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RESUMO 

O presente trabalho consiste no relatório do estágio profissionalizante, 

realizado como parte integrante e conclusiva do Mestrado em Gestão 

Desportiva, frequentado na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 Este estágio decorreu na Associação de Ténis do Porto, entre setembro 

de 2011 e março de 2012, tendo como objeto de intervenção principal o 

acompanhamento da organização de eventos desportivos, realização de 

atividades administrativas e apresentação de novas iniciativas. 

O principal objetivo deste relatório é descrever o desempenho do 

estagiário nas várias áreas e fazer uma reflexão crítica dessa prática. Com o 

intuito de sedimentar e justificar as vivências práticas, foi efetuada 

paralelamente, uma revisão bibliográfica sobre várias temáticas. 

O presente relatório está dividido em cinco capítulos. Nos primeiros 

apresentam-se a caracterização da entidade acolhedora e o enquadramento do 

estágio profissionalizante. Nos seguintes descreve-se a realização da prática 

profissional, analisam os detalhes relativos a todo o processo profissionalizante 

e faz-se uma reflexão crítica. 

A realização deste estágio foi uma parte importante do processo de 

formação do estagiário, pois permitiu aplicar conhecimentos teóricos e motivou 

a procura de novas práticas. Simultaneamente, foram desenvolvidas várias 

competências técnicas e pessoais, potenciadas pelo acompanhamento 

quotidiano do dinamismo de uma associação de ténis, de âmbito regional, cuja 

missão é de supervisionar as atividades e apoiar tecnicamente os clubes da 

sua região, coordenar as Seleções ATPorto e desenvolver ações e programas 

de fomento da modalidade, estimular a criação de escolas de ténis, etc. 

Com a realização do estágio profissionalizante abriram-se horizontes 

profissionais, que poderão operacionalizar-se em futuras experiências no 

estrangeiro e já se estão a concretizar presentemente, no domínio da gestão 

do ténis em academias portuguesas. 

PALAVRAS-CHAVE: TÉNIS, GESTÃO DESPORTIVA, ASSOCIAÇÃO DE 

TÉNIS DO PORTO, EVENTOS, ESCOLAS DE TÉNIS. 
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ABSTRACT 

 The present work is a professional stage report, done as an integrant and 

conclusive part of the Master’s degree in Sports Management, attended in the 

Sport Faculty of University of Oporto. 

This stage project was performed at the Association of Tennis of Oporto, 

between September 2011 and March 2012, having as main object of 

intervention the monitoring of the organization of sport events, performing of 

administrative activities and presentation of new initiatives. 

The main purpose of this report is to describe the intern’s performance in 

multiple areas and to produce a critical reflection about this practice. With the 

purpose of growing and justifying these practical experiences it was made, in 

parallel, a bibliographic review about the respective thematics. 

 The present report is divided into five chapters. In the first are presented 

the characterization of the hosting organization and the framework of the 

professionalizing training. In the following is described the performance of the 

professional practice, analyzed the details of the entire professional process 

and it is made a critical reflection. 

 The performance of this professional stage was an important part of the 

intern’s formation process, once it allowed to apply theoretical knowledge and 

induced to new searches. Simultaneously, many technique and personal skills 

were developed, underpinned by daily monitoring of the dynamics of an 

association of tennis, of regional scope, whose mission is to oversee the 

activities and provide technical support to the clubs in its region, to coordinate 

the selections of ATPorto, to develop activities and programs to promote the 

sport, to stimulate the creation of tennis schools of tennis, etc. 

 With the professional stage performance some professional horizons 

were opened, which could be operationalized in future experiments in foreign 

countries and that are already being realized at the present time, in the field of 

management of tennis academies in Portugal. 

Keywords: TENNIS, SPORTS MANAGEMENT, ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DO 

PORTO, EVENTS, TENNIS SCHOOLS. 





 

XVII 
 

LISTA DE SIGLAS 

ATP  …………… Association of Tennis Players 
 

ATPorto  ……… Associação de Ténis do Porto 
 

CM Lousada…… Câmara Municipal de Lousada 
 

FADEUP………... Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
 

FPT  ……………. Federação Portuguesa de Ténis 
 

FTMadrid……… Federación de Tenis de Madrid 
 

IDP  ………… …. Instituto do Desporto de Portugal 
 

IPP………………. Instituto Politécnico do Porto 
 

ITF  …………….. International Tennis Federation 
 

RFET Real Federación Española de Tenis 
 

TQM…………… . Total Quality Management 
 

   

   



 

 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 





  

3 
 

INTRODUÇÃO 

O presente relatório surge como reflexo da experiência profissional 

efetuada pelo mestrando, decorrida entre os meses de outubro de 2011 e 

março de 2012, na Associação de Ténis do Porto, sedeada na cidade do Porto. 

A pertinência deste momento de aprendizagem prende-se com o 

aproveitamento da oportunidade de fazer uma aproximação ao mercado de 

trabalho, na área da gestão desportiva aplicada ao ténis, que o mestrando 

praticou durante treze anos, sendo atualmente treinador diplomado pela 

Federação Portuguesa de Ténis. Pretendemos, por isso, recolher informações 

que permitam aumentar a perceção da representação do ténis num mercado 

economicamente desenvolvido como é o europeu e que revela um forte 

investimento na formação de atletas e praticantes. 

Devido às qualidades do valor educativo, dos enormes benefícios 

fisiológicos e psicológicos e da componente recreativa e/ou competitiva 

inerentes à prática da modalidade, o ténis constitui um excelente meio de 

educação e cultura física, facto que levou a que estejam, hoje em dia, a ser 

implementadas, nacional e internacionalmente, novas metodologias de treino 

que pressupõem a facilitação do jogo, através da adaptação dos instrumentos 

de jogo (dimensões do campo, altura e comprimento da rede, pressão e 

dimensões da bola, forma e peso da raquete, entre outras), de forma a cativar 

cada vez mais praticantes (Trindade, 2000). 

Além da componente de exercício físico completo e esforço prolongado 

e da componente social, o ténis possui uma dimensão lúdica importante que a 

maioria das outras modalidades desportivas individuais não possui. A quem 

aprende a jogar permite ter melhorias céleres e a quem já domina a técnica 

proporciona competitividade e superação perante um adversário (Powel, citado 

por Nogueira, 2005, p.26). 

Em Portugal, nos últimos dez anos, verificou-se um extraordinário 

aumento do número de filiados na Federação Portuguesa de Ténis, passando 

de 11.439 para 25.545 e na Associação de Ténis do Porto o número de 

jogadores aumentou de 2.493 para 6.334. 
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Todo este processo de expansão e evolução da modalidade exige uma 

adaptação e consequente desenvolvimento das estruturas dinamizadoras e 

reguladoras da modalidade. No nosso país, estão a ser desenvolvidos múltiplos 

projetos e esforços, tanto ao nível da Federação Portuguesa de Ténis, como 

das associações regionais de ténis ou dos próprios clubes. 

O papel desempenhado pelas Associações Regionais é de extrema 

importância por serem responsáveis por dirigir, regulamentar, difundir e 

controlar a prática do ténis e modalidades afins e associadas, na sua área de 

jurisdição, além de organizar competições de âmbito regional ou nacional, que 

sejam da sua responsabilidade. 

São reconhecidas à Associação de Ténis do Porto grandes qualidades 

na forma como desempenha estas e outras funções e executa toda a 

coordenação e gestão da modalidade na região que abrange, destacando-se 

como uma das associações regionais de ténis mais relevantes e de maior 

mérito no país. Entre os seus inúmeros projetos e estratégias que a Associação 

de Ténis do Porto desenvolveu com grande sucesso, destaca-se o projeto 

Ténis Atlântico – projeto de dimensão ibérica impulsionado pela Federação 

Galega de Ténis e pelas associações de ténis de Aveiro, Coimbra, Leiria e, 

maioritariamente, do Porto, que envolvia na data da sua origem mais de nove 

mil atletas e duzentos clubes. 

Todos estes projetos da Associação de Ténis do Porto só foram 

possíveis mediante uma atividade de gestão desportiva criteriosa e de uma 

séria orientação das suas estratégias e políticas. A oportunidade de 

acompanhar e intervir na conceção, planeamento, operacionalização e 

avaliação das atividades e projetos desenvolvidos pela Associação de Ténis do 

Porto, durante um período de seis meses, representou um desafio aliciante.  

Concluindo, pretendíamos com este estágio ampliar o conhecimento do 

desporto no mundo e neste caso particular do ténis na península ibérica, 

vivenciando realidades diferentes, ao nível da sua gestão e organização. 

 Esperávamos, também, adquirir competências operacionais e observar 

diversas realidades de sucesso na gestão do ténis, que nos permitam projetar 

o futuro. 
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1. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

1.1 Âmbito de estágio 

O estágio profissionalizante, aqui relatado, foi efetuado com vista a 

concluir o 2º Ciclo de Estudos em Gestão Desportiva da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, adiante designada FADEUP e decorreu 

entre os meses de setembro de 2011 e março de 2012 com a duração 

aproximada de 560 horas. 

O estágio foi supervisionado pelo Professor Doutor José Pedro 

Sarmento, docente da FADEUP do Curso de Gestão Desportiva e atualmente, 

Coordenador do Gabinete de Gestão Desportiva da mesma Faculdade e 

orientado pelo Dr. António João Paes de Faria, Presidente da Direção da 

Associação de Ténis do Porto, adiante designada ATPorto, entidade 

acolhedora do estágio e gestor desportivo de reconhecida qualidade, detentor 

de um vasto conhecimento na modalidade. 

A oportunidade de realizar esta experiência profissionalizante foi 

incentivada e promovida pelo Professor Doutor Pedro Sarmento, através do 

contato privilegiado com o Presidente da ATPorto, o qual viria a aceitar a 

função de orientador. 

Genericamente, a Associação de Ténis do Porto caracteriza-se por ser 

uma organização sem fins lucrativos de direito privado e de interesse público, 

que está integrada na estrutura da Federação Portuguesa Ténis, adiante 

designada FPT. Foi fundada na cidade do Porto a 31 de março de 1981, sendo 

considerada uma das mais influentes e conceituadas associações regionais de 

ténis, a nível nacional. Abrange, geograficamente, os distritos do Porto, Viana 

do Castelo e Braga e promove o ténis, ténis de praia, o ténis de cadeira de 

rodas, o padel ténis e outras modalidades afins. 

Como associados tem 27,50% dos clubes e 24,82% dos jogadores 

filiados na FPT, segundo dados estatísticos disponibilizados no website oficial 

da própria Federação.  
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A sua principal missão é a de supervisionar as atividades e apoiar 

tecnicamente os clubes da sua região, executar o controlo do calendário 

regional, coordenar as Seleções ATPorto e desenvolver ações e programas de 

fomento da modalidade. 

 

▪ Condições de Estágio 

Foram oferecidas ao estagiário grande autonomia e responsabilidade na 

realização das atividades e na definição dos seus horários e das cargas de 

trabalho, fatores que lhe permitiram rentabilizar ao máximo esta experiência de 

estágio e torná-la profundamente enriquecedora, do ponto de vista da 

aprendizagem e do desenvolvimento pessoal e profissional. 

Desde o início se notou uma clara intenção do orientador do estágio de 

garantir que as tarefas e trabalhos propostos ao estagiário fossem pertinentes, 

ou seja, que, além de servirem os interesses da ATPorto, lhe permitissem 

contatar diretamente com um grande número de áreas da gestão desportiva, 

tais como contabilidade, gestão de instalações desportivas e organização de 

eventos desportivos, entre outras. 

A motivação do estagiário para realizar uma experiência 

profissionalizante numa organização desportiva ligada ao ténis deve-se ao 

facto de ser praticante da modalidade há 17 anos, 9 anos como jogador 

federado e 6 anos como treinador e pretender aprofundar conhecimentos sobre 

a gestão do ténis. 

Gostaríamos de destacar a forma respeitosa e cordial com que o 

estagiário foi recebido, mesmo antes do início ao estágio. Esta relação de 

empatia e cordialidade originou um ótimo ambiente de trabalho e criou 

condições para novas colaborações entre o estagiário e a Associação de Ténis 

do Porto. 
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▪ Tarefas 

Neste estágio, o formando envolveu-se em diversas atividades e áreas 

da gestão, que podem ser agrupadas por comodidade de apresentação, em 

organização de eventos desportivos, atividades administrativas, iniciativas do 

próprio estagiário e formações nas quais teve o privilégio de participar e 

colaborar.  

Relativamente à organização de eventos destacam-se as viagens de 

acompanhamento das seleções ATPorto durante as quais foram visitados os 

clubes de ténis das cidades de Madrid, Valência, Lisboa e Guimarães. Estas 

deslocações enquadram-se num projeto da Associação de Ténis do Porto que 

consiste em selecionar e reunir os melhores atletas associados e realizar 

atividades como estágios, deslocações para participação em torneios 

internacionais ou encontros amigáveis com outras associações, clubes ou 

federações. 

Estas viagens revelaram-se bastante valiosas, uma vez que o estagiário, 

além de ter contatado com ambientes e culturas distintas da sua, aproveitou 

para recolher uma grande quantidade de informações acerca dos clubes e 

academias visitadas. Inquiriu sobre a forma como é feita a gestão desportiva, 

quais os critérios de seleção de atletas para a organização dos torneios Nike 

Junior Tour e fez um levantamento de dados acerca da metodologia de treino e 

estratégias de marketing utilizadas nalguns dos mais reputados clubes e 

academias da península ibérica. 

Em todas as visitas o estagiário produziu relatórios detalhados que 

permitiram um registo fidedigno do desempenho dos atletas em competição e 

também, a criação de uma base de dados que permita a comparação da 

realidade tenística portuense com a de outras regiões visitadas.  

No âmbito da formação, uma das áreas de intervenção da ATPorto 

enquanto associação regional de ténis (através das iniciativas de fomento, 

promoção e desenvolvimento da modalidade), o estagiário colaborou e 

participou nalgumas atividades desta natureza, como o caso dos estágios e 

concentrações, bem como em atividades formativas (workshops e seminários) - 

com o propósito de aumentar a sua lista de competências e de conhecimentos 
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nas mais diversas áreas do desporto - tendo tido ainda a oportunidade de ser o 

principal organizador e dinamizador da Escola de Ténis do Instituto Politécnico 

do Porto. 
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1.2 Planeamento da Atividade 

“Todos os atos de gestão, mentais ou físicos, estão inexoravelmente ligados 

ao planeamento. Este é tão parte integrante de todos os atos de gestão, 

como a respiração é do ser humano.” 

       History of Manegement Thought (cit. por Crainer, 1999, p.169) 

 

A planificação do estágio profissionalizante visa definir os objetivos e a 

metodologia a ser utilizada para os atingir. Para tanto, surgiu a necessidade de 

compreender as linhas orientadoras da ação da Associação de Ténis do Porto. 

 

▪ Linhas orientadoras para o Estágio Profissionalizante 

No início deste estágio, o orientador, Dr. Paes de Faria, expôs o 

contexto e possíveis áreas de intervenção do mestrando. Assim: 

 Instalação – Sede Administrativa na cidade do Porto e Sede Técnica no 

Lousada Ténis Atlântico; 

 Departamento – Direção Técnica, Regulação das Atividades da Região 

e Lousada Ténis Atlântico; 

 Áreas de intervenção – Seleções ATPorto, Provas e Eventos e 

Programas de Fomento  

 

Uma vez determinadas as possíveis áreas de intervenção do mestrando, 

estabeleceu-se um conjunto de objetivos, gerais e específicos que, no entender 

do Presidente da Direção da ATPorto norteariam a realização das suas tarefas. 

De notar que houve sempre grande disponibilidade, por parte do orientador de 

estágio para direcionar a proposta de ação para as áreas que fossem de maior 

interesse ou utilidade para o estagiário, tanto do ponto de vista académico 

como profissional. 
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▪ Objetivos do estágio profissionalizante 

 Fundamentado na descrição anterior e nos argumentos expostos, o 

estágio profissionalizante organizou-se em torno dos seguintes objetivos, cada 

um deles concretizado através de um número variável de atividades.  

◊ Objetivo geral: 

- Acompanhar e intervir a conceção, planeamento, operacionalização e 

avaliação das atividades e projetos desenvolvidos pela ATPorto durante o 

período de estágio.  

◊ Objetivos específicos: 

Objetivo 1 - Organização de Eventos 

- Acompanhar e colaborar no planeamento e gestão da organização dos 

recursos humanos e de infraestruturas durante a organização de eventos 

locais, regionais, nacionais e internacionais; 

- Elaborar relatórios das atividades.  

Objetivo 2 - Seleções ATPorto 

- Colaborar no planeamento e organização das viagens das equipas; 

- Acompanhar as deslocações das seleções a torneios regionais, nacionais ou 

internacionais e garantir o apoio logístico e técnico aos jovens atletas; 

- Elaborar relatórios das atividades.  

Objetivo 3 - Contributos Administrativos 

- Realizar um levantamento de informação relativo às organizações e 

instalações desportivas visitadas durante o estágio, através do contacto direto 

ou online; 

- Colaborar nos procedimentos administrativos da ATPorto. 

Objetivo 4 – Formação 

- Recolher informação relativamente a práticas formativas utilizadas e opções 

pedagógicas e metodológicas; 

- Atender à qualidade do ensino, bem como à sua organização, promoção e 

implementação; 
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- Colaborar no lecionar das aulas de ténis e em funções de arbitragem; 

Objetivo 5 - Comunicação e marketing 

- Colaborar nas estratégias de marketing da ATPorto como atividades de 

promoção e de captação de novos praticantes e respetivo acolhimento; 

- Colaborar na estratégia de comunicação com patrocinadores 

- Criar registos fotográficos ou multimédia dos eventos em que participar para 

manter atualizado o Banco de Imagens, ou difundir online. 
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1.3 Metodologia 

Uma vez estabelecidos os objetivos, torna-se importante perceber e 

acompanhar as ações que são desenvolvidas pela ATPorto, no âmbito da 

organização, dinamização e fomento da modalidade, bem como as que 

compreendem aspetos vinculados à entidade, como marketing, trabalhos 

administrativos, seleções regionais, etc. 

Conscientes desta necessidade, procura-se criar, ao longo dos seis 

meses de estágio, as devidas oportunidades para proporcionar um contacto 

próximo com as pessoas envolvidas nestas dinâmicas e procedimentos. 

O relato frequente e sistematizado deste tipo de ações e experiências 

constituirá um elemento de grande valor para a posterior elaboração do 

relatório de estágio, razão pela qual foi executado um registo continuado dos 

dados associados às atividades nas quais se colabora. 

A utilização de uma disposição gráfica da planificação cronológica das 

atividades do estágio representa, também, uma ferramenta de grande utilidade, 

não obstante ter sido uma mera estimativa, que foi adaptada constantemente 

às características da situação real. 

 

No mês de setembro, com a realização do torneio mais importante do 

calendário ATPorto, o Porto Open, surge a oportunidade de integração na 

equipa de trabalho da organização do evento, enquanto responsável pela 

gestão de vendas, apoio em termos logísticos, organização e coordenação da 

clínica Porto Open e participação na arbitragem das rondas finais do torneio. 

Beneficiamos, assim, da oportunidade de compreender a realidade da ATPorto 

e o seu enquadramento no ténis nacional e internacional. 

Entre outubro e março pressupõe-se a participação ativa na promoção e 

organização de diversas atividades desenvolvidas pela ATPorto, a leccionação 

de aulas de ténis e desempenho de funções de arbitragem, bem como a 

recolha de dados e informações de interesse que ajudem a perceber a forma 

como é efetuada a gestão do ténis num âmbito nacional e internacional de 

clubes, associações, federações e entidades associadas. 
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Abaixo, no cronograma do plano de estágio é apresentado graficamente 

o planeamento inicial desta experiência profissionalizante na ATPorto. 

 

Figura 1: Cronograma do plano de estágio na ATPorto 

Setembro                                                               

Outubro                                                               

Novembro                                                               

Dezembro                                                               

Janeiro                                                               

Fevereiro                                                               

Março 
                               

                                  
 

Integração na equipa de trabalho e compreensão da realidade da ATPorto 

                                  
 

Colaboração e promoção das atividades da ATPorto; Recolha de dados 

 

  
Lecionação de aulas de ténis e desempenho de funções de arbitragem 
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1.4 Finalidade e Processo de Realização do Relatório 

O presente relatório foi feito no âmbito do estágio profissionalizante. De 

acordo com os princípios de elaboração de qualquer trabalho desta natureza, 

visa-se, com este relatório final de estágio, não só descrever, de forma clara e 

concisa, todos os aspetos relevantes referentes à atividade desenvolvida pelo 

mestrando durante o estágio na Associação de Ténis do Porto, como também, 

apresentar o respetivo enquadramento teórico, sustentado na investigação 

realizada acerca de variadas e pertinentes áreas da Gestão Desportiva. 

Pretende-se, assim, que os conteúdos deste documento possuam a máxima 

objetividade e validade. 

 

▪ Fontes de Informação Utilizadas para Validade dos Dados 

Partindo do princípio que é essencial para a redação de um relatório 

dispor de um vasto leque de informação e garantir a sua validade, iniciou-se 

um processo de pesquisa e recolha desde o início do estágio.  

A principal fonte de informação, além da bibliografia aconselhada e 

estudos e dissertações de mestrado e doutoramento sobre gestão desportiva, 

foi a documentação interna da ATPorto e comunicação pública para os clientes, 

sócios, utentes e atletas associados e informação disponível sobre os clubes 

visitados pelo mestrando durante o período de estágio.  

