegiadas para atender e 

satisfazer as necessidades e motivações dos vários tipos de população. Esta pesquisa pretende 

caracterizar a intervenção política desportiva do município de Arouca na promoção de desporto 

para os seus cidadãos. Nesse sentido, procedemos ao levantamento das acções relativamente à 

actividade física e desportiva desenvolvida no ano de 2009. A metodologia utilizada é 

essencialmente de natureza qualitativa e baseou-se numa perspectiva de análise de conteúdo a 

duas entrevistas efectuadas aos representantes máximos do desporto na autarquia, assim como 

à pesquisa documental relativa aos programas e aos eventos planeados e concretizados nesse 

mesmo ano. A análise dos resultados revela que a Câmara Municipal de Arouca evidencia uma 

preocupação pela generalização da prática desportiva a toda a população, através da 

concretização de alguns projectos direccionados à generalidade dos munícipes. No ano de 2009 

proporcionou à sua população local alguns eventos e actividades de carácter desportivo, 

enquadrados numa política de desporto para todos, nomeadamente junto da população infantil, 

adulta, idosa e portadora de deficiência, que procuraram criar hábitos de vida activos e 

saudáveis. Contudo, apesar de a Autarquia ter procurado dotar o Concelho de investimentos 

associados a uma prática desportiva informal, preferencialmente na natureza, o que vai de 

encontro às actuais tendências da procura desportiva, ainda subsiste uma lacuna em infra-

estruturas que possibilitem a prática de outras modalidades que não as denominadas clássicas. 
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Abstract 

Although the practice of sport is a universal right, constitutionally guaranteed, is not 

always planned and organized with this purpose. In many regions of the country physical activity 

and sport is still restricted to a limited percentage of the population. Local authorities or by their 

legal responsibilities or either because of its proximity to the householders are privileged entities 

to meet and satisfy the needs and motivations of different types of population. This research aims 

to characterize sports activity policy of the county of Arouca in promoting sport for its citizens. 

Accordingly, we proceeded to mapping actions in physical activity and sport developed in the 

year 2009. The methodology is essentially qualitative and was based on content analysis of two 

interviews with leading figures of the sport in the county as well as research on programs and 

events planned and implemented that year. After data analysis the results reveal that the town 

hall of Arouca shows concern towards the practice of sport by the entire population. This lead to 

the implementation of some projects targeted to all different types of population. In the year of 

2009 was provided to the local population events and sports activities that were framed with the 

policy of “Sport for All”. These activities were particularly taken among children, adults, elderly 

and disabled people, who sought to create habits of healthy and active life. The basic local 

government unit has sought to provide some investment towards the practice of sport in nature, 

which is in favor of the current trends in demand regarding sports, there still remains a gap in 

infrastructure to enable the practice of traditional sports. 
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Résumé 

Même si la pratique du sport  est un droit de tous, consacrée constitutionnellement, elle 

n’est pas toujours conçue  et organisée comme tel. Dans plusieurs régions du pays, l’activité 

physique et sportive n’est pratiquée que par un petit pourcentage de la population. Les 

municipes, soit par leurs compétences légales, soit par leur proximité à la population, ils  sont  

des entitées privilégiées pour faire attention et satisfaire les besoins et les motivations des 

différents types de population, comme l’affirme des thèses, en général. Cette recherche a comme 

finalité caractériser l´intervention politique sportive du municipe d’Arouca  dans la promotion du 

sport chez sa population. Dans ce sens, on a procédé au relèvement des actions qui concernent 

l’activité physique et sportive développées durant l’année 2009. La méthodologie utilisée est 

essentiellement qualitative et a eu comme point de départ une perspective d’analyse de contenu 

à deux interviews effectuées à des responsables  du sport du municipe, ainsi qu’une recherche 

documental concernant les programmes, les événements  conçus et concrétisés dans cette 

année-là. L’analyse des résultats démontre que le municipe d’Arouca manifeste une grande 

préoccupation dans la généralisation de la pratique sportive à la population entière, à travers la 

concrétisation de quelques projets adressés à la généralité de la population. Dans l’année 2009, 

le municipe d’Arouca a proportionné à la population locale quelques événements et activités 

sportives encadrées dans une poltique de sport pour tous.,notamment prés de la population 

infantile, adulte âgée et des handicapés qui ont  réussi à créer des  habitudes de vie active et 

salutaire. Pourtant, , bien que le munícipe ait tenté de faire des investissements pour la  pratique 

informelle du sport, dans un milieu naturel, de préférence, ce qui  est d’accord avec les 

tendances actuelles de la demande sportive, il subsiste encore une lacune en ce qui concerne 

des  infrastructures qui permettent  la pratique d’autres modalités au-delà de celles considérées  

classiques. 

 
 
Mots-clés: Municipes; Sport por tous; Politique sportive; Management du 
sport. 
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1. Introdução 

O desporto contemporâneo atinge uma incontestável importância nas 

sociedades actuais, com influência exponencial na dinâmica das organizações 

políticas, económicas e sociais. Como refere Constantino (1999, p. 7) “o 

desporto moderno é por isso um produto social cuja génese está intimamente 

associada ao desenvolvimento da sociedade industrial”, ocupando 

actualmente, um lugar de enorme importância na vida de qualquer comunidade 

(Carvalho, 1994, p. 9). A sociedade contemporânea encontra-se em 

permanente mudança, as alterações determinadas por essas mudanças 

conduziram a transformações nas atitudes e comportamentos, bem como nos 

valores dos indivíduos adaptando-os a um novo contexto social determinando 

novas orientações no quotidiano das pessoas, assistindo-se a um crescendo 

da importância da actividade física e desportiva, como veículo de melhoria da 

qualidade de vida e de saúde da população (Andrade, 1995). 

Constantino (1999), faz referência a um aumento crescente da parcela 

do tempo livre do cidadão, pelo que a utilização social e desportiva do “corpo” 

estará na primeira linha, das práticas culturais do uso do tempo livre, num 

sentido individual e colectivo que buscará no equilíbrio psicofísico, na saúde, 

no bem-estar geral, no equilíbrio ambiental, na qualidade de vida, o motivo 

essencial da sua existência. 

Nesta nova face do desporto em que se desenvolvem crescentes 

práticas desportivas para a ocupação do tempo livre, “ as autarquias locais 

perante as responsabilidades públicas que têm em relação às respectivas 

populações, estão política e culturalmente obrigadas a reflectir sobre este novo 

tempo de desporto. A procurar as melhores soluções para as práticas 

desportivas dos que representam. A fazer um esforço sério sobre o lugar que o 

desporto deve ocupar na vida dos seus cidadãos” (Constantino, 1999, p. 8).  

É neste quadro que “as autarquias locais não podem deixar de se sentir 

vinculadas e responsabilizadas pela crescente importância dada nas 

sociedades modernas à procura das actividades físicas e desportivas como 
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factor de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos 

cidadãos” (Constantino, 1999, p. 20). 

Desta constatação urge centralizar a lógica do trabalho autárquico mais 

nos cidadãos e menos no espectáculo desportivo; mais no desporto ao alcance 

de todos e menos no desporto elitista. 

Segundo Constantino (1997), o futuro passa pela criação, por parte das 

autarquias, de uma onda de envolvimento e comunicação com as populações, 

em que a mensagem de actividade física e desporto estejam permanentemente 

associadas à cultura do tempo livre, à manutenção da condição física, à saúde 

individual, à valorização da qualidade de vida, à promoção do bem-estar.  

A prática desportiva não pode ser vislumbrada apenas através de uma 

das suas partes, o desporto formal, com expressão máxima na alta competição 

e no espectáculo desportivo. O desporto é uma realidade social que cruza as 

mais diversificadas áreas das actividades humanas, quer elas sejam de cariz 

profissional, educacional, recreacional ou relativas à saúde das populações 

(Pires, 1997). 

A procura do desporto e da actividade física já não é somente uma 

atitude lúdica, mais do que um passatempo ou uma distracção física, o 

desporto passou a ser uma necessidade do Homem. Neste contexto, é natural 

que esta “nova necessidade” comece a afirmar-se como essencial na 

planificação dos municípios. 

Sendo a autora do trabalho munícipe da autarquia de Arouca e 

perspectivando esta entidade como um dos eventuais empregadores de 

desporto onde poderá desenvolver futuramente a sua actividade profissional, 

motivou-nos particularmente o estudo referente às politicas desportivas que 

este município desenvolve em prol dos seus munícipes. 

Deste modo, o que nos inquietou desde o início deste estudo pode ser 

concretizado na seguinte pergunta de partida: a Autarquia de Arouca tem dado 

apoio e incentivo na formação e sensibilização para as práticas desportivas 

enquanto factor sócio-educativo, promotor de saúde e de qualidade de vida da 

sua população? 
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Assim, o propósito deste estudo será o de verificar: 

 A actuação da autarquia de Arouca na promoção do desporto e das 

políticas que objectivam a sua democratização, na perspectiva da construção e 

utilização das instalações desportivas, da organização e planeamento de 

eventos e actividades desportivas que produzem impacto directo sobre o 

desenvolvimento desportivo no ano de 2009. 

 Se a Câmara Municipal de Arouca tem proporcionado apoio e 

incentivo à formação e sensibilização das práticas desportivas enquanto 

importante factor sócio-educativo, promotor de saúde e de qualidade de vida da 

sua população. 

 Para concretizar tais objectivos optamos por duas grandes áreas de 

intervenção, sendo a primeira através de uma recolha de informação, 

relativamente às principais instalações desportivas existentes no Concelho 

(pavilhões, piscinas, polidesportivos), assim como ao levantamento do 

planeamento de eventos e actividades recreativo-desportivas concretizadas 

em 2009 e uma segunda área de intervenção através da aplicação de duas 

entrevistas aos responsáveis máximos no âmbito do desporto no Concelho de 

Arouca. 
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2. Revisão da Literatura 

2.1. A importância da Acção das Autarquias na definição de 

uma Política Desportiva Local 

Relativamente às autarquias, têm sido levantadas muitas questões 

quanto ao modelo de intervenção que deve ser utilizado no que concerne às 

políticas de desenvolvimento do desporto (Pires, 1993). 

Contudo, e independentemente da dimensão de um determinado 

município, cada autarquia deverá preocupar-se com a elaboração de uma 

“Política Desportiva Local” que parte do recenseamento das necessidades, da 

previsão da procura, da definição de tendências, da análise da capacidade dos 

equipamentos existentes e define a orientação para a criação de novas 

estruturas, garantindo a sua optimização e complementaridade (Carvalho 

1994). 

Assim, a administração local, pela sua estreita ligação às populações e 

uma vez atribuídos os meios e recursos necessários, apresenta-se em 

condições óptimas para concretizar, na sua área geográfica o Direito ao 

Desporto como meio cultural e formativo de imprescindível importância (Araújo, 

1997, p. 35). 

De acordo com o Plano Desportivo Municipal, elaborado pelo Pelouro da 

Câmara Municipal do Porto, (1991, p. 5) “a capacidade de resposta de uma 

autarquia, às necessidades de desenvolvimento desportivo da sua área 

geográfica, deve expressar-se através de acções concretas que constituam 

soluções para os problemas da população a esse nível. Nesse mesmo plano, é 

referido que “o objectivo de uma correcta gestão desportiva municipal, deverá 

ser a do desenvolvimento desportivo global e coerente da área geográfica 

porque é responsável, coordenando e harmonizando a sua intervenção com os 

restantes órgãos cuja acção se torna igualmente imprescindível, 
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nomeadamente os órgãos representantes do Poder Central, Federação, 

Associações, Clubes e Escolas”. 

Assim, a situação desportiva local representa a base na qual irá assentar 

a política desportiva levada a cabo, pelo que uma análise da realidade permitirá 

definir, com uma maior coerência, um equilíbrio entre os elementos 

constitutivos dessa mesma política desportiva. 

Neste sentido, quando, no âmbito da autarquia, se perspectiva uma 

intervenção política, numa qualquer área específica, é aconselhável ponderá-la 

tendo em atenção, de acordo com Nunes (1999), o seguinte: 

- Conhecer muito bem a realidade existente; 

- Definir, sob o ponto de vista ideológico e dos objectivos, a direcção da 

modificação dessa realidade; 

- Saber, do ponto de vista legal, o que baliza a intervenção autárquica; 

- Correlacionar o grau de importância dessa área específica com o 

plano político global da autarquia. 

Assim, a política desportiva municipal entendida “como um conjunto de 

acções e processos que desenvolve uma Câmara Municipal, com base nos 

seus próprios meios, com o objectivo de cumprir as competências que lhe são 

atribuídas, neste caso no domínio do desporto” (Nunes, 1999, p. 34), para ser 

correcta, na opinião de Carvalho (1994), deverá partir da realidade local, mas 

alteando as suas formas de acção tendo por base uma concepção moderna da 

prática desportiva. 

Assim, a acção das autarquias locais, com uma enorme 

responsabilidade no desenvolvimento desportivo local tem inevitavelmente de 

“obedecer a uma política de desenvolvimento integrado das actividades físicas 

educativas e da prática desportiva numa perspectiva cultural…”, (Carvalho 

1994, p. 112). 

