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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. 

O estágio decorreu no Clube Ténis de Mesa de Mirandela, entre Setembro de 

2011 e Maio de 2012, tendo como objecto de intervenção principal o 

acompanhamento da organização desportiva, no sentido de perceber as suas 

dinâmicas humanas, organizacionais, metodológicas e desportivas, através do 

contacto pessoal, profissional e da observação do clube.  

Paralelamente foi necessário efectuar uma revisão bibliográfica sobre várias 

temáticas, no sentido de sedimentar e justificar as vivências práticas. 

A estrutura deste relatório de estágio está dividida em cinco capítulos, a saber: 

1) Caracterização das Condições de Estágio; 2) Caracterização do Clube Ténis 

de Mesa de Mirandela; 3) Enquadramento da Prática Profissional; 4) 

Realização da Prática Profissional; 5) Reflexão Crítica e Conclusão. 

A realização deste estágio profissionalizante resultou numa experiência 

enriquecedora e fundamental para o processo de formação do estagiário no 

âmbito da conclusão do Mestrado em Gestão Desportiva. 

Em concreto, a nossa aprendizagem centrou-se no conhecimento da riqueza e 

complexidade da vida de um clube; na aquisição de competências técnicas na 

fase de operacionalização dos eventos; na busca de conhecimento através de 

pesquisas bibliográficas; pelo desenvolvimento de competências pessoais; pela 

perseverança e vontade de aprender; pelo espirito crítico; e pelas propostas 

apresentadas, na procura de soluções.  

O tempo que mediou o início e o fim do estágio traduziu-se numa enorme 

transformação positiva em matéria de conhecimento e experiencia profissional. 

Acreditamos que este estágio profissionalizante nos forneceu as ferramentas 

necessárias para enfrentar os desafios do futuro, no que à gestão desportiva 

diz respeito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ASSOCIATIVISMO, CLUBE TÉNIS DE MESA DE 

MIRANDELA, EVENTOS, GESTÃO DESPORTIVA, MUDANÇA. 
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ABSTRACT 

 

This work is a report of work experience, and performed as part of the Master in 

Management conclusive Sporty, attended the School of Sport, University of 

Porto. The internship took place at Club Table 

Tennis Mirandela, between September 2011 and May 2012, having 

as main object of intervention monitoring the sporting organization, in order 

to realize their human dynamics, organizational, methodological and sport, 

through contact personal, professional and observation of the club. 

Alongside was necessary to conduct a literature review on various topics, in 

order to justify the sedimentary and practical experiences. 

The structure of this internship report is divided into five chapters, namely:  

1) Characterization of Living Stage, 2) characterization of the Table 

Tennis Club of Mirandela; 3) A Framework for Professional Practice, 

4) Realization of Professional Practice; 5) Critical Reflection and Conclusion. 

The completion of this training period resulted in enriching 

experience and fundamental to the process of the trainee in the completion of 

the Master in Sports Management. 

In particular, our learning focused on knowledge of the richness and 

complexity of life as a club, the acquisition of technical skills in 

the operation phase of the event, in the pursuit of knowledge through library 

research, the development of personal skills, perseverance and willingness to 

learn, the critical spirit, and the proposals made in the search for solutions. 

The time between the beginning and the end of this Master Management, 

becomes on a huge transformation positively in maters on knowledge and 

professional experience. We believe, that Master Management given us the 

tools necessarily to face the challenges in future, in matters on Management of 

sport.         

 

 

KEYWORDS: ASSOCIATIONS, SPORTS CLUB OF TABLE TENNIS 

MIRANDELA, EVENTS, SPORTS MANAGEMENT, CHANGE. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
No mundo de hoje, as sociedades contemporâneas caracterizam-se pela 

constante mutação. Mudam-se os gostos, os interesses e as necessidades. 

Assiste-se a verdadeiras alterações sociais, contextualizadas num mundo onde 

os processos tecnológicos e científicos se assumem como um verdadeiro e 

indiscutível factor impulsionador de mudança, desencadeando fenómenos que 

interagem na criação de novos contextos sociais, económicos e culturais, 

originando novas mentalidades e diversificados padrões de comportamento 

(Constantino, 1998). 

Neste sentido, o desporto, inerente às sociedades desde todos os tempos, 

também, não escapa a estas alterações e desenvolvimentos. Actualmente, 

falar de desporto é falar de uma realidade que está em permanente evolução, 

mutação e transformação.  