De modo a complementar esta recolha procedeu-se também à 

compilação, num caderno de notas apontamentos, de alguns testemunhos e 

ideias principais relativas a um conjunto de conversas informais (por vezes 

semi-planeadas) com altos responsáveis pelas organizações ou clubes 

visitados e funcionários, detentores de um extenso conhecimento da vida e 

funcionamento das realidades onde trabalham. Recorreu-se, também, de forma 

esporádica e citada na bibliografia, a pesquisas pela Internet em sites oficiais, 

para colmatar algumas lacunas de informação. 
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▪ Organização e Estrutura do Documento 

O presente relatório está dividido em seis capítulos, além da introdução 

Nos primeiros apresentam-se a caracterização da entidade acolhedora e o 

enquadramento do estágio profissionalizante. Nos seguintes descreve-se a 

realização da Prática Profissional e faz-se uma reflexão crítica. 

No capítulo 1 são mencionados o âmbito e as condições em que o 

estágio se desenrolou, bem como a forma como este foi planeado, sendo ainda 

revelados o propósito, finalidade e objetivos do relatório de estágio. 

No capítulo 2 é realizada uma descrição abrangente e sistematizada da 

entidade acolhedora do estágio profissionalizante neste documento relatado. 

No capítulo 3, denominado de enquadramento da prática profissional, 

define-se e analisa-se, do ponto de vista teórico, a entidade acolhedora do 

estágio, bem como se explora os contextos que a caracterizam. 

No capítulo 4, sobre a realização da prática profissional, procede-se à 

descrição da ação e intervenção do mestrando durante o período de estágio. 

Sustentada numa reflexão crítica é expressa, no capítulo 5, uma análise 

da ação do estagiário durante o período de colaboração com a ATPorto e são 

registadas algumas conclusões gerais relativas às competências adquiridas 

durante o mesmo.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DO PORTO 

2.1 Contexto Institucional 

O propósito fundamental deste ponto é descrever a Associação de Ténis 

do Porto, entidade acolhedora do estágio, enquanto instituição, abrangendo 

temas como a sua história, instalações e atividade. 

Para se ter uma noção da história da ATPorto é necessário recuar-se até 

à data da sua fundação, no dia 31 de março de 1981, na cidade do Porto. 

Desde a sua génese até aos nossos dias, a ATPorto já conta, com um vasto 

palmarés no que diz respeito a títulos e troféus conquistados, tanto nacionais 

como internacionais.  

Tem atualmente, catorze associados de mérito - distinção atribuída pela 

Assembleia Geral da ATPorto a pessoas que, pelos seus merecimentos e 

reconhecidos serviços, contribuíram para o desenvolvimento e prestígio do 

Ténis na região e de Portugal. Entre eles destacam-se figuras ilustres do ténis 

nacional como: 

- Nuno Marques, campeão nacional absoluto de singulares por quatro 

vezes, dez vezes melhor classificado português no ranking mundial masculino 

de singulares e, até há bem pouco tempo, o português com melhor registo de 

sempre neste mesmo ranking, entre outros feitos notáveis; 

- José Vilela, quatro vezes campeão nacional em singulares, jogador e 

depois capitão da DAVIS CUP, selecionador nacional nos Jogos Olímpicos de 

1996 e 2000, entre outros feitos notáveis; 

- Pedro Cordeiro, três vezes campeão nacional de singulares, jogador da 

DAVIS CUP e atual capitão da Seleção Nacional desde 2005, etc. 

É reconhecido por muitos o bom trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido ao longo dos anos de existência da ATPorto na região norte do 

país, abrangendo os distritos do Porto e de Braga, atribuindo-se-lhe também 

mérito pela influência que tem tido no crescimento da qualidade e quantidade 

de atletas da modalidade. 
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São seus associados, todas as pessoas coletivas ou singulares que se 

dediquem à prática do ténis na circunscrição territorial da ATPorto, podendo ser 

divididos em três categorias:  

- Associados de Mérito, acima descritos; 

- Associados Efetivos: clubes, ou suas secções com autonomia, grupos 

desportivos, pessoas coletivas ou de pessoas individuais, que tenham 

instalações para a prática de Ténis, abertas ao público ou a associados e que 

cumpram as condições de filiação na Federação Portuguesa de Ténis; 

- Associados Eventuais: todos aqueles que se dediquem à prática do 

Ténis, mas que não cumpram as condições de filiação na Federação 

Portuguesa de Ténis, estando obrigados a renovarem a inscrição anualmente 

nos termos que a Associação de Ténis do Porto regulamentar. 

É essencial salientar que, para além da FPT e ATPorto, apenas aos 

sócios efetivos é permitido organizar provas oficiais ou oficializadas na área da 

jurisdição desta Associação. 

▪ Dimensão 

Ao descrever-se a ATPorto, enquanto organização que congrega um 

conjunto de clubes e respetivos atletas de toda uma região, torna-se vital 

revelar alguns dos mais importantes dados estatísticos que validam e atestam 

a condição de ser uma das principais associações regionais a nível nacional. 

Através de dados disponibilizados publicamente pela Federação 

Portuguesa de Ténis relativos ao ano de 2011, destacamos: 

- 50 Clubes, o que representa 27,50% do número de clubes da FPT, que 

são atualmente 280 

- 6340 Jogadores, o que representa 24,82% do número de filiados FPT, 

que são atualmente 25.545 

Segundo a própria Associação de Ténis afirma num portfólio público 

relativo ao ano de 2010, existem: 

 - 48.000 Praticantes que jogam pelo menos 4 vezes por mês 

 - 57Treinadores, certificados FPT 

 - 23 Árbitros nacionais e 5 internacionais 
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 - Provas Oficiais: 

  - 173 Provas do Calendário Nacional 

  - 9 Provas do Calendário Internacional 

  - 89 Equipas do Campeonato Inter-Clubes 

  - 29 Etapas de Miniténis 

 

▪ Atividades 

No âmbito da regulação é incumbido à ATPorto a supervisão das 

atividades e apoio técnico aos clubes, o controlo do calendário de provas e da 

gestão da informação e divulgação das mesmas, o planeamento do ténis na 

região, a coordenação das Seleções ATPorto e por fim a realização de provas 

nacionais e internacionais, entre as quais se destacam o Porto Open, segunda 

maior competição da modalidade no país, Campeonatos Regionais Individuais 

e a Atlantic Beach Tennis Cup, torneio internacional de ténis de praia. 

Por outro lado, no âmbito do desenvolvimento, estão subjacentes à 

atividade da ATPorto as tarefas de realizar e impulsionar programas e ações de 

fomento da modalidade em meios públicos e escolas, de promover iniciativas 

de informação e divulgação, de apoiar a formação de agentes desportivos, de 

prestar auxílio em matérias de consultadoria acerca da construção e gestão de 

instalações de ténis e, por fim, de colaborar em projetos académicos e 

científicos. 

 

▪ Parceiros 

Do ponto de vista financeiro é admitido, por parte da Direção da 

ATPorto, que a organização ainda apresenta condições de 

subsidiodependência. Ainda assim, sabendo que o objetivo primordial é 

alcançar a independência financeira, garante que, neste momento, a 

organização apenas se financia, desta forma, em menos de 50%, feito pouco 

comum em instituições deste género. 
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Sabe-se que uma instituição desta natureza necessita de apoios, pela 

sua escassa capacidade de criar receitas. No entanto, as parcerias realizadas 

e a conquista de patrocínios representam duas estratégias imprescindíveis e as 

quais a ATPorto aplica com mestria. No total, esta associação conta com as 

seguintes dezasseis parceiros: 

 - TÉNIS ATLÂNTICO: Protocolo de cooperação desportiva ibérico – um 

projeto galaico-português numa “Europa das regiões, entre a Federación 

Gallega de Tenis e as Associações de Ténis do Porto, Coimbra, Aveiro e Leiria” 

(desde 2000) 

 - Câmara Municipal do Porto (Porto Lazer, EM): Parceria na organização 

de Porto Open, de eventos no Complexo de Ténis do Monte Aventino (desde 

1998), e apoio a programas de fomento do ténis na cidade (desde 2010). 

 - Câmara Municipal de Lousada: Acordo de cooperação para instalação 

e funcionamento das instalações desportivas de ténis no Lousada TÉNIS 

ATLÂNTICO (desde 2005); Contrato-programa celebrado em 2009 para a 

gestão integral das instalações desportivas de ténis do Complexo Desportivo 

de Lousada, onde ficou instalada a sede do TÉNIS ATLÂNTICO e o espaço de 

trabalho comum desta zona de Portugal e Programa TENIS P’RA TODOS com 

as escolas do concelho (desde 2009). 

 - Câmara Municipal de Matosinhos (Matosinhosport, EM): Organização 

do MATOSINHOS Beach Tennis Cup (desde 2008) e Programa de apoio aos 

Clubes de ténis do concelho. 

 - Faculdade de Desporto da Universidade do Porto: Cooperação, sob a 

orientação do Prof. Doutor José Maia, Diretor do Laboratório de Cine 

antropometria, com propósito de aproximar a investigação científica ao treino e 

ensino de ténis, cooperar na formação e atualização dos treinadores de ténis e 

desenvolver um estudo antropométrico sobre jovens jogadores (desde 2007). 

 - Instituto Superior da Maia: Cooperação na formação prática e curricular 

dos seus estudantes, em especial nos cursos de Gestão do Desporto e 

Educação Física (desde 2006). 
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 - Instituto de Estudos Superiores de Fafe: Cooperação na formação 

prática e curricular dos seus estudantes, em especial no curso de Educação 

Física (desde 2010). 

 - Associação Portuguesa de Treinadores de Ténis: Acordo de 

cooperação para a atualização e formação contínua de treinadores (desde 

2004). 

 - Associação Portuguesa a Mulher e o Desporto: Acordo de cooperação 

para o incentivo à prática desportiva feminina (desde 2004). 

 - Clínica Médica do Exercício do Porto: Apoio médico para todos os 

jogadores da região e especial acompanhamento aos jogadores integrados no 

projeto Seleções ATPorto (desde 2010). 

 - Smashevents - Organização de eventos desportivos, Lda.: Parceria 

para organização dos Campeonatos Regionais Juvenis e apoio logístico aos 

projetos de ténis juvenil, nomeadamente, o das Seleções ATPorto (desde 

2000). 

 - VICTORIA Seguros – Grupo Ergo: Apoio às atividades de formação e 

medidas de fomento (desde 1999). 

 - HEAD – Ibérica: Apoio aos projetos desportivos ATPorto (desde 2005). 

 - Água SERRA DA ESTRELA – Grupo Sumol: Apoio no fornecimento de 

águas para todas as atividades organizadas pela ATPorto (desde 2008). 

 - STAR INN – Low Cost Design Hotel: Hotel oficial para todas as 

atividades organizadas pela ATPorto (desde 2008). 

 - www.bolamarela.com : Media Partner da ATPorto para difusão de 

notícias, divulgação de atividades e informação técnica generalista (desde 

2009). 

 

▪ Instalações 

A Sede Administrativa, local onde estão localizados os Serviços Centrais 

da ATPorto e de onde saem as principais deliberações e normas orientadoras 

relativas à atividade da organização, fica situada na CASA DO DESPORTO, na 

Rua António Pinto Machado, nº60, 3º Andar, Porto, tendo sido atribuído à 
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Associação, em regime de aluguer, pelo Instituto do Desporto de Portugal 

(IDP).  

Devido à necessidade da ATPorto ter uma instalação desportiva que lhe 

permitisse desenvolver atividades de âmbito local, regional, nacional e 

internacional, foi criado, em parceria com a Câmara Municipal de Lousada 

(CMLousada) o Lousada TÉNIS ATLÂNTICO. Através de um Contrato-

Programa estabelecido com a CMLousada, celebrado em 2009, a ATPorto 

ficou com a gestão integral das instalações desportivas de ténis do Complexo 

Desportivo de Lousada, passando, desde aí, a ter um Departamento Técnico lá 

instalado. Neste contexto foram criados os seguintes projetos: 

 

◊ Projeto Ténis Atlântico 

Foi lançado entre o ano de 1999 e 2000 um projeto Ibérico, muito 

ambicioso, denominado de TÉNIS ATLÂNTICO, impulsionado pelas 

Associações de Ténis do Porto, Aveiro e Federacióno Gallega de Tenis (às 

quais se juntaram, posteriormente, a Associação de Ténis de Coimbra e Leiria) 

com o propósito de desenvolver o ténis desta euro-região peninsular. 

Em linhas muito gerais, o TÉNIS ATLÂNTICO caracteriza-se por ser um 

protocolo de cooperação que no ano de 2007 englobava mais de nove mil 

atletas federados oriundos dos mais de 200 clubes da península ibérica, que 

tem como ponto alto a Liga Atlântica, competição inter-regional disputada pelas 

seleções destas regiões em todos os escalões etários, dos 12 aos 60 anos. 

A expressão “Ténis Atlântico”, logótipo e slogan “Ténis com Brisa do 

Oceano” criados são património e símbolo distintivo do Ténis e dos clubes 

desta zona peninsular, tendo sido a marca registada em Portugal, 

representando, atualmente, um instrumento fundamental para assinalar, 

referenciar e divulgar uma forma de estar, viver e de praticar ténis, tanto em 

Espanha, Portugal, como em qualquer cenário internacional 

Faz parte dos objetivos do TÉNIS ATLÂNTICO aprender e trabalhar com 

os melhores, cooperando e trabalhando lado a lado com todos os que queiram 

colaborar, como foi o caso da FPT e da RFET, com as  quais, desde 2007, 

passou a existir um protocolo. É pretendido também, desde o início, criar-se 
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condições para se possam desenvolver estratégias que equilibrem o nível entre 

a forte zona mediterrânica (Catalunha, Comunidade Valenciana e Andaluzia) e 

a emergente zona atlântica (Galiza e Portugal). 

Por parte da ATPorto, a ideia de formalizar o projeto TÉNIS ATLÂNTICO 

surgiu da especificidade da modalidade em questão, pois encarou esta 

oportunidade de aderir a este projeto Ibérico como sendo de enorme interesse 

para uma população sedenta de novas e mais variadas ofertas desportivas e, 

especialmente, por poder colaborar e aprender com organizações de um dos 

países de maior tradição do mundo na modalidade, usufruindo e aprendendo 

com todo o seu know-how. 

 

◊ Lousada Ténis Atlântico 

Era, desde há muito, desejo da ATPorto poder usufruir de uma 

instalação desportiva onde pudesse colocar em prática os seus projetos de 

dinamização e fomento da modalidade, bem como servir de sede competitiva 

numa dimensão nacional e extra fronteiras. Foi neste sentido que a ATPorto, 

sustentada num estudo orçamental criterioso, procurou demonstrar à Câmara 

Municipal de Lousada, que detinha as condições necessárias para colaborar na 

elaboração de um projeto sustentável e rentável que fizesse daquele sector do 

Complexo Desportivo de Lousada o mais barato e com maior margem de 

sucesso. 

No fundo, este projeto correspondeu às pretensões da ATPorto visto que 

a CMLousada, na altura concelho mais jovem de Portugal e um dos mais 

jovens da Comunidade Europeia, pretendia criar um Complexo Desportivo de 

referência a nível nacional, estando disposta a investir grande parte do seu 

orçamento e dos financiamentos obtidos. No seu projeto inicial o Complexo 

Desportivo de Lousada perspetivava a construção de um Estádio, preparado 

para as modalidades de Futebol, Râguebi e Atletismo, dois Campos de Treino 

de Futebol e Râguebi, um Estádio de Hóquei em Campo, 12 Campos de Ténis, 

um Pavilhão Desportivo, um Health Club e um Centro de Estágio, excluindo os 

edifícios de apoio. 
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Na ótica da ATPorto, a oportunidade de poder desfrutar, mediante 

acordos e protocolos de colaboração e todas as contrapartidas envolvidas, de 

uma instalação de excelência, com dimensão associada às necessidades 

locais e do projeto TÉNIS ATLÂNTICO, era de tal maneira atrativo que se 

tornaram nos principais dinamizadores do projeto TA, que concedia grande 

credibilidade ao projeto. 

Além de vir a desempenhar uma função de referência ao nível do alto 

rendimento numa lógica ibérica, onde os melhores atletas destas regiões se 

pudessem encontrar e desenvolver ações de treino, este Complexo de Ténis, 

na opinião dos responsáveis da ATPorto, também reforçaria a expressão da 

modalidade na cidade e no interior do distrito do Porto, desenvolvendo o ténis 

na região da ATPorto. 

Os primeiros projetos foram elaborados a partir do ano de 1999 mas foi 

já no ano de 2005 que foi fechado um acordo de cooperação com a 

CMLousada para a cedência dos direitos de exploração e da gestão do 

funcionamento desta nova instalação desportiva que estava para ser criada. 

Dois anos depois, no dia 3 de Março de 2007, registou-se, talvez, o 

marco de maior relevo na história da instalação até ao momento, o lançamento 

da primeira pedra e o estabelecimento do protocolo de cooperação entre a 

Câmara de Lousada, a Federação Galega de Ténis e as Associações de Ténis 

do Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria.  

Sem subsídios estatais e apenas com a preciosa ajuda da Câmara 

Municipal de Lousada, dos patrocinadores, dos parceiros institucionais, dos 

membros do TÉNIS ATLÂNTICO e dos clubes, avançou-se com a primeira fase 

de construção, num investimento total que rondou os quinhentos mil euros. 

Esta primeira fase envolveu os trabalhos de terraplanagem, de construção das 

infraestruturas básicas, de seis courts de terra batida iluminados e implantação 

dos sistemas de iluminação e de rega automática, do edifício da Academia, 

composto por balneários, gabinetes, sala e arrecadação, de uma receção e de 

arranjos exteriores. A obra foi dada como concluída dia 9 de Janeiro de 2009 e 

inaugurada, posteriormente, a 9 de Maio deste mesmo ano, procedendo-se 
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depois, durante o verão, à organização de três fases dos Campeonatos 

Nacionais. 

Ainda relativamente ao ano de 2009, foi estabelecido outro protocolo 

com a CMLousada, desta feita denominado de Programa TÉNIS P’RA TODOS, 

onde a ATPorto se comprometeu a realizar atividades e estratégias de fomento 

da modalidade nas escolas do concelho. 

No entanto, o projeto prevê ainda a execução de mais duas fases de 

construção, nas quais serão criados um total de 6 campos outdoor, quatro 

deles em piso sintético, um dos quais com as dimensões máximas e espaço 

para as bancadas, que permite a realização de competições como a Taça 

Davis e dois de relva sintética, quatro campos sintéticos cobertos, que à 

semelhança do campo central acima referido serão munidos com um piso 

plexicushon prestige, piso oficial do Australian Open, três campos de padel, 

sedo dois deles cobertos e um Clubhouse. 

Estas duas fases de construção encontram-se dependentes da 

reafectação das verbas do Quadro de Referência Estratégico Nacional, 

constituindo um investimento total de cerca de dois milhões de euros. 

 

◊ Ténis Atlântico na região do Vale de Sousa e regiões limítrofes 

Este clube, sendo o epicentro de toda a actividade TA nestas regiões, 

tem como objetivos fundamentais fomentar a prática de ténis, promover um 

intercâmbio desportivo/cultural através de um clima de fair-play e permitir o 

estreitar de relações entre os residentes da zona do Vale do Sousa. 

Tendo como pressupostos estes propósitos, o clube decidiu desafiar, 

apoiar e incentivar os concelhos circunvizinhos a uma estreita parceria onde o 

denominador comum passa por praticar ténis sob o slogan “Ténis para todos e 

para cada um”. 

De imediato surgiram interessados que, preenchendo os requisitos e 

através do aval da ATPorto, efetivaram a criação de novas escolas de ténis. A 

escola satélite pioneira, foi o FELGUEIRAS TÉNIS ATLÂNTICO, seguida do 

FAFE TÉNIS ATLÂNTICO e mais recentemente o Vizela TÉNIS ATLÂNTICO, o 
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Mondim TÉNIS ATLÂNTICO (Mondim de Basto) e Cabeceiras TÉNIS 

ATLÂNTICO (Cabeceiras de Basto). 
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 2.2 Contexto da Natureza Funcional 

 

 “Uma verdadeira organização é aquela que proporciona condições de 

desenvolvimento e de sucesso não só a si própria como aos indivíduos que 

nela trabalham” 

Chester Barnard (cit. por Pires, 2005, p.98) 

 

 

 

Antes de se entrar em detalhes acerca da forma como está estruturada a 

ATPorto, existe a necessidade de definir o conceito de organização. 

Etimologicamente, o termo provém da palavra grega “organon”, que significa 

instrumento, utensílio.  

Segundo Bilhim (2001), na literatura é comum encontrá-la definida em 

duas aceções bem distintas. Por um lado, pode designar unidades, entidades 

sociais e conjuntos práticos, como por exemplo os bancos ou a administração 

pública e, por outro, pode ser entendida como certas condutas e processos 

sociais, como o ato de organizar atividades, a disposição dos meios 

relativamente aos fins e a integração dos diversos membros numa unidade 

coerente. 

Por seu turno, Pires (2005), num âmbito mais centrado na vertente da 

gestão desportiva, afirma que a palavra organização pode tomar três sentidos. 

Ou significa um conjunto de princípios que governam a atividade de um clube 

ou qualquer outro organismo desportivo; ou significa o ato de gerir ou esforço 

dirigido à prossecução de determinados objetivos desportivos; ou, ainda, 

significa organismo criado, como um clube. 

