
 

 

Resumo 

 

O desporto mais popular em Portugal é sem margem para dúvida o futebol. É aquele 

que tem o maior número de praticantes federados e amadores, tanto no futebol de 

11 mas principalmente na sua variante de futsal (ou futebol de 5). No entanto, há 

claramente falta de espaços disponíveis para a sua prática, e os que existem na sua 

maioria são de pouca qualidade e com uma gestão muito pouco profissional. Existe 

assim um espaço natural para a área de negócio da gestão de instalações 

desportivas para a prática do futebol, mas esta actividade é extremamente 

dependente do valor de arrendamento dos pavilhões industriais, os quais 

representam um custo fixo mensal que ascende a 70% dos encargos da empresa.  

Surgiu então a ideia de negócio de aproveitar este mercado emergente utilizando 

instalações já existentes, as quais seriam alugadas a um preço reduzido em 

determinados horários nos quais estivessem livres, eliminando assim o principal 

risco nesta actividade. Definiu-se que as escolas públicas nacionais seriam a 

solução perfeita ao apresentarem espaços desportivos sem utilização no horário 

pós-laboral, que coincide com o de maior procura para aluguer, e se encontrarem 

em localizações privilegiadas dentro das cidades. 

Apostou-se no futebol de 7, em detrimento do habitual futsal, pois é em tudo 

semelhante ao futebol de 11 mas com dimensões menores. Assim sendo, mantém 

as características do jogo original que o tornam tão apreciado e retira aquelas que a 

um nível amador mais contribuem para impedir a sua prática regular. 

O modelo de negócio do Projecto Escola Verde consistia assim em explorar campos 

de futebol de 7 em relva sintética de última geração que seriam instalados nos 

espaços desportivos exteriores das escolas públicas nacionais. Esses campos 

seriam oferecidos às escolas em troca de um contrato de exploração dos mesmos 

com uma renda num determinado período, o qual corresponderia ao tempo de vida 

previsto para o relvado sintético. 

Distinguir-se-ia da concorrência garantindo a melhor qualidade aos seus clientes em 

todos os vectores do serviço, mantendo ao mesmo tempo sempre presente uma 

atitude inovadora e também pela utilização de espaços sub-utilizados em 

localizações privilegiadas, o que serviria como factor distintivo positivo ao estar 

potencialmente mais próximo dos clientes e reduzindo o risco do negócio a um valor 

quase nulo.  



 

 

O primeiro passo dado foi a elaboração de um plano de negócios completo. Passou 

assim a ser visível a viabilidade económica do projecto e procedeu-se à 

implementação do mesmo, com a apresentação da primeira proposta de permuta à 

Escola Secundária Rainha D.Amélia em Alcântara, a qual tinha sido identificada 

como tendo condições ideais. Na quarta-feira dia 10 de Novembro de 2004, o campo 

de futebol de 7 do Projecto Escola Verde na Escola Secundária Rainha D.Amélia 

recebeu os seus primeiros clientes. 

A ideia de negócio inicial demonstrou ser sem dúvida um caso ímpar de sucesso 

empresarial. O Projecto Escola Verde é actualmente o líder nacional no aluguer de 

campos de futebol de 7 com 12 unidades, mais de 16.000 indivíduos não-únicos a 

jogarem nos seus campos mensalmente, totalizando 35 colaboradores e prevendo 

facturar em 2008 mais de 500.000€. Em 2009 começará a sua expansão a nível 

nacional prevendo a construção de pelo menos mais 6 unidades, aumentando em 

50% a sua capacidade instalada. 

 

 

Abstract 

 

Football is by far the most popular sport in Portugal with the largest number of 

licensed and amateur participants. Popular formats are standard teams of 11 but 

above all 5-a-side football. There is a clear lack of pitches available and the existing 

are overwhelmingly of poor quality and not professionally managed. This defines a 

market niche for professionally managed football fields and auxillary installations. 

This business opportunity is however highly dependent on the cost of renting suitable 

premises (industrial warehouses) which represents close to 70% of the company 

expenditure. 

A business idea emerged to exploit this market making use of pre-existing facilities 

which could be rented at advantageous conditions when not in usage. This business 

model greatly reduces principal risk of high rental outlay. State schools were 

pinpointed as the ideal solution as they have sports facilities which are not in use 

during after-work hours (when there is highest demand for private rental) and are in 

readily accessible inner city locations. 



 

 

We opted for 7 rather than standard 5 a-side. 7-a-side is highly similar to the 

standard 11 player game, maintaining aspects which make the game so popular but 

reducing the most significant obstacles that stop amateurs playing regularly. 

The Projecto Escola Verde business model is to use latest technology synthetic 

grass football pitches. These are installed, in 7-a-side format, in the open air sports 

facilities of state schools. Schools are given free usage of these pitches during class 

hours, in return for after school hour commercial usage. The contractual agreement 

is for a duration corresponding to the expected lifetime of the synthetic grass. 

Projecto Escola Verde distinguishes itself from the competition buy guaranteeing 

highest quality of service, maintaining its innovative spirit and making use of under 

exploited installations in privileged position, meaning we are closer to our clients and 

thus minimising the business risk toward zero. 

The first step was to draw up a business plan. This highlighted the economic viability 

of the project and the plan was put in to action. The secondary school Rainha 

D.Amélia in Alcântara (Lisbon) was identified as having perfect conditions. An offer 

was made to the school and in due course accepted. On Wednesday 10th of 

November 2004 the first paying customers played on the 7-a-side pitch at Rainha 

D.Amélia school. 

This business idea has turned out to be highly successful. "Projecto Escola Verde" is 

national market leader in 7-a-side football pitch rentals. We currently run 12 pitches, 

hosting 16.000 players each month, have 35 employees and the expected turnover in 

2008 is in excess of 500.000€. In 2009 we will expand at a national level; we 

anticipate setting up at least a further 6 units, a 50% increase in capacity. 