O desporto é hoje, um reflexo da própria modernidade. O desporto do tempo 

livre, da educação, da manutenção, da recuperação e reeducação, da melhoria 

da saúde, de recomposição da capacidade física do trabalho, do espectáculo e 

do profissionalismo, invadiu a realidade social. 

No dizer de Cunha (1997), o desporto ultrapassa hoje as suas próprias 

fronteiras, entrecruza-se com todo o fenómeno social, pelas pessoas, paixões, 

interesses, frustrações, ambições, valores sociais e económicos, concepções 

de vida e de desenvolvimento que mobiliza.  

Por consequência, o movimento associativo depara-se, actualmente, com 

desafios e oportunidades que exigem uma resposta capaz e um espirito de 

mudança, a que nem sempre a sua estrutura se consegue adaptar. 

A incerteza, a insegurança e a instabilidade fazem parte do quotidiano das 

organizações da sociedade deste tempo, não sendo a organização desportiva 

nenhuma excepção. Devido às implicações socioeconómicas de hoje, o jovem 

não encontra na família eco para desenvolver as capacidades que possui. É ao 

Clube, entre outros, que compete preencher esta lacuna, criando alternativas, 

auxiliado pelas autarquias e organizações locais, que promovam actividades 

desportivas. 
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Devido a estas novas exigências, torna-se necessário tomar decisões de 

gestão e estratégia, por forma a encontrar as melhores soluções para os 

problemas críticos das organizações e sua sustentabilidade ao longo da sua 

vida.  

A gestão especializada em estruturas mais complexas, decorrente dos tempos 

modernos, não pode negligenciar o todo. Com efeito, o processo de gestão de 

uma organização desportiva não pode ser o mero somatório de diversas 

gestões especializadas, mas sim a integração de todas numa gestão global. 

Contudo, não deixa de haver necessidade de existir uma gestão onde estejam 

integradas todas as funções da gestão a par de processos de gestão 

funcionais, realizados por especialistas. É também, na dinâmica entre o micro 

sistema e macro sistema que tem de se encontrar o paradigma da gestão do 

desporto (Pires, 1995a). 

Torna-se necessário conhecer os pontos fortes e as limitações da organização, 

para que a implementação da estratégia a adoptar seja a mais adequada e 

com maior potencialidade de êxito. 

Para Carvalho (1998), o movimento associativo, no seu todo, e em particular os 

pequenos Clubes desportivos de bairro e aldeia, constituem uma dimensão 

fundamental da vida social e naturalmente, da vida desportiva.  

Perceber o Clube desportivo, que representa a célula do movimento 

associativo, à luz dos conhecimentos adquiridos no 1º ano do Mestrado; 

participar nas actividades e na vida do Clube como parte integrante; ficar 

preparado para assumir as funções de gestor desportivo em qualquer situação, 

são os desideratos deste estágio profissionalizante, realizado no Clube Ténis 

de Mesa de Mirandela, um Clube de sucesso a nível nacional, apesar de ser 

um Clube do interior de Portugal Continental, com todas as assimetrias 

regionais de desenvolvimento existentes.  

 

 



Caracterização das condições do estágio 
 

 

 17 

 

 
1. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 

 

1.1. Âmbito do Estágio  
 
O estágio profissionalizante, que se segue, foi realizado com vista à obtenção 

de grau de Mestre em Gestão do Desporto, ao abrigo do Decreto-Lei nº 

74/2006, de 24 de Março, no Clube Ténis de Mesa de Mirandela doravante 

designado CTM, ao abrigo de protocolo com a Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, doravante designada FADEUP e decorreu entre 1 de 

Setembro de 2011 e 31 Maio de 2012 com a duração aproximada de 500 

horas.  

O estágio foi supervisionado pela Professora Doutora Maria José Carvalho, 

docente na FADEUP do Mestrado em Gestão Desportiva, Subcoordenadora do 

Gabinete de Gestão Desportiva da mesma Faculdade e orientado pelo prof.º 

Isidro José Mata Borges, Presidente da Direcção do Clube, CTM, entidade 

acolhedora do estágio e dirigente desportivo de reconhecida qualidade, 

detentor de um profundo conhecimento/ currículo na modalidade de Ténis de 

Mesa a nível nacional e internacional. 