Assumimos, neste presente trabalho que a ATPorto corresponde à 

primeira das aceções, devendo ser tida como uma entidade social, 

conscientemente coordenada, gozando de fronteiras delimitadas, que funciona 

numa base relativamente contínua, tendo em vista a realização de objetivos 

(Bilhim, 2001). 
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▪ Estrutura Organizacional da ATPorto 

E o que se entende, verdadeiramente, por estrutura organizacional? 

Em 2001, Bilhim definiu-a como sendo o aglomerado de relações 

formais, expressas no organigrama, e das obrigações dos membros da 

organização, tal como estão especificadas na definição de funções e manuais 

de procedimentos. 

 Strategor (cit. por Pires, 2005, p.216) definiu três características 

principais numa estrutura organizacional: 

 - Especialização: Determina o grau de complexidade da estrutura e o 

modo como é realizada a divisão do trabalho, incluindo os múltiplos graus de 

especialização, os níveis hierárquicos, as extensões da organização e as filiais 

que possa ter, sintetizado e ilustrado nos organogramas; 

 - Formalização: Determina o grau de estandardização das funções e das 

ligações, sendo constituída pelas regras e os procedimentos que as 

organizações possuem para orientar o comportamento dos seus membros, e 

pelas suas normas escritas; 

 - Coordenação: Determina os modos de colaboração, ligação e padrão 

de centralização entre as diversas unidades e aponta o lugar onde está 

localizado o poder de decisão (centralizado ou descentralizado); 

Assim sendo, ao recorrermos a esta perspetiva para análise da estrutura 

organizacional da ATPorto constatamos que apresenta, em função da sua 

natureza pública e baseada numa lógica de voluntariado por parte dos órgãos 

diretivos: 

 - Um elementar grau de especialização / complexidade, pois apresenta 

uma estrutura simples, hierarquizada mas pouco estratificada e com 

multiplicidade de responsabilidades por cargo, havendo casos de acumulação 

de funções por indivíduo, ao invés das estruturas profissionalizadas em que há 

uma grande especialização; 

  - Uma reduzida formalidade no que diz respeito à aplicação de normas 

que orientam as funções de cada indivíduo que trabalha ou colabora na 

associação, ou seja funcionários e voluntários; 



2. CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE TÉNIS DO PORTO 

33 
 

  - Uma coordenação direta e pouco burocrática, que inclui uma 

supervisão regular mas pouco restritiva por parte do Presidente da Direção e 

uma responsabilização de cada indivíduo, qualquer que seja a sua função e 

grau de ligação à organização, pela sua atividade e contributo. 

Aprofundando um pouco, apresentamos as características fundamentais 

de uma organização e que são complexidade, formalização e centralização, 

segundo Bilhim (2001) e aplicamos à ATPorto. 

Complexidade é a caraterística que corresponde aos níveis de 

diferenciação da organização, sendo o grau de complexidade diretamente 

proporcional ao aumento desses níveis, tendo distinguido três elementos de 

diferenciação: a horizontal, a vertical e a espacial. Assim: 

- Diferenciação horizontal apresenta-se como sendo a mais complexa 

das três, abrangendo o nível de separação horizontal entre unidades ou 

departamentos, dizendo respeito à subdivisão das tarefas entre os seus 

membros. Quanto maior for o número de unidades, maior será a complexidade 

de uma organização, e quanto maior for a diferenciação horizontal, maior a sua 

heterogeneidade.  

- Diferenciação vertical refere-se à profundidade da estrutura 

organizacional, que é medida através do número de níveis hierárquicos, do 

topo aos mais baixos.  

- Diferenciação espacial alude à dispersão geográfica entre as unidades 

organizacionais, tornando a distância entre os centros de decisão um elemento 

identificador da complexidade. Quando maior for a distância entre eles, maior 

será o grau de complexidade) 

Nesta perspetiva, pode-se considerar que a ATPorto apresenta uma 

estrutura muito pouco complexa, apresentando uma pequena diferenciação 

horizontal, vertical e espacial, por ter um escasso número de cargos e grande 

proximidade na relação laboral, o que permite grande sintonia na coordenação 

das atividades e trabalhos, por a sua estrutura ser muito simplificada e pouco 

hierarquizada e por só existirem dois pontos de trabalho bem coordenados. Um 

deles é o Departamento Diretivo, que funciona na sede, onde se deliberam 

todas as decisões e estratégias, e outro é o Departamento Técnico, no 
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Lousada Ténis Atlântico, onde se desenvolvem todas as ações e projetos de 

cariz estritamente técnico. 

A segunda das principais componentes de uma estrutura organizacional, 

segundo o mesmo autor, é a formalização e refere-se ao grau de 

estandardização de cada tarefa na organização, ou seja, como, quando e por 

que as tarefas deverão ser efetuadas. Em casos de convicção e confiança, por 

parte dos órgãos diretivos, nas capacidades de autocontrolo e de decisão das 

suas áreas técnicas, a formalização é baixa. No entanto, quando os dirigentes 

acreditam que o seu pessoal é incapaz de tomar decisões e necessita de um 

grande número de normas para orientar o seu comportamento, o grau de 

formalização é considerado elevado. Por norma, as organizações com baixa 

formalização são aquelas que lidam, regularmente, com situações complexas e 

diversificadas, para as quais não existem precedentes, surgindo para tal a 

necessidade de lhes responder de forma mais assertiva e célere possível. 

É, desta forma, extremamente simples afirmar que a ATPorto tem uma 

baixa formalização, pois baseia-se numa lógica de grande responsabilização e 

autonomização dos intervenientes na sua própria gestão e dos seus 

colaboradores, responsáveis pelas funções técnicas e administrativas. 

 Centralização é a terceira componente fundamental das organizações. 

Bilhim referiu-se a ela como sendo o modo como, dentro da organização, o 

poder é distribuído por entre a sua estrutura, sendo um dos melhores meios de 

resumir a noção de estrutura. A definição da concentração ou dispersão do 

poder, ou seja a distribuição da autoridade e do processo de decisão é 

essencial e representa uma das características estruturais das organizações. 

 Recorrendo à perspetiva de Mintzberg (cit. por Bilhim, 2001, p.147), 

pode ser afirmado que a A.T. Porto, tendo em conta a sua reduzida dimensão, 

tem um estilo de centralização horizontal, estando o poder de decisão 

concentrado nos Membros da Direção e coordenador técnico. Assim, a grande 

maioria das deliberações é normalmente efetuada por um destes, 

especialmente pelo Presidente e coordenador técnico, não estando, no 

entanto, o poder centrado nele. 
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▪ Configuração da Estrutura Organizacional ATPorto 

Uma vez caracterizada a estrutura organizacional da ATPorto, importa 

analisar a configuração da mesma. Apesar de não existirem classificações 

universais, em 1979, Mintzberg (cit. por Pires, 2005, p.217) concebeu uma 

ilustração de como são configuradas as organizações, dividindo-as em cinco 

partes básicas: 

 - Vértice Estratégico: Coordena a organização para que ela cumpra a 

sua vocação e missão e atinja através de uma estratégia apropriada os 

objetivos estratégicos; 

 - Tecnoestrutura: Onde se englobam todos os serviços que dão suporte 

à estrutura de produção da organização; 

 - Logística: Onde se organizam todos os serviços de suporte que não 

intervêm na produção da organização. 

 - Linha Hierárquica: Conjunto de Estruturas que estabelecem a ligação 

entre o vértice estratégico e o centro operacional 

 - Centro Operacional: É constituído pelos serviços encarregados do 

sistema de produção da organização. 

Acrescentou Mintzberg (cit. por Bilhim, 2001, p.160) que, sustentados 

nas funções e relevância de cada um destes elementos da estrutura 

organizacional, se consegue destacar cinco configurações organizacionais 

básicas: Estrutura Simples, Burocracia Mecanicista, Burocracia 

Profissionalizada, Estrutura Divisionada e Adhocracia. 

Ao analisar-se segundo esta perspetiva a realidade da ATPorto, conclui-

se que pode ser caracterizada como tendo uma Estrutura Simples, 

comummente identificada em sectores da Administração Pública. Este tipo de 

configuração tem como o seu principal mecanismo de coordenação a 

supervisão direta, sendo a sua parte chave o vértice estratégico e os seus 

principais parâmetros de conceção, a centralização e a estrutura orgânica. 

 Caracteriza-se, também, por não ser elaborada, tendo uma baixa 

complexidade e uma reduzida formalização, como já foi referido atrás.  

Bilhim (2001) afirmou que, por norma, no tipo de estruturas simples, há 

um escasso ou inexistente recurso à tecnoestrutura, possuindo pontos 
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funcionais de apoio logístico e uma hierarquia de gestão pouco extensa, 

descrição que se ajusta na perfeição à ATPorto. 

▪ Organigrama da ATPorto 

 Para se ilustrar a forma como está distribuída a hierarquia dentro das 

organizações, desenvolveram-se os organigramas. Segundo Chiavenato 

(1999), estes gráficos representam a estrutura formal da empresa, no qual se 

identificam claramente a estrutura hierárquica, os órgãos componentes da 

estrutura, os canais de comunicação que os ligam, em alguns casos, os nomes 

dos ocupantes dos cargos. O autor identificou oito tipos de organigramas: 

Clássico, Vertical, Diagonal ou Europeu, Sectorial ou Radial, Circular, em 

Barras, Listograma e Linear de Responsabilidade. 

 Uma vez que a ATPorto não publicou o seu organigrama, apresenta-se  

um quadro com os órgãos componentes da estrutura organizacional e os 

nomes dos seus ocupantes, que permite perceber quem são os envolvidos na 

gestão e funcionamento da organização (Figura 2). 

 Pires, em 2005, enumerou quatro tipos base de Organigramas – 

Estrutura Hierárquica em Linha, Estrutura Hierárquico-funcional, Estrutura 

Linha Staff e Estrutura Matricial. Baseado nesta perspetiva, sugere-se que, a 

ser construído um organigrama pela ATPorto, este seja do tipo hierárquico-

funcional, que, segundo o autor, flexibiliza a rigidez da estrutura linear, 

maximizando a relação entre a conceção e a execução. No entanto, o mesmo 

autor destaca, entre as possíveis desvantagens deste tipo de estrutura 

organizacional, a existência de uma dupla hierarquia e um hipotético 

surgimento de conflitos de competências. 
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Fig.2 Órgãos Sociais da ATPorto 
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 Durante a nossa experiência profissionalizante realizada na ATPorto, 

apercebemo-nos da lógica de funcionamento da organização e de quais os 

seus elementos mais influentes e dinamizadores (a Direção, os responsáveis 

pela Gestão e Serviços Administrativos e o Departamento Técnico). No 

entanto, compreendemos a razão da existência de todos os outros cargos, 

pois, apesar de muitos deles serem quase meramente consultivos e pouco 

solicitados, são bastante especializados e em caso de necessidade de 

resolução de constrangimentos, inerentes à atividade da ATPorto e à sua área, 

são os responsáveis pelas respetivas deliberações e diligências.  

 É necessário ter em conta que apenas os colaboradores externos 

contratados para o fornecimento de serviços são remunerados, facto pelo qual 

todos os órgãos de governação e assessoria (casos da Direção, Mesa de 

Assembleia Geral, Conselho Fiscal, Conselho Jurisdicional e Conselho 

Técnico) são ocupados por pessoas em regime de voluntariado, não sendo 

esta a sua principal ocupação profissional, dependendo muitas vezes, a sua 

ação e empenho da sua disponibilidade. 

 

◊ Tamanho da Estrutura Organizacional da ATPorto 

Ao enveredarmos pela análise de um organigrama de instituição pública 

ou privada, com ou sem fins lucrativos, atribuímos, imediatamente, atenção ao 

tamanho e dimensão do mesmo. 

Weber (cit. por Bilhim, 2001, p. 259) afirmou que a burocracia 

administrativa tende a aumentar com o número de trabalhadores. Trata-se de 

uma questão lógica, pois, à medida numa organização esse número aumenta, 

maior é também a necessidade de haver um maior número de responsáveis a 

quem seja delegada a responsabilidade de monitorar o desempenho dos 

trabalhadores.  

Segundo Bilhim (2001) trata-se de uma relação de proporção direta, pelo 

que, uma organização com muitos empregados tenderá a obter vantagens e 

benefícios económicos que exigirão um aumento da diferenciação horizontal e 

um maior número de especialidades ocupacionais o que, por sua vez, cria a 

necessidade da administração aumentar a diferenciação vertical, com a criação 
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de mais degraus na estrutura hierárquica, de modo a coordenar as unidades 

horizontais diferenciadas. Logicamente, o resultado de todo este processo será 

uma estrutura mais burocratizada, formalizada e complexa, mas ao mesmo 

tempo mais abrangente e, supostamente, mais produtiva. 

Neste contexto, somos da opinião que a estrutura organizacional da 

ATPorto é do tipo simples e as tarefas são relativamente pouco racionalizadas, 

indiferenciadas, e não especializadas, exigindo constante atenção por parte da 

administração, havendo um envolvimento pessoal dos administradores na 

execução de tarefas diárias, cooperando, muitas vezes com os subordinados 

em tarefas particularmente difíceis, resultando numa interação recíproca e 

muito pouco burocrática. 

 

▪ Estrutura de Recursos Humanos na ATPorto 

 

“De tudo o que fiz, o mais vital foi coordenar os talentos daqueles que 

trabalham para nós e orientá-los para um determinado objetivo” 

              Walt Disney (cit. por Crainer, 1999, p.167) 

 

 Antes de ser efetuada a análise relativa à estrutura dos recursos 

humanos da Associação de Ténis do Porto, importa definir com clareza, o real 

significado de recursos humanos. Segundo Chiavenato (2000) é o conjunto de 

pessoas que ingressam, permanecem e participam da organização, qualquer 

que seja o seu nível hierárquico ou a sua tarefa. Acrescentou ainda, que eles 

constituem o único recurso vivo e dinâmico da organização que, por seu turno, 

decide como manipular os demais recursos. 

Na opinião de Drucker (1990) as decisões referentes ao pessoal 

(recursos humanos) são o controlo de maior relevância exercido por uma 

organização, pois determinam a sua capacidade de rendimento, visto que 

nenhuma entidade pode alcançar melhor desempenho do que o desempenho 

total do pessoal que emprega.  

Numa instituição que depende, maioritariamente, de pessoal em regime 

de voluntariado (inclusive o Presidente da Direção) a questão da exigência de 
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rendimento é bastante mais complexa. Na sua obra As Organizações Sem Fins 

Lucrativos, publicada em 1990, Drucker referiu que a direção deste tipo de 

organizações deve focar mais a sua atenção no rendimento das pessoas em 

detrimento do seu potencial, pois, por norma, estas organizações não 

conseguem recrutar e reter pessoal de capacidades superiores aos de 

qualquer outra entidade. 

É evidente o esforço que é realizado pela Direção da ATPorto, para lidar, 

com sucesso, com a sua equipa de trabalho, conseguindo o maior rendimento 

dos membros e colaboradores da organização apesar das condições 

associadas ao voluntariado. 

◊ Organização do Trabalho na ATPorto 

Entenda-se por mecanismos de coordenação do trabalho os processos 

que viabilizam a consumação coerente e organizada do processo de trabalho 

desenvolvido pelas pessoas nos diversos departamentos e níveis hierárquicos 

de uma organização (Pires, 2005).  

Existem três categorias de mecanismos de coordenação do trabalho: 

Ajustamento Mútuo, Supervisão Direta e Estandardização, segundo Mintzberg 

(cit. por Pires, 2005, p. 113).  

Um exemplo típico de Ajuste Mútuo é a atividade em que dois indivíduos 

estão a remar numa canoa e que, a cada remada de um dos elementos, tem de 

haver um reajustamento do outro e vice-versa.  

O exemplo tradicional de Supervisão Direta é a embarcação a remos 

com timoneiro em que, devido à impossibilidade de todos os remadores se 

ajustarem mutuamente às remadas dos outros, existe alguém (um líder) que, 

externamente à atividade de remar propriamente dita, estabelece a 

coordenação. 

A Estandardização só é possível quando os conhecimentos e as 

competências necessárias à realização de determinada tarefa estão 

identificados. A partir desta premissa e satisfeitos os seus requisitos são 

possíveis de estandardização das atividades: à entrada do processo 

(Qualificações), durante o processo (Processos de Trabalho), à saída do 

projeto (Resultados) e externamente (Normas). 
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Ao analisarmos o caso da ATPorto, reconhecemos que não se utiliza, 

exclusivamente, um determinado tipo de mecanismo de coordenação do 

trabalho. No fundo a utilização de cada um deles está dependente da 

complexidade ou simplicidade do trabalho, bem como do número de elementos 

das equipas. Pode ser dito que existe uma maior percentagem de atividades 

que são coordenados através da Supervisão Direta por parte do Presidente da 

Direção da ATPorto, havendo frequentemente atividades coordenados 

recorrendo ao mecanismo da estandardização e, consequente, maior 

autonomia dos intervenientes. 

Pires (2005) referiu que as organizações processam as suas atividades 

segundo uma determinada sequência lógica, em função da dependência ou 

independência das atividades em causa. Aos processos que a determinam dá-

se o nome de Mecanismos de Conjugação do Trabalho, que podem ser 

subdivididos em conjugação comunitária, conjugação sequencial e conjugação 

recíproca.  

Na conjugação comunitária, o único processo que existe é de partilha 

dos recursos existentes já que as atividades, enquanto conjunto de tarefas, são 

independentes.  

Por seu turno, a conjugação sequencial obriga a uma melhor 

coordenação, de forma a ser conseguido um ajuste ideal entre o trabalho 

realizado pelas unidades que estiverem em causa. 

A conjugação recíproca implica uma integração de atividades 

específicas, englobadas num processo global, previamente planeado. 

Na Associação de Ténis do Porto, tal como nos mecanismos de 

coordenação de trabalho, não nos é possível precisar qual dos três 

mecanismos de conjugação de trabalho é o mais utilizado pela ATPorto, devido 

à sua constante alternância, sendo evidente, no entanto, que todas elas estão 

presentes. 

 Não poderíamos encerrar a análise da estrutura dos recursos humanos 

da ATPorto sem relevar o papel desempenhado pelo seu Presidente da 

Direção. Trata-se de um dos principais dinamizadores e dos que maior 

contributo dá organização, executando funções especializadas que incluem a 
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de líder, gestor de recursos humanos e gestor desportivo. Destacamos que se 

trata de um dirigente desportivo voluntário, do tipo comummente apelidado na 

literatura por dirigente desportivo benevolente. Caracterizam-se por se 

orientarem baseados numa motivação associada ao interesse, ou necessidade 

de contribuir para o bem público e em particular, de uma modalidade 

desportiva, tendo que identificar os limites da contribuição do dirigente 

voluntário e articular com a sua atividade profissional, exercendo, à sua 

maneira, a conjugação dos objetivos pessoais e da organização. Como se 

sabe, não é muito comum, principalmente nos tempos que correm em que a 

crise está profundamente instalada, haver indivíduos estabilizados na sua vida 

pessoal e profissional, dispostos a exercer funções a título voluntariado, 

apenas com uma motivação solidária, pelo que se considera que a ação deste 

dirigente é bastante meritória. 
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2.3 Contexto Legal 

 Uma organização é um empreendimento social através do qual se reúne 

um conjunto de meios para se atingir determinados objetivos, previamente 

selecionados e que pode gerar os mais diversos tipos de atividades, bens ou 

serviços. 

 Independentemente da sua natureza, qualquer organização, rege-se por 

um conjunto de normas e legislações, internas e externas, que regulam a sua 

atividade.    

 

▪ Enquadramento Legal da ATPorto 

 Por definição, as Associações Regionais de Ténis são pessoas jurídicas 

coletivas de direito privado, sem fins lucrativos e constituídas e organizadas por 

Clubes de uma determinada região - ressalve-se que apenas pode existir uma 

Associação Regional por cada um dos vinte distritos de Portugal Continental e 

Ilhas, sendo que, excecionalmente, a Assembleia Geral da Federação 

Portuguesa de Ténis (FPT) tem o poder de deliberar que uma associação 

abranja mais do que um distrito. A ATPorto é uma Associação Regional que 

integra os clubes dedicados à prática da modalidade do ténis da região Norte 

de Portugal, com sede no distrito do Porto. Cabe-lhe a responsabilidade de 

representar os clubes filiados, acerca dos quais devem prestar todas as 

informações que lhes forem solicitadas pelos órgãos sociais da FPT. 

Ao nível da sua atividade, a ATPorto rege-se pela legislação geral em 

vigor, pelos regulamentos gerais emanados da Federação e pelos seus 

próprios estatutos e regulamento interno. 

Com o objetivo de apresentar de forma mais detalhada o contexto legal 

na qual a ATPorto está inserida, referimos, primeiramente, a principal lei 

nacional, a Constituição da Republica Portuguesa e aos pontos mais 

importantes relativos à realidade desportiva em Portugal. No seu artigo 79.º, é 

consagrado o direito ao desporto como um direito fundamental, incumbindo ao 

Estado promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão do desporto. 
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No elenco dos direitos dos trabalhadores portugueses – artigo 59.º - 

compreende-se o direito ao repouso e aos lazeres, nos quais se pode integrar 

a atividade desportiva. No artigo 65.º está bem explícito que é função do 

Estado programar e executar uma política de habitação que garanta a 

existência de uma rede adequada de transportes e equipamento social, onde 

se inclui o equipamento desportivo. A Constituição dispõe, no seu artigo 64.º , 

n.º 2, alínea b, que todos têm direito à proteção da saúde, que deve ser 

promovida através da cultura física e desportiva. Por fim, no artigo 70.º, nº1, 

alínea d é referido que os jovens, sobretudo os jovens trabalhadores, gozam de 

proteção especial para efetivação dos seus direitos económicos, sociais e 

culturais, nomeadamente na educação e no desporto.  