Essa política é definida, segundo o mesmo autor, através de um 

conjunto de finalidades genéricas a que deve obedecer a acção a empreender: 
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1) Projectar toda a acção para que ela contribua para o 

desenvolvimento pleno e harmonioso da personalidade de toda a população 

que vive no município; 

2) Contribuir para o aperfeiçoamento e manutenção da saúde física e 

mental do maior número de membros da comunidade; 

3) Lutar contra a segregação social que se verifica no desporto; 

4) Incentivar e promover todas as formas de acção que contribuam 

para a autêntica democratização das actividades desportivas e outras 

actividades físicas formativas, sob diferentes formas que elas revestem: acesso 

à prática, participação na gestão e nas decisões orientadoras, garantia 

qualitativa dos conteúdos; 

5) Contribuir para a integração social da juventude, através de acções 

que respeitem o seu natural desejo de autonomia e as necessidades de 

construção de uma personalidade equilibrada e harmoniosamente 

desenvolvida; 

6) Promover a utilização válida, do ponto de vista individual e social, do 

tempo livre de cada indivíduo, com especial consideração por crianças, jovens, 

idosos e deficientes; 

7) Submeter toda a acção a directrizes que garantam o carácter 

humanizador a todas as actividades a desenvolver; 

8) Promover as formas tradicionais de actividade lúdica e garantir que 

desempenhem uma importante função social, relacionada como património 

cultural da comunidade; 

9) Apoiar o associativismo local, considerando-o como um factor 

decisivo de democratização sócio-cultural global; 

10) Contribuir para a criação das bases materiais da prática, instalações 

e equipamentos, sob todas as suas formas; 

11) Promover a mais ampla acção de coordenação que garanta a 

rendibilização das acções; 
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12) Promover a organização específica de projectos de actividades que 

possam fornecer respostas adequadas às necessidades dos grupos da 

população que não se encontram integrados em qualquer tipo de instituição ou 

que possuam especiais dificuldades de integração. 

O conjunto de finalidades atrás referenciadas define quatro grandes 

dimensões do desenvolvimento desportivo local: 

- As actividades físicas e desportivas de vincada intencionalidade 

formativa em íntima relação com o Sistema Educativo, que integra todas as 

crianças e jovens durante todo o período do seu crescimento; 

- As actividades físicas e desportivas no quadro do tempo livre, na 

perspectiva do desenvolvimento sócio-cultural, quer se trate de formas 

competitivas a diferentes níveis, quer através de outras formas diversificadas 

mas não competitivas; 

- As actividades físicas e desportivas dirigidas a grupos especiais da 

população, sob formas diferenciadas, em que podem ser concomitantes as 

actividades recreativas, conviviais, competitivas e de rendimento; 

- As actividades desportivas de alto rendimento que devem ser 

encaradas de forma autónoma, a partir de um conjunto de condições próprias 

que a autarquia deverá prestar a colaboração que for politicamente definida.  

Gordinho (2004, p. 14) refere que a missão principal das autarquias 

consiste em “criar, melhorar e aumentar as condições de acesso da população 

à prática do desporto através da atractividade, segurança e enquadramento 

técnico das suas condições de prática”. Contudo, a intervenção autárquica é 

muito específica, pelo que, “cada Concelho ou freguesia constituem realidades 

muito próprias, sendo por isso necessário adoptar medidas que melhor se 

adequem a cada caso, relativamente às motivações, aspirações e 

necessidades das populações” (Gordinho, 2004, p. 12) 

Para Constantino (1994, p.70) o desafio “é político, sem dúvida, mas é 

também técnico e é sobretudo cultural, recaindo neste caso a obrigação de 

entender o Desporto como um serviço público.” 
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Uma verdadeira política desportiva, segundo Nunes (1999, p. 34) “deve 

expressar-se no princípio de permitir a cada munícipe o acesso ao maior 

número de práticas, dentro de um quadro humanizador, manifestando-se em 

todos os níveis de acordo, com os interesses e potencialidades de cada um.” 

Pelo que o objectivo primordial, será o de proporcionar todas as condições à 

população para que cada vez um maior número da pessoas tenha acesso à 

prática desportiva, independentemente da idade, sexo, local de residência, 

trabalho e instituição em que se encontra (Nunes, 1999). 

É assim indispensável que os autarcas locais responsáveis desenvolvam 

uma política desportiva fundamentada em todos os seus componentes e 

baseados nos seguintes elementos interdependentes, Nunes (1999): 

- Meios financeiros; 

- Instalações desportivas (infra-estruturas e equipamentos); 

- Quadros (pessoal) administrativos mas sobretudo monitores; 

- Programas de acção e estruturas. 

A concluir, não podemos deixar de referir que as autarquias representam 

as estruturas do Poder que mais directamente estão ligadas ao quotidiano das 

populações, encontrando-se numa posição privilegiada para fornecer uma 

adequada resposta aos problemas. Pelo que no âmbito desportivo, a autarquia, 

constitui-se como um vértice estratégico para a concretização de tão 

importante tarefa, assumindo-se como entidade promotora de modificações 

sociais, económicas, específica e particularmente desportivas (Nunes, 1999). 

2.2. O papel das Autarquias no Desenvolvimento Desportivo 

Local  

Uma política desportiva local racional pressupõe a aplicação de uma 

determinada metodologia de acção. Nesse sentido, para que essa mesma 

acção melhore os índices de desenvolvimento desportivo local, torna-se 

necessário encarar todo um conjunto de factores de desenvolvimento ou 

programas de acção, que visam melhorar a situação desportiva. De acordo 
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com Plano Desportivo Municipal, elaborado pelo Pelouro da Câmara Municipal 

do Porto, em 1991, alguns desses factores são: 

 Documentação / Divulgação: a divulgação das actividades com o 

objectivo de levar o desporto até aqueles que ainda não o praticam, bem como 

a edição de documentação com o intuito de proporcionar um melhor 

esclarecimento à população. 

 Educação Física Escolar: tem uma função extremamente 

enriquecedora pelo que encerra em si mesma a motivação e o gosto pelo 

hábito da prática regular. 

 Formação de Quadros: através do desenvolvimento de programas 

de acção de âmbito formativo e informativo dirigido a professores primários e 

de educação física, assim como para monitores. 

 Animação e Dinamização Desportiva: criação de condições 

motivacionais para a prática desportiva, através do desenvolvimento de 

programas de acção dirigidos à ocupação dos tempos livres, nomeadamente a 

campos de férias, animações de rua, entre outros. 

 Organização de Competições: área específica de intervenção dos 

clubes, associações e federações, na qual o município deve actuar no âmbito 

do apoio e do patrocínio às denominadas “grandes iniciativas” desportivas de 

âmbito nacional e internacional. 

 Aperfeiçoamento Técnico: tem por objectivo elevar o nível técnico 

dos praticantes, pelo que a este nível deverá ser concebido mais em termos de 

apoio à criação de instalações adequadas a este nível de prática e de colaborar 

na organização de iniciativas locais com impacto promocional a ser aproveitado 

posteriormente. 

  Instalações Desportivas: construção de novas instalações, 

manutenção e gestão das existentes, dotação de material desportivo, definição 

dos níveis de prática para que se destina cada instalação (recintos desportivos 

de escolas e clubes, tanques de aprendizagem de natação, locais destinados à 

prática desportiva de lazer, etc.). 
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Na mesma linha de pensamento, Ferreira e Nery (1994), consideram 

primordial que a filosofia das diferentes autarquias permita um desenvolvimento 

desportivo alicerçado ao nível da criação de maiores e mais fáceis condições 

de acesso às actividades desportivas dirigidas para o maior número de 

cidadãos dos diferentes grupos etários e sociais.  

Segundo os autores castelhanos, Gallardo Guerrero e Jiménez Goméz 

(2004), que se debruçaram sobre a realidade autárquica espanhola, as três 

actuações mais importantes que a administração local deverá ter 

correspondem à promoção do desporto, à construção de instalações e à 

rentabilidade económica. 

Neste sentido, a promoção do desporto no município fundamenta-se 

através de três pontos fundamentais, sendo o primeiro no apoio às 

associações, federações e centros escolares no acesso às instalações 

desportivas, por meio de convénios e sempre em horários de menor utilização, 

o segundo, através da criação de novos serviços desportivos, sendo 

fundamental constatar o que pretendem os utilizadores e em terceiro, facilitar 

as colectividades pouco favorecidas no acesso à prática desportiva. 

A construção de instalações desportivas, tendo em consideração as 

alterações dos últimos anos, deverá centrar-se na remodelação das instalações 

desportivas já existentes e na criação de novas construções ajustadas ao 

“desporto para todos” e não nas instalações tradicionais. 

A rentabilização económica na administração local deverá assegurar que 

os custos de investimento sejam os menores possíveis, nos diferentes locais 

de actuação realizando estudos de custo adoptando um tipo de gestão mais 

apropriada ao serviço desportivo municipal. 

As estratégias e as políticas desportivas das autarquias deverão ter em 

consideração todos os factores de desenvolvimento do desporto, ainda que 

com diferentes pesos e medidas e atender às diversas áreas de prática 

desportiva, seja na via formal, não formal ou informal (Pereira, 1997). 
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2.2.1.“Desporto para Todos”   

Durante várias décadas, o sistema desportivo baseou-se numa única 

expressão desportiva, a competição, vertente esta que interessava 

exclusivamente aos clubes, federações e respectivos campeonatos (Callede, 

1991). 

Actualmente, as actividades físicas e desportivas tendem a 

generalizar-se, pelo que o seu aumento confirma que o modelo “clássico” da 

competição praticada em clubes não é a única possibilidade institucional de o 

fazer. Esta generalização assenta numa nova forma de sociedade que 

progressivamente se foi instituindo nos países industrializados. A 

transformação do sistema económico, o peso demográfico da juventude, a 

acentuação do modo de vida urbano contribuíram para esta modificação 

(Callede, 1991). Paralelamente, desenvolveu-se uma cultura dos tempos livres, 

a disponibilidade de tempo, a cultura, o desporto, as férias, pelo que o 

aproveitamento dos tempos livres tornou-se numa questão primordial. 

Por estas razões, o desporto tem vindo a ganhar uma dimensão cada 

vez maior e mais importante no quotidiano dos cidadãos, surgindo assim uma 

imagem do desporto que circunscreve uma “enorme variedade de facetas, 

contornos e sentidos” (Bento, 1991, p. 14). É o desporto no plural, que emerge 

como actividade profissional, como comércio, negócio, artigo de consumo, 

entretenimento, empreendimento da saúde, factor de socialização, educação e 

formação. E é esta imagem plural e variada da prática desportiva que reflecte 

uma multiplicidade diferenciada dos sentidos, dos motivos, das necessidades e 

objectivos que induzem as pessoas à prática desportiva (Bento, 1991). 

É neste contexto que emerge o programa da UNESCO “ Sport for All” 

(Desporto para Todos), o qual assenta num entendimento lato do desporto 

como “ exercitação corporal voluntária e como meio de promoção da condição 

física e de indução da saúde pessoal” (Bento, 1991, p. 16). Na opinião de 

Callede (1991, p. 12), “dentro das várias modalidades que o desporto 

apresenta, o Desporto para Todos, tem contribuído para o desenvolvimento da 
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prática físico-desportiva, desempenhando um papel importante na renovação 

deste vasto sector.” 

O “Desporto para Todos” foi um conceito de inspiração principalmente 

quantitativa. A emergência de um Desporto ao serviço não só “de todos”, mas 

doravante, também ao serviço de uma população representativa é, segundo 

Callede (1991, p. 7), “condição incontornável para a reformulação de critérios e 

a adopção de medidas que, até hoje, não eram de todo consideradas ou eram 

colocadas numa escala inferior de prioridades”. 

Nas palavras de Ribeiro, (2007, p. 317) “o Desporto para Todos 

representa a universalidade do acesso ao desporto como condição 

imprescindível para o completo desenvolvimento humano e sublinha a 

pluralidade do desporto, representando uma forma privilegiada de prática de 

actividade física, onde as valências sociais e educativas se adicionam às 

questões da saúde, conferindo-lhe um papel de relevo nas políticas públicas”. 

O acesso a todos os segmentos etários da população à prática 

organizada das actividades físicas, do lazer activo e da prática desportiva, 

adaptado às diferentes necessidades, limitações e características é um 

desígnio que procede em primeiro lugar, das garantias constitucionais e se 

inscreve no quadro das políticas sociais para que o desporto deverá contribuir 

numa presença cada vez mais expressiva. Desta perspectiva, “promover o 

Desporto para Todos é promover a actividade física, o exercício físico, a prática 

desportiva, adequando as actividades às populações a que se dirige e 

elegendo para cada uma estratégias específicas e diferenciadas, de forma a 

atingir, em pleno o objectivo da participação de todos os cidadãos” (Ribeiro, 

2007, p. 321). 

Na síntese do relatório apresentado em 2004, pela Comissão Europeia, 

denominado “Os cidadãos da União Europeia e o Desporto”, concluiu-se que a 

prática desportiva é predominantemente realizada informalmente e em outros 

lugares que não os clubes, os clubes desportivos e os centros de fitness. 

Trabalhos já realizados revelam que são várias as motivações que 

potenciam a prática de actividade física, nomeadamente, o cuidado com a 
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estética corporal, a busca de prazer, as preocupações de saúde, a luta contra o 

sedentarismo, a manutenção da condição física ligada ao prolongamento de 

uma carreira desportiva, a procura de convívio, o estabelecimento de relações 

sociais, a evasão e a descoberta da natureza (Callede, 1991). 

O mesmo autor faz referência ao facto de a prática do Desporto para 

Todos evidenciar cada vez mais uma preocupação dominante, que consiste 

numa prática colectiva de interesse social, o que por sua vez pressupõe uma 

interligação entre os organismos públicos e os praticantes (reais ou potenciais) 

e a instituição Desporto para Todos (Callede, 1991). 

 O Desporto para Todos assume assim uma grande abertura social, 

contribuindo, por um lado, para diversificar o mercado das práticas desportivas, 

permitindo um grande envolvimento social dos praticantes de desporto 

(Callede, 1991) e por outro lado dada a sua interacção com a saúde e 

reconhecida a indispensabilidade de uma determinada quantidade de 

actividade física para o bem-estar físico e mental do Homem, contribui também 

para o aumento da actividade física de lazer, através da generalização da 

prática desportiva (Ribeiro, 2007). 

Reconhecendo o direito ao Desporto, os poderes públicos demonstram 

algum empenho em colocar em prática uma verdadeira política de Desporto 

para Todos (Callede, 1991, p. 11), através da “criação de instalações 

desportivas diversificadas, espaços livres para a prática desportiva, programas 

de animação, recrutamento e formação de pessoal especializado, 

generalização de subsídios a associações”. 

Torna-se fundamental que os gestores políticos percebam que “as 

motivações que levam a que os cidadãos da sociedade contemporânea 

pratiquem desporto são a saúde, a condição física e a ocupação dos tempos 

livres. E que os mesmos devem ter a consciência de que as políticas 

desportivas são para os cidadãos e esta poderá ser uma das melhores formas 

para conseguir chegar até esses mesmos cidadãos” (Gordinho, 2004, p. 14). 