A oportunidade de realizar esta experiência profissionalizante no CTM foi 

seleccionada pelo estagiário, que através de contacto pessoal com o 

Presidente do Clube, o Prof.º Isidro Borges, viria a aceitar a função de 

orientador. O estágio foi oficializado entre a Supervisora, a Prof.ª Maria José 

Carvalho, da FADEUP e o orientador, o prof.º Isidro Borges, Presidente da 

direcção do CTM, através de contacto entre ambos. 

 

1.1.1.  Condições do Estágio  

O estágio profissionalizante foi realizado durante a época competitiva do CTM, 

de 1 de Setembro de 2011 a 31 de Maio de 2012, entre as 17:00 horas e as 

20:00 horas e aos fins-de-semana, com a realização dos jogos do Clube.  

O horário de funcionamento do CTM é das 10:00 horas às 12:00 horas para 

treino dos profissionais e das 17:00 horas às 20:00 horas, para o treino de 
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todas as categorias envolvidas em competição, e contando já com a presença 

do Orientador/Técnico/Presidente do Clube, o prof.º Isidro Borges. 

O Clube possui uma sala de reuniões e uma outra adjacente para o serviço 

administrativo, que funciona às segundas, quartas e sextas, das 17:30 horas às 

19:30 horas. 

Ao estagiário, foram disponibilizadas boas condições de trabalho.   

 

1.2. Objectivos do Estágio Profissionalizante  
 

Objectivos gerais:  

• Enquadrar o conhecimento adquirido do 1º ano do mestrado, de cariz 

teórico, na prática real; 

• Acompanhar o funcionamento do Clube, no sentido de perceber as suas 

dinâmicas, humanas, organizacionais, metodológicas e desportivas, 

através do contacto pessoal, profissional e da observação, da entrevista 

e do registo diário das suas actividades;  

• Participar nas competições desportivas, realizadas durante o tempo de 

duração do estágio profissionalizante. 

 

Objectivos específicos:  

• Caracterizar as condições do Estágio Profissionalizante; 

• Caracterizar o concelho de Mirandela;  

• Caracterizar o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela; 

• Organização de Eventos (jogos): Acompanhar e colaborar no 

planeamento e organização dos jogos oficiais, em eventos locais e 

nacionais, e na organização das viagens das equipas;  

• Elaborar relatórios das actividades.  
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1.3. Metodologia 
 

No seguimento dos objectivos referidos, torna-se importante perceber e 

acompanhar as acções que são desenvolvidas pelo CTM, no âmbito da gestão 

desportiva, da organização, dinamização e fomento da modalidade do Ténis de 

Mesa, a nível local e nacional.  

Para esse efeito, procedeu-se ao longo dos nove meses de estágio, à 

observação, relato, pesquisa e participação das actividades desenvolvidas pelo 

Clube. Essas acções e experiências constituirão um elemento chave para a 

posterior elaboração do relatório de estágio.  

A utilização de uma disposição gráfica do tempo tem por objectivo, auxiliar na 

gestão e controlo dos trabalhos. Porém, como representa uma mera estimativa, 

deve ser adaptado constantemente às características da situação real. 

Abaixo, no cronograma do plano de estágio é apresentado graficamente o 

planeamento inicial desta experiência profissionalizante no CTM.  

 

                             Meses                   
Actividades 

2012 2011 

Jan.  Fev. Março  Abril Maio Set. Out. Nov. Dez. 

              Integração no grupo de 
trabalho. Conhecimento 
generalizado do Clube.                         
Colaboração e promoção 
das actividades do CTM. 
Recolha de dados.                         

Tratamento de dados. 
                        

    FIGURA 1: Cronograma do plano de estágio no CTM  
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1.4. Finalidade e Processo de Realização do Relatório 
 

A elaboração deste relatório de estágio tem como finalidade realizar uma 

exposição de forma escrita, objectiva e minuciosa, todos os aspectos 

relevantes referentes à actividade desenvolvida pelo estagiário durante o 

estágio no CTM. 