Segue-se a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei nº5 

/2007, de 16 de Janeiro), diploma de valor reforçado, que se interpõe entre a 

Constituição da Republica Portuguesa e as leis ordinárias. Esta lei tem como 

propósito fundamental definir os princípios gerais do desporto e está dividida 

em cinco capítulos e cinquenta e dois artigos, de entre os quais se destaca, 

pela sua relação com o tema neste documento relatado, o artigo 33º - 

Associações Promotoras de Desporto. 

 

▪ Função e Responsabilidades da A.T.P. 

Pires, em 2005, afirmou que os regulamentos das mais diversas 

organizações desportivas devem expressar os elementos chave que lhes 

permitem agir, em função da vocação e em especial da missão que lhes é 

específica e as individualiza. Neste sentido, passamos a descriminar de forma 

precisa o propósito e as imputações da ATPorto, através da análise dos seus 

Estatutos, aprovados em Assembleia Geral no dia 3 de Dezembro de 2009 e o 

Regulamento Administrativo. 

No ponto 4 do artigo 1.º dos estatutos está descrito que é função da 

organização dedicar a sua atividade à promoção, direção e controlo da prática 

do ténis e das modalidades afins ou associadas, nomeadamente o ténis de 

cadeira de rodas, o ténis de praia e o padel.  
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No artigo 3.º são enumerados sete objetivos pelos quais a ATPorto deve 

orientar a sua atividade. São eles: 

 De um modo geral dirigir, regulamentar, difundir e controlar a prática do 

Ténis e modalidades afins e associadas, na sua área de jurisdição; 

 Organizar os campeonatos regionais individuais e por equipas, bem 

como outras provas que julgue conveniente à expansão e 

desenvolvimento da modalidade; 

 Estimular e superintender as provas do calendário e extracalendário 

que, por iniciativa dos seus filiados se realizem na área da sua 

jurisdição; 

 Ter uma classificação a nível regional dos atletas seus filiados, de 

acordo com o regulamento oficial da Associação; 

 Intervir na classificação dos jogadores a nível nacional, na forma 

determinada no regulamento de classificação Oficial; 

 Examinar e decidir em primeira instância de qualquer conveniência entre 

organismos ou jogadores da sua região, de cuja resolução caberá 

recurso para a FPT; 

 Promover a filiação de todos os praticantes e agentes desportivos do 

ténis, através dos clubes, organizando e mantendo atualizada a 

respetiva base de dados, em coordenação com a FPT. 

 

  No Regulamento Administrativo, disponibilizado publicamente no sítio da 

FPT, pode-se ler que são da responsabilidade da ATPorto as competências de: 

 Representar a FPT nas suas regiões; 

 Cumprir e fazer cumprir os Estatutos, Regulamentos e outras 

disposições federativas; 

 Difundir e controlar a prática do ténis na área da sua jurisdição; 

 Organizar as competências de âmbito regional ou nacional que sejam da 

sua responsabilidade; 

 Tudo o mais que lhes seja atribuído pelos usos, Estatutos, ou quaisquer 

outras disposições federativas. 
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Foi nosso objetivo, nestes primeiros capítulos, apresentar o âmbito e as 

condições em que o estágio profissionalizante se desenrolou, e a forma como 

foi planeado. Fez-se o enquadramento da prática profissional e definiu-se e 

analisou-se a entidade acolhedora do estágio, bem como os contextos que a 

caracterizam, à luz de conceitos adquiridos na revisão bibliográfica. 

Passamos a expor como se realizou a prática profissional e a descrever 

a ação e intervenção do mestrando durante o período de estágio. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 A Associação de Ténis do Porto assume múltiplas responsabilidades e 

funções perante a modalidade que defende, os clubes associados e os 

jogadores dos clubes e os filiados na própria associação que poderiam ser 

apresentadas neste relatório, na perspetiva da gestão desportiva. 

 Optou-se, no entanto, por fazer essa exposição na perspetiva do 

estagiário, que reflete sobre o que viu e sobre o que fez, fundamentado na 

revisão bibliográfica. Finaliza-se com reflexão crítica sobre o que é dito na 

literatura e a realidade com que, empiricamente, o mestrando contactou. 

 

 Antes de se proceder à especificação de cada uma das tarefas na qual o 

estagiário contribuiu e de sustentá-las do ponto de vista teórico, optámos por 

definir alguns conceitos sobre procedimentos administrativos e gestão de 

eventos desportivos, que passamos a apresentar.  

  

3.1. Procedimentos Administrativos 

“Bad administration, to be sure, can destroy good policy; but good 

administration can never save bad policy” 

                                                 Adlai (Ewing) Stevenson (cit. por Watt, 1998) 

 

 Diremos, genericamente, que procedimentos administrativos são a 

sequência ordenada de atos e formalidades tendentes à preparação da prática 

de um ato da Administração ou à sua execução. Passamos a especificar. 

 

▪ Planeamento e Calendarização 

O Planeamento e a Estratégia são conceitos que têm origem nas 

estruturas militares e estão diretamente relacionados com a definição de 

objetivos e de meios para os atingir, procurando criar, desenvolver e utilizar 

adequadamente estes mesmos meios. Mais tarde, estes conceitos vieram a
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encontrar uma aplicação ao nível das empresas e de todo o tipo de 

organizações (Matos, 2000). 

Uma organização para ser bem-sucedida tem que ter um plano bem 

definido. Quinn (2004) afirmou que o plano tem que esclarecer os empregados 

e todos os que lidam diretamente com a organização, quanto à sua atividade e 

quais os objetivos que persegue. Este plano pode facilmente ajudar e 

influenciar os próprios empregados a tomarem melhores decisões na sua 

função laboral. 

Watt, em 1998, afirmou que em qualquer situação desportiva, pública, 

privada ou voluntária, existe, invariavelmente, a necessidade de se estabelecer 

uma estratégia bem delineada e realista com o intuito de se realizar uma 

gestão contínua e de obter um consequente desenvolvimento da organização e 

do pessoal nele envolvido. Existirem quatro princípios que devem reger 

qualquer estratégia: 

 - Estabelecer metas e objetivos organizacionais claros; 

 - Desenvolver políticas e comunicá-las às partes integrantes no projeto; 

 - Preparar adequadamente a documentação de sustentação e suporte; 

 - Estabelecer um sistema para uma revisão regular da implementação 

destes planos. 

 

 Em 1997, Drucker (cit. por Matos, 2000) afirmou que a estratégia parte 

da missão da organização, conduz a um plano de trabalho e conclui na 

determinação de ferramentas corretas, sendo ela que transforma a missão e os 

objetivos em desempenho eficaz. Corroborando esta visão, Watt (1998) 

defendeu que a definição de uma estratégia deverá ser um empreendimento 

compartilhado por todos os membros do staff, voluntários ou remunerados, e 

deverá ser usada como uma ferramenta para melhorar o trabalho de equipa, 

em prossecução dos objetivos acordados em conjunto. 

 Em suma, a realização de um planeamento, seja ele de que natureza 

for, tem subjacente a sistematização de procedimentos e estabelecimento de 

uma estratégia, com vista a conseguir-se, no final, alcançar os objetivos 

traçados, com um dispêndio mínimo de recursos. 



3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

51 
 

▪ Orçamentação 

A área da gestão financeira, que engloba a orçamentação e a gestão 

fiscal é provavelmente, a área mais crítica e importante da gestão (Kraus & 

Curtis, 1990). As verbas e as suas movimentações, apelidados de cash-flows, 

são o que viabiliza a execução de programas e a elaboração de projetos, bem 

como o desenvolvimento da organização. 

 Existem algumas ferramentas para o controlo consciente deste tipo de 

transações monetárias, de entre as quais destacamos a orçamentação. 

◊ Conceito de Orçamento  

Etimologicamente o termo “budget” adveio da palavra francesa 

“bougette” que significa mala ou carteira (Kraus & Curtis, 1990). Segundo este 

autor, se este fosse o único significado da palavra, poderia ser entendido que 

os gestores pensariam nos seus orçamentos, primeiramente, como malas 

cheias ou parcialmente cheias de dinheiro, que poderia ser utilizado na 

aquisição de equipamento, contratação de pessoal ou no pagamento dos 

encargos da organização. Mas, a palavra orçamento tem um significado mais 

amplo, devendo ser tido como um plano de gestão através do qual se orientam 

e delineiam programas ou projetos, incluindo nele os detalhes financeiros ou 

calendarização necessárias para a concretização dos objetivos visados. 

 Ao que sugerem Kraus e Curtis (1990), um orçamento para ser bem 

concebido e eficiente, deve: 

 - Fornecer uma declaração geral das necessidades financeiras, recursos 

e planos do departamento,  incluindo um esboço de todos os elementos do 

programa,  com os seus custos e a sua alocação a  instalações e pessoal; 

 - Informar os contribuintes e funcionários do governo, ou noutros tipos de 

organizações,  os acionistas, conselhos de administração, funcionários, 

diretores de hospitais, etc., dos montantes gastos,  das fontes de receita e dos 

custos envolvidos para alcançar as metas da organização;  

 - Ajudar na promoção estandardizada e na simplificação 

dos procedimentos operacionais, através da classificação de todas as 
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despesas e requerendo procedimentos sistemáticos para serem sujeitos a 

aprovação. 

 

◊ Tipos de Orçamentos 

Kraus e Curtis (1990) afirmaram existir seis tipos de orçamentos, 

nomeadamente:  

- Tipo Linha de Itens: é o mais comum e no qual cada categoria de 

despesas é detalhada de acordo com as despesas antecipadas relacionadas 

com o ano fiscal seguinte; 

- Tipo Classificação por Objetos: são classificados todos os propósitos 

das despesas num esquema de ramificação ou classificação por género; 

- Tipo Classificação por Função: as despesas propostas são 

descriminadas relativamente à função departamental que vão servir 

(administração, instalações, serviços especiais, etc.); 

- Tipo Classificação por Origem dos Fundos: é comummente utilizado 

quando se pretende classificar as despesas em relação às receitas da 

organização, sendo divididos pela sua origem (fundo de receitas especiais, 

fundos da empresa, fundos de serviço intergovernamentais, etc.); 

- Tipo Orçamentos de Performance: representa a combinação dos 

métodos de classificação do objeto e da função; 

- Tipo Programa Orçamental: não é esquematizado em linha, permitindo 

às organizações de maior dimensão desenharem os seus orçamentos anuais 

baseados nos orçamentos departamentais ou programas especiais, estando 

eles bem identificados e descriminados isoladamente e com grande detalhe. 

 

◊ Fases de Criação de um Orçamento 

Para finalizar, convém referir quais as fases pelas quais passa o 

processo de orçamentação até ser concretizado e finalizado. Neste sentido, 

Kraus e Curtis (1990) determinaram existir três fases, dependendo a sua 

complexidade do âmbito em que se insere: 

- Fase de Preparação 
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- Fase de Autorização ou Aprovação 

- Fase de Execução 

  

▪ Parcerias e Patrocinadores 

 Qualquer entidade ou organização, umas mais do que outras, 

dependendo da área na qual esteja inserida, necessita de uma boa rede de 

parcerias e patrocinadores, com vista subsidiar a sua atividade ou a aumentar 

o volume dos recursos utilizados na mesma. 

 Segundo Beech e Chadwick (2004) existem evidências de que já na 

época do domínio romano, para apoiar as famosas lutas dos gladiadores ou no 

séc. XVI, poetas e dramaturgos como Shakespeare, músicos e compositores 

utilizavam este tipo de estratégias de apoio. 

 Procurámos definir o conceito atual de patrocínio, na literatura disponível 

e verificámos que não é consensual. Assim:   

 - Brochand et al. (cit. por Fernandes, 2009, p. 16) definiram-na como 

sendo uma componente da comunicação que possibilita a transmissão do 

nome e da imagem de determinada empresa e dos seus produtos, associando-

se a um evento a uma entidade desportiva ou cultural;  

 - Meenaghan (cit. por Fernandes, 2009, p. 16), afirma que o patrocínio 

pode ser entendido como “um investimento em dinheiro ou em espécie, numa 

atividade, pessoa, causa ou evento, em troca de acesso ao potencial comercial 

explorável associado a essa atividade, pessoa ou evento por parte do 

patrocinador”; 

 - Buján (2004) indicou que inerentes ao conceito de patrocínio devem 

estar sempre associadas duas ideias fundamentais. Por um lado, através do 

patrocínio é estabelecida uma relação comercial na qual o patrocinador oferece 

a um patrocinado recursos económicos, técnicos e/ou determinados serviços, 

que facilitam a organização de um evento ou a participação do patrocinado no 

mesmo. Por outro lado, neste tipo de associação “patrocinador - patrocinado”, o 

último passa a formar parte direta da imagem do primeiro e, salvo raras 

exceções, o patrocinador forma também parte direta da imagem da pessoa, 
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equipa ou evento patrocinado, especialmente quando o dito evento é um 

espetáculo. 

 

◊ Tipos de Patrocínio 

 Existem diversos tipos de patrocínio, desde os mais simples, através da 

exposição da marca em equipamentos desportivos, aos mais complexos como 

a aquisição dos direitos de naming (Silva, 2011). Trata-se de um direito sobre a 

propriedade de nomes. A prática da concessão de direitos de nome é bastante 

comum entre empresas, que compram ou alugam o nome de algum 

estabelecimento de espetáculos culturais e/ou desportivos trocando para o 

nome da própria empresa ou de algum produto relacionado com a mesma. 

 Brochand et. al (cit. por Fernandes, 2009, p. 16) sugerem dois tipos de 

classificação nos patrocínios. No primeiro tipo, os autores incluem o patrocínio 

institucional, que pretende valorizar a imagem e aumentar a notoriedade da 

marca e o patrocínio promocional, que recorre a situações de contacto direto 

com o público através da exposição da marca e dos produtos em anúncios 

publicitários.  

 No segundo tipo de classificação, incluem o patrocínio de notoriedade, 

que pretende levar as pessoas a fixar o nome do produto ou da empresa; o 

patrocínio de imagem, que tem como propósito criar nas pessoas a noção da 

marca através da promoção em eventos ou pessoas e finalmente, o patrocínio 

de credibilidade, que remete para o reconhecimento perante um público 

específico sobre a atuação naquele mercado específico. 

 

◊ Patrocínio Desportivo 

 Atualmente, muitas empresas encontram no desporto uma forma de 

investimento com o intuito de aproveitarem a relação próxima e direta com o 

comum fã desportivo, aproveitando a capacidade que o desporto tem de cativar 

as pessoas e levá-las a identificar-se com os seus ídolos, clubes ou indivíduos 

e consequentemente, com as marcas que os patrocinam [Lindon et. al (cit. por 

Fernandes, 2009, p.24)]. Esta ligação com o mercado alvo é, para Madrigal (cit. 
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por Fernandes, 2009, p.24), uma das razões pelas quais, muitas vezes as 

empresas decidem recorrer aos patrocínios desportivos, em detrimento da 

publicidade tradicional pois, no mundo do desporto são promovidos 

sentimentos positivos dos quais as empresas esperam usufruir, traduzindo-os 

num aumento das intenções e comportamentos de compra. 

 Em termos gerais e na grande maioria das ocasiões, ambas as partes 

envolvidas num patrocínio saem beneficiadas. Eksteen (2012) dividiu os 

benefícios para o patrocinado, em dois tipos:  

 - Benefícios financeiros: todas as organizações desportivas necessitam 

de fundos para se sustentarem e os patrocínios, além dos subsídios 

governamentais, são das principais vias de encaixe de verbas;  

 - Benefício de exposição mediática: qualquer entidade desportiva busca 

mediatismo e publicidade para se dar a conhecer ao público. 

 Como benefícios para o patrocinador o mesmo autor destaca:  

 - A valorização da própria imagem, uma vez que o desporto tem a 

facilidade de criar imagens positivas sendo este valor identificado com a marca 

do patrocinador;  

 - O aumento da sensibilização para a marca ou produto, pois a 

recetividade do consumidor é alta e recebe a mensagem especialmente 

predisposto;  

 - O potencial para estabelecimento de relações de longo-prazo com os 

clientes;  

 - A oportunidade de aumentar as vendas a curto prazo e a melhoria do 

nível competitivo do patrocinado que se torna, automaticamente, numa maior 

projeção da marca. 

 Frequentemente o termo patrocínio tende a ser confundido com 

mecenato. Para Buján (2004), o mecenato é o ato de doação de fundos por 

parte de uma pessoa, instituição ou empresa, sem qualquer ânimo de lucro, 

com a qual se colabora na realização de um evento ou na participação num 

evento por parte de uma equipa ou pessoa.  

 O termo patrocínio congrega em si este conceito de mecenato, bem 

como o propósito da comunicação, estabelecendo aqui a particularidade de 
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ambicionar um retorno financeiro, tanto por parte dos patrocinados como dos 

que patrocinam. 

 

◊ Relação com as parcerias 

 Proveniente da dificuldade que, atualmente, a tarefa de cativar 

patrocinadores ou parceiros representa, existe a necessidade de gerir 

eficazmente as relações comerciais que se conseguem estabelecer, 

desenvolvendo formas de trabalho eficazes, no sentido de satisfazer os 

requisitos de ambos os parceiros (Tavares, 2007). Neste sentido, uma das 

estratégias propostas pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (cit. 

por Tavares, 2007, p.87) passa pelo patrocinado proceder à partilha clara de 

informação com o fornecedor, o que o leva a procurar negociar os custos e 

condições do fornecimento com o objetivo de responder às necessidades do 

primeiro.  

 Referindo-se ao tema da comunicação, informação e procura dos 

patrocinadores, Buján (2004) enumerou uma série de pontos, no seu entender, 

essenciais e que devem ser apresentados pela entidade que pretende ser 

patrocinada. São eles: 

 - Carta de apresentação em que sejam descritos sucintamente a história 

e trajetória da organização; 

 - Fundamentação do projeto a ser patrocinado; 

 - Objetivos do projeto e da organização que procura patrocínio; 

 - Descrição da atividade, do público-alvo e do âmbito da atuação; 

 - Suportes de comunicação do projeto; 

 - Cálculo de audiência (ou de pessoas que vão estar em contacto direto 

com a marca); 

 - Orçamento; 

 - Explicitação clara dos motivos da solicitação de patrocínio e 

contrapartidas para os patrocinadores; 

 - Anexos com fotos de interesse, currículo da organização, cartazes, 

catálogos, etc. 
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 Por seu turno, Nicolini (cit. por Tavares, 2007, p.88) defendeu que ao 

estabelecer-se uma estratégia de marketing, devem ser respeitadas cinco 

regras:  

 - Efetuar um levantamento de todo o mercado potencial para detetar os 

clientes mais adequados à atividade promocional;  

 - Verificar se a empresa trata este tipo de assuntos pessoalmente, ou se 

delega para uma agência;  

 - Informar-se acerca da estratégia de marketing da empresa em análise; 

 - Enviar por correio (eletrónico ou via postal) um portfólio a todas as 

potenciais empresas;  

 - Recolher informações sobre a estratégia da empresa em relação ao 

público-alvo da promoção. 

 

◊ Fases de Obtenção de Patrocinador 

 Tal como já foi referido acima, é fundamental para qualquer organização 

desportiva estar preparada para conseguir manter uma relação saudável e 

duradoura com os seus patrocinadores. No entanto, nos dias que correm, o 

mais complicado parece mesmo ser a conquista dos mesmos. Para o efeito, 

Eksteen (2012) sugeriu um conjunto de procedimentos, essenciais para a 

obtenção de um patrocínio: 

 - Identificar possíveis patrocinadores; 

 - Construir um documento com a compilação de toda a informação útil 

para este processo, com a descrição da organização ou entidade, identificação 

do perfil do consumidor, enumeração dos benefícios para o patrocinador, 

referencia a uma estimativa do número de pessoas que tomam contacto com a 

atividade da empresa e, por último, mencionar os contactos da organização; 

 - Efetuar a apresentação do produto ao possível patrocinador, através do 

contacto direto com o produto ou do recurso a exposições indiretas; 

  Construir uma proposta a ser entregue ao possível patrocinador, 

constituído por uma introdução, resumo da informação demográfica dos 

consumidores, a forma como serão repartidos os lucros e os termos do 

contrato; 
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 - Revisão da proposta e do seu valor e satisfeitas as duas partes, fechar 

o acordo; 

 - Realizar uma avaliação frequente de modo a haver um feedback 

recíproco e uma consequente satisfação mútua, que abre portas a uma 

possível renovação da parceria. 

 

◊ Renovação de Patrocínio 

 Em qualquer ação de patrocínio é desejável que haja continuidade. 