15 
 

2.3. Papel das Autarquias na utilização do Desporto como 

Ocupação dos Tempos Livres  

O desenvolvimento social e económico das sociedades modernas 

operou no domínio do tempo livre, modificações radicais e sobretudo, 

significativas alterações de comportamentos, de valores e de aspirações das 

respectivas populações (Constantino, 1993). 

Ainda no seguimento do pensamento de Constantino, a diminuição da 

parcela de tempo de trabalho, o aumento da escolaridade, a antecipação da 

idade de reforma, a elevação do nível de vida das populações criaram um 

aumento significativo dos tempos livres, cumulativo com a crescente percepção 

social do espaço e importância desse tempo livre na vida das pessoas. 

O tempo de educação e de estudo, bem como o tempo de lazer 

aumentaram e ocuparam muito do tempo de que era dedicado ao trabalho 

(Pires, 1993). Este mesmo autor faz referência ao surgimento de um novo 

mercado, um novo padrão de vida, com uma lógica diferente da utilização do 

tempo livre e com uma vontade insaciável pela descoberta, pela procura de 

experiências, práticas sociais associadas a uma cultura do corpo, 

sistematizada por essa actividade plurifacetada, produto da civilização 

industrial mas em mutação constante, o desporto. 

Cresce assim uma importância das práticas desportivas na ocupação 

dos tempos livres, surgindo uma dinâmica produtora de diferentes práticas, no 

plano do exercício corporal, do rendimento desportivo ou da simples 

manutenção da condição física. Este facto é acentuado pela importância que a 

actividade física tem vindo a ocupar no quotidiano do cidadão, em todos os 

escalões etários, pelo que torna-se fundamental proporcionar a todos, 

condições para a prática desportiva como ocupação dos tempos livres (Nunes, 

1999). 

Actualmente, a prática desportiva assumiu formas tão diversas e 

generalizadas entre gente de todas as idades e de todas as camadas e classes 

sociais (Constantino, 1993). 
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Este autor contrapõe o facto de a intensidade e a qualidade da procura 

de formas desportivas na ocupação dos tempos livres ter deparado com a 

escassez na oferta das condições materiais que tornem possível adequar a 

oferta à procura existente. Uma insuficiente infra-estruturação em 

equipamentos e instalações desportivas, a não qualificação e defesa dos 

espaços para o lazer das populações são apontados, pelo autor acima referido, 

como factores limitativos a uma adequada fruição dos cidadãos das diferentes 

práticas e expressões do Desporto no âmbito da respectiva ocupação dos 

tempos livres. 

2.4. Responsabilidades das Autarquias na Promoção da Saúde 

e Estilos de Vida Saudáveis nas Populações  

Se há aspecto que hoje caracteriza as sociedades contemporâneas é 

seguramente o da mudança. Nas sociedades modernas industrializadas, um 

dos traços mais significativos dessas alterações relaciona-se com o modo e 

estilos de vida da população. É cada vez mais notória uma menor parcela de 

esforço físico, um aumento da sedentarização a par com hábitos alimentares, 

tabágicos e outros que são em parte responsáveis pelo aumento das 

chamadas “doenças da civilização”, Constantino (1999,  p.  163). 

Surge assim a prática desportiva como um meio capaz de prevenir os 

malefícios da sociedade industrial ao contribuir para a obtenção da qualidade 

de vida, Aguiar (1997).  

Mas apesar de descritos os benefícios da actividade física para a 

qualidade de vida e bem-estar, há indícios de que, nos últimos anos, se tem 

verificado um progressivo aumento da incidência do sedentarismo (Faria et al. 

2006). 

Actualmente, o sedentarismo é o factor de risco comunitário mais 

prevalente nas sociedades industrializadas (Ribeiro, 29007). Facto este que 

induz preocupações, as quais se encontram expressas em documentos da 

Organização Mundial de Saúde, os quais reconhecem que para além do 
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impacto directo na prevenção de algumas doenças, ser fisicamente activo tem 

também benefícios sociais e psicológicos, aconselhando para tal que os 

indivíduos realizem os níveis adequados de actividade física ao longo da sua 

vida. 

Neste sentido, a saúde deixou de ser um problema médico, para passar 

a ser, sobretudo, um problema cultural, um assunto de educação e como tal, 

reclama a intervenção, também, nos domínios do político e do económico. Esta 

ideia surge reforçada por Faria et al. (2006), os quais referem que 

independentemente das diferentes concepções atribuídas à participação 

desportiva, existem motivos de natureza económica, social e biológica para 

reconhecer a necessidade de intervenções que mobilizem os jovens, os adultos 

e os idosos com a finalidade de inverter a cada vez mais prevalente taxa de 

sedentarismo. Os mesmos autores consideram que um programa de promoção 

da actividade física efectivamente viável e coerente, requer uma política 

integrada, cuja acção de efectue por diferentes campos, nomeadamente o 

educativo, o desportivo, o de saúde e o de ordenamento do território. Neste 

sentido, a protecção da saúde de todos e o dever de a defender e promover é 

um direito dos cidadãos com consagração constitucional. Assim, como direito, 

a protecção da saúde, estipulada na Constituição da República Portuguesa, é 

realizada entre outros domínios, através da promoção da cultura física e do 

desporto. 

Os dados disponíveis em diversos estudos efectuados reconhecem com 

suficiente fiabilidade que a actividade física e o exercício regular têm efeitos 

benéficos no plano de saúde individual. Mais ainda, apontam igualmente, no 

sentido de que esses benefícios podem ser alcançados por todos, homens, 

mulheres, crianças, jovens, idosos, pessoas eventualmente atingidas por 

doenças crónicas ou deficientes. 

As instituições competentes, citando Aguiar (1997, p.31), “devem facultar 

à sociedade em geral condições para que a prática desportiva seja efectiva” e 

“quem melhor que o poder político local, como filamento terminal do aparelho 



18 
 

do estado, para satisfazer as necessidades das populações, dado o seu 

contacto diário com a realidade por estas vivida”. 

Assim, a elaboração das políticas educativas, desportivas e de saúde 

deverão ser os instrumentos estratégicos fundamentais para uma política de 

promoção da saúde. O núcleo central dessas políticas deverá residir na 

promoção da educação para a saúde no contexto da qual o exercício físico 

deverá estabelecer o compromisso de se assumir como uma referência 

indispensável, para que as populações adoptem estilos de vida saudáveis. 

Contudo, é importante referir que estilos de vida saudáveis exigem algo mais 

no plano dos comportamentos do que uma prática regular do exercício físico, 

do desporto ou de simples actividades físicas. A direcção dos esforços das 

campanhas de educação para a saúde junto das populações deve dirigir-se a 

toda a comunidade e deverá envolver uma ampla variedade de meios e 

recursos. 

Assim, embora as actividades físicas, não constituindo a chave do 

sucesso de qualquer política de intervenção na saúde pública, são 

indiscutivelmente um seu elemento indispensável. E o desafio que se coloca é 

o de elevar a taxa de participação dos cidadãos nas actividades físicas 

(Constantino, 1999). Desafio esse que pede um maior envolvimento da 

administração central, regional e neste caso mais específico, a intervenção das 

autarquias em torno da promoção das actividades físicas junto dos cidadãos, 

estimulando e apoiando organismos, entidades e agentes vocacionados para 

este tipo de acção. 

A intervenção das autarquias como entidade promotora de actividades 

físicas junto das populações deve ser por isso entendida não apenas no plano 

institucional, mas igualmente operacional, no quadro das políticas estruturais 

para este sector. 

Constantino, (1999), aponta algumas direcções nesse sentido, 

nomeadamente: 
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- A criação, desenvolvimento e apoio a projectos que induzam o 

cidadão a uma prática regular de actividade física desportiva, numa perspectiva 

de qualidade de vida, saúde e bem-estar; 

- A criação de campanhas sistemáticas de informação aos cidadãos 

sobre modalidades de actividade física que são susceptíveis de ter efeitos 

benéficos sobre a saúde, sem alterar drasticamente hábitos e modos de vida; 

- Criação, desenvolvimento e apoio a projectos que suscitem o 

interesse dos idosos a uma prática física, na perspectiva de manutenção de 

uma adequada condição física; 

- Adopção de planos de equipamentos, de carácter artificial e natural 

susceptíveis de oferecer às populações múltiplas possibilidades de práticas 

físicas; 

- Criação e desenvolvimento de projectos que suscitem uma 

colaboração estreita com a comunidade escolar no âmbito da educação para a 

saúde; 

- Colaboração em torno de projectos de promoção da saúde das 

populações com as autoridades de saúde locais. 

Neste quadro, o desafio que se coloca às autarquias locais é o de 

“conseguirem que as respectivas populações adquiram um estilo de vida activo 

onde o exercício e o desporto sejam considerados como um meio 

indispensável de valorização individual e colectiva”, (Constantino 2002, p. 

 101). Carvalho (1994, p. 113) refere que “são em primeiro lugar as 

necessidades de melhoria da saúde, factor fundamental de reconstrução da 

força de trabalho e melhoria das condições de vida e em seguida o desejo de 

ver as crianças e jovens desenvolverem-se harmoniosamente e correctamente 

integrados socialmente”. O referido autor, refere também o encontro com a 

natureza e a fruição do emotivo espectáculo desportivo” como outras 

necessidades, tão ou mais importantes, que deverão ser tidas sempre em 

consideração por aqueles que lutam por uma autêntica democratização da 

prática desportiva. 
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Em jeito conclusivo, importa referir que a abordagem da promoção da 

actividade física através do desporto é positiva e apela a um conjunto de 

valores associados ao bem-estar. O desporto e a saúde têm por isso, no plano 

da promoção da actividade física um objectivo partilhado e complementar às 

suas próprias intervenções, devendo o desporto concentrar a sua acção na 

promoção do lazer activo (Ribeiro, 2007). 

2.5. Autarquias Locais e o Desporto – Enquadramento Legal 

Desde a revolução de Abril de 1974, o papel das autarquias locais tem 

evoluído, quer em dimensão, quer em qualidade, em todos os sectores, 

incluindo o sector referente ao Desporto. Essa evolução, prevista na 

Constituição da República Portuguesa originou uma maior descentralização por 

parte do poder central. 

A atribuição de novas competências às autarquias, como parte do 

processo de descentralização, permitiu uma maior independência de actuação. 

“Esta delegação de competências é imprescindível, como forma de reforçar a 

participação cívica em tarefas de interesse público, mas também porque o 

desporto é uma actividade propícia à expressão do exercício da cidadania 

através da dimensão associativa” (Constantino, 2006, p. 104). 

Assim, “as questões relativas à Cultura Física, ao Desporto e ao Direito 

Constitucional que consagra ao Estado a responsabilidade de promover e 

estimular a sua prática, não escapam ao princípio que compete às Autarquias 

ter um papel activo na procura de soluções para os problemas desportivos” 

(Constantino, 1997, p 23). 

Neste sentido, será efectuada, primeiramente, uma breve referência à 

Constituição da República Portuguesa, no âmbito do Desporto, dado que foi 

através dela que o Desporto ganhou, de certa forma, uma maior importância. E 

posteriormente, uma pequena abordagem aos elementos estruturantes do 

quadro legal da competência das Autarquias face ao Desporto que estão 

definidos em dois documentos fundamentais: a Lei das Autarquias (Lei n.º 
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169/99, de 18/09) e na Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (Lei n.º 

5/2007 de 16 de Janeiro).  

Um melhor entendimento das competências e atribuições legais das 

autarquias no sector desportivo, permitirá clarificar a importância destas 

estruturas locais no sentido de “procurar criar mais e melhores condições de 

acesso às actividades desportivas do maior número de cidadãos dos diversos 

grupos etários da população” (Pereira, 1997, p22). 

2.5.1. A Constituição da República Portuguesa no âmbito do 

Desporto  

Foi com a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa, 

considerada a mãe de todas as leis, que a importância do desporto se tornou 

mais acentuada, sendo considerado como um direito fundamental de todos os 

cidadãos, estando o estado incumbido de efectivar esse direito, Duarte (2004). 

Todas as referências ao Desporto encontram-se integradas na Parte I – 

Direitos e deveres fundamentais –, no Título III – Direitos e deveres 

económicos, sociais e culturais –, sendo que aí o Desporto surge em dois 

capítulos distintos:  

a) No capítulo II (Direitos e deveres sociais), artigos 64.º e 70.º; 

b) No capítulo III (Direitos e deveres culturais), artigo 79.º. 

Assim, o artigo 64.º menciona o direito à protecção da saúde através da 

promoção da cultura física e desportiva, (n.º 2, alínea b), não deixando de 

merecer menos importância o artigo 70.º, no qual se reserva aos jovens uma 

protecção na “efectivação do direito à prática desportiva”, referindo a 

importância que os jogos gozam no que respeita à Educação Física e Desporto 

(n.º 1, alínea d) e o artigo 228.º, clarificando o interesse específico das regiões 

autónomas relativamente à matéria desportiva (alínea m). 

O artigo 79º refere no seu n.º 1, o direito de todos os cidadãos à “cultura 

física e desporto” para, no n.º 2 do mesmo preceito, incumbir o Estado, em 

colaboração com as escolas, associações e colectividades desportivas, a 
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promoção, o estímulo e a difusão da cultura física e do desporto, assim como, 

a prevenção da violência no desporto. 

Incumbe assim ao Estado, em primeira linha, satisfazer ou criar 

condições para que esses mesmos direitos sejam, nas suas mais diversas 

vertentes, devidamente assegurados enquanto direitos indispensáveis e 

universais que são. 

No entanto, e como refere Duarte (2004), esta norma constitucional não 

deve ser lida de forma isolada, mas sim em interacção com outras normas 

constitucionais da Constituição da República Portuguesa nas quais a temática 

desportiva é focalizada. 