Foram várias as fontes de informação utilizadas no processo de realização do 

relatório: da simples consulta das normas e orientações para a redacção e 

apresentação de dissertações e relatórios do conselho científico da 

Universidade do Porto, passando pela pesquisa na biblioteca da Faculdade de 

Desporto, doravante designada por (FADE), na biblioteca da Universidade de 

Trás-os-Montes, doravante designada por (UTAD), na biblioteca municipal de 

Mirandela, pela consulta de dissertações de mestrado no gabinete de Gestão 

Desportiva da FADE, pela consulta de documentação interna do CTM, e ainda 

a pesquisas pela Internet em “sites” oficiais, quando necessário.  
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2. CARACTERIZAÇÃO DO CLUBE TÉNIS DE MESA DE 

MIRANDELA 
 

2.1. A origem do CTM 

Cada vez mais os projectos, associações e os clubes desportivos devem 

trabalhar, assentando a sua actividade ao serviço de quem deles necessita e, 

simultaneamente, de quem deles muito espera na difícil tarefa de contribuir 

para que a sociedade seja mais solidária e tenha melhores condições. 

Ao mesmo tempo, é muito importante que o trabalho e as actividades a 

desenvolver sejam não só planeadas mas, principalmente, sejam objecto de 

um planeamento estratégico no tempo e pelos seus objectivos que cada vez 

mais sejam no sentido de uma interacção global, tendente a aproveitar 

recursos e servir de facto o colectivo.  

Foi com base nestes pressupostos que nasceu o CTM, um clube virado para a 

comunidade e que representa a afirmação da sua comunidade em Portugal e 

no mundo através da participação dos seus atletas em várias partes do 

Planeta, o que para uma pequena cidade do interior e do País, é 

surpreendente. 

 

2.1.1. História do Clube 

No dia da constituição do CTM, em 15 de Setembro de 1991, o Ténis de Mesa 

era já um desporto praticado em Mirandela há mais de 10 anos, em moldes 

pouco organizados, na colectividade onde se encontrava inserido - Sport Clube 

de Mirandela - cujo projecto de expansão era inexistente, e que a continuar 

assim, provavelmente ditaria o desaparecimento da modalidade de Ténis de 

Mesa em Mirandela 

Perante a possibilidade de extinção da modalidade ou a aposta num projecto 

inovador, credível que gerasse consensos e desenvolvimento, nasceu um 

clube novo. Foi assim que nasceu o Clube Ténis de Mesa de Mirandela, com o 

lema “Pelo Desporto por Mirandela”.  
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 1ª Comissão Instaladora do CTM:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 2: Comissão Instaladora do CTM 

 

Após a constituição dos órgãos sociais, o CTM foi fundado em 23 de Outubro 

de 1991, há apenas 20 anos, com o objectivo de proporcionar aos habitantes 

da sua cidade e do concelho de Mirandela condições para o desenvolvimento 

integral dos jovens nos aspectos desportivos, culturais, recreativos e sociais, 

bem como a promoção da saúde, com fortíssima incidência numa modalidade, 

o Ténis de Mesa, e o Basquetebol que mais tarde se extinguiu. 

Desde então, o CTM cresceu de uma forma vertiginosa, não só ao nível das 

infra-estruturas, como ao número e nível dos praticantes, o que se reflecte no 

palmarés actual, em que é um dos principais clubes do Ténis de Mesa nacional 

como o comprovam as participações nos campeonatos nacionais, desde a 1ª 

divisão até à 3ª divisão. Acrescentam-se os vários títulos nacionais, as várias 

participações na liga dos campeões e as quase 700 internacionalizações de 

jovens nascidos, criados e formados desportivamente em Mirandela, em 

Presidente 
Isidro José Mata 

 

Vice-Presidente 
António Martins dos 

Santos 

1ºSecretário 
Joaquim Eugénio 

 

2ºSecretário 
Manuel Fernando Soares 

Correia 
 

1ºTesoureiro 
Carlos Manuel Pinto 

2ºTesoureiro 
José Manuel do 

Nascimento Policarpo 

Vogais 
António Costa e Paulo Pedroso 
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representação do nosso país, nas várias provas em que Portugal participa e 

nos mais variados lugares do mundo. 

 

2.1.2. Histórico dos Rankings 

Vejamos agora o ranking dos clubes em Portugal, em toda a história do Ténis 

de Mesa que, como se sabe, é uma modalidade Olímpica desde 1988. 