Contudo, nem sempre é possível manter esta relação por um longo período de 

tempo, devido às mais variadas razões. IEG (cit. por Fernandes, 2009) 

identificou alguns dos problemas mais comuns. Entre eles: 

 - Falta de ativação: para manter a satisfação, o patrocinador quer ver os 

índices de exposição da sua marca elevados e de acordo com o estipulado no 

contrato de patrocínio. Para lhe dar resposta, é necessário que o patrocinado 

demonstre capacidade para manter o compromisso, não desleixando os 

objetivos a que se propôs; 

 - Falta de diálogo entre as duas partes: ao estabelecer-se o contrato de 

cooperação, deve haver um conhecimento profundo das duas partes, dos 

direitos e benefícios acordados, de modo a evitar conflitos; 

 - Preocupação com relações de curto prazo: as relações entre 

patrocinador e patrocinado raramente surgem de forma repentina pelo que 

devem estar assentes numa lógica de continuidade, com vista a beneficiar de 

todas as mais-valias associadas à permanente exposição da marca; 

 - Staff insuficiente: para evitar este tipo de problema, o patrocínio deve 

ser meticulosamente planeado, tendo em conta todos os recursos necessários 

para a sua execução; 

 - Competição na mesma categoria de produtos (falta de exclusividade):  

a exclusividade deve ser um direito que assiste uma empresa de uma 

determinada área, sob o risco de haver situações de competição e 

concorrência; 
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 - Falta de suporte interno: o compromisso estabelecido na relação de 

patrocínio deve ser assumido e partilhado por todo os elementos da 

organização patrocinada; 

 

▪ Reuniões (Técnicas, Calendário, Informais, Direção) 

Toda e qualquer organização, para alcançar elevados padrões de 

sucesso, necessita de realizar um controlo regular da sua atividade, do 

desempenho dos seus membros e colaboradores e de assegurar que estão a 

ser executados todos os processos que lhe permitiram cumprir com os 

objetivos previamente definidos. Essa tarefa deve ser realizada 

frequentemente, em equipa, através de encontros, assembleias, e reuniões 

técnicas, informais, de Direção ou agendadas em calendário anual e facilitará a 

qualidade da atividade da própria organização.  

Na perspetiva de Deming e Juran (cit. por Kinicki & Williams, 2010, p. 

57) que desenvolveram um sistema de gestão da qualidade a que chamaram 

“Total Quality Management” (TQM), é possível conseguir um compromisso 

estratégico que incremente a qualidade da atividade nas organizações, se se 

aplicarem quatro princípios básicos: 

 - A busca contínua pela evolução e melhoria da qualidade da atividade 

da organização;  

 - A criação de um ambiente de envolvimento dos membros, funcionários 

ou colaboradores com o intuito de criar um bom espírito de equipa;  

 - O dar atenção às opiniões dos funcionários, membros, colaboradores 

ou clientes da organização, aproveitando para criar situações de aprendizagem 

mútuas; 

 - A utilização de procedimentos padronizados para identificar e eliminar 

os problemas. 

 

 Outro aspeto importante dentro das organizações e que deve ser 

discutido nas reuniões é a qualidade da comunicação interna e com os 

consumidores finais da atividade.  
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 Buján (2004) indicou três possíveis perspetivas da comunicação: 

 - Comunicação institucional, que tem como objetivo criar uma imagem 

positiva da organização para o exterior; 

 - Comunicação entre serviços, que tem como objetivo estabelecer o 

posicionamento dos serviços que se considerem oportunos; 

 - Comunicação interna, relativa à passagem de informação entre os 

membros e colabores da organização, podendo ter tanto o sentido 

descendente como ascendente. 

Uma das várias formas de proceder à intercomunicação dentro da 

organização é através da realização de atividades que ponham em prática o 

conceito de “Brain Storming”. Pires (1995) considerou que consiste em 

organizar um grupo de vários indivíduos, para que, motivados pela 

necessidade de terem de resolver um problema, produzam as ideias 

necessárias à sua resolução. Trata-se assim de um exercício de criatividade, 

no qual podem ser criadas situações artificiais, propiciadoras de processos de 

invenção e previsão, culminando descoberta de sugestões e dicas. 

 

▪ Relatórios 

 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (2011), a palavra relatório 

significa: uma exposição oral ou escrita, objetiva e minuciosa, de um assunto; 

uma narração escrita e circunstanciada dos factos ocorridos na administração 

de uma sociedade, ou dos dados colhidos numa inspeção; ou a exposição dos 

motivos que determinam a apresentação de um projeto de lei ou decreto. 

Um relatório pode ser entendido, segundo Sousa (1998), como um 

estudo intermédio ou como um estudo final. Se, no âmbito da realização de 

uma determinada atividade científica, são exigidos escritos parcelares ou 

intermédios que vão dando conta da evolução de uma investigação, então o 

relatório cumpre a função de estudo intermédio e, portanto, parcelar, no âmbito 

global da pesquisa. Se, por outro lado, o relatório se assume como o ponto 

terminal de um processo de investigação, então deve ser tipo como um estudo 

de índole final. Não obstante o facto de a estruturação metodológica ter de ser 
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a mesma, o autor defende ainda que os processos metodológicos poderão ser 

distintos, atendendo ao facto de que o relatório parcelar deverá sempre abrir 

perspetivas de mudança, perante o evoluir das pesquisas, enquanto o relatório 

final deverá funcionar como o remate das mesmas. 

 

◊ Fases de construção de um Relatório 

 Relativamente à elaboração de um relatório, França e Vasconcellos 

(2009) definiu existirem quatro fases fundamentais: 

 - Plano inicial, na qual é determinada a natureza do relatório (sigiloso, 

reservado, secreto, confidencial, etc.) havendo lugar à preparação do mesmo e 

ao planeamento do seu desenvolvimento; 

 - Recolha, ordenação e armazenamento da informação e do material 

necessários para o desenvolvimento do relatório; 

 - Redação do documento, através das suas diversas etapas e normas; 

 - Revisão crítica do relatório tendo em conta o conteúdo e estilo da 

redação, a sequência das informações e a apresentação gráfica e física. 

 

◊ Estrutura de um Relatório 

 Acerca da estrutura dos relatórios, há várias tendências na literatura, 

pois eles podem ter vários propósitos e, por conseguinte, várias formas de 

estruturação. Assim, optou-se por recorrer à perspetiva das autoras França e 

Vasconcellos, que em 2009 publicaram um conjunto de normas de publicações 

técnico-científicas. Segundo elas, o documento deve conter na sua parte inicial: 

a capa; folha de rosto; um prefácio ou apresentação; um resumo; quadros de 

ilustrações, símbolos ou abreviaturas e um índice. Na segunda parte, 

usualmente denominado de desenvolvimento, as autoras defendem a utilização 

de um capítulo com introdução (onde devem ser descritos claramente os 

objetivos e finalidades do trabalho relatado, bem como os objetivos do 

relatório), um capítulo com a discussão (no qual é descrita a natureza e os 

resultados do trabalho, bem como a conduta e os processos de investigação 

utilizados) e um capítulo destinado às conclusões e recomendações (que 
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finalizam o relatório e deve ser baseados na evidência clara dos factos 

observados, apresentando as comprovações mais importantes para um exame 

crítico dos dados). Para concluir o documento, são sugeridos a disposição dos 

anexos e apêndices e das referências utilizadas. 

  



3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

63 
 

3.2 Gestão de Eventos Desportivos 

 Neste subcapítulo pretendeu-se descrever, de forma concisa, os aspetos 

mais relevantes da gestão de eventos desportivos. 

 O termo “evento” pode ter variadas interpretações e sentidos. Conforme 

nos diz o Dicionário da Língua Portuguesa (2011), esta palavra veio do latim 

“eventu” que significa acontecimento. Um evento pode ser entendido, entre 

outros, como um sucesso / êxito ou um espetáculo. 

 Numa perspetiva histórica, existem indícios que sugerem que eventos, 

enquanto acontecimentos planeados, com vista a reunir num determinado local 

um grupo de indivíduos com um propósito comum, já acontecem desde a 

Antiguidade e têm vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos tempos, 

adquirindo características económicas, políticas e sociais, de acordo com as 

sociedades onde são promovidos (Tavares, 2007). Um dos mais antigos 

eventos desde que o ser humano habita a Terra terá ocorrido há milhões de 

anos atrás, quando um primitivo grupo de indivíduos se reuniu para comemorar 

uma caçada, segundo Poit (cit. por Tavares, 2007, p. 12). 

▪ Eventos Desportivos 

 No âmbito desportivo, a maior contribuição na organização de eventos 

desportivos advém dos Jogos Olímpicos (Tavares, 2007). A sua primeira 

edição data de 776 a.C. e realizaram-se até 393 d.C., altura em que a Grécia 

foi conquistada pelos Romanos. Acredita-se que os Jogos Olímpicos foram os 

primeiros eventos desportivos com critérios organizacionais detalhados, 

servindo, então, de modelo para as festas desportivas da época e de padrão 

técnico e organizacional para a maioria dos eventos antigos e contemporâneos.  

 Correia (cit. por Tavares 2007, p. 15) definiu evento desportivo como 

sendo experiências subjetivas, de difícil mensuração, onde os praticantes e os 

espectadores são parte integrante do acontecimento. 

 Noutra perspetiva, Poit (cit. por Tavares 2007, p.15) referiu-se aos 

eventos desportivos como sendo um acontecimento previamente planeado, 

com objetivos muito bem definidos e obedecendo a sua organização a um 
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cronograma. Uma das metas a atingir deverá passar por proporcionar uma 

interação entre participantes, público, personalidades e entidades. 

 

▪ Importância e Benefícios dos Eventos Desportivos 

 Segundo Beech e Chadwick (2004), muitas organizações desportivas e 

empresas associados à indústria desportiva estão, cada vez mais, a utilizar os 

eventos pontuais como meio de estabelecimento e fortalecimento de relações 

com os seus respetivos públicos-alvo e clientes. Como resultado deste 

processo, os princípios da gestão associados ao planeamento, gestão de 

recursos humanos, gestão financeira, marketing, gestão do risco e avaliação 

foram todos aplicados a esta emergente e promissora indústria, a Gestão de 

Eventos Desportivos.  

 Ao que nos diz Sanz (2003), a organização de um grande acontecimento 

desportivo aporta benefícios óbvios de natureza socioeconómica, afirmando 

Heineman (cit. por Sanz, 2003, p. 191) que é sempre benéfico para a 

promoção de um país ou cidade. 

 De acordo com Giacaglia (cit. por Tavares, 2007, p. 18), os benefícios 

que este tipo de eventos gera, tanto para a entidade organizadora como para o 

consumidor, explicam o impressionante crescimento desta área. Estes são 

alguns dos benefícios referidos: 

 - Uma aproximação entre organização e os clientes, que gera um 

sentimento de empatia e consequente aumento das vendas; 

 - A possibilidade de atingir de uma só vez uma grande percentagem do 

público-alvo da organização; 

 - A obtenção de novos clientes; 

 - A atualização de muitos profissionais e consumidores em relação às 

novas tendências tecnológicas ou comerciais do mercado; 

 - A projeção da imagem institucional; 

 - O estabelecimento de novos contactos comerciais que podem resultar 

em novas parcerias ou negócios; 

 - A possibilidade de lançar novos produtos ou serviços. 
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▪ Objetivos dos Eventos Desportivos 

 Apesar de apresentarem diferentes tipologias, os eventos são atividades 

típicas de promoção de vendas (Tavares, 2007). 

Acerca desta matéria e confirmando esta lógica de pensamento, Nicolini 

(cit. por Tavares, 2007, p.21) declarou praticamente não existirem eventos que 

não estejam ligados a objetivos de marketing (de um produto, serviço ou 

instituição). 

Também Giacaglia (cit. por Tavares, 2007, p. 21) atestou que, apesar 

dos diversos objetivos aparentes, um evento terá sempre como principal função 

a obtenção de lucros para as organizações participantes, organizadoras e 

patrocinadoras. 

 

▪ Gestão de Eventos Desportivos 

 A gestão de eventos implica um elevado número de ações que variam 

de importância, consoante os autores, sendo por vezes abordada de forma 

genérica para um evento na sua totalidade e de forma detalhada para outros, 

focando apenas alguns dos seus aspetos (Tavares, 2007). 

 Neste sentido, Correia (cit. por Tavares, 2007) expôs quatro ações que, 

no seu entender, qualquer organização deve realizar quando gere eventos, 

nomeadamente:  

 - A análise estratégica que permita prever ganhos e perdas; 

 - A conjugação dos objetivos da organização e a satisfação dos 

interessados;  

 - A utilização do marketing estratégico, para potenciar as trocas, 

conjugando a visão global com a visão analítica; 

 - A execução, pela organização, de uma análise da situação, sendo 

definidos os objetivos, as opções estratégicas e os programas, dominando 

sempre o controlo do processo da gestão do evento desportivo. 

 É imprescindível planear cuidadosamente todos os passos a serem 

dados para a realização de um grande evento desportivo, para que quando 
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chegar ao momento da sua realização nada possa falhar, estando obviamente 

prevenidos e munidos com soluções de recurso. (Veloso, 2007). 

 O planeamento antecipado representa um papel essencial para o 

sucesso da atividade, que depende das medidas e decisões tomadas 

anteriormente. 

 Watt (1998) considerou um conjunto de características que são 

essenciais para o sucesso dos eventos. São eles:  

 - A existência de um propósito definido; 

 - A execução de estudos de mercado;  

 - Uma série de cuidados relacionados com o cliente; 

 - A realização de estudos de viabilidade;  

 - Recorrer apenas a pessoal comprometido com o projeto; 

 - Ter os objetivos bem claros e delineados;  

 - Aplicar uma lógica de coordenação de esforços;  

 - Aplicar um processo de liderança de qualidade;  

 - Dispor das estruturas apropriadas;  

 - Efetuar um plano de negócios;  

 - Privilegiar bons canais de comunicação de modo a esta não ficar 

comprometida e deturpada;  

 - Operar uma gestão apropriada;  

 - Conquistar o apoio político e público;  

 - Ter sistemas flexíveis em vez de estanques e burocráticos;  

 - Realizar um orçamento pormenorizado e preciso;  

 - Executar um controlo financeiro cuidado;  

 - Fazer uma avaliação detalhada e recorrente. 

 

▪ Etapas dos Eventos Desportivos 

A organização de eventos desportivos deve seguir um determinado 

conjunto de fases, relativamente estandardizadas, de modo a não serem 

queimadas etapas e não se correr o risco de o acontecimento ser um fracasso. 
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Sanz (2003) designou sete fases essenciais pelas quais toda a organização 

deve passar. São elas: 

 - Fase preliminar; 

 - Fase de apresentação da candidatura, onde é lançada a ideia do 

projeto e é realizada uma primeira promoção do mesmo; 

 - Fase de conceção e formação do comité organizador do evento, em 

que, entre outros, é realizada a primeira recolha de recursos financeiros e é 

elaborado um plano orientador; 

 - Fase de planificação, na qual é determinado o local do evento, a sede 

da organização, etc.; 

 - Fase de execução dos programas, em que, entre outros, se procede à 

construção das instalações e ao teste das mesmas, se efetua um plano de 

promoção e se definem os patrocinadores; 

 - Fase de realização do evento, onde há uma adequação e decoração 

das instalações, publicitação do programa desportivo, contratação completa 

dos recursos humanos, etc.; 

 - Fase de encerramento, onde devem ser feitas reuniões de balanço da 

atividade, tomada de decisões relativamente aos bens e existências não 

utilizadas, liquidação e encerramento das contas, etc. 

 

▪ Estratégia e Planeamento da Organização de um Evento 

Desportivo 

 Estratégia é a ciência que, tendo em vista a guerra, visa a criação, o 

desenvolvimento e a utilização adequada dos meios de coação política, 

económica, psicológica e militar à disposição do poder político para se 

atingirem os objetivos por estes fixados; o conjunto dos meios e planos para 

atingir um fim; ou um estratagema, segundo o Dicionário da Língua Portuguesa 

(2011), 

 Para Détrie (cit. por Tavares, 2007), estratégia consiste em identificar as 

necessidades que a organização pretende satisfazer e as ofertas que produz 

para esse fim. 
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 Estratégia e a ação de planear estão intimamente relacionados, 

culminando na elaboração de planos estratégicos. Beech e Chadwick (2004) 

descreveram quatro elementos-chave a que as organizações devem recorrer 

na elaboração dos seus planeamentos. São eles: 

 - Definir bem a visão e missão do evento, através de um simples 

documento escrito;  

 - Expor, principalmente ao nível interno, de forma esclarecida quais os 

seus objetivos, de preferência sendo específicos, mensuráveis, atingíveis, 

relevantes e estando cronologicamente definidos;  

 - Realizar uma análise de mercado, recorrendo a uma análise SWAT;  

 - Selecionar qual o tipo de estratégias a utilizar. 

 

 Uma vez cumpridos os três primeiros passos e recolhidas as 

informações externas e internas de modo a ser feita a análise à situação do 

evento, os gestores devem definir o tipo de estratégia que melhor se adapte 

aos seus objetivos. Neste sentido, Slack (cit. por Tavares, 2007) referiu 

existirem quatro tipos de estratégias de condução de organizações desportivas. 

São elas: 

 - Estratégias de Crescimento, que são aquelas que podem ser 

realizadas por diversificação ou integração, recorrendo-se a fusões, parcerias 

ou aquisições; 

 - Estratégias de Estabilidade, que são as utilizadas quando a 

organização pretende manter a dimensão conquistada, sem visar crescer ou 

diminuir; 

 - Estratégias Defensivas, que são utilizadas de modo a prevenir o 

decrescimento da procura de um serviço de uma organização; 

 - Estratégias de Combinação, que são utilizadas após o recurso a 

estratégias de crescimento. 

▪ Fases do Planeamento de um Evento Desportivo 

Todo o processo de criação tem por base a interligação entre 

conhecimentos e informações que se encontram armazenados e que, por 
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qualquer motivo, em determinado momento são colocados em confronto, 

permitindo a sua interação e posterior criação de uma nova ideia ou projeto  

(Sarmento, 2010). 

Camy e Robinson (cit. por Sarmento, 2010, p.17) consideram a 

existência de quatro fases no planeamento de um evento desportivo:  

- Desenho (conceptualização, esquematização e organização do evento 

desde a ideia original até à decisão de realização); 

- Desenvolvimento (preparação do evento); 

- Implementação (o evento propriamente dito); 

- Dissolução (encerrar o evento após a competição). 

 

Brighenti et al. (cit. por Veloso, 2007, p. 42) defendem, também, a 

existência de quatro fases na organização de qualquer evento, 

independentemente das suas características. São elas:  

- Conceção (em que há a criação de uma ideia de organização de um 

evento, com determinada oferta para um público-alvo); 

- Preparação (em que é fundado um comité de organização do evento); 

- Operacionalização/ exploração (em que é posta em prática a 

organização do evento propriamente dita, consumando-se a realização do 

mesmo); 

- Encerramento (onde são avaliados, numa visão global, todos os 

processos anteriores). 

 

 Numa lógica mais fragmentada e pormenorizada, Watt (cit. por Tavares, 

2007, p.67) sugere catorze etapas no planeamento dos eventos, de entre os 

quais destacamos a formulação de uma política que adote a visão do evento e 

analise as suas consequências, fazer planos detalhados e definir o calendário 

ou finalizar a contabilidade, avaliando se as metas a que a organização se 

propôs foram atingidas e registando as modificações a serem consideradas na 

organização de eventos futuros. 
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▪ Requisitos de um Evento Desportivo 

 Tendo identificado todas as progressões do planeamento global dos 

eventos desportivos, é necessário ser-se mais específico, alistando com 

precisão os detalhes relativos a todos os requisitos para o sucesso do evento 

(Watt, 1998). Acrescenta este autor que este pode ser um procedimento 

demorado mas deve envolver um número considerável de pessoas, de forma a 

pensar da forma mais abrangente possível, tentando discriminar e analisar 

todos os itens possíveis, que poderão vir a ser determinantes para o sucesso 

do evento. 

 Como é óbvio, o estabelecimento desta lista de itens não pode ser 

estandardizado devido às inúmeras particularidades e especificidades dos 

eventos. No entanto, Watt (1998) assegurou que, após estarem bem definidos 

quais vão ser os requisitos, a organização tem que analisar os custos que o 

evento vai ter, através de orçamentação, identificar o pessoal necessário, 

construir um cronograma (para o efeito, o diagrama de Gant pode ser bastante 

útil) e, por último, construir e implementar um plano. 

 

▪ Recursos Financeiros 

 O principal objetivo da gestão financeira num evento desportivo é de 

assegurar que quaisquer objetivos financeiros pré-estabelecidos são 

cumpridos, podendo estes objetivos ser de liquidez ou rentabilidade (Beech & 

Chadwick, 2004). A liquidez pode ser entendida como a capacidade de gerar 

dinheiro suficiente para pagar as contas quando elas vencem, facto que a 

curto-prazo pode ser de maior relevo. No entanto, a longo-prazo é necessário 

que os projetos sejam munidos de alguma rentabilidade, pois é essencial 

dispor de fundos de maneio que possam ser reinvestidos na atividade ou 

financiar a elaboração de outro tipo de estratégias que renovem a oferta ou 

permitam mantê-la competitiva. 

 Para Allen et tal. (cit. por Tavares, 2007, p.100), as potenciais fontes de 

receitas podem ser: 

 - a venda de bilhetes (a mais comum nos eventos com fins lucrativos); 
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 - os patrocínios; 

 - o merchandising; 

 - os anúncios publicitários; 

 - os acordos envolvendo brindes; 

 - os direitos de transmissão, fonte de receita cada vez mais 

determinante; 

 - as doações ou subsídios governamentais; 

 - os beneficiários ou mecenas, mais comum nos eventos comunitários; 

 - os clientes, principal fonte de receita em eventos corporativos. 

 

 Numa visão mais generalizadora, o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional (cit. por Tavares, 2007, p.100) discriminou três principais 

proveniências das receitas: as de proveniência direta, que decorrem do 

pagamento duma inscrição ou dum bilhete por parte de um cliente, as de 

proveniência indireta, que advém da venda de bens e serviços associados ao 

evento ou de parcerias com empresas com interesses económicos associados 

ao tema do evento e as de proveniência institucional, onde estão abrangidos 

financiamentos em regime de mecenato, patrocínio e apoios ou parcerias. 