2.5.2. Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto  

Com a apresentação na Assembleia da República da proposta de lei n.º 

80/X – Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto – fechou-se, segundo 

Meirim (2007, p.159), “um ciclo do procedimento conducente à obtenção de 

uma nova lei quadro do sistema desportivo nacional.”. 

A Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases da Actividade Física e 

do Desporto (LBAFD) revogou a Lei de Bases do Desporto (Lei n.º 30/2004, de 

21 de Julho).  

A actual lei representa, segundo Meirim (2007, p.159), “o último 

momento de um suceder normativo de leis quadro do sistema desportivo 

nacional.” 

Na “Exposição de Motivos”, apresentada logo à cabeça da proposta de 

lei n.º 80/X, esta nova lei de bases para o Desporto pretende assumir o 

compromisso e “contribuir para a promoção e a generalização da actividade 

física e do desporto, bem como apoiar a prática desportiva regular e de alto 

rendimento.” A mesma proposta refere que a nova lei “define um modelo 

assente numa gestão participada e responsável, entre o Estado, as Regiões 

Autónomas, as autarquias locais e todos os agentes desportivos, tendo em 

vista o aumento dos índices de participação desportiva de toda a população.” 
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Assim, incumbe à Administração Pública, citado na mesma proposta, 

“promover programas, com vista à criação de espaços públicos adequados 

para a prática desportiva, assim como adoptar medidas que facilitem a 

adopção de estilos de vida activa.” 

O posicionamento das Autarquias Locais face à actual Lei de Bases da 

Actividade Física e do Desporto surge, neste trabalho, através de uma análise 

à nova lei do Desporto, análise essa que passa por identificar as normas nas 

quais elas obtêm expressa menção e ainda de outras nas quais consideramos 

estar implícita a presença desses entes públicos. 

De uma forma explícita, são vários os artigos que se reportam 

directamente às autarquias locais, não especificando nenhum deles se dizem 

respeito aos municípios, freguesias (ou regiões administrativas): 

a) Artigo 5.º, Princípios da coordenação, da descentralização e da 

colaboração; 

Neste artigo, o seu n.º 2 identifica claramente uma articulação 

permanente entre os departamentos e sectores da administração central, 

regional e local cujas tutelas específicas tenham intervenção directa ou 

indirecta na área do desporto. 

b) Artigo 6.º, Promoção da actividade física; 

No seu n. 2º, está mencionada a articulação das autarquias locais com a 

administração pública na adopção de programas que visam o fomento e a 

criação de estilos de vida saudáveis na população, apontando a necessidade 

de “criar espaços públicos para a prática da actividade física”. 

c) Artigo 8.º, Política de infra-estruturas e equipamentos desportivos; 

O seu n. 1º, faz referência ao desenvolvimento de uma política de 

desenvolvimento, entre as autarquias locais e o Estado, no sentido de uma 

coerente e equilibrada distribuição de infra-estruturas e equipamentos 

desportivo. 
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Assim, a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto deverá dar 

guarida à relação Autarquias Locais – Desporto, em três domínios 

fundamentais: 

a) Consagração das autarquias locais como uma das formas do 

Estado efectivar o direito de todos ao desporto; 

b) Conferir-lhes capacidade de planeamento, investimento e gestão 

de instalações desportivas; 

c) Permitir o apoio das autarquias às práticas desportivas e 

recreativas que as mesmas considerem do seu interesse.  

2.5.3. Atribuições e Competências Legais das Autarquias no 

Sector Desportivo  

Considerando que toda a intervenção pública se materializa no Direito 

(Ferrer, 1991), para se compreender as relações entre as Autarquias e o 

Desporto, torna-se importante apontar, as atribuições das autarquias na área 

do desporto, com base no publicado nos diversos diplomas legais. 

Assim, um dos deveres das autarquias locais, segundo Constantino 

(1994, p.16) consiste em “criarem e assegurarem as condições para os 

cidadãos praticarem desporto”. 

Não obstante todas as referências de ilustres autores e entendidos na 

matéria, é num quadro legal, face à Constituição da República Portuguesa, que 

será realizada uma pequena análise à realidade jurídica das autarquias em 

termos desportivos. 

Assim, a Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, determina o quadro de 

transferência de atribuições e competências das autarquias locais, delegadas 

pelo Poder Central, assim como os seus limites de intervenção, assentes num 

princípio geral de descentralização. Nessa lei identificam-se três normas 

reportadas ao desporto: 
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a) Os artigos 13.º, nº.1, alínea f), e 14.º, nº 1, alínea d), 

respectivamente, sobre as atribuições dos municípios e 

freguesias, no domínio dos tempos livres e desporto; 

b) O artigo 21.º (Tempos Livres e Desporto), relativo às 

competências dos municípios em matéria de desporto.  

c) O artigo 29.º. 

Assim, refere no Capítulo II, artigo 13º, n.º 1, que os municípios dispõem 

de atribuições em várias áreas, mencionado na alínea f) os Tempos Livres e o 

Desporto. 

No seu artigo 21.º é referido ser da competência dos órgãos municipais 

o planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos em infra-

estruturas e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse 

municipal (artigo 21.º, n.º 1). 

No segundo ponto do mesmo artigo está definido também, ser da 

competência das autarquias o licenciamento e fiscalização dos recintos de 

espectáculos, apoiar actividades desportivas e recreativas de interesse 

municipal e apoiar a construção e conservação de equipamentos desportivos e 

recreativos de âmbito local. 

Por último, o artigo 29.º, define que as autarquias locais são 

responsáveis pelo seu ordenamento do território, definindo quais as áreas de 

intervenção e o âmbito das mesmas.  

A Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, entretanto alterada pela Lei n.5-

A/2002 (quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias) veio “estabelecer o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias”. 

Com este documento legal, é determinado ser da competência das 

autarquias uma intervenção alargada nas seguintes áreas: 

- Apoio a actividades de interesse municipal. E relativamente a esta 

matéria é referido no artigo 64º, 4, alínea a), que é da competência do 
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município “deliberar sobre as formas de apoiar entidades e organismos 

legalmente existentes, nomeadamente com vista à prossecução de obras ou 

eventos de interesse municipal” pelo que, o município deve “apoiar ou 

comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra” (alínea 

b). 

Estes apoios devem ser elaborados mediante protocolos de 

desenvolvimento desportivo com as instituições desportivas, nomeadamente 

através da construção, criação e gestão de instalações desportivas 

No âmbito do planeamento e desenvolvimento, a câmara municipal pode 

criar, construir e gerir equipamentos e serviços de natureza diversa. 

No âmbito do licenciamento e fiscalização de instalações ou 

equipamentos desportivos, a Câmara Municipal pode conceder licenças de 

construção e funcionamento, bem como é da sua responsabilidade a 

fiscalização das mesmas, através de vistorias. 

Assim, nas atribuições e competências das Autarquias, o desporto surge 

como uma das necessidades fundamentais das comunidades locais, sendo 

imperativo ao poder autárquico a criação de políticas de desenvolvimento 

desportivo no sentido de responder de forma eficiente a tal aspiração. 

E neste sentido, requererá uma grande aposta das autarquias, no 

sentido de dotarem os sistemas desportivos locais com condições de exercício 

desse direito, razão pela qual as modernas políticas autárquicas começam a 

integrar o desporto como uma prestação de serviços à comunidade. 

O papel das autarquias locais no desenvolvimento do desporto é hoje 

insubstituível, tal é o significado e dimensão alcançados no panorama do 

desenvolvimento desportivo nacional e, torna-se claro que cada vez mais as 

autarquias intervêm no desenvolvimento desportivo implicando uma 

transferência de responsabilidades e de meios financeiros para a prossecução 

da sua missão, criar, melhorar e aumentar as condições de acesso da 

população à prática do desporto. 
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Neste contexto, e como refere Stigger (1997, p. 4), “reconhecer o direito 

do cidadão em usufruir das práticas desportivas consideradas como bens 

sociais, significa pensá-las como cultura vivenciada, que é um direito de todos 

e não apenas de alguns”. 

É da responsabilidade do Poder Central, das Regiões Autónomas e do 

Poder Local a execução deste requisito legal que deverá ser realizado em 

articulação e colaboração com as escolas, o movimento associativo e 

entidades privadas, procurando responder às necessidades das diferentes 

populações, nos seus diferentes escalões etários e nas diferentes dimensões 

do desporto.  

2.6. O papel das Autarquias no Desenvolvimento Desportivo no 

Meio Rural  

A inclusão deste ponto no presente trabalho prende-se com a 

constatação de que sendo o Concelho de Arouca um município rural, faz todo o 

sentido, efectivar uma pequena abordagem relativamente a esta temática no 

sentido de um melhor entendimento sobre alguns objectivos, traços e formas 

de organização específicas que poderão existir em termos desportivos neste 

contexto em particular. 

Carvalho refere que é mais complexo usufruir de uma prática desportiva 

no meio rural comparativamente ao meio urbano, ao contrário do que seria 

habitual pensar. Defendendo o autor que é nos municípios rurais que a crise do 

desporto se exprime com maior intensidade. 

Em meio rural existem objectivos, traços e formas de organização muito 

específicas e ajustadas à sua realidade, contudo, subsistem objectivos gerais, 

comuns a qualquer autarquia, tais como o desenvolvimento da prática 

desportiva dirigida a todos, a criação de hábitos de actividade em crianças e 

jovens, o reforço no associativismo com o intuito de fomentar a sua função 

social. 
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O autor destaca desta forma, três objectivos principais na 

implementação de uma política desportiva local: 

- Fixação dos jovens; 

- Revitalização do mundo rural; 

- Contacto e convivialidade entre comunidades tradicionalmente 

“fechadas”. 

Ao meio rural será mais problemático responder ao mesmo nível de 

procura, comparativamente ao meio urbano, no qual, para além do resto, a 

concentração de equipamentos os torna mais económicos e rentáveis, assim 

como o seu acesso por parte das respectivas populações (Carvalho, 1994).  

Desta forma, os problemas típicos do desporto sofrem um forte 

agravamento no meio rural. 

Assim, de uma forma sintética, Carvalho (1994) caracteriza a situação 

do Desporto rural através dos seguintes aspectos: 

- Falta de equipamento, de enquadramento técnico, de meios 

financeiros, de motivação, de apoios e de racionalização nos investimentos; 

- Agravamento das condições sociais com o envelhecimento das 

populações, o êxodo rural dos jovens, a baixa demográfica e a desertificação 

rural generalizada; 

- Aumento dos custos de funcionamento das actividades, do 

enquadramento, das exigências técnicas e dos próprios praticantes; 

- Desresponsabilização, cada vez mais acentuada, da Administração 

Central e sobrecarga insustentável do Poder Local.  

Apesar de ser aqui referida uma hipotética especificidade do “desporto 

rural”, importa, contudo, analisar a importância que o fenómeno desportivo 

poderá desempenhar no meio rural. 

Neste sentido, e de acordo com Carvalho (1994, p.150), um dos 

aspectos mais importantes encontra-se relacionado com a contribuição do 

desporto para “o desenvolvimento cultural de todo o mundo rural”, reforçando 
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assim a sua “identidade cultural… quando nela se integram os jogos 

(desportos) tradicionais”. 

Mas uma questão também ela pertinente nesta temática relaciona-se 

com as instalações desportivas. A abundância de espaço e o afrouxamento da 

especulação fundiária sugere, com alguma facilidade, uma maior facilidade na 

implementação das respectivas superfícies. Contudo, “a exiguidade dos meios 

das Autarquias Locais, a recusa do Poder Central em cumprir com as suas 

obrigações e a falta de uma perspectiva racionalizadora”, (Carvalho, 1994, p. 

152) inviabilizam a coerência de uma estratégia interventiva para o 

desenvolvimento desportivo em meio rural. 

2.7. Caracterização do Concelho de Arouca 

2.7.1. Caracterização Geográfica 

O concelho de Arouca é um município localizado no extremo nordeste 

do distrito de Aveiro, distando cerca de 80 km deste e encontra-se inserido na 

província do Douro Litoral abrangendo uma área de 328 km2. Tem como 

concelhos limítrofes: a norte – Gondomar, Castelo de Paiva e Cinfães; a oeste 

– Santa Maria Da Feira e Oliveira de Azeméis; a sul – Vale de Cambra e 

S. Pedro do Sul; e este – S. Pedro do Sul e Castro Daire (Figura 1.). 

 

Figura 1. Localização do Concelho de Arouca no mapa de Portugal Continental. 

O concelho de Arouca é composto por 20 freguesias. 
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No total, o concelho de Arouca tem cerca de 24.000 habitantes, de 

acordo com o Censos/2001. 

A vila de Arouca, sede do concelho, tem perto de 3.000 habitantes e 

está situada no extremo nascente do Vale de Arouca, a cerca de 60 km da 

sede de distrito, Aveiro, e a cerca de 50 km da cidade do Porto. É nela que 

estão instalados todos os serviços autárquicos do município e também as 

dependências do Poder Central, nomeadamente os Serviços da Justiça, 

Tribunal e Ministério Público; da Saúde, o Centro da Educação, o Agrupamento 

de Escolas de Arouca que desde o ano de 2003/2004 engloba os Jardins de 

Infância, as Escolas do 1º Ciclo e a Escola Básica 2.3 e a Escola Secundária 

(Mendes et al, 2003). 

É também na freguesia de Arouca e sede de Concelho que podemos 

encontrar os principais equipamentos desportivos, como o Estádio Municipal, o 

Complexo Desportivo, os Pavilhões Gimnodesportivos e alguns dos 

Polidesportivos.  

É depois de Águeda, o segundo maior município do distrito de Aveiro. 

Das múltiplas carências de que o município continua a padecer e que 

continuam a caracterizá-lo como terra interior, o centro de Arouca e a sua Serra 

da Freita situam-se a menos de 40 quilómetros da orla marítima (Zola, 1999). 

Desde o centro do Concelho é preciso percorrer perto de 20km para 

encontrar os últimos aglomerados populacionais, o que é elucidativo das 

enormes distâncias a percorrer para chegar ao centro, (Mendes et al., 2003), 

no qual, como referimos anteriormente, se encontram os principais serviços, 

incluindo as principais infra-estruturas desportivas. 