QUADRO 1: ranking geral de Clubes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

QUADRO 2: ranking Feminino de Clubes             QUADRO 3: ranking Masculino de Clubes 

 

RANKING GERAL CLUBES 

1 SPORTING C.P. 120 

2 C.T.M.MIRANDELA  73 

3 S.L.BENFICA 64 

4 ESTRELA AMADORA 36 

5 CÃMARA LOBOS 32 

6 C.D.SÃO ROQUE 25 

7 CASA PIA A.C. 22 

8 G.D. ESTREITO 20 

9 A.R.NOVELENSE 15 

10 F.C.PORTO 13 

RANKING FEMININO CLUBES 

1 C.T.M.MIRANDELA 64 

2 SPORTING C.P. 32 

3 CAMARA LOBOS 27 

4 CASA PIA A.C. 21 

5 S.L.BENFICA 16 

6 ESTREITO 16 

7 ALA GONDOMAR 10 

8 F.C.PORTO 7 

9 CTM CHAVES 7 

10 PAÇO D’ARCOS 6 

RANKING MASCULINO CLUBES 

1 SPORTING C.P. 88 

2 S.L.BENFICA 48 

3 ESTRELA AMADORA 32 

4 C.D SÃO ROQUE 25 

5 A.R.NOVELENSE 14 

6 C.T.M.MIRANDELA  9 

7 C.F.BELENENSES 8 

8 C.D.MARCO 8 

9 S.L. ÀGUIAS 8 

10 A.C.M. MADEIRA 8 
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Como se pode observar, e analisando em primeiro lugar o ranking geral dos 

clubes, que desde sempre figuram na galeria dos melhores de Portugal temos 

que, o CTM se situa no segundo lugar absoluto, apenas superado pelos 

“monstros” do desporto em Portugal como é o Sporting Clube de Portugal, 

aparecendo o Sport Lisboa e Benfica na terceira posição. Lembramos que o 

CTM só com 20 anos de vida tem escrito as suas páginas na história do Ténis 

de Mesa que, como se sabe, é modalidade organizada de utilidade pública em 

Portugal desde os anos 40 do seculo XX. 

Outro aspecto importante é saber que de entre os dez clubes “mais” do Ténis 

de Mesa Português, quatro são autênticos ícones do desporto em Portugal, 

três são da ilha da Madeira, uma região que tem tido apoios incomparáveis e 

sem exemplo no nosso país e o CTM aparece de forma ilustre no segundo 

lugar. 

Quanto ao ranking das equipas masculinas o CTM está no 6º lugar absoluto, 

apenas atrás de poucos históricos do desporto em Portugal. 

Por último, uma referência para o ranking das equipas femininas para dizer que 

o CTM, com apenas 20 anos de existência, é já o maior e o melhor de Portugal, 

deixando o segundo classificado o Sporting, a 32 títulos. 

Por isto, pode afirmar-se que o CTM detém há já alguns anos a hegemonia do 

Ténis de Mesa Feminino em Portugal e com o estatuto de ter sido o único clube 

a obter o octo-campeonato. 

É também de realçar que nos últimos 10 anos, a equipa feminina do CTM 

ganhou 9 Campeonatos da 1ª Divisão, 9 Taças de Portugal e 9 Supertaças. 
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Assembleia Geral 

Presidente 
1ºSecretário 
2º Secretário 

Direcção 

Presidente 

2 Vices-Presidentes 

1 Tesoureiro 

1 Secretário 

6 Vogais 

Conselho Fiscal  
Presidente 

Vice-Presidente 
Relator 

2.2. Elementos Desportivos 
 

2.2.1. Constituição dos Órgãos Sociais para o Triénio de 

2010/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA 3 – Corpos Sociais para o Triénio 2010/2013 

 
 

2.2.2. Funções dos Corpos Sociais/Departamento 

Presidente – Isidro José Mata Borges – Departamento de Ténis de Mesa 

Nacional e Departamento de Comunicação 

Tem por obrigação estatutária representar o clube em todas as situações. No 

papel de director, é o coordenador de toda a equipa directiva e o principal 

zelador por todas as áreas de intervenção. Integra e dinamiza ainda o sector de 

comunicação e Informação das actividades. Coordena também o 

relacionamento com a imprensa regional, nomeadamente, com os jornais e 

rádios locais. 
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No Departamento de Ténis de Mesa Nacional assegura a relação com as 

Associações e FPTM e tem a seu cargo, o planeamento, coordenação e 

articulação dos Campeonatos Nacionais de Equipas – Seniores.  