 

▪ Promoção de um Evento Desportivo 

 O marketing desportivo pode ser considerado a partir de três pontos de 

vista distintos, dependendo dos objetivos da atividade, segundo Hernández 

(1999). São eles: 

 - O patrocínio corporativo: quando o enfoque da atividade se centra em 

áreas do desporto que a organização considera como potencialmente 

satisfatórios para as suas necessidades de marketing ou como instrumentos 

adequados para alcançar os seus objetivos de mercado; 

 - A propaganda: quando um atleta, equipa ou qualquer entidade 

desportiva aceitam que a sua imagem, nome ou logótipo sirvam de símbolo de 

recomendação de um produto ou serviço em troca de dinheiro líquido ou em 

espécie; 
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 - A comercialização de eventos desportivos: quando é preparado 

metodicamente um plano para que as organizações desportivas aproveitem, 

em benefício direto da sua modalidade desportiva, as oportunidades de 

mercado que emanam de um evento desportivo. 

 Por seu turno, Beech e Chadwick (2004) explicaram que, de modo a ser 

bem-sucedida, qualquer campanha publicitária relativa a um evento desportivo 

deve passar pelas seguintes fases:  

 - Determinação de objetivos específicos, mensuráveis, atingíveis, 

relevantes e cronologicamente predeterminados;  

 - Execução de um planeamento e orçamentação precisos; 

 - Implementação do projeto; 

 - Avaliação final do mesmo. 

 Ainda acerca desta temática, Hernández (1999) disse ser necessário 

estar-se bem ciente da diferença entre  termos como anúncio e publicidade, de 

forma a saber aproveitá-los de forma eficiente. Assim, o autor definiu 

 - Anúncio como uma forma de mensagem que, através de um 

determinado meio de comunicação/ veículo mediático, como revistas, anúncios 

de televisão, folhetos, cartazes, etc. ou de apresentações públicas. 

 - Publicidade como a sistematização das mensagens enviadas por 

qualquer forma de comunicação a fim de atrair o interesse público para os 

serviços, coisas ou bens comercializados. 

 No entanto, tal como qualquer outra atividade comercial, as 

organizações e os eventos desportivos necessitam de colocar grande ênfase 

na satisfação do consumidor e atender às necessidades dos espectadores, dos 

meios de difusão e dos patrocinadores. Para o efeito, o plano de marketing é 

visto como uma ferramenta essencial (Hernandez, 1999). 

 

▪ Avaliação Final do Evento 

 Todo e qualquer evento deve passar por um processo de avaliação 

criterioso em todas as suas fases. Sobre esta matéria, Allen et al. (cit. por 
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Beech & Chadwick, 2004, p.331) falaram em três períodos chave nos quais o 

processo de avaliação pode ser útil:  

 - No pré-evento, recorrendo a estudos de viabilidade, estudos de 

mercado e estabelecendo referências de desempenho para a avaliação dos 

níveis de sucesso), 

 - Na fase de realização do evento propriamente dito, através da 

monitorização nas suas diversas áreas; 

 - No pós-evento, que pode envolver a recolha de uma grande 

quantidade de informação a partir, por exemplo, de meros testemunhos verbais 

do público-alvo, relativamente ao seu grau de satisfação acerca do evento, com 

vista a proceder a uma análise das despesas de consumo da parte do mesmo. 

A avaliação de um evento é, essencialmente, um processo de 

observação, mensurabilidade e monitorização do evento como um todo ou das 

suas partes constituintes, sendo que, se for corretamente executado, poderá 

constituir uma ferramenta essencial para análise e consequente aumento da 

qualidade de futuras organizações (Beech & Chadwick, 2004). 

Entre os vários instrumentos de controlo úteis para realizar avaliações, 

Matias (cit. por Tavares, 2007, p.82) destaca: 

 - Formulários de procedimentos formais; 

 - Checklists; 

 - Relatórios periódicos; 

 - Atas de reuniões periódicas; 

 - Questionários de avaliação aos participantes. 

 Paralelamente, Poit (cit. por Tavares, 2007, p.83) sugere que, após um 

evento desportivo, devem ser tomadas as seguintes providências: 

 - Registar o evento nos livros e arquivos específicos; 

 - Organizar os agradecimentos; 

 - Fazer a coleta das notícias divulgadas nos media; 

 - Prestar contas aos patrocinadores e parceiros; 

 - Atualizar a página de entrada do evento; 

 - Organizar a desmontagem física do evento; 

 - Liquidar as contas financeiras pendentes; 





 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 





 

77 
 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

Tal como já foi anteriormente referido, este estágio profissionalizante 

permitiu ao estagiário uma grande diversidade e pertinência de atuação. 

O formando foi integrado num conjunto de atividades, exercendo 

múltiplas funções e contribuindo, também, para a execução variadas tarefas e 

trabalhos. 

Para descrever com maior detalhe e profundidade cada uma das ações, 

apresentamos uma tabela de dupla entrada que ilustra o registo cronológico da 

prática profissionalizante e descrevemos as atividades realizadas, tendo-as 

ordenado tematicamente. 

 

4.1 Distribuição Cronológica das Atividades 

Desenvolvidas 

Tendo em conta que o mestrando gozou de um horário bastante flexível, 

recorremos a um registo minucioso do número de horas despendidas a cumprir 

tarefas ou a produzir trabalhos do âmbito do estágio. 

Foi, então, criado um “Diagrama de Gantt” que permite visualizar, a 

distribuição das principais atividades nas quais o mestrando colaborou, ao 

longo das semanas de estágio (Figura 3). 

Neste mapa apenas foram representadas as atividades de maior 

relevância, não estando nele incluídas atividades de secretariado como a 

realização de orçamentos de provas e eventos, o tratamento e oficialização de 

dados relativos a provas do calendário ATPorto ou reuniões de trabalho e de 

planeamento.
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Figura 3. Cronograma das principais atividades desenvolvidas no estágio

21-09-2011 11-10-2011 31-10-2011 20-11-2011 10-12-2011 30-12-2011 19-01-2012 08-02-2012 28-02-2012 19-03-2012

Porto Open 2011

Planeamento do Estágio

Atlantic Beach Tennis Cup 2012

Relatório (Atlantic Beach Tennis Cup 2012)

F.T.Madrid vs A.T.Porto (Madrid)

Relatório (Viagem Madrid)

Inter-Cidades Lisboa

Relatório (Viagem Lisboa)

Workshop Play&Stay

Relatório (Workshop Play&Stay)

Renovação de Parcerias Patrocinadores A.T.Porto

Masters Smashtour

Comunicação Patrocinadores Camp. Regionais A.T.Porto 2012

Workshop Braga

Simpósio Ibérico de Treinadores (Guimarães)

Relatório (Simpósio Ibérico)

Férias de Natal

Liga Atlântica (Guimarães)

Preparação e Secretariado (Liga Atlântica)

Inter-Clubes Sub-10 (mini-CIR)

Calendário mini-CIR 2012

Workshop Preparação Física (Vicente Calvo)

1ª Concentração A.T.Porto 2012

Nike Junior Tour Valencia

Escola de Ténis do IPP

SmashTOUR Viana do Castelo

Relatório (Nike Junior Tour Valencia)

1ª Reunião Técnica A.T.Porto 2012

Relatório (1ª Reunião Técnica A.T.Porto 2012)

Principais Actividades Desenvolvidas

Duração (Dias)
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4.2 Descrição das Atividades Desenvolvidas 

Passamos a descrever as ações desenvolvidas pelo estagiário, 

agrupadas segundo os campos de atividade da ATPorto. Assim, optou-se por 

se dividir em Organização de Eventos, Seleções ATPorto, Contributos 

Administrativos, Iniciativas do Estagiário e Momentos de Formação. 

▪ Organização de Eventos 

 Foram sete os eventos nos quais o estagiário foi convidado a colaborar 

na organização. Abaixo é feita uma descrição sucinta de cada um deles e dos 

contributos dados pelo estagiário. 

 

◊ XII Porto Open 

 Data: 21 de Setembro de 2011 

 Organização: Associação de Ténis do Porto, integrada no circuito Future 

da ITF 

 Local: Clube de Ténis do Porto (Porto) 

 N.º de atletas envolvidos: 77 

 

O estagiário, no início da sua experiência na ATPorto, esteve envolvido 

na organização do, considerado por muitos, segundo maior evento da 

modalidade do país, sendo o primeiro, com uma dimensão destacadamente 

superior, Estoril Open. 

Esta prova é um, já tradicional, evento internacional realizado na Cidade 

do Porto, organizado desde a sua génese pela ATPorto e que conta com o 

apoio da Câmara Municipal do Porto, através da estreita colaboração da 

PortoLazer, EEM. 

O palco desta 12ª edição do torneio foi, pela segunda vez consecutiva, o 

Clube de Ténis do Porto, sendo que as dez edições anteriores tinham sido 

disputadas no Complexo de Ténis Monte Aventino, propriedade da autarquia 

local. 
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O estagiário, nos dias que antecederam o início da prova, começou por 

colaborar na preparação dos espaços e acomodação dos equipamentos 

disponibilizados pelo clube anfitrião, tanto para a conferência de imprensa de 

lançamento do torneio, como para os locais de trabalho de toda a comitiva 

organizadora do mesmo. No decorrer desse processo e, tal como veio a 

acontecer frequentemente durante o restante período de estágio, houve uma 

grande preocupação por parte do orientador de estágio em manter o formando 

ao corrente das funções que estava a desempenhar, enquanto diretor da prova, 

e das razões pelas quais atuava de determinada maneira, tornando esta 

experiência profissionalizante muito enriquecedora. 

Durante o decorrer da prova foi delegada ao estagiário responsabilidade 

de gerir o aluguer de bolas para treino, as vendas das senhas para o acesso à 

internet local e para as refeições dos atletas, função esta que exigiu a 

realização de comunicação específica através de cartazes e a organização das 

contas diárias (Anexo 1). 

Nos últimos dias, durante a fase em que eram disputadas as rondas 

mais adiantadas do quadro principal do torneio e que, como tal, a grande 

maioria dos atletas inscritos já tinham abandonado a competição, o estagiário 

foi incumbido da tarefa de garantir a criação e coordenação de duas equipas de 

apanha-bolas para as meias-finais e finais, sendo para tal necessário proceder-

se à criação de informação, seleção dos inscritos, realização de uma sessão de 

formação/ treino, elaboração e distribuição de um mapa com a constituição das 

equipas e respetivos horários de entrada e saída de campo (Anexo 1). 

Por último, o estagiário, portador de um diploma de treinador de ténis 

credenciado pela Federação Portuguesa de Ténis, ficou encarregue de 

dinamizar e dirigir a Clínica Aberta promovida pela ATPorto, em parceria com a 

Federação Portuguesa de Ténis e Clube de Ténis do Porto, direcionada para 

crianças dos oito aos treze anos e que juntou, ao todo, cerca de 30 jogadores. 

 Também desempenhou as funções de juiz-de-linha nas meias-finais e 

final da variante de singulares. 
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◊ Atlantic Beach Tennis 2011 

 Data: De 7 e 9 de Outubro de 2011 

 Organização: ATPorto, integrada no circuito internacional ITF Beach 

Tennis Tour 

 Local: Centro Municipal de Treinos na Praia de Canidelo (Gaia) 

 N.º de atletas envolvidos: 15 

 

O principal papel desempenhado pelo estagiário neste evento foi de 

auxiliar o Diretor da Prova, Dino Almeida, em todos os processos necessários 

para o sucesso do evento, entre os quais se destacam a coordenação da 

ordem de jogos e a supervisão dos mesmos, a colocação da comunicação dos 

patrocinadores (cartazes e faixas) e montagem e desmontagem das estruturas 

de apoio. Este contribuiu ainda com a execução de uma pequena reportagem 

fotográfica que veio depois a entregar, a pedido, à ATPorto (Anexo 2). 

O circuito internacional de ténis de praia promovido pela International 

Tennis Federation foi lançado no ano de 2008, com as primeiras provas a 

serem realizadas em Portugal (Matosinhos Beach Tennis Tour), Espanha e 

Itália.  

No ano seguinte, em 2009, foram realizadas duas provas internacionais 

em Portugal (o Beach Tennis Gaia Tour e a 2ª edição do Matosinhos Beach 

Tennis Tour) com prémios monetários de 2.000€ que fizeram despoletar o 

interesse pela modalidade nesta região do país.  

No ano de 2010, a ATPorto acrescentou mais uma prova no calendário 

internacional, sendo, em 2011, o Atlantic Beach Tennis 2011 a única prova 

organizada. 

 

◊ Masters SmashTOUR 2011 

 Data: 29 de Novembro de 2011 

 Organização: Federação Portuguesa de Ténis 

 Local: Complexo de Ténis do Jamor (Lisboa) 

 N.º estimado de atletas envolvidos: 25 
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A convite do orientador, o estagiário deslocou-se a Lisboa onde se 

disputou a última etapa do circuito SmashTOUR, denominada de Masters. 

António Paes de Faria (orientador de estágio) pretendeu, acima de tudo, 

promover a aproximação do estagiário a um dos mais recentes projetos da 

F.P.T. Para o efeito, permitiu-se que o estagiário acompanhasse Pedro Lobão 

(responsável pelo SmashTOUR, treinador do Clube de Ténis do Porto e antigo 

colaborador da ATPorto) na viagem à capital, o que permitiu que houvesse 

uma grande transferência de experiências e expectativas relativas ao próprio 

circuito, a outros projetos da Federação, à sua passagem pela ATPorto ou ao 

clube onde trabalha atualmente. 

Para além de toda a conversa que se foi desenrolando em tom informal, 

o estagiário teve a felicidade de assistir de perto à mais importante fase do 

circuito, podendo recolher bastante informação e aumentando o seu nível de 

conhecimento acerca dos eventos organizados e promovidos pela Federação 

(anexo 3). 

◊ 1º Torneio SmashTOUR Região Norte 2012 

 Data: dia 3 de Março de 2012 

 Organização: Clube de Ténis de Viana do Castelo, integrado no Circuito 

Nacional Smashtour da FPT 

 Local: Clube de Ténis de Viana do Castelo (Viana do Castelo) 

 N.º estimado de atletas envolvidos: 25 

 

 Com vista a recolher o máximo de informações possíveis, o estagiário 

acompanhou Hélder Araújo (supervisor das provas SmashTOUR na Região 

Norte) e participou ativamente na organização do torneio, colaborando na 

montagem de todas as estruturas necessárias para a realização do evento e 

supervisionando os encontros.  

 O estagiário aproveitou também para recolher o máximo de informações 

acerca da origem, gestão e funcionamento do Clube de Ténis de Viana do 

Castelo através de algumas entrevistas ao próprio Hélder Araújo, ao Pedro 

Lhorca (antigo Selecionador Nacional e à data, Treinador e Diretor Técnico do 

Clube de Ténis de Viana do Castelo) e a um dos funcionários do Clube 
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Recolheu documentação como o Regulamento do clube e peças de 

comunicação disponibilizada a sócios e visitantes (Anexo 4). 

 

◊ 1ª Liga Atlântica 2012  

 Data: 21 e 22 de Janeiro de 2012 

 Organização: Associação de Ténis do Porto 

 Local: Open Village Sports (Guimarães) 

 N.º de atletas envolvidos: 32 

 

 Neste evento o estagiário esteve envolvido desde a sua preparação até 

conclusão. Colaborou no seu planeamento, efetuando o orçamento e os 

contactos necessários para o transporte de material para o local de prova, 

assumindo as funções de responsável pela gestão e contabilidade das vendas 

de senhas para refeições, assistente do Diretor de Prova e do Juiz-Árbitro, 

fotógrafo e também de responsável pela supervisão e coordenação dos atletas 

das seleções, ficando inclusivamente alojado no hotel do clube onde se 

disputou a prova, de modo a, juntamente com o selecionador Filipe Polónia, 

assegurarem o correto comportamento e orientação dos atletas (Anexo 5). 

Além do cumprimento das tarefas que lhe foram propostas, esta viagem 

a Guimarães permitiu que o estagiário conhecesse a considerada melhor 

instalação desportiva do Ténis em Portugal, Estamos a falar do Open Village 

Sport, cuja construção exigiu um investimento à volta de 10 milhões de euros. 

 Foi prioridade do estagiário explorar ao máximo todas as fontes de 

informação disponíveis utilizando nesta demanda, métodos de pesquisa muito 

diretos e informais, como entrevistas, conversas informais e a recolha de 

comunicação e publicidade do próprio clube. 
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◊ 1ª Concentração ATPorto 2012 

 Data: 11 e 12 de Fevereiro de 2012 

 Organização: Associação de Ténis do Porto 

 Local: Lousada Ténis Atlântico (Porto) 

 N.º de atletas envolvidos: 35 

  

 A primeira concentração de atletas ATPorto 2012 aconteceu nos dias 11 

e 12 de Fevereiro de 2012, nas instalações do Lousada Ténis Atlântico, clube 

localizado no complexo desportivo de Lousada e propriedade da referida 

associação. 

 Nesta atividade, que reuniu 35 jogadores de ambos os sexos dos 

escalões de sub-12 e 14, o estagiário participou na realização do respetivo 

orçamento da atividade e balanço final de contas, colaboração nas ações 

técnicas desenvolvidas e ficou responsável pela gestão das inscrições, 

respectivos pagamentos e contas associadas às refeições no restaurante do 

Complexo. Fez, ainda, por sua própria iniciativa, o relatório do evento e a 

reportagem fotográfica, documento depois entregue à ATPorto (Anexo 6). 

 

◊ Torneios Inter-Clubes mini-CIR 2012 

 Data: 28 e 29 de Janeiro de 2012 

 Organização: Associação de Ténis do Porto 

 Local: Complexo de Ténis Monte Aventino (Porto) 

 N.º estimado de atletas envolvidos: 35 

  

 Com o intuito de colaborar no maior número de eventos ATPorto 

possível, o estagiário esteve envolvido na organização do torneio Inter-Clubes 

mini-CIR 2012 disputado no Complexo de Ténis Monte Aventino, nos dias 28 e 

29 de Janeiro de 2012. Com a função principal de auxiliar o juiz-árbitro e de 

supervisionar o correto desenrolar da prova, aproveitou também para recolher 

o máximo de informações possível, através de conversas informais com o 

próprio juiz-árbitro (Carlos Fortunato) e dois funcionários do clube. 
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No mesmo dia em que terminou o torneio, o estagiário elaborou um relatório, 

imediatamente entregue à ATPorto (Anexo 7) 

 

 

▪ Seleções ATPorto 

◊ Encontro entre Seleções Sub-12 da Federación de Tenis de 

Madrid (FTMadrid) e ATPorto 

 Data: 21 de Outubro de 2011 

 Organização: Associação de Ténis do Porto e Federación de Tenis de 

Madrid 

 Local: Madrid 

 N.º de atletas envolvidos: 15 

 

 Através de uma parceria informal realizada entre a FTMadrid e a 

ATPorto, a seleção portuense do escalão de sub-12 anos deslocou-se à cidade 

de Madrid para realizar um encontro amigável com a seleção congénere 

madrilena. 

 Solicitado pelo coordenador técnico da ATPorto, Rui Silva, o estagiário 

acompanhou, de bom grado, a comitiva portuense neste compromisso, a todos 

os níveis, bastante interessante. 

 Reportando-nos exclusivamente à função desempenhada pelo estagiário 

nesta atividade de cariz diversificado (competitivo, recreativo e, acima de tudo, 

lúdico e pedagógico), o estagiário contribuiu para a supervisão e orientação 

dos jovens atletas, tal como para o planeamento da atividade e levantamento 

de informações acerca das organizações e instalações que teve a satisfação 

de visitar. Esta recolha de informações foi efetuada através da leitura e recolha 

de informação e comunicação dos locais visitados, como a Caixa Mágica, 

Clube de Fuencarral, Cidade da Raquete, etc., entrevistas e conversas 

informais com o responsável madrileno pela seleção da mesma cidade, um 

funcionário do clube de Fuencarral, local onde se realizaram os jogos entre as 
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seleções, um funcionário da Cidade da Raquete e com o coordenador técnico 

da ATPorto. 

Saliente-se que a FTMadrid é uma das mais influentes federações 

desportivas do país, que a Caixa Mágica é um complexo desportivo de 

vanguarda que se destaca mundialmente pela sua componente inovadora e 

extremamente funcional, e por último que a Cidade da Raquete é um dos 

clubes de referência a nível nacional e europeu pelas suas extraordinárias 

condições e atributos e que requereu um investimento que rondou os 20 

milhões de euros. 

 Além do treino de vários idiomas, este tipo de experiências 

internacionais é, invariavelmente, uma grande fonte de conhecimentos, através 

do contacto com culturas e ambientes diferentes. É tradição do coordenador 

técnico ATPorto promover um roteiro cultural bem delineado, visitando tanto a 

organizações ou instalações desportivas de referência, como aos principais 

monumentos e zonas da cidade, para que os jovens atletas conheçam bem as 

realidades por onde passam, do qual o estagiário também usufruiu. 