Os mesmos autores referem, contudo, que apesar de na última década 

muito ter sido feito para encurtar distâncias, por um lado com a significativa 

melhoria das acessibilidades consubstanciadas na construção de mais e 

melhores vias de comunicação, por outro, com a descentralização de alguns 

serviços para junto das populações, as distâncias e o isolamento continuam a 

ser uma das principais barreiras para a população.  
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2.7.2. Caracterização Demográfica  

Nos últimos 100 anos ocorreu uma densificação do povoamento, 

alcançando valores máximos entre 1950 e 1960. 

No entanto verificou-se nos últimos anos um decréscimo da população, 

principalmente nas aldeias, sendo a maioria da população envelhecida, 

resultado do abandono da população jovem, que saiu em busca de melhores 

condições de vida. O isolamento, a falta de vias de comunicação, a ausência 

de médicos ou a sua longa distância obrigaram à mudança. 

O concelho de Arouca é medianamente povoado com uma densidade 

populacional de cerca de 75 hab/km2 (ver quadro 1). 

População das Freguesias (Censos 2001) 

 

Figura 2. Mapa do Concelho de Arouca e população por freguesia. 

A população das freguesias que constituem o Concelho de Arouca, 

encontra-se no quadro1., de acordo com o Censos 2001. 

Quadro 1. Quantificação dos habitantes por Freguesia do Concelho de Arouca. 

Freguesia Habitantes 

Albergaria da Serra 140 

Alvarenga 1368 

Arouca 3098 
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Burgo 2067 

Cabreiros 186 

Canelas 864 

Chave 1414 

Covêlo de Paivô 169 

Escariz 2255 

Espiunca 477 

Fermêdo 1504 

Janarde 159 

Mansores 1155 

Moldes 1477 

Rossas 1693 

Santa Eulália 2339 

S. Miguel do Mato 800 

Tropeço 1297 

Urro 1206 

Várzea 559 

Total 24227 

2.7.3.Caracterização Sócio-Cultural 

Apesar de ser um concelho pertencente ao distrito de Aveiro, vive sob 

forte influência da cidade do Porto. A proximidade a esta cidade, da qual dista 

somente 50 quilómetros e a rede de comunicações facilitada permitem que o 

Porto se constitua um pólo de particular atracção para a região 

(Fernandes 2002). 

O mesmo autor refere que Arouca é uma zona pouco atravessada por 

grandes vias de comunicação, pelo facto de não constituir passagem normal 

para qualquer outra região. Aliado a isto, Arouca foi resistindo até tarde ao 

processo de industrialização, que actualmente ainda não conhece grande 

desenvolvimento, pelo que se tornou num meio no qual a cultura tradicional se 

mantém com alguma persistência. A existência de um convento poderá ter 
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marcado fortemente, através da história, a sua vivência cultural, formando o 

seu mundo de representações bem como as suas práticas sociais. 

Através de um inquérito realizado em 1999, em 12 das 20 freguesias do 

concelho de Arouca e de forma a obter-se a representatividade do concelho, foi 

possível verificar que a taxa de analfabetismo continua elevada, e que das 

pessoas inquiridas, 43,3% pertenciam ao sexo masculino e 56,7% ao sexo 

feminino. 

O estudo efectuado permitiu apurar os dados relativamente à faixa etária 

da população, e que se encontram expressos no quadro 2. 

Quadro 2. Percentagem Populacional por Grupo Etário  

Grupo Etário 

15 - 24 25 - 44 49 - 55 +60 

27.6% 36,2% 23,6% 12,6% 
% População 

O mesmo estudo, também permitiu apurar dados relativamente ao nível 

de escolaridade, os quais se encontram referidos no quadro 3. 

Quadro 3. Percentagem Populacional por Nível de Escolaridade 

Nível de Escolaridade % de População 

Analfabetos 3,2% 

Sabem ler e escrever, 

mas sem ensino 
6,3% 

1º Ciclo EB 27,7% 

2º e 3º Ciclo EB 23,4% 

Ensino secundário 18,4% 

Ensino médio 8,0% 

Ensino superior 6,7% 

Ensino universitário 6,3 

2.7.4. Caracterização Económica 

Arouca foi até data recente, um município predominantemente agrícola, 

mas nos últimos decénios, com o abandono das terras e o incremento da 

indústria, esta foi-se tornando cada vez mais importante, quer em termos de 
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produção, quer de emprego, sendo actualmente e a grande distância, o sector 

dominante da economia local (Zola, 1999). 

Assim, nos finais do século XX, à medida que a agricultura foi deixando 

de constituir sobrevivência, a industrialização veio de alguma forma suster a 

sangria provocada pelas imigrações (Mendes et al., 2003). Os mesmos autores 

referem que subsiste assim, a pequena e a média empresa, mas que a 

mão-de-obra feminina regressou, maioritariamente à condição doméstica. 

Actualmente, a economia encontra-se distribuída por várias actividades 

destacando-se na área da indústria. De acordo com o estudo referido 

anteriormente, 14,7% desenvolvem a actividade profissional na agricultura, 

21,6% trabalham como operários ou empregados do comércio, 9,7% são 

industriais, proprietários comerciais ou empreiteiros, 7,6% são quadros médios, 

6,7% são quadros superiores, 16,9% são estudantes e 22,4% são 

desempregados, pessoas à procura do primeiro emprego, reformados e sem 

profissão (domésticas/os). 

Os índices de industrialização são claramente baixos. A população 

activa distribui-se pelo sector primário com uma percentagem de 26,4%, pelo 

sector secundário com 45,4% e pelo sector terciário com 27,7%. 

Relativamente a este domínio, é imprescindível fazer uma breve 

referência à “Feira das Colheitas”. Nascida nos anos 40 do século passado 

para apoiar e dinamizar a agricultura com a venda dos produtos da região. 

Actualmente, este evento, realizado anualmente em Setembro, é caracterizado 

por se constituir como um espaço de diversão e informação das 

potencialidades económicas da região. 

2.7.5. Estrutura e Organização dos Serviços Desportivos  

Uma parte significativa da actividade municipal, designadamente no 

âmbito do desporto, impõe a existência de uma estrutura que garanta uma 

gestão eficiente, quer da actividade que decorre da gestão dos equipamentos 

desportivos que actualmente a autarquia dispõe, quer da quantidade de acções 

que leva a cabo neste domínio. Neste sentido, subsiste na estrutura orgânica 
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da Câmara Municipal de Arouca a Divisão de Cultura, Desporto e Turismo, com 

competências na área do desporto, cultura, turismo e lazer. 

A esta divisão cabe, entre outras tarefas, promover o desenvolvimento 

cultural, desportivo e de lazer das populações, assegurar a gestão, 

organização e o funcionamento dos complexos desportivos, das piscinas 

municipais, dos recintos desportivos e demais instalações culturais, 

desportivas, de lazer ou de turismo que se encontrem sob administração 

municipal. Estas tarefas são geridas e supervisionadas por um Técnico 

Superior com formação na área do Desporto. 

2.7.6. Situação Desportiva/ Instalações Desportivas no 

Concelho de Arouca 

Neste ponto será efectuada uma breve caracterização relativamente às 

principais infra-estruturas desportivas existentes no Concelho de Arouca sob 

administração municipal, alguns projectos de carácter recreativo-desportivo, 

bem como às principais actividades e eventos desportivos realizados no ano de 

2009. 

2.7.6.1. Instalações Desportivas 

No Concelho de Arouca existem quatro tipos de instalações desportivas 

sob gestão directa da Câmara Municipal: complexos desportivos municipais, 

polidesportivos, estádio de futebol e pavilhões gimnodesportivos.  

As instalações existentes no Concelho de Arouca estão à disposição de 

todos os estabelecimentos de ensino locais e da comunidade em geral. 

Seguidamente faremos uma sucinta e breve caracterização dos 

principais equipamentos existentes. 

2.7.6.1.1. Complexo Desportivo de Arouca 

Criado para suprir uma carência de décadas, o Complexo Desportivo 

Municipal de Arouca fez despertar novas necessidades, tornando-se num 

equipamento imprescindível para as satisfazer e elevar a qualidade de vida dos 

munícipes. 
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Sob gestão directa da Câmara Municipal de Arouca, o complexo 

desportivo foi inaugurado em 1999 e oferece aos utentes, desde então, um 

amplo leque de modalidades desportivas, tais como natação, hidroginástica, 

multi-actividades aquáticas, ténis, andebol, basquetebol, voleibol, ginástica 

aeróbica e musculação. Esta infra-estrutura, localizada no centro do município, 

constitui-se como uma das suas superfícies desportivas mais relevantes. 

Este complexo inclui uma piscina semi-olímpica (25 m) e tanque de 

aprendizagem, ambos cobertos e aquecidos, piscina semi-olímpica (25 m) e 

tanque de aprendizagem ao ar livre, um polidesportivo aberto, um court de 

ténis e um ginásio de musculação/manutenção. 

2.7.6.1.2. Complexo Desportivo de Escariz 

O Complexo de Piscinas de Escariz foi formalmente inaugurado a 7 de 

Fevereiro de 2009 e está inserido num conjunto de projectos para aquela que é 

a segunda centralidade do Concelho, servindo também várias freguesias de 

concelhos vizinhos 

Situada localmente próxima da Escola EB 2,3 de Escariz, esta 

infra-estrutura comporta um tanque de competição (25 metros) e um de 

aprendizagem, sendo a área total de cerca de 400m2. Entre as várias 

actividades previstas para o espaço, encontram-se a hidroginástica, ballet, 

ginásio de musculação/manutenção, natação (bebés, crianças e adultos).  

Este complexo, com o intuito de servir uma das freguesias mais 

habitadas do Concelho de Arouca e também uma das geograficamente mais 

distantes do centro do município, veio permitir aos seus habitantes usufruir de 

todo um conjunto de equipamentos e serviços desportivos. Destinando-se 

fundamentalmente à aprendizagem, aperfeiçoamento, manutenção e prática de 

actividade física. Este equipamento também poderá também ser utilizado para 

a promoção de actividades de carácter cultural e recreativo. 

2.7.6.1.3. Pavilhão Desportivo Municipal 

Como equipamento público e de interesse público, a sua gestão e 

funcionamento é da total responsabilidade da Câmara Municipal de Arouca. 
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Durante o período escolar, esta infra-estrutura está afecta à comunidade 

escolar de Arouca, de segunda a sexta-feira, das 8:30 h. às 18:30 h. Fora do 

horário escolar, este equipamento pode ser utilizado pela comunidade em 

geral, mediante marcação prévia.  

2.7.6.1.4. Rede Municipal de Polidesportivos 

A Câmara Municipal tem apostado na criação de uma rede municipal de 

polidesportivos, que actualmente conta com 12 infra-estruturas deste tipo, 

servindo actualmente, 12 das 20 freguesias que perfazem o Concelho. 

Para algumas destas infra-estruturas, foram realizados protocolos entre 

a Câmara Municipal e as associações locais, com o intuito de definir, para 

estas últimas, a responsabilidade pela gestão e funcionamento das mesmas. 

Destinados à utilização da população em geral, estes equipamentos têm 

servido também de apoio à prática do desporto e da actividade física pelos 

alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, no âmbito do projecto Desporto Vivo, 

coordenado pelo técnico superior de Desporto da Câmara Municipal. Este 

projecto, a funcionar desde 2001, visa a promoção do desporto junto de todos 

os alunos das escolas do 1º Ciclo do concelho, procurando criar em todos os 

jovens o gosto e o hábito pela prática do exercício físico, contrariando os 

efeitos negativos da vida cada vez mais sedentária dos nossos dias. 

Estes equipamentos constituem uma mais-valia, contribuindo de forma 

significativa para a fixação da juventude (Zola, 2002).  

2.7.6.2. Projectos Recreativo-Desportivos 

2.7.6.2.1. Projecto Águas Bravas 

Por via de um protocolo entre o INATEL (Instituto Nacional para 

Aproveitamento dos Tempos Livres dos Trabalhadores) e a Câmara Municipal 

de Arouca, formalizado em 1997, tem havido uma crescente dinamização dos 

desportos radicais, tendo por base o Rio Paiva, para a prática de modalidades 

enquadradas nas denominadas “águas bravas”. A canoagem, o kayak, o 

hidrospeed e o rafting contam-se entre algumas das modalidades consagradas. 
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No protocolo estabelecido, a Câmara Municipal de Arouca assegurou a 

disponibilização das instalações físicas, nomeadamente os acessos e casas 

anexas às praias fluviais. O INATEL ficaria responsável pelo material 

necessário à prática da modalidade, fatos isotérmicos, embarcações, e os 

técnicos necessários ao lançamento das modalidades. 

O lançamento destas modalidades potenciou o deslocamento e o 

interesse de muitos jovens para a sua prática, constatação esta, visível na 

formação de diversos núcleos em várias escolas, tanto em Arouca como Sever 

do Vouga, Castelo de Paiva e Vale de Cambra.  

Actualmente esta dinamização relativamente aos desportos de aventura 

tem sido assegurada, através de um protocolo entre a Câmara Municipal de 

Arouca e o Clube de Canoagem Águas Bravas, pelo que a política de 

dinamização dos desportos de aventura, tendo como palco o Rio Paiva 

permanece apoiada. 

2.7.6.2.2. Rede de Percursos Pedestres 

Arouca é uma terra de paisagens raras, sobretudo na montanha.  

Nesse sentido, a Câmara Municipal de Arouca  tem procurado dinamizar 

infra-estruturas públicas que permitam a prática do pedestrianismo, convidando 

os turistas a percorrerem trilhos definidos, (Gonçalves, 2007). 

O município de Arouca, rico de natureza, detém uma grande rede de 

caminhos antigos e tradicionais, muitos em desuso e outros recuperados pela 

Câmara Municipal, criando assim, algumas infra-estruturas públicas para a 

prática de pedestrianismo, actividade esta, turística, cultural e recreativa 

(Gonçalves, 2007). 

Lançados pela Câmara Municipal em Junho de 2001, simultaneamente à 

edição do Guia de Turismo da Natureza, publicação da edilidade arouquense, a 

sua realização tem sido promovida pela autarquia, com maior incidência no 

período estival. 