Para além da sua actividade na equipa directiva, é o Coordenador Geral da 

Equipa Técnica, tendo a seu cargo a definição da estratégia desportiva global 

do clube, bem assim como, a organização e o funcionamento dos sectores da 

Formação/Iniciação e Alta Competição/Especialização.  

Como elemento da Equipa Técnica, é treinador do sector de Formação. 

 
Vice-Presidente – Jorge Carlos Gonçalves do Nascimento – Departamento 

Ténis de Mesa Nacional 

Por inerência do cargo, deve substituir o Presidente sempre que a situação o 

exija. Como elemento da Equipa Técnica, é o treinador responsável pela 

equipa da 3ª Divisão Masculina e treinador do sector de Formação.  

No Departamento de Ténis de Mesa Nacional, tem como função, assegurar a 

parte logística dos encontros a realizar em nossa casa, coordenando para isso, 

a instalação das condições para a realização dos encontros. Coordena também 

o sector do Apetrechamento, na vertente dos materiais de jogo (Mesas, redes, 

robot, separadores, borrachas, colas e bolas). 

 

Vice-Presidente – Joaquim Eugénio Pedroso Fins – Departamento de Ténis 

de Mesa Nacional 

Por inerência do cargo, deve substituir o Presidente sempre que a situação o 

exija. Como elemento da Equipa Técnica, é treinador do sector de Formação.  

Integra o Departamento de Ténis de Mesa Nacional, com a função, de 

assegurar todas as inscrições: 

o Do clube, como inscrição anual na F.P.T.M; 

o De atletas, treinadores e delegados na F.P.T.M; 

o Das equipas, para participação nos diversos Campeonatos Nacionais; 

o De atletas, para participação em Campeonatos Nacionais; 

o De atletas, para participação em Campeonatos Regionais; 

o De atletas, para participação em Torneios Abertos. 
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Assegura o Planeamento e Organização para participação nos Campeonatos 

Nacionais e Regionais, bem ainda como, em Torneios Abertos Nacionais. 

Organiza e coordena também o sector do Apetrechamento, no que diz respeito 

ao vestuário.  

 
Secretário – Cristiana Isabel Dias Barreira Borges – Departamento Educativo e 

Departamento de Comunicação 

Por inerência do cargo, secretaria as reuniões da Direcção. Vai fazer um 

estudo e apresentar uma proposta de reformulação do Regulamento Geral 

Interno de forma a dar-lhe um formato mais actual e adequado com a realidade 

do clube. Assegura o Departamento Educativo com a organização e articulação 

da Sala de Estudo/ATL e, integra ainda, o Departamento de Comunicação e 

Informação, mais concretamente, no sector de informação geral, entrevistas e 

colunas sociais. 

 
Tesoureiro – Marco Luís Borges Marujo – Departamento de Imagem 

Por inerência do cargo, deveria assegurar os serviços de Tesouraria. No 

entanto, por ser um sector entregue ao Técnico Oficial de Contas, Aníbal 

Sousa, as mesmas serão supervisionadas pelo Presidente do Conselho Fiscal. 

Vai assegurar o Departamento de Imagem que tem a ver com aspectos ligados 

à preservação, promoção, organização e divulgação de aspectos como: o 

painel exterior do CTM, a Galeria dos Notáveis, Fotografias das Equipas, 

Fotografias das Galerias, elaboração de Cartazes e produção de Vídeos e CD’s 

promocionais. Como elemento da Equipa Técnica, é treinador do sector de 

Formação.  

 
Isidro Borges – Departamento de Marketing e Publicidade 

Tem a seu cargo o Departamento de Marketing e Publicidade. Assegura a 

ligação do colaborador Rui Barbosa ao Projecto e ainda, a produção, instalação 

e recebimento das respectivas publicidades.  

Deverá ser o grande impulsionador de um departamento agressivo e 

ambicioso. Para isso, deveremos ter um conjunto de produtos diversificados e 

estudar formas de atingir novos mercados. Sendo grande a ambição e a 
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necessidade de criarmos cada vez mais receitas, deverá promover e incentivar 

as ajudas e interacções necessárias para a maior e melhor concretização dos 

objectivos. 

 
Isidro Manuel Mata Borges – Departamento de Ténis de Mesa Internacional 

Tem a seu cargo o Departamento de Ténis de Mesa internacional. 