 Por fim, após a viagem de regresso em que partilhou a responsabilidade 

da condução da viatura de Madrid ao Porto, o estagiário elaborou, uma vez 

mais por sua própria iniciativa, um relatório no qual descreveu os factos que 

achou relevantes, apresentando também um tratamento estatístico dos dados 

relativos aos jogos dos atletas durante este encontro. (Anexo 8) 

 

◊ Nike Junior Tour Valência 2012 

 Data: 24 de Fevereiro de 2012 

 Organização: Clube Espanhol de Ténis, integrado e em parceria com a 

Nike 

 Local: Clube Espanhol de Ténis (Valência) 

 N.º estimado de atletas envolvidos: 300 

 Inserido no programa de seleções ATPorto 2012, esta viagem, 

promovida pelo coordenador técnico desta mesma associação, Rui Silva, tinha 

o intuito de dar alguma rotatividade internacional aos atletas da Seleção Sub-

14, sem ter que, despender avolumadas quantias de dinheiro. Nesse sentido, 
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as provas deste circuito Nike Junior Tour realizadas no “país vizinho” 

enquadram-se na perfeição. 

 No que ao estagiário diz respeito, esta foi uma excelente oportunidade 

de contactar de perto com uma das academias mais bem-sucedidas de 

Espanha, a Academia TenisVal, referenciada internacionalmente pelos grandes 

nomes do ténis que regularmente treinam nas suas instalações, como também, 

com o Clube Espanhol de Tenis, clube privado de grande qualidade e com o 

principal responsável pelo circuito Nike Junior Tour, Sérgio Trancoso. 

 Todas estas oportunidades tornaram esta experiência profundamente 

enriquecedora e, além dos conhecimentos imediatos adquiridos, das 

capacidades treinadas e dos contactos estabelecidos, permitiu abrir as portas a 

um possível futuro estágio na Academia TenisVal. 

 Quanto à ação desenvolvida pelo estagiário, este colaborou no 

planeamento e orçamentação da viagem, tal como o respetivo balanço 

contabilístico e na execução de uma abrangente reportagem fotográfica. 

Elaborou também, por iniciativa própria, um relatório da viagem onde apresenta 

dados da prestação competitiva dos atletas, uma descrição detalhada das 

organizações e instalações desportivas visitadas e, onde incluiu uma proposta 

de documento aonde os atletas, enquanto observam os jogos dos seus 

colegas, registem os dados estatísticos referentes ao seu rendimento (Anexo 

9). 

 

◊ VIII Inter-Cidades (Lisboa) 

 Data: 3 de Novembro de 2011 

 Organização: Associação de Ténis de Lisboa 

 Local: Clube Municipal de Ténis de Monsanto (Lisboa) 

 N.º de atletas envolvidos: 65 

 O torneio decorreu em Lisboa, competição na qual a ATPorto apresenta 

alguma tradição e que, apesar de não oficial, ou seja, de não ser pontuável 

para o ranking nacional, é uma prova na qual a reputação é colocada em jogo 

e, como tal, é levada muito a sério pelos responsáveis da associação. 
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 Visto que a comitiva portuense incluiu as seleções de sub-10,12 e 14 

dos géneros masculino e feminino, que representa um total de 12 jogadores, 

houve a necessidade, por parte da ATPorto, de garantir um responsável por 

cada escalão, ficando o estagiário a coordenar e supervisionar as seleções do 

escalão de sub-14. 

 Além de assegurar a função técnica de capitão da equipa, orientando os 

atletas dentro de campo, habitualmente apelidado de “coaching”, o estagiário 

ficou responsável pela condução de uma das duas carrinhas nas quais a 

comitiva realizou as suas deslocações. 

 Do ponto de vista da gestão, esta viagem proporcionou ao estagiário a 

oportunidade de incrementar o seu conhecimento acerca da gestão da 

modalidade do ponto de vista associativo e clubístico, através, não só, de 

conversas informais e de entrevistas efetuadas ao Diretor Técnico da 

Associação de Ténis de Lisboa, José Mário Silva, ao Juiz- Árbitro da prova, 

Nuno Ferreira, ao coordenador técnico da ATPorto e a um funcionário do Clube 

Municipal de Ténis de Monsanto, como também através da recolha de 

documentação fornecida, tanto no Club Internacional de Foot Ball, como no 

Clube Municipal de Ténis de Monsanto. 

 Já após o regresso ao Porto, o estagiário redigiu um relatório da viagem 

estruturalmente do mesmo género dos anteriormente efetuados e que visava 

compilar um conjunto de informações relativas às organizações e instalações 

visitadas, prestação competitiva dos atletas e descrição das atividades 

realizadas. (Anexo 10). 

 

 

▪ Contributos Administrativos 

 A ATPorto, tal como qualquer outra organização de gestão do que quer 

que seja, tem inerentes à sua atividade uma série de tarefas e procedimentos 

essenciais para o bom funcionamento da mesma, comummente designados de 

tarefas de “background” ou de “sapa”. No entanto estes tipos de trabalhos 
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caracterizam-se por ser bastante minuciosos, pelo que lhes está subjacente 

uma elevada exigência ao nível da concentração de quem os executa. 

 Pela sua importância ao nível da própria gestão da associação, era 

indispensável que o mestrando, enquanto estagiário, passasse por este tipo de 

experiências administrativas, tão intimamente ligadas ao mundo da gestão. 

 

◊ Orçamentos 

 É prática habitual da ATPorto proceder-se à orçamentação e balanço 

contabilístico final de qualquer evento que exija a colaboração de pessoal e 

respectivos encargos. Como tal, e aproveitando o facto de poderem contar com 

a cooperação de um indivíduo com conhecimento na área, de modo a libertar a 

secretária da associação para outros serviços, o estagiário ficou encarregue de 

cumprir com este processo simples, mas vital para o equilíbrio da contabilidade 

da organização. 

 Assumindo esta função com naturalidade e sucesso, o estagiário foi 

convidado a dar o seu contributo na tentativa de otimizar a forma como estão 

estruturadas as fichas de orçamentação dos eventos. Apresentou então três 

propostas distintas do ponto de vista estético e, entre elas, foi selecionada uma 

para posterior utilização por parte da organização (Anexo 11). 

 

◊ Calendário mini-CIR 

 O estagiário teve envolvido na elaboração do calendário mini-CIR, 

circuito que abrange jogadores com idades inferiores a 10 anos de idade,  

desde a fase de discussão e disponibilização das datas até à fase de decisão e 

oficialização do calendário (Anexo 12). Pretendeu-se com este trabalho que o 

estagiário tomasse conhecimento da forma como ATPorto organiza e gere este 

processo. 

 Antes do lançamento do calendário, visto que este não foi um ano 

comum e que os clubes tiveram que decidir se queriam ver ou não as suas 

provas inseridas no circuito SmashTOUR da FPT, ficou o estagiário encarregue 
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de efetuar o contacto direto com os diretores técnicos de cada um dos clubes e 

passar o conjunto de informações associado a este assunto. 

 

◊ Renovação de Parcerias com Patrocinadores 

 Outra tarefa do estagiário foi a criação de duas propostas 

individualizadas para os patrocinadores da ATPorto, já há longa data, 

nomeadamente a Seguradora Victoria e as Águas Serra da Estrela. Para o 

efeito, o estagiário optou por elaborar duas apresentações simples e 

agradáveis esteticamente e bastante claras nos seus conteúdos pretendendo 

com isto modificar a forma extensa como esta comunicação era, até à data, 

efetuada (Anexo 13). 

 

◊ Propostas para Patrocinadores para os Campeonatos Regionais 

ATPorto 2012 

 Numa tentativa de dinamizar e abrilhantar as principais competições 

regionais, tal como de criar uma ligação com mais algumas marcas para 

futuras parcerias, foi proposto ao estagiário que elaborasse uma proposta de 

comunicação, para possíveis futuros patrocinadores destas mesmas provas. 

Seguindo novamente a sua lógica pessoal de tentar conciliar a necessidade de 

transmitir toda a informação necessária, com o facto de ter que fazê-lo de 

forma agradável esteticamente, o estagiário elaborou uma apresentação, bem 

como um comunicado com vista a completar e formalizar a relação entre as 

organizações (Anexo 14). 

 

◊ Prémio “O Minhoto” 

 Anualmente realiza-se um evento público no qual são eleitas as 

personalidades que mais se destacaram no âmbito desportivo naquele período. 

Para o envio das informações referentes às sugestões da ATPorto para 

a XIV Edição do prémio “O Minhoto”, o estagiário ficou responsável pela 

pesquisa de informação sobre os nomes a ser enviados pela associação, tal 
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como por assegurar-se que os documentos enviados não continham qualquer 

tipo de erros (Anexo 15). 

 

▪ Reuniões 

 Foram várias as reuniões nas quais o estagiário participou na ATPorto, 

pelo que achamos útil destacá-las, definindo-as pelos seus diferentes 

propósitos e objetivos. Assim: 

▪ Reuniões técnicas 

 Este tipo de reuniões visa, essencialmente, promover e estimular a 

intervenção dos clubes de ténis da região, através dos seus responsáveis 

técnicos, seccionistas da modalidade, membros da Direção dos Clubes e/ou 

agentes desportivos relacionados com o tema determinado, como os árbitros, 

de modo a darem o seu contributo, através de sugestões pertinentes, que 

possibilitem uma melhor e mais eficiente orientação dos esforços associativos. 

No entanto, estas podem ter três propósitos fundamentais: Seleções 

ATPorto, Calendário de provas e Temas Diversos (como Regulamento Geral 

de Provas, entre outros). 

 Já perspetivando um futuro envolvimento do estagiário no planeamento 

e definição do calendário mini-CIR, o orientador do estágio e o Presidente da 

ATPorto, solicitaram a sua presença na reunião de calendário de lançamento 

do ano de 2012.  

Na totalidade, o estagiário esteve presente numa reunião desta natureza 

tendo, além de aumentar o seu conhecimento acerca da realidade dos clubes 

da região e das preocupações dos seus técnicos, centrado os seus esforços na 

tarefa que lhe foi pedida, de secretariar o evento e de efetuar o relatório do 

mesmo, salientando os pontos fundamentais as conclusões retiradas. 

▪ Reuniões de treinadores 

 Estas reuniões constituíram uma inovação por parte da ATPorto para 

este ano de 2012, tendo como objetivos principais promover uma melhor 

comunicação e diálogo entre a organização e os técnicos (todos os treinadores 
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da ATPorto, independentemente do nível e das funções que exerce, e que 

estejam a trabalhar em Clubes da ATPorto e/ou a trabalhar em locais não 

filiados e/ou com Licença FPT pela ATPorto, mesmo que não estejam a 

trabalhar) com vista a conseguir um mais eficaz feedback da sua opinião e 

convicções acerca dos temas propostos para discussão por parte da ATPorto, 

sem estar dependente dos interesses dos clubes e/ou jogadores. 

O estagiário esteve presente numa reunião deste tipo e teve como 

principal função, secretariá-la e efetuar o relatório da mesma, salientando os 

pontos de maior relevo e as conclusões retiradas (Anexo 16). 

  

▪ Reuniões informais 

  Muitas foram as reuniões informais realizadas durante o estágio 

profissionalizante na ATPorto, umas vezes promovidas pelo orientador, outras 

pelo coordenador técnico e ainda outras pelo próprio estagiário, com vista a 

abordar os mais diversos temas relativos à ação desenvolvida pelo último. 

Consideramos importante referi-las enquanto atividade de estágio, pela 

importância que tiveram e nas quais o estagiário teve a oportunidade de 

absorver muita informação e aumentar o seu conhecimento. 

 

◊ Tradução de Conclusões da Conferência Ibérica de Treinadores 

 Após a presença na Conferência Ibérica de Treinadores, o coordenador 

técnico ATPorto, Rui Silva, delegou a tarefa de traduzir as conclusões retiradas 

deste mesmo evento, com vista a depois apresentá-las na reunião técnica 

subsequente. Com este contributo, possibilitou-se que o estagiário tomasse 

conhecimento acerca das principais problemáticas do ténis a nível ibérico e das 

preocupações dos técnicos envolvidos (Anexo 17). 

 

▪ Iniciativas do Estagiário 

 Não obstante as variadas tarefas que foram, ao longo de todo o período 

de estágio, entregues ao estagiário, este pretendeu contribuir com algumas 
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iniciativas pessoais, produzindo alguma documentação e compilando registos 

fotográficos, por si capturados. Abaixo descrevemos as iniciativas mais 

relevantes criadas pelo estagiário. 

 

◊ Novas Bitolas de Orçamentos ATPorto 

 A necessidade de rever a estrutura das fichas de orçamentação dos 

eventos ATPorto já tinha sido, pontualmente, referida pelo orientador de 

estágio. Para tal, o estagiário concebeu três propostas, distintas entre si mas 

com o objetivo comum de facilitar o preenchimento e leitura do mesmo e 

melhorando o aspeto estético (Anexo 18). 

 

◊ Reflexão e Propostas de Estudo 

 Esta ação surgiu na fase inicial do estágio, altura em que ainda não 

haviam sido bem definidos, tanto pelo orientador como pelo supervisor, as 

linhas orientadoras do estágio. Sustentado nesta ligeira desorientação 

momentânea, o estagiário elaborou uma reflexão e projeção do estágio, 

invocando algumas áreas de estudo, na sua perspetiva, bastante pertinentes e 

de acentuado interesse no ponto de vista da gestão desportiva (Anexo19). 

 

◊ Relatórios dos Eventos e Viagens 

 De modo a criar alguma documentação da qual a entidade acolhedora 

do estágio pudesse usufruir e que, ao mesmo tempo, enriquecesse a ação 

profissionalizante, o estagiário procurou, sempre que lhe foi possível, executou 

relatórios das atividades nas quais teve envolvido, totalizando oito relatórios 

(Anexos 6,7,8,9,10 e 15). Entre eles, destacam-se os relatórios das viagens 

realizadas, pela sua complexidade e por todo o trabalho de pesquisa realizado 

na sua preparação e para sua mais profunda fundamentação. 
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◊ Ficha de Registo Estatístico dos jogos dos atletas das Seleções 

ATPorto 

 Associado ao interesse dos jovens atletas das seleções ATPorto em 

aprender como se efetua o registo dos dados estatísticos dos jogos de ténis, 

pelos técnicos da modalidade, o estagiário tomou a iniciativa de elaborar uma 

ficha de registo e testá-la com jogadores (Anexo 20). 

 

◊ Reportagens Fotográficas 

 Sabendo da escassez de arquivos fotográficos da ATPorto, o estagiário 

implementou a rotina, na totalidade das suas ações, de efetuar a reportagem 

fotográfica dos principais intervenientes e factos dignos de registo. 

 

▪ Formação 

 O estagiário colaborou em eventos formativos em dois papéis diferentes, 

o de formando e o de formador. Assim: 

 - Enquanto formando, o estagiário participou em estágio, concentrações 

e atividades formativas, como workshops e seminários, com o propósito de 

aumentar as suas competências e conhecimentos. Segundo o Presidente da 

ATPorto, é política desta organização promover, dentro das suas 

possibilidades, momentos de formação aos seus colaboradores mais diretos 

com vista a manter bons índices de satisfação e vontade de continuar a 

cooperar com a organização. 

 - Enquanto formador teve a oportunidade de ser o principal organizador 

e dinamizador da Escola de Ténis do Instituto Politécnico do Porto. 

Seguidamente, apresentamos uma sucinta descrição de cada uma das 

quatro formações nas quais o estagiário participou e da Escola de Ténis no 

IPP. 
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◊ Workshop Play&Stay 

 Data: 12 de Novembro de 2011 

 Organização: Federação Portuguesa de Ténis 

 Local: Clube de Ténis Monte Aventino 

 Esta foi a primeira formação realizada e visou, essencialmente, formar 

os participantes de acordo com as novas metodologias de treino defendidas 

pela ITF e FPT, as quais vieram a ter aplicação prática aquando do início do 

funcionamento da Escola de Ténis do IPP. 

O estagiário, além de participante na formação, realizou a reportagem 

fotográfica posteriormente entregue, a pedido, à FPT e à ATPorto (Anexo 21). 

 

◊ Workshop Preparação Física – Entrenamiento en Pista del 

Jugador de Tenis 

 Data: 4 de Fevereiro de 2012 

 Organização: Federação Portuguesa de Ténis 

 Local: Clube de Ténis Monte Aventino 

 O workshop foi ministrado pelo reconhecido preparador físico de 

Fernando Verdasco, um dos melhores jogadores espanhóis da atualidade, 

Vicente Calvo. 

 O tema da formação era centrado na preparação física dos atletas tanto 

de alto rendimento como de iniciação e aperfeiçoamento, contribuindo com 

todo um novo conjunto de exercícios e de ideias para a melhoria da 

performance enquanto treinador e animador. 

Além de aproveitar a ação de formação, o estagiário efetuou o registo 

fotográfico da mesma e pequeno relatório (Anexo 22). 

 

◊ Workshop – Passado, Presente e Futuro do Ténis Português 

 Data: 1 de Dezembro de 2011 

 Organização: Clube de Ténis de Braga 

 Local: Braga 
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 Esta ação promovida pelo Clube de Ténis de Braga e realizada no 

mesmo foi, do ponto de vista da gestão desportiva, a mais enriquecedora, 

pelos assuntos abordados, entre eles o “segredo” do diretor técnico da Escola 

de Ténis das Caldas da Rainha (Pedro Felner) para o grande sucesso da 

mesma ou os princípios nos quais o diretor técnico do Clube de Ténis de 

Braga, Gonçalo Neves se baseia para conseguir coordenar, tão eficazmente, o 

funcionamento do clube. 

 O estagiário aproveitou, ainda, a oportunidade de estar presente nesta 

formação para recolher algumas imagens fotográficas (Anexo 23). 

 

◊ VI Simpósio Ibérico de Treinadores  

 Data: 9 de Dezembro de 2011 

 Organização: Open Village Sports 

 Local: Guimarães 

 Esta ação promovida pelo FPT contou com um conjunto de preletores de 

alto gabarito, tendo sido uma atividade onde o estagiário teve a oportunidade 

de aprender bastante informação, sobre os mais variados temas, entre eles:  

- O ténis português e a sua evolução histórica; 

- O sistema de desenvolvimento do ténis espanhol; 

- Os objetivos e estratégias da ITF para o ténis à escala mundial; 

- A preparação física no jogador moderno; 

- A preparação mental dos atletas de alto rendimento; 

- Produção de Jogadores de alta competição. 

O estagiário aproveitou, ainda, a oportunidade de estar presente nesta 

formação para recolher algumas imagens fotograficamente (enviadas, a 

pedido, à FPT) e elaborar posteriormente um relatório do evento (Anexo 24). 
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◊ Escola de Ténis do Instituto Politécnico do Porto 

 Data: 3 de Março 

 Organização: Instituto Politécnico do Porto em parceria com FPT 

 Local: Porto 

Através do contacto com o professor Vitor Cabral, responsável pelo 

Departamento de Desenvolvimento do Ténis da FPT, promovido pelo 

presidente da ATPorto, surgiu a oportunidade do estagiário integrar o projeto 

desenvolvido pelo IPP, em parceria com a FPT, enquanto técnico destacado 

pela última. 

O início das atividades estava previsto para Janeiro ou Fevereiro, mas 

só em Março é que efetivamente se deu início às aulas de ténis. 

Até ao momento e passados cerca de três meses de funcionamento, 

pode-se afirmar que, apesar da escassa promoção por parte do IPP ou da FPT 

e das dificuldades inerentes à carência de recursos materiais, a escola conta 

com cerca de 50 alunos inscritos, com um elevado grau de satisfação e 

motivação. 

No desempenho das suas funções o estagiário foi responsável por: 

 - Processos de organização e planeamento com vista a alavancar a 

Escola de Ténis; 

 - Gestão dos procedimentos de ordem técnica e organizativa, relativos à 

distribuição e disposição dos diferentes alunos pelas turmas consoante o seu 

nível técnico; 

 - Planificação das aulas de acordo com linha orientadora metodológica e 

pedagógica; 

 - Coordenação e lecionação das aulas; 

 - Realização de inventários, orçamentação, calendarização e todos os 

procedimentos administrativos associados; 

 - Organização de torneios e eventos de cariz recreativo (convívios).
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5. REFLEXÃO CRÍTICA E CONCLUSÃO 

Concluída a licenciatura em Ciências do Desporto e tendo tomado a 

decisão de me inscrever no segundo ciclo de estudos, na FADEUP, a opção 

pela Gestão Desportiva pareceu-me a mais sensata, por ser uma área que me 

atrai. Considero que, numa altura em que há uma crise de empregabilidade em 

quase todos os sectores do desporto e tendo já adquirido formação profissional 

básica, é essencial desenvolver outras competências relativas a áreas que nos 

permitam tornarmo-nos mais versáteis, mais empreendedores e autónomos na 

busca ou criação do próprio emprego. 

Finalizado o primeiro ano do mestrado, de teor exclusivamente 

curricular, optei por realizar um estágio profissionalizante pela mais-valia que 

esta experiência prática poderia constituir, tanto pela aproximação ao mundo 

do trabalho, colocando em prática conhecimentos anteriormente adquiridos, 

como estabelecendo contactos com profissionais. 

Este capítulo está estruturado de forma a serem abordadas, numa 

perspetiva crítica, duas realidades diferentes:  

- a experiência propriamente dita, salientando o cumprimento dos 

objetivos, as aprendizagens e competências desenvolvidas, as mais-valias que 

o estagiário representou para a entidade acolhedora e a influência do papel do 

orientador; 

- a organização ATPorto , a sua estrutura, funcionamento e estrutura de 

recursos humanos e a experiência nas diversas áreas de trabalho  

Terminamos com uma avaliação desta experiência profissionalizante e 

uma conclusão final. 