São vários os percursos existentes, várias opções de lazer, vários trilhos 

para descobrir Arouca, são eles:  



39 
 

 Viagem à Pré-História (constitui-se como o percurso mais antigo de 

Arouca); 

 Aldeia Mágica; 

 Na senda de Paivô; 

 Caminhada Exótica;  

 Cercanias da Freita (percurso com 13 km e um nível de dificuldade 

médio-alto); 

 Caminho do Carteiro (Trilho de montanha, com 6 km, possibilita o 

acesso a vários rios que possibilitam a prática de canyoning); 

 Caminhos do Montemuro; 

 Rota das Tormentas (actualmente em fase de remodelação); 

 Nas Escarpas da Mizarela (permite o acesso à Cascata da Ribeira da 

Castanheira, actualmente transformada em escola de canyoning); 

 Rota do Ouro Negro (implantado em Maio de 2007); 

 Rota do Xisto (em fase de planeamento); 

Alguns destes percursos fazem parte de alguns eventos organizados 

pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo. 

2.7.6.3. Actividades Desportivas Promovidas pela Autarquia  

A intervenção das autarquias deverá incidir sobre a promoção de 

actividades de carácter recreativo-desportivo, nos domínios da animação e do 

lazer, fomentadoras da socialização (Libório, 2005).  

Neste ponto serão referenciadas as principais actividades e eventos 

concretizados no Município de Arouca no ano de 2009. 

2.7.6.3.1. AROUCA 360º @ eventos 

O Arouca 360º @ eventos é um evento que combina o turismo 

desportivo com o turismo de natureza, num cenário único, o Geoparque de 

Arouca, com a organização de um conjunto de modalidades desportivas e de 
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lazer que permitem a descoberta multifacetada de Arouca. É um evento dirigido 

a praticantes das modalidades propostas, assim como às suas famílias e 

amigos, uma vez que no evento estão contempladas actividades desportivas e 

culturais complementares para adultos e crianças. Trata-se de um evento 

composto por uma rede de modalidades, a qual pretende servir de alavanca na 

componente de promoção e divulgação turística do território Geoparque 

Arouca, com grande potencial para o turismo de natureza aliado à prática das 

modalidades evidenciadas. 

As actividades e modalidades englobadas neste evento são: 

 Passeios Pedestres; 

 Passeios Equestres; 

 Maratona de BTT; 

 Canoagem de Águas Bravas; 

 Todo o Terreno Turístico; 

 Passeio de Automóveis e Motos antigos; 

 Raid Fotográfico/ Concurso. 

Este evento é organizado pela AGA – Associação Geoparque Arouca, 

em colaboração com a Câmara Municipal de Arouca, pelo Centro Cultural 

Recreativo e Desportivo do Burgo, o Clube de Canoagem Águas Bravas e 

outras associações locais. Este programa pretende transformar Arouca na 

capital do turismo desportivo em espaço natural, como veículo de promoção do 

Geoparque Arouca.  

O Arouca 360º@ eventos tem como principais objectivos, a organização 

de um evento único do género em Portugal, promover Arouca e o Geoparque 

Arouca como destino privilegiado para a realização de actividades relacionadas 

com o turismo desportivo e de natureza, sensibilizar a população local para a 

importância da preservação dos recursos naturais de Arouca, contribuir para o 

desenvolvimento económico e turístico da região, contribuir para o 

ordenamento do calendário de actividades a desenvolver no município e 
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estimular e incentivar o envolvimento das associações locais e criar nestas 

estímulo e ambição para a necessidade de converter pequenos eventos em 

eventos de grande projecção nacional. 

2.7.6.3.2. Maio Mês do Coração 

Este evento, organizado pela Câmara Municipal de Arouca, em 

colaboração com outras entidades e associações desportivas, decorreu no mês 

de Maio e teve como principal objectivo promover, através da prática 

desportiva, uma consciencialização por parte da população dos benefícios 

inerentes a um estilo de vida saudável. Nesse sentido, foram planeadas, 

organizadas e concretizadas, actividades, palestras, workshops no sentido de 

alertar a população para os potenciais riscos de um estilo de vida sedentário. 

Este evento foi organizado por temas, Alimentação, Actividade Física e 

Prevenção das Doenças Cárdio Vasculares, os quais, por sua vez, foram 

sendo destacados, semanalmente, mas sempre de forma integrada e 

relacionada, através de actividades, eventos e palestras. 

As actividades previstas, assim como as entidades responsáveis pela 

organização e a população à qual essas actividades se dirigem, encontram-se 

expostas no quadro 4.  

De salientar que todas as actividades previstas foram inteiramente 

gratuitas e receptivas a toda a população 

2.7.6.3.3. Paiva Fest 2009 

Fruto de uma parceria entre a Câmara Municipal de Arouca e a 

Associação Geoparque Arouca, o Paiva Fest de 2009, incorporou, de um ponto 

de vista organizacional, um mega evento no Concelho de Arouca para todos os 

adeptos dos desportos outdoor, tendo o programa como palco o Rio Paiva. 

A colaboração com o Arouca 360º eventos assentou na área da 

canoagem de águas bravas, funcionando como um estímulo para o surgimento 

de novos aficionados e para a divulgação dos rios e localidades da região para 

os canoistas em geral. 
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2.7.6.3.4. Torneios de Futebol 

Este evento de carácter competitivo é organizado todos os anos pela 

Câmara Municipal de Arouca em parceria com algumas associações 

desportivas locais. 

É um evento que decorre durante o período estival e tem lugar no 

relvado sintético do Complexo Desportivo Municipal, envolvendo centenas de 

participantes. 

A organização, administração e calendarização deste evento são da total 

responsabilidade do gabinete coordenador do Pelouro do Desporto da 

Autarquia. 

Por se constituir um evento que se dirige a diferentes tipos de 

população, na medida em que decorre em várias vertentes, torneio 

infantil-juvenil, torneio feminino e torneio de veteranos, esta actividade tem 

como objectivo promover o desporto em geral e o futebol em particular, mas 

sobretudo o convívio entre os intervenientes reforçando a importância deste 

tipo de evento para o desenvolvimento do desporto local. 
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3. Metodologia 

A metodologia adoptada neste trabalho baseou-se em duas grandes 

áreas de intervenção:  

A primeira consistiu na recolha de informação, relativamente às 

principais instalações desportivas existentes no Concelho (pavilhões, piscinas, 

polidesportivos), assim como ao levantamento do planeamento de eventos e 

actividades recreativo-desportivas concretizadas em 2009, que estão explícitos 

em documentos da planificação da autarquia. 

O segundo procedimento metodológico consistiu na aplicação de duas 

entrevistas aos responsáveis máximos no âmbito do desporto no Concelho de 

Arouca. 

3.1. Procedimentos Metodológicos 

No início do trabalho, foi efectuada uma revisão bibliográfica mediante a 

qual se construiu um quadro teórico de referências alusivas ao tema em 

estudo.  

Na prossecução dos objectivos traçados, determinou-se efectuar a 

intervenção principal em campo: foram realizadas duas entrevistas aos 

principais responsáveis pelo Desporto da Autarquia Municipal, nomeadamente 

o Presidente da Câmara Municipal de Arouca e o Técnico Superior do Desporto 

da mesma instituição. 

3.1.1. Recolha dos Dados 

Este primeiro passo da metodologia, assume uma importância vital para 

a realização e qualidade de um estudo empírico porque constitui a base de 

trabalho para a sua elaboração. 

Face às características do estudo que nos propusemos realizar, os 

dados foram recolhidos através de três procedimentos: a pesquisa documental, 

a pesquisa bibliográfica e os contactos directos, sob a forma de entrevista.  
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Para a elaboração deste estudo, procedemos também, a uma recolha de 

documentos sobre o Concelho de Arouca para uma melhor caracterização 

socioeconómica do Concelho. 

3.1.1.1. Entrevistas 

As entrevistas representam um dos instrumentos básicos de recolha de 

dados neste género de estudos e permitem obter e apurar uma informação 

mais consistente e de melhor qualidade (Castro, 1995). 

Segundo Bogdan & Biklen (1994, p. 134), a entrevista consiste “numa 

conversa intencional, geralmente entre duas pessoas, com o objectivo de obter 

informações sobre a outra”. 

Em investigação qualitativa, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, o que permite ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos 

interpretam aspectos do mundo (Bogdan & Biklen 1994). 

3.1.1.2. Tipo de Entrevista 

O tipo de entrevista que optamos por utilizar no nosso trabalho foi a 

entrevista semi-estruturada de resposta aberta, uma das técnicas utilizadas na 

investigação qualitativa. 

Esta tipologia surge de um guião, cujos temas são definidos pelo 

entrevistador e que este pretenda que sejam abordados.  

Este tipo de entrevista tem por objectivo averiguar a sensibilidade dos 

diferentes autarcas relativamente aos temas abordados no campo teórico de 

análise considerados. 

3.1.1.3. Guião da Entrevista 

A elaboração deste guião teve por base as categorias que foram 

isoladas a partir do quadro teórico de referência e compreendeu uma fase de 

revisão que originou duas versões, uma para o Presidente da Câmara 

Municipal de Arouca e outra para o Superior Técnico de Desporto da Câmara 

Municipal de Arouca.  



45 
 

O primeiro desafio centrou-se na obtenção da máxima clareza na 

formulação das questões para que a sua redacção não constituísse um foco de 

constrangimento às respostas obtidas. Neste sentido, as entrevistas visaram as 

mesmas categorias, contudo, algumas questões foram adequadas às 

competências específicas dos diferentes cargos desempenhados pelos 

entrevistados. 

Após redacção completa, o guião foi submetido à apreciação da 

orientadora. Após terem sido realizadas as alterações sugeridas e aprovada 

desta forma a versão final, iniciámos os contactos para a marcação das 

entrevistas. 

3.1.1.4. Aplicação das Entrevistas 

Após o estabelecimento de contactos directos com as pessoas em 

questão, as entrevistas foram realizadas com a autorização prévia dos 

entrevistados e no sentido de os contextualizar, foram-lhes fornecidas algumas 

informações relativamente à temática e objectivos do estudo, assim como o 

enquadramento da entrevista, tendo ainda sido solicitado o consentimento para 

a gravação áudio. 

Os indivíduos foram entrevistados individualmente, nos respectivos 

gabinetes, o que possibilitou e permitiu um ambiente favorável à sua 

concretização, com serenidade e sem interferências dignas de registo. A 

duração das entrevistas foi entre trinta a quarenta minutos, sendo as respostas 

gravadas e posteriormente transcritas. 

3.1.2. Processo Analítico 

Após a recolha de informação, optamos pela utilização da Análise de 

Conteúdo, uma das técnicas mais utilizadas nesta área do conhecimento (Vala, 

 1986). 

3.1.2.1. Análise de Conteúdo  

Segundo Bardin (2004, p. 37) a análise do conteúdo é um “conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos 
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sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção destas mensagens.” 

Trata-se de efectuar a “análise de um corpus recolhido em conformidade 

com as indicações que demos precedentemente (…) destinadas à 

interpretação de um corpus abundante, multiforme e recheado de informações.” 

(Poirier, Clapier-Valladon, Raybaut, 1999, p. 107). 

O método das entrevistas está sempre associado a um método de 

análise de conteúdo (Quivy & Campenhoudt, 1995). Este método permite tratar 

de forma metódica informações e testemunhos que apresentam um 

determinado grau de profundidade e de complexidade. 

Na aplicação desta técnica, segundo Bardin (2004, p. 36) “a leitura 

efectuada pelo analista do conteúdo das comunicações não é, ou não é 

unicamente uma leitura à letra, mas antes o realçar de um sentido que se 

encontra em segundo plano”, realizando aquilo a que a autora denomina de 

inferência. Esta consiste numa “operação lógica, pela qual se admite uma 

proposição em virtude da sua ligação com outras proposições já aceites como 

verdadeiras” (Bardin, 2004, p. 34). 

3.1.2.2. Tipo de Análise 

Existem diferentes métodos de análise de conteúdo, consoante o exame 

incida principalmente sobre certos elementos do discurso, sobre a sua forma 

ou sobre as relações entre os seus elementos constitutivos (Quivy & 

Campenhoudt, 1995).  

Neste sentido, é possível distinguir três grandes categorias de métodos: 

análises temáticas, análises formais e as análises estruturais. 

Neste trabalho a variante utilizada para analisar a informação recolhida 

correspondeu à análise categorial, a qual se encontra inserida na categoria da 

análise temática. 

Quivy & Campenhoudt, (1995), caracterizam-na como sendo a mais 

antiga e também a mais corrente. Consiste em calcular e comparar as 
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frequências de certas características (na generalidade, os temas evocados) 

previamente agrupadas em categorias significativas.  

As categorias, são “rubricas ou classes, que reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título 

genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns 

destes elementos” (Bardin, 2004, p. 111). A mesma autora refere que a 

definição das diferentes categorias tem de seguir um critério estabelecido, que 

poderá ser semântico, sintáctico, lexical ou expressivo. 

A escolha das categorias obedece a “certas regras técnicas de exclusão 

mútua, de pertinência, de homogeneidade e de eficácia, é da responsabilidade 

do investigador” (Poirier et al, 1999, p. 117). 

Neste sentido, o processo de construção das categorias obedeceu às 

regras definidas por Bardin (2004, p. 31) que devem ser “homogéneas, 

exaustivas, exclusivas, objectivas e adequadas ou pertinentes”. 

3.1.2.3. Sistema Categorial  

Para a consecução e interpretação do trabalho foi elaborado um sistema 

categorial. Neste sentido, as questões que integram o guião da entrevista 

decorreram de categorias estabelecidas a priori. 

Interessa assim, proceder à categorização, ou seja, à “classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o género (analogia), com os critérios previamente 

definidos” (Bardin, 2004, p. 30). 

Neste trabalho, o critério de categorização é semântico (categorias 

temáticas). 