 

Gostaríamos de destacar a forma cordial e respeitadora como o 

estagiário foi recebido e tratado por todos os elementos da equipa de trabalho 

da ATPorto e, em particular pelo orientador de estágio o que facilitou a 

integração e permitiu o estabelecimento de relações de empatia. Ao longo de 

todo o período de estágio houve um acompanhamento atento e cuidado por 

parte do orientador, a par com o conceder grande autonomia e
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responsabilização pela escolha e cumprimento das tarefas, pelo 

estabelecimento dos horários de trabalho e pela forma como abordava cada 

uma função que desempenhava. 

Na generalidade, consideramos que foram atingidos os objetivos 

inicialmente delineados, que passavam, por acompanhar e intervir na 

conceção, planeamento, operacionalização e avaliação das atividades e 

projetos desenvolvidos na ATPorto durante o período de estágio. 

O contacto com os diferentes desafios e oportunidades proporcionou a 

aquisição ou aperfeiçoamento de diversas competências, sendo que se decidiu 

que a melhor forma de lhes fazer referência era segui a ordem cronológica dos 

acontecimentos, com vista a não desvirtuar ou descorar aspetos dignos de 

relevo e a evolução do estagiário. 

 

a) Setembro e Outubro  

A realização deste estágio surgiu como resposta a um projeto de 

formação pessoal em competências e qualidades como a adaptabilidade, a 

responsabilidade, a flexibilidade e a capacidade de trabalhar em equipa, 

essenciais na sociedade pós-moderna do séc. XXI. 

Neste período, o estagiário observou e colaborou na organização de três 

eventos internacionais, nomeadamente o Porto 2011, o Atlantic Beach Tennis 

Cup 2012 e o Encontro de Seleções Sub-12 ATPorto e o FTMadrid, de 

diferentes dimensões e exigências, ao nível da organização e da logística 

envolvida. Do ponto de vista do seu desenvolvimento pessoal destacamos: 

- A integração na equipa de trabalho e o treino de capacidades de 

adaptação e de relacionamento do mestrando, que lhe permitiram uma maior 

conhecimento do meio envolvente, essencial para a caracterização do local de 

estágio e o estabelecimento dos objetivos; 

- O aproveitamento dos contextos multiculturais para desenvolvimento 

das competências linguísticas e sociais, fruto do contacto com dirigentes, 

público e jogadores de diversas nacionalidades, colocando os conhecimentos 

de português, inglês, castelhano e galego em prática, bem como socializar 

com pessoas de origens variadas, trocando ideias e comparando experiências; 
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- O desenvolvimento de competências associadas à coordenação e 

supervisão de equipas de apanha-bolas participantes nas finais do torneio 

internacional Porto Open 2011; 

- A responsabilização pela coordenação da Clínica Aberta do Porto 

Open 2011, onde colocou em prática competências de índole pedagógica e 

técnica de treino de ténis, bem como de liderança e de improviso; 

- A recolha de informação relativa às entidades visitadas e aos eventos 

nos quais colaborou e que contribuíram para um aumento de conhecimento 

acerca da gestão desportiva nacional e internacional, de clubes, de 

associações e de federações. 

 - A realização de um relatório relativo à viagem de acompanhamento da 

Seleção sub-12 a Madrid, constituindo um exercício reflexivo interessante 

sobre as organizações visitadas e o desempenho dos atletas portuenses, para 

o qual teve que recorrer a capacidades descritivas, organizativas e de 

síntese. 

 

b) Novembro e Dezembro 

 Neste período colaborou na organização e em todos os procedimentos 

logísticos da viagem de acompanhamento dos atletas das Seleções ATPorto a 

Lisboa, para o torneio Inter-Cidades, bem como na renovação das parcerias, 

na tentativa de atrair novos patrocinadores e participou em dois workshops e 

no Simpósio Ibérico de Treinadores, atividades nas quais desenvolveu 

competências como: 

- Eficácia, independência, maturidade e confiança; 

 - Organização, definindo objetivos e estabelecendo prazos e 

determinando prioridades;  

- Capacidade de planeamento e de revisão adaptadas a alterações e 

circunstâncias imprevistas; 

 - Capacidade de liderar um ou mais indivíduos de modo a alcançar um 

determinado fim, como o caso do coaching em campo com atletas no Inter-

Cidades; 
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- Habilidade para aumentar a lista de contactos, baseada numa relação 

de empatia e respeito, a partir dos quais possam fortificar relações 

profissionais interessantes e mútuas. 

 

c) Janeiro e Fevereiro 

 Nestes dois meses colaborou no planeamento, organização, gestão e 

promoção da 1ª Liga Atlântica 2012 e da 1ª Concentração ATPorto 2012, na 

coordenação do Inter-clubes mini-CIR 2012, na elaboração e oficialização do 

calendário mini-CIR e participou num Workshop de Preparação Física da FPT. 

Estas atividades promoveram principalmente: 

- As suas capacidades de autonomia e cooperação, especialmente na 

realização do calendário mini-CIR; 

 - O sentimento de curiosidade, de superação e de procura de 

melhoria constante; 

 - O desenvolvimento das capacidades técnicas associadas à 

comunicação audiovisual e multimédia, para posterior utilização por parte da 

organização. 

 

d) Março 

 Esta fase final do estágio foi o culminar de um ciclo de aprendizagem, 

onde, além de participar na organização de uma prova do circuito Smashtour 

(sub-10 anos) da Federação Portuguesa de Ténis e na 1ª reunião técnica 

ATPorto e produção do respetivo relatório, teve a oportunidade de contactar de 

perto com a organização e com o seu principal dinamizador de uma prova do 

Circuito Nike Junior Tour de Espanha, em Valência. Nestas atividades 

desenvolveu: 

- Consciência do prioritário perante a necessidade de dar respostas 

em momentos de pressão e urgência e aceitação do risco; 
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- Conhecimentos de procedimentos relativos à organização e gestão 

de provas do circuito sub-10 anos da Federação Portuguesa de Ténis e do 

circuito sub-14 anos espanhol, promovido pela Nike; 

 Destacamos como a principal atividade neste período o início de uma 

parceria entre a Federação Portuguesa de Ténis e o Instituto Politécnico do 

Porto (IPP) com intuito de fomentar e desenvolver a modalidade no meio 

universitário e que deu origem à Escola de Ténis do IPP, ficando o estagiário 

destacado como técnico responsável por participar ativa e autonomamente 

na montagem, gestão, dinamização, promoção, organização e lecionação 

das aulas. Esta oportunidade surgiu através do convite por parte do 

responsável pelo departamento de formação da Federação Portuguesa de 

Ténis na sequência de um contacto estabelecido numa das atividades deste 

estágio. 

 Ao abraçar este projeto considerou-o como uma oportunidade de colocar 

em prática muitas das competências, conhecimentos e experiências adquiridas 

enquanto jogador e treinador de ténis e enquanto aluno da universidade e ao 

longo deste período de estágio na ATPorto. Entre elas destaco: 

- A capacidade de criar laços com alunos com vista fidelizá-los ao 

recente clube; 

- A capacidade de organizar as turmas e todos os processos inerentes 

à gestão das mesmas; 

- A habilidade para definir planeamentos e estratégias para o 

sucesso das aulas e da escola de ténis; 

- O discernimento para saber como actuar perante alunos de 

diferentes idades, necessidades e qualidades técnicas, mediante os recursos 

disponíveis; 

- Aperfeiçoamento e desenvolvimento de competências de 

relacionamento com superiores e colaboradores; 

- A habilidade para dinamizar, inovar, recriar e estimular a oferta das 

aulas, de modo a serem atingidos os objetivos estipulados no início da 

atividade, o que foi conseguido. 
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Nestes meses de estágio, consideramos que a ATPorto também lucrou 

com a colaboração do estagiário, nomeadamente nos seguintes aspetos: 

 - Trabalho especializado de um técnico da modalidade com 

experiência, tanto como atleta, como treinador que trouxe contributos no 

acompanhamento de atletas e na organização de provas e da escola de ténis 

do IPP; 

- Mais-valia no contacto e relacionamento com pessoas estrangeiras, 

pela fluência nos idiomas inglês, galego e castelhano. 

 - Algumas ideias e conceitos relativamente ao treino e à organização 

e gestão da escola de ténis do IPP; 

 - Um colaborador jovem, dinâmico, interessado, empenhado e com 

vontade de aprender e de colaborar; 

 

 

Para se fazer a análise crítica à ATPorto, enquanto organização e sua 

atividade, recorreu-se ao que já foi apresentado no ponto 2.1 Contexto de 

Natureza Funcional. Em primeiro lugar, no que se refere à organização 

gostaríamos de salientar: 

 - O seu elementar grau de especialização/ complexidade, devido ao 

escasso número de cargos e proximidade de relação laboral entre eles 

(diferenciação horizontal); a sua estrutura muito simplificada e pouco 

hierarquizada (diferenciação vertical); e a existência de apenas dois pontos de 

trabalho (diferenciação espacial); 

 - A rudimentar formalização das relações e coordenação das mesmas 

dentro da ATPorto, baseando-se numa lógica de responsabilização e 

autonomização, tanto dos intervenientes na sua própria gestão, como dos 

responsáveis pelas funções técnicas e administrativas ou dos seus 

colaboradores; 

 - A sua centralização horizontal, derivado da sua reduzida dimensão, 

concentrando o poder de decisão nos membros da direção e coordenador 

técnico. 
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No que concerne à configuração da estrutura organizacional, a ATPorto 

caracteriza-se por ser uma estrutura, realçando-se a utilização de um estilo de 

supervisão direta como mecanismo de coordenação do trabalho.  

Por último, em relação à estrutura dos recursos humanos, é digno de 

ressalva o facto de esta ser uma organização sem fins lucrativos, facto que 

leva a que dependa, maioritariamente, de pessoal em regime de voluntariado, 

entre eles o próprio presidente da direção. O dirigismo voluntário não é 

novidade no âmbito desportivo, motivado muitas vezes apenas pelo amor à 

modalidade em causa ou pelo contributo para um bem público. É relevante a 

dedicação e entrega do presidente desta associação, constituindo-se como o 

principal dinamizador da organização. Entre os vários papéis que representa, 

destaca-se o de gestor na verdadeira aceção da palavra, gestor desportivo, 

gestor de recursos humanos, etc. 

Em resumo consideramos que a ATPorto, através de uma capaz e 

rentável utilização dos recursos, consegue potenciar e otimizar a qualidade da 

sua atividade, alavancando projetos nacionais e internacionais, organizando 

eventos de significativa projeção ou concedendo oportunidades de treino e 

competição aos jogadores da sua região.  

Estas observações são sustentadas num conjunto de experiências 

vividas enquanto atleta e treinador e mais recentemente enquanto estagiário da 

organização, tendo nesta última fase recorrido principalmente às seguintes 

fontes de informação: 

 - Internamente, recorrendo a documentação interna da organização e 

testemunhos de membros e colaboradores da organização; 

 - Externamente, ao nível regional e nacional, através de testemunhos de 

participantes nas atividades promovidas pela organização, dos diretores 

técnicos dos clubes associados e de membros da FPT e ao nível internacional 

através da recolha de informação acerca dos clubes, associações, federações 

e regiões por onde teve a oportunidade de passar e dos quais elaborou 

relatórios detalhados, como é descrito nos parágrafos seguintes. 
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Prosseguindo numa ordem coerente e tendo já aqui descrito, de um 

ponto de vista crítico, a organização ATPorto enquanto estrutura, passamos a 

apresentar criticamente a atividade da associação. 

Em termos “macro” a ATPorto é bastante semelhante a qualquer outra 

organização da sua natureza. Devido à forma empenhada e objetiva como 

todos os envolvidos no dia-a-dia laboral da associação atuam, consegue 

desenhar e alavancar projetos como poucas associações de ténis em Portugal 

conseguem. Um dos exemplos e, sem qualquer dúvida o maior deles, é o 

projeto Ténis Atlântico, que levou à viabilização da construção do Lousada 

Ténis Atlântico (ambos descritos pormenorizadamente no subcapítulo 2.1 

Contexto de Natureza Funcional). A ATPorto, desde o início, apresentou-se 

como sendo a principal promotora e dinamizadora deste projeto de dimensão 

ibérica, facto esse que, conjuntamente com a elaboração dos devidos estudos 

de natureza económica (de viabilidade, rentabilidade, etc.) e com o 

estabelecimento de diversos protocolos com a Câmara Municipal de Lousada, 

permitiu construir-se um clube, atualmente, dotado de condições e 

equipamentos de qualidade, mas que, caso venham a concretizar-se a 

segunda e terceira fase das obras, se tornará numa das instalações 

desportivas de eleição da modalidade no país. 

Além deste projeto, a ATPorto demonstra uma grande abertura e 

disponibilidade para abraçar novas experiências e projetos, numa tentativa de 

marcar a sua atividade com feitos dignos de relevo e de orgulho para a 

modalidade. 

Quanto à análise à atividade desenvolvida pelo estagiário na ATPorto, 

esta é, obviamente, resultado de uma relação direta e sucinta entre a 

fundamentação teórica, efetuada com recurso a uma revisão bibliográfica e a 

experiência vivida no seio da organização durante o estágio profissionalizante. 

Seguindo a ordem descriminada no terceiro capítulo deste documento, o 

primeiro dos temas a ser abordado é referente aos procedimentos 

administrativos. Segundo nos diz Quinn (2004), uma organização para ser 

bem-sucedida tem que ter um plano bem definido e que esclarecer os seus 
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empregados e todos os que lidam diretamente com a organização quanto à sua 

atividade e os objetivos que persegue.  

Neste sentido, reconhecemos que estes são dois dos pressupostos 

pelos quais a direção da ATPorto rege a sua atividade, preparando 

adequadamente toda a documentação necessária para os vários fins e 

atualizando os seus projetos e maneira de atuar regularmente, de modo a 

manter-se realista. Os processos de calendarização de provas são 

meticulosamente cuidados e programados, obedecendo a procedimentos 

sistematizados e sujeitos a revisão e supervisão, principalmente pela parte do 

presidente da direção, assegurando-se que não são cometidos erros que 

possam prejudicar os seus associados. 

Em segundo lugar, a área financeira como área mais crítica e importante 

da gestão que é merece especial atenção por parte da direção e concelho 

fiscal da ATPorto. Por norma, os orçamentos utilizados são do tipo linha de 

itens, com disposição da projeção das despesas e subsequente (pós-evento) 

balanço e acerto de contas, sendo impreterivelmente cumpridas as três fases 

de orçamentação (de preparação, de autorização e de execução), 

circunstâncias que permitem fazer da ATPorto um parceiro de eleição e uma 

entidade capaz de defender os seus projetos. 

Em terceiro lugar, o número de patrocinadores e de parcerias reflete o 

bom desempenho da gestão financeira, contando com patrocínios de 

notoriedade, de imagem e de credibilidade, descritos no subcapítulo 3.1 

Enquadramento da Prática Profissional. Tanto no processo de seleção e 

conquista de patrocínios como depois nas ações de renovação das parcerias 

criadas, a ATPorto procede a uma partilha clara de informação, procurando 

corresponder da melhor forma às expectativas dos patrocinadores, 

apresentando os números estatísticos que levam a que as boas relações se 

mantenham. 

Sobre a experiência prática vivida nas reuniões e no planeamento das 

mesmas, salientamos o facto de a ATPorto realizar um controlo regular da sua 

atividade, do desempenho dos seus membros e colaboradores e de assegurar 

que estão a ser executados todos os processos que lhe permitam cumprir com 
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os objetivos previamente definidos. Para o efeito a ATPorto procede, mensal a 

trimestralmente, à programação e organização de reuniões que visam a gestão 

interna, como reuniões técnicas e de direção. Desta forma é assegurado que a 

direção está ciente das convicções dos técnicos da região e que as políticas 

administradas vão de encontro às necessidades dos clubes seus associados. 

O quinto e último dos principais procedimentos administrativos nos quais 

o estagiário colaborou foi a consulta ou execução de relatórios parcelares ou 

finais. Uma das prioridades do orientador de estágio nos primeiros dias de 

estágio foi de enviar todos os relatórios de atividade ATPorto desde o ano de 

2001, favorecendo o conhecimento da realidade com a qual o formando 

entrava, e visando a sua contribuição posterior na execução do relatório do ano 

de 2011.  

Foram elaborados, também, relatórios detalhados das viagens efetuadas 

ou da participação nos principais eventos nos quais colaborou, com vista a 

retribuir, de certa forma, a confiança mostrada pela ATPorto, oferecendo 

documentos que possam servir de instrumento de apoio ou de trabalho. Em 

todos eles, foi feito um levantamento minucioso de informação relativo às 

organizações, cidades e regiões visitadas sendo a internet e a comunicação 

promocional disponibilizada as principais fontes de informação. 

Além dos procedimentos administrativos inerentes à atividade de uma 

organização da natureza da ATPorto, o estagiário colaborou na projeção e 

organização de eventos desportivos, uma das áreas de intervenção da 

associação. Por norma os eventos desportivos visam a obtenção de um 

determinado benefício, umas vezes monetário, outras de visibilidade, outras 

somente por dinamização e promoção da modalidade. Na ATPorto há um 

objetivo que está sempre presente, o da expansão e desenvolvimento da 

modalidade, quer atraindo novos praticantes, quer criando as condições para 

que haja um incremento da qualidade do ténis praticado na região. 

Num olhar mais pormenorizada, ao falarmos acerca dos eventos 

desportivos promovidos pela ATPorto, é vital mencionarmos o caso do Porto 

Open, prova de maior visibilidade e tradição da modalidade na região norte do 

país. Eventos como este representam muitas vezes um meio de 
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estabelecimento e fortalecimento de relações com os seus respectivos 

públicos-alvo, tendo repercussões positivas claras de natureza 

socioeconómica, tanto para as entidades organizadoras como para a região 

onde se realizam, pelos volumes de dinheiro que geram e fazem gerar e pela 

visibilidade que dão à região e aos patrocinadores. 

Independentemente do evento em questão, desde torneios locais, 

regionais, eventos para as seleções ou torneios internacionais, a ATPorto é 

sempre bastante rigorosa nas atividades que organiza, obedecendo a 

procedimentos já bastante rotinados, que passam pela fase de planeamento, 

organização de todos os pormenores necessários, fase de execução e fase de 

encerramento. Contudo, nos eventos de maior dimensão, como é o caso dos 

eventos internacionais, há um especial afinco no cumprimento das etapas 

citadas na fundamentação teórica e que leva a que por norma os eventos 

sejam muito bem-sucedidos. 

Ao nível das estratégias utilizadas, há uma compreensiva tendência por 

parte da ATPorto para adaptá-las a opções estratégicas. Por exemplo, no caso 

do Porto Open há, atualmente uma estratégia defensiva, devido ao trajeto que 

este torneio tem vindo a tomar e tendo em vista manutenção da sua 

organização e a necessidade de esperar por oportunidades para voltar a 

impulsionar o torneio para outros patamares. Nos seus tempos áureos contou 

com prémios monetários de 140.000€ e em 2011 este foi “apenas” de 15.000€, 

fruto da falta de apoio ao nível de patrocínios e que tem consequências óbvias 

ao nível dos jogadores que consegue atrair e da qualidade do ténis praticado. 

 Já no caso dos eventos organizados para as seleções ATPorto, como os 

encontros internacionais com associações ou federações de ténis de outros 

países ou os estágios, há uma nítida estratégia de crescimento, numa tentativa 

de imputar credibilidade perante atletas, clubes, federações e patrocinadores / 

possíveis patrocinadores. 

 

Terminamos este relatório afirmando que este estágio profissionalizante 

foi de um enorme valor formativo e educativo e proporcionou o contacto com 
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uma realidade profissional pela qual o estagiário já detinha forte interesse, 

promovendo experiências: 

 - Internacionais, que vêm de encontro às tendências e exigências das 

sociedades atuais e que tanto podem contribuir para o absorver do que de 

melhor se faz noutras regiões do mundo, como para o aumento do espírito 

criativo, inovador e empreendedor ou para o aumento da lista de contactos; 

 - Na área dos eventos desportivos, permitindo um aumento do 

conhecimento e das competências, certamente de grande utilidade no seu 

futuro profissional; 

 - Na área da formação, através da prática e dos cursos que contribuíram 

para o aumento de conhecimentos e que tiveram aplicações imediatas no 

desempenho das funções técnicas na Escola de Ténis do IPP e nas atividades 

desenvolvidas no decorrer do estágio; 

 - Na área da gestão, fruto das atividades com as quais colaborou e das 

tarefas que executou, que lhe concederam um know-how, essencial para 

futuros projetos que venha a abraçar. 

É do conhecimento geral que a inserção no mercado de trabalho 

constitui, nos dias que correm, um desafio bastante complexo e exigente e que 

as oportunidades de trabalho escasseiam, pelo que estas experiências 

profissionalizantes devem servir, por um lado, de instrumento de aprendizagem 

e de aquisição de conhecimentos e, por outro, de meio para o estabelecimento 

de novos contactos e de criação de possíveis colaborações. 

 Em suma, consideramos que esta experiência foi bastante proveitosa 

pelas várias razões anteriormente citadas, pelo que agradecemos 

profundamente as oportunidades e vivências que a FADEUP e ATPorto 

proporcionaram e que abriram portas a futuras iniciativas e oportunidades de 

trabalho. Aproveitamos, por fim, para recomendar vivamente esta organização 

como entidade acolhedora de estágios profissionalizantes, pela qualidade da 

experiência que garantem e pela atenção que disponibilizam, necessitando, 

também eles, de colaboradores com um espírito empreendedor, dinâmico e 

empenhado. 
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