Assim, a escolha destas categorias deverá obedecer a certas e 

determinadas regras, e que um conjunto de categorias boas, deve possuir as 

seguintes qualidades:  

- Exclusão mútua: cada elemento não deve estar incluído em mais de 

uma categoria; 
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- Homogeneidade: o princípio da exclusão mútua depende deste e 

aponta para a necessidade de uma mesma categoria só poder funcionar com 

um registo e com uma dimensão de análise; 

- Pertinência: a categoria é encarada como pertinente quando se 

adapta ao material de análise escolhido e quando se engloba no quadro teórico 

definido; 

- Objectividade e Fidelidade: as variáveis em estudo devem ser 

perfeitamente definidas, bem como os índices que determinam a entrada de 

elemento numa categoria; 

- Produtividade: um conjunto de categorias é considerado produtivo se 

fornecer resultados férteis em índices de inferências, em hipóteses novas e em 

dados exactos. 

3.1.2.4. Justificação das Categorias 

Como foi referido anteriormente, as questões que integram o guião da 

entrevista decorreram de categorias estabelecidas a priori. 

Assim, neste ponto será realizada uma justificação do conjunto 

categorial utilizado para a análise a efectuar. 

A justificação das categorias foram efectuadas, tendo por base o 

enquadramento teórico elaborado anteriormente. 

Categoria 1 – Política desportiva municipal 

Subcategoria 1A – Política Desportiva para todos 

A designação “Desporto para Todos” surgiu com a necessidade das 

populações acederem a uma prática desportiva adaptada às suas 

necessidades (Carvalho, 1998). 

Caracteriza-se por ser um modelo informal, com uma organização 

flexível, pouco exigente do ponto de vista físico e de acesso fácil a todos os 

segmentos da população, com o intuito de permitir uma prática desportiva ao 
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alcance de todos. Corporiza o anseio do desporto em chegar a todos e a cada 

um, em tentar ser individual ou pelo menos sectorial e grupal (Bento, 1991). 

Este modelo constitui-se como um convite ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de modelos paralelos, diferenciados e autónomos de desporto 

com estruturas próprias e distintas de valores, de princípios e finalidades. Este 

desporto no plural, pretende “ romper com o desporto no singular assente no 

modelo tradicional da pirâmide com o desporto de alto rendimento no topo e 

com o desporto de massas na base” (Bento, 1991, p. 17).  

Uma autarquia que opte por esta política desportiva, define como 

primeiro objectivo a oferta de um verdadeiro serviço público, assente numa 

oferta diversificada de actividades e práticas desportivas. Estas têm de ser 

adequadas aos diferentes segmentos da população que não encontram 

resposta às suas exigências no modelo tradicional. Valoriza-se assim uma 

prática com objectivos associados à ocupação dos tempos livres, da adopção 

de hábitos e estilos de vida saudáveis e de uma valorização pessoal. 

Como critérios indicadores desta categoria, iremos recorrer aos 

conceitos que regem este modelo: saúde, qualidade de vida, lazer, bem-estar, 

cultura, diversificação, acessibilidade e contacto com a natureza. 

Categoria 2 – Desenvolvimento Desportivo 

O desenvolvimento desportivo de um Concelho ou Freguesia, entendido 

na sua vertente quantitativa e qualitativa, exige uma clara intervenção do poder 

local. E essa intervenção supõe a adopção de medidas estratégicas de política 

desportiva, que por sua vez subentende uma dinâmica enquadrada com as 

necessidades, tendências e ambições das populações. 

A intervenção da autarquia é muito própria, cada Concelho constitui uma 

realidade muito específica, pelo que é da incumbência da Câmara Municipal 

definir e traçar objectivos da política desportiva adoptada. Por outro lado, é 

importante a realização de estudos para fundamentar as decisões a tomar e 

elaborar propostas a partir dos estudos efectuados, no sentido de dar 

coerência ou não às opções tidas em consideração (Gordinho, 2004). 
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Assim, e considerando cada realidade local de forma muito específica, a 

actuação da autarquia local em matéria de desporto deverá centrar-se nos 

seguintes campos de acção: dinamização e generalização da prática 

desportiva; criação de instalações e espaços desportivos e apoio ao 

associativismo. 

Segundo Povill (1993), a autarquia deve desenvolver, dentro das suas 

competências, uma adequada promoção desportiva com o objectivo de cobrir 

de uma forma eficaz o tempo livre da população, de forma a assegurar uma 

melhor qualidade de vida. 

Como critérios indicadores desta categoria, utilizaremos: objectivos e 

linhas de acção das autarquias. 

Categoria 3 – Actividades promovidas e apoiadas pela 

autarquia 

Se a política desportiva indica o rumo a tomar e quais as metas a atingir, 

e se o investimento determina os seus limites, as actividades desenvolvidas 

constituem os meios responsáveis pela concretização dos objectivos definidos. 

A administração pública central e local tem que intervir na promoção de 

actividades físicas e desportivas, com o intuito de garantir que todos têm direito 

à cultura física e ao desporto. 

O número, tipo e dimensão das actividades desportivas desenvolvidas 

num concelho são, em muitos casos, determinados pelos apoios das 

autarquias, apoios estes que podem ser de natureza financeira, logística, 

recursos materiais, humanos, etc. 

As actividades devem estar de acordo com as necessidades e 

aspirações dos diferentes agentes desportivos e da população em geral, 

procurando um desenvolvimento desportivo sustentado, oferecendo um leque 

variado de iniciativas e eventos. As actividades realizadas devem ter um 

carácter mais regular e sistemático, para que a actividade física e desportiva 

atinja uma posição privilegiada no conjunto da população (Gordinho, 2004). 
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Promover actividades inovadoras, simplificadas, localizadas, criativas, de 

participação fácil e frequentes, constituem algumas das responsabilidades das 

autarquias neste âmbito, no sentido de promover e aumentar a intervenção 

junto das populações.  

Nesta categoria, utilizaremos como indicadores: população-alvo, eventos 

desportivos e periodicidade das actividades.  

Categoria 4 – Instalações Desportivas 

Para que uma política desportiva municipal possa ser desenvolvida é 

fulcral que sejam constituídas as condições necessárias para a criação de 

infra-estruturas desportivas, as quais, por sua vez, deverão responder às 

necessidades objectivas do Município e das suas populações. 

“Os critérios de investimento em equipamentos desportivos devem 

obedecer a uma avaliação prévia das necessidades da população e da oferta 

de serviços já existentes, uma vez que os custos de construção e/ou 

manutenção têm de ser suportados pela comunidade, seja de modo directo ou 

indirecto” (Constantino, 1994, p. 41). 

Será da responsabilidade da autarquia adoptar a melhor estratégia para 

a gestão dos equipamentos existentes, gestão essa que deverá ser adequada 

ao Concelho, população ou instalação (Gordinho, 2004). 

No entanto, a preocupação primordial deverá ser no sentido de permitir 

um desenvolvimento desportivo de forma integral e equilibrado, possibilitando o 

acesso à prática desportiva da população em geral, das instituições 

associativas e privadas, nestes dois últimos casos, sustentado em protocolos 

estabelecidos entre a autarquia e essas instituições. 

Nesta categoria utilizaremos como indicadores: infra-estruturas 

desportivas. 
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4. Apresentação e Discussão dos Resultados 

4.1. Tarefa Interpretativa 

Neste capítulo será efectuada uma análise interpretativa das entrevistas 

realizadas, à luz das categorias estabelecidas. Simultaneamente, os resultados 

obtidos serão confrontados com o respectivo enquadramento teórico efectuado. 

Categoria 1 – Política Desportiva Municipal 

Subcategoria 1A – Política desportiva para todos  

Uma política desportiva assente numa perspectiva de desporto para 

todos, tem na sua base o “ objectivo de criar mais e melhores condições para a 

prática desportiva, de acordo com as aspirações, motivações e necessidades 

dos munícipes, com o objectivo de aumentar o número de praticantes 

desportivos” (Pereira, 1997, p. 76), numa lógica ajustada à qualidade dos 

serviços prestados, onde os valores culturais, sociais e formativos prevalecem 

em detrimento dos resultados desportivos. 

A primeira referência do Sr. Presidente da Câmara para caracterizar a 

política desportiva de Arouca prende-se com “um plano estratégico desportivo, 

que define o conjunto de equipamentos que têm que ser construídos no 

município”. Na mesma apresentação genérica da política desportiva, surge a 

preocupação de, através da construção desses mesmos equipamentos, 

“diversificar a actividade desportiva, englobando o máximo de actividades 

possíveis”. 

Assim, verifica-se no discurso do responsável máximo pelo Desporto no 

Concelho de Arouca, uma preocupação com o investimento em instalações 

desportivas, bem como com a generalização da prática desportiva a toda a 

população. Preocupação essa notória, quando afirma a existência de várias 

valências para a prática desportiva, “equipamentos desportivos, as múltiplas 

áreas de lazer, os percursos pedestres, a prática das águas bravas, o turismo, 
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desporto de aventura, que promovem a prática da actividade física ligada à 

saúde”. O conjunto de investimentos em equipamentos desportivos de prática 

informal, como são exemplo disso os doze polidesportivos construídos, em 

diferentes freguesias do Concelho, reflectem uma perspectiva que associa uma 

política de investimento em infra-estruturas para prática desportiva promovendo 

uma melhoria da saúde e do bem-estar das respectivas populações. 

Dando cumprimento a outra das suas obrigações legais e políticas, a 

autarquia de Arouca promove junto das escolas do Concelho, um apoio 

fundamental às suas actividades. 

Segundo Constantino (1994, pp. 115/116), “ deve ser preocupação dos 

Municípios, apresentarem-se, no quadro e limite das suas possibilidades, na 

situação de disponibilidade para apoiarem, estimularem e congregarem 

vontades, meios e recursos susceptíveis de melhorar a oferta de condições 

para a prática do desporto no interior da escola, cooperando com o organismo 

institucionalmente responsável para o fazer”. Assim sendo, o Município de 

Arouca assegura o cumprimento das actividades físicas e desportivas à 

população escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico, inseridas nas Actividades de 

Enriquecimento Curricular, as quais, nas palavras do Superior Técnico do 

Desporto “permitem a ocupação dos tempos livres das crianças através da 

prática desportiva”. O município assegura ainda o transporte dos alunos para 

os complexos desportivos municipais. A actividade física desenvolvida neste 

escalão etário, para além de promover a aquisição de estilos de vida activos e 

saudáveis, fomenta “ saúde, a estruturação de novas capacidades motoras, a 

socialização e o aperfeiçoamento do comportamento” (Carvalho, 1994, p. 94). 

Nas palavras de Gordinho (2004, p.11) “ o relacionamento das autarquias com 

o sistema educativo é fundamental para qualquer que seja o tipo de 

desenvolvimento desportivo local, que se pretenda. Logo é importante 

promover uma boa relação entre os órgãos autárquicos e os das escolas, de 

forma a aumentar a participação desportiva da comunidade estudantil”. O 

mesmo autor defende que “ as competências das autarquias neste âmbito 

deverão canalizar as suas atenções de forma a criar as melhores condições de 

oferta desportiva às crianças”. 
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Assim sendo, entendemos que a actuação da autarquia neste ponto tem 

sido positiva, ficando ainda mais enriquecida com a recente construção de um 

outro complexo desportivo municipal com piscina coberta que permite o acesso 

à prática da natação de toda a população escolar do 1º ciclo do Ensino Básico 

da segunda freguesia mais povoada do Concelho de Arouca. 

Por outro lado, o Município de Arouca tem desenvolvido, desde 2001, 

uma rede de percursos pedestres, através da dinamização, reabilitação e 

manutenção de infra-estruturas públicas que permitem a prática do 

pedestrianismo. 

Referimos anteriormente na revisão da literatura que um dos papéis 

fundamentais do desporto em meio rural prende-se com a preservação e 

promoção da sua cultura. Este projecto, pela sua natureza, vai ao encontro 

deste objectivo. Esta ideia é defendida por Carvalho (1994, p. 116) que afirma 

ser um dos propósitos de uma Câmara Municipal “pesquisar e promover formas 

tradicionais de actividade lúdica e garantir que desempenhem uma importante 

função social, relacionadas com o património cultural da comunidade”. A 

relevância de um projecto desta natureza está, desta forma, completamente 

justificada, porque permite uma actividade desportiva a toda a população, 

possibilitando também o convívio entre os diferentes grupos etários da 

população. 

Categoria 2 – Desenvolvimento Desportivo 

Serôdio (2001) refere que os municípios são, actualmente, agentes 

privilegiados de desenvolvimento, sendo imperioso ter uma correcta 

interpretação dos processos de mudança social que englobam os novos estilos 

de vida, as procuras desportivas e as práticas do desporto. 

Relativamente a este capítulo, o Técnico Superior de Desporto da 

Câmara Municipal de Arouca salienta que o desenvolvimento desportivo local 

resulta de todo um conjunto de factores, nomeadamente, “as condições 

facilitadoras do acesso à prática desportiva, traduzidas no apetrechamento em 

infra-estruturas que materializem as necessidades e aspirações dos cidadãos e 
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na capacidade de usufruírem das condições existentes”. É notória a 

preocupação do técnico de desporto na generalização da prática desportiva, 

através do investimento em infra-estruturas que materializem as necessidades 

da população. O mesmo mencionou a importância da existência de “agentes 

qualificados, com capacidade de desenvolver, ao nível da concepção, 

elaboração, localização, execução, animação e gestão de espaços e 

instalações desportivas”, como factores decisivos para um plano de 

desenvolvimento desportivo coerente e orientado para as necessidades do 

município. Defendendo ainda “o apetrechamento em infra-estruturas, assim 

como a criação de condições facilitadoras de acesso a modalidades físico-

desportivas com acompanhamento técnico”, como algumas das principais 

estratégias que possibilitam o acesso por parte de toda a população à prática 

desportiva. Esta opinião vai ao encontro do defendido por Ferreira et al (1994), 

os quais consideram que o desenvolvimento desportivo deve estar alicerçado 

na criação de melhores condições de acesso às actividades físicas dirigidas 

para o maior número de cidadãos dos diferentes grupos etários e sociais.  

O Sr. Presidente da Câmara refere que o desenvolvimento desportivo 

local é avaliado em função “do atendimento percentual que é fornecido pelos 

equipamentos e pela sua utilização”.  

As referidas afirmações por parte dos autarcas em questão, reflectem a 

importância dada às instalações desportivas na dinamização e generalização 

da prática desportiva. 

Categoria 3 – Actividades promovidas e apoiadas pelas 

autarquias 

A intervenção das autarquias deverá incidir sobre programas de 

promoção, iniciação e desenvolvimento desportivo, colocando à disposição de 

toda a população, meios e recursos humanos adequados a essa prática 

(Serôdio, 2001). A mesma opinião é reforçada por Pereira (1997) quando 

afirma que a administração pública e local não pode deixar de intervir na 

promoção das actividades físicas e desportivas, com o objectivo de fazer 
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cumprir um preceito constitucional que garante que “todos têm direito à cultura 

física e ao desporto”. 

A Câmara Municipal de Arouca tem fornecido apoio a todo um conjunto 

de actividades desportivas no Concelho, de diferentes entidades desportivas e 

culturais, no âmbito do desporto de competição, de recreação e lazer e de 

turismo. 

Para além dos apoios ao associativismo desportivo, às Actividades de 

Enriquecimento Curricular, a Câmara Municipal de Arouca, em colaboração 

com outras entidades locais, foi responsável pelo planeamento, concepção e 

concretização de vários eventos e actividades desportivas: “Arouca 360@ 

evento”; “Maio mês do coração”; “Paiva Fest 2009” e os Torneios de Futebol 

anuais.  

Na entrevista realizada ao Técnico Superior de Desporto, este refere que 

“os programas de apoio e incentivo à prática desportiva são prioritários, 

programas como o Maio Mês do Coração, incentivam a população à prática de 

actividade física, visando também a consciencialização dessa mesma 

população para as questões relacionadas com a saúde”. 

Sendo Arouca um Concelho rural, entendemos que possui condições 

privilegiadas para o desenvolvimento de projectos e actividades em espaços 

naturais, privilegiando-se o contacto com a natureza. O surgimento e 

desenvolvimento de actividades e modalidades “radicais” foram no sentido de 

aproveitar as condições oferecidas pela natureza para uma prática desportiva 

regular. 

O programa Arouca 360 @ eventos vai ao encontro do que foi referido 

anteriormente. Este evento combina turismo desportivo com turismo de 

natureza, dispondo de um conjunto variado e alargado de actividades 

desportivas, de recreação e lazer. Estas modalidades, se devidamente 

enquadradas numa estratégia de desenvolvimento local, para além de 

permitirem uma prática desportiva acessível à população local e de acordo com 

as suas motivações individuais, poderão também servir de pólo de atracção 

turístico de visitantes interessados num turismo de qualidade, nos quais se 
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conjugam os factores culturais, patrimoniais, gastronómicos e desportivos. 

Neste ponto, partilhamos a opinião de Constantino (2006, p. 46) que refere a 

necessidade de se estabelecer neste domínio, “uma nova hierarquia das 

relações entre o desporto, o ambiente e o turismo por via de um melhor 

aproveitamento das condições naturais para as actividades desportivas de 

natureza, num contexto de oferta turística”. 

Para além destas vantagens, as práticas desportivas na natureza, 

“fazem de imediato surgir a óbvia necessidade de defesa da natureza o que 

supõe um código de conduta desportiva na sua utilização” (Carvalho, 1994, p. 

 148), contribuindo assim para o desenvolvimento dos valores de cidadania da 

população.  

A importância do desenvolvimento de eventos desta natureza tem um 

papel essencial na vida quotidiana da população, tanto a nível da sua 

socialização, como das questões relacionadas com a saúde e qualidade de 

vida, constituindo ao mesmo tempo um factor de valorização pessoal, com a 

aquisição de valores culturais associados a uma prática desportiva informal. 

Por último, gostaríamos de fazer referência ao evento “Maio – Mês do 

Coração”. Este projecto, multidisciplinar e extremamente variado, teve como 

objectivo consciencializar a população, dos benefícios de um estilo de vida 

saudável através da prática regular de exercício físico em conjugação com 

hábitos alimentares saudáveis. As actividades propostas (caminhadas 

nocturnas e diurnas, sessões de hidroginástica, torneios de basquetebol, 

boccia, sessões de aeróbica, artes marciais, sessões de relaxamento, 

olimpíadas seniores, entre outras), dirigidas a diferentes tipos de populações e 

inteiramente gratuitas, demonstram a sensibilidade da autarquia em 

proporcionar à população local todo um conjunto de modalidades e actividades 

que possibilitam a prática de actividade física. De destacar ainda, o facto de a 

maioria das actividades propostas no evento, terem sido realizadas não apenas 

na freguesia sede de Concelho, mas materializadas também e em paralelo na 

freguesia de Escariz, a segunda mais povoada do município. 
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O desporto como meio de inclusão, favorece a integração e a 

socialização das pessoas, neste sentido, o desenvolvimento de um evento 

como este, que promove actividades para diferentes tipos de populações, 

nomeadamente a população idosa, a população com deficiência, a população 

infantil e juvenil, vai ao encontro do referido por Carvalho (1994, p. 116), o qual 

afirma que deve ser o propósito de uma autarquia “promover a utilização válida, 

do ponto de vista individual e social, do tempo livre de cada indivíduo, tomando 

em especial atenção as crianças, os jovens, os idosos e os deficientes”. 

A Autarquia de Arouca, através destes eventos, promove e incentiva a 

promoção de actividades dirigidas a grupos especiais da população, alargando 

assim a sua participação e promovendo a integração social dessas mesmas 

populações. A qualidade e natureza destas actividades podem determinar em 

muito a qualidade das políticas desportivas municipais, para tal é necessário 

assegurar que todos possam participar, independentemente das suas 

condições sociais, das suas motivações e necessidades. 

É importante que se criem condições que certifiquem a participação de 

toda a população numa prática desportiva de qualidade e em quantidade, 

incluindo-se neste último caso, o número e oferta de actividades desportivas. 

Em conclusão a este capítulo e tendo em consideração o teor das 

entrevistas aos autarcas responsáveis pelo Desporto e das actividades 

concretizadas e desenvolvidas pela Câmara Municipal de Arouca, entendemos 

que neste particular, a autarquia tem revelado uma sensibilidade para a 

promoção e dinamização de eventos desportivos dirigidos a toda população 

local e mais importante ainda, a grupos específicos da população.  

Segundo Constantino (1999, p. 12-13) “o grande desafio que se colocará 

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

uma dinâmica plural e o de conseguirem passar de um corpo de políticas que 

se dirigiam às necessidades colectivas de alguns, para políticas que 

respondam às necessidades individuais de muitos. Para isso é necessário 

abandonar a política de curto prazo, supostamente beneficiária de retornos 
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eleitorais e de efeito mediático e adoptar uma política de projecto de 

desenvolvimento, com resultados mais sustentados e duradouros”. 

Categoria 4 – Instalações Desportivas 

O futuro dos Concelhos em termos de desenvolvimento desportivo 

dependerá da qualidade de investimento e consequentemente na aposta da 

qualidade de equipamento (Gordinho, 2004). 

Segundo Pereira (1997, p. 76), é da responsabilidade do município 

“dotar o Concelho de equipamentos e espaços com qualidade, adequados para 

a prática desportiva cultural e recreativa de todos”. 

Contribuir para a criação de uma rede de equipamentos formais e 

informais, que permitam a prática em condições de qualidade das diferentes 

expressões e modalidades desportivas, também se constitui como uma das 

responsabilidades do município. (Seminário – João Libório) 

Relativamente a esta questão, a opinião dos autarcas é unânime, ao 

considerarem prioritário o investimento em infra-estruturas capazes de 

responder às necessidades da população. O Sr. Presidente da Câmara 

enfatiza essa necessidade argumentando que “os equipamentos desportivos 

vão permitir o acesso à actividade física de toda a população”. Está assim 

implícito no discurso do autarca o necessário investimento na concretização de 

diversos equipamentos, nomeadamente “um centro de formação desportiva 

localizado centralmente na vila de Arouca, para atender a um maior número de 

actividades, a pista de atletismo à volta do Estádio Municipal, assim como uma 

pavilhão multiusos que permita desenvolver a prática de outras modalidades”. 

Referindo o mesmo autarca que “são poucas as modalidades desportivas que 

podem ser praticadas, exactamente pela ausência de espaços próprios”. É 

evidente, pelas palavras do autarca, a existência de algumas lacunas no sector 

das infra-estruturas e equipamentos desportivos no Concelho de Arouca. No 

entanto, o apetrechamento em equipamentos continua a ser um dos principais 

objectivos no âmbito do desporto, da autarquia de Arouca.  
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De facto, tem sido realizados alguns investimentos em infra-estruturas 

desportivas, a Câmara Municipal de Arouca tem apostado na criação de uma 

rede municipal de polidesportivos que actualmente, conta com 12 estruturas, 

servindo 12 das 20 freguesias que perfazem o Concelho, assim como o recém 

construído Complexo Desportivo Municipal de Escariz. Constata-se nestes 

investimentos alguma preocupação em dotar o Concelho de melhores 

condições para uma prática desportiva informal, com melhorias para a sua 

saúde e bem-estar da população. 

Por último, de referir que, segundo o Presidente da Câmara Municipal de 

Arouca, o orçamento anual destinado ao Desporto “rondará os 300, 400 mil 

euros, o que em termos percentuais corresponderá a 10% do orçamento 

municipal, despesas essas potenciadas pela manutenção e preservação dos 

equipamentos desportivos, assim como a despesa decorrente associada aos 

professores contratualizados”. 
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5. Considerações Finais 

O papel das autarquias locais sofreu um enorme desenvolvimento nas 

últimas décadas. Este desenvolvimento verificou-se principalmente ao nível das 

suas atribuições e competências, tendo sido acompanhado por uma evolução 

do quadro legal existente e por um reforço financeiro significativo. 

Actualmente, as autarquias possuem responsabilidades acrescidas nos 

diversos domínios da gestão autárquica, nomeadamente no desporto. Neste 

particular, assistimos a um crescente envolvimento dos municípios na vida 

activa dos seus concelhos, sendo em muitos casos fundamentais para o 

desenvolvimento desportivo dos mesmos. 

De facto, as populações das sociedades contemporâneas apresentam 

motivações diversificadas, apresentando um quadro geral muito variado e com 

interesses muito particulares. 

Assim sendo, assistimos nos dias de hoje, a uma preferência pela 

prática desportiva informal, associada a valores como a saúde e o bem-estar, a 

valorização pessoal e social, a procura de novos desafios, o convívio, em 

oposição ao modelo tradicional, com os objectivos no rendimento desportivo. 

É, por conseguinte, da maior importância que o poder político perceba 

estas mudanças nas suas populações e actue em conformidade. 

As decisões políticas deverão ser no sentido de promover a prática 

desportiva junto da sua população concelhia, indo ao encontro dos interesses 

específicos das suas populações, interesses esses que abrangem o 

associativismo desportivo, o desporto escolar, o desporto para idosos, o 

desporto para pessoas portadoras de deficiência, o desporto espectáculo, o 

desporto de recreação e lazer. 

Assim sendo, verificamos no nosso estudo que a Câmara Municipal de 

Arouca: 

- Evidencia uma preocupação pela generalização da prática desportiva 

a toda a população, através da concretização de alguns projectos de carácter 
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recreativo e de lazer, direccionados à generalidade dos munícipes. Projectos 

como a rede de percursos pedestres, o apoio às actividades físicas e 

desportivas à população escolar do 1º ciclo do Ensino Básico, inseridas nas 

Actividades de Enriquecimento Curricular e a aposta na construção de 

polidesportivos nas várias freguesias do Concelho, constituem algumas acções 

nesse sentido. 

- No ano de 2009 proporcionou à sua população local alguns eventos e 

actividades de carácter desportivo, enquadrados numa política de desporto 

para todos, nomeadamente junto da população infantil, adulta, idosa e 

portadora de deficiência, que procuraram criar hábitos de vida activos e 

saudáveis, para além de promover o conhecimento sobre a região e de se 

terem constituído também, como um factor de educação para a cidadania e de 

preservação do ambiente, pelo que a tendência da autarquia vai no sentido de 

apoiar actividades com carácter de desporto informal, valorizando e 

acompanhando as tendências e as necessidades actuais da população. 

- Relativamente às instalações procurou dotar o Concelho de 

investimentos associados a uma prática desportiva informal, preferencialmente 

na natureza, o que vai de encontro às actuais tendências da procura 

desportiva. 

- Através da construção do Complexo Desportivo Municipal de Escariz, 

inaugurado este ano na terceira freguesia mais habitada do Concelho, veio 

possibilitar aos seus habitantes uma oferta desportiva mais variada, permitindo 

o acesso, por parte da população escolar local, às aulas de natação em piscina 

coberta. 

- Apesar de prevista a sua construção, o projecto da pista de atletismo 

permanece no papel, inviabilizando assim, a prática de várias disciplinas do 

atletismo, condicionando, mais uma vez a formação, a sensibilização e a 

prática de um outro tipo de modalidades no seio da população jovem local.  

 

A pergunta de partida que balizou a realização deste trabalho e que 

pretendeu averiguar se a Câmara Municipal de Arouca tem fornecido apoio e 



65 
 

incentivo na formação e sensibilização para a prática desportiva enquanto 

factor sócio-educativo, promotor de saúde e de qualidade de vida da sua 

população, levantou algumas questões relativamente à intervenção da 

autarquia nestes domínios. Relativamente aos pontos aqui levantados, a 

autarquia de Arouca, tem proporcionado algum apoio na sensibilização da 

população para a prática desportiva, maioritariamente através da realização de 

eventos e projectos que visam “educar” a população no sentido de promover 

hábitos saudáveis através da prática regular de actividade física. A vertente 

recreativa e de lazer inerente ao tipo de iniciativas promovidas, demonstra uma 

preocupação pela generalização da prática no campo da actividade desportiva 

informal, ajustada às diferentes capacidades e objectivos de variados 

segmentos da população. 
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