Planeamento, inscrição e participação em provas internacionais, bem assim 

como, organização e coordenação dos projectos individuais dos atletas, 

considerados de Especialização/Alta Competição. Estão ainda consideradas 

neste sector a participação em provas e estágios nacionais e internacionais. 

Como elemento da Equipa Técnica é treinador do sector de Alta 

Competição/Especialização, trabalhando directamente com o Kong Guoping, 

sendo ainda o treinador responsável da equipa da 1ª Divisão Masculina. 

 
José Paulo Carvalho da Costa Pinto – Departamento Comercial 

Tem a seu cargo o Departamento – CTM - COMERCIAL. Sendo um projecto 

que está a dar os primeiros passos necessitará por certo, de ideias e muita 

vontade para fazer o que nunca foi feito. O CTM Comercial pretende ser o 

sector de venda dos produtos que digam respeito ao merchandising, 

equipamentos ou materiais de jogo e outros. 

Neste mar de ideias que irão aparecer, poderemos desde logo considerar a 

hipótese da implementação do CTM no NORdeste, com a venda de realização 

de jogos noutras cidades, das equipas do nosso clube, na situação de visitado.  

Poderemos começar a pensar na criação de uma empresa que possa exportar 

produtos para venda no estrangeiro, bem assim como de importação de 

produtos, para venda em Portugal.  

Outra ideia, será a criação de condições para servirmos e vendermos alguns 

produtos, bebidas e comidas, durante a realização dos jogos em casa. Esta 

ideia, para além do lucro que poderá efectivamente proporcionar, vai permitir 

ao espectador uma permanência no nosso pavilhão muito mais agradável. 

Vai fazer parte da Equipa Técnica, no sector de Formação. 
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João Manuel Gomes Pinheiro Balsa Sequeira – Departamento Jurídico 

Tem a seu cargo o Departamento Jurídico do nosso clube. Terá por função 

prestar esclarecimentos, aconselhamentos e assegurar o melhor 

funcionamento do clube em todos os aspectos de natureza jurídica. Pode ainda 

com a sua acção, proporcionar ganhos e proveitos que anteriormente não se 

efectivavam, por inexistência de informação competente e qualificada. Também 

agora criado, poderia desde já iniciar a sua acção, com a realização do 

processo para obtenção do Estatuto de Utilidade Pública por parte do nosso 

clube. Lembro que, por acção de um dirigente, Fernando Cristóvão, estivemos 

há uns anos quase a obtê-lo mas, por deficiência e desorganização dos 

serviços administrativos, não foi possível concluir.  

Outra ideia que, poderá ser interessante, é o registo da marca – CTM e outra 

ainda, será fase exploratória para a criação do C.T.M. Comercial, enquanto 

empresa com personalidade jurídica. 

 

João Maria – Departamento de associados 

Tem a seu cargo o Departamento dos Associados do clube, em todas as suas 

componentes. Reformular processos e criar novos conceitos e procedimentos 

pode ser o grande desafio. Sabendo que, este sector conseguiu em tempos 

funcionar com alguma organização, temos a certeza que muito há a fazer 

dentro dos considerados procedimentos convencionais. Será legítimo ter a 

ambição de observar cada mirandelense como potencial associado, tanto por 

uma ligação afectiva, como por uma ligação comercial.  

Neste sentido, através de acções precisas e determinadas, precisamos de 

alargar a base de angariação de novos associados. Por outro lado, será 

também importante reiniciar o relacionamento o mais estreito possível, dando 

corpo a uma boa relação afectiva. 

No aspecto comercial, poderemos introduzir o – CARTÃO CTM – em que o 

conjunto de benefícios, consiga pagar a sua cotização anual. Neste particular e 

depois de alguns contactos, não parece que a implementação do CARTÃO 

CTM seja de grande dificuldade. Necessita para isso de um trabalho 

sistemático e organizado. 
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Cristiano Alexandre Fevereiro Ricardo – Departamento de Instalações 

Tem a seu cargo o Departamento das Instalações do clube. Neste contexto, é 

da maior importância a boa manutenção das instalações sociais e desportivas 

do clube e, muito principalmente, conseguir concluir a 1ª Fase das obras de 

recuperação do Pavilhão da Reginorde, previstas desde 2008 e que, a seguir 

se indicam: 

o Aquisição e colocação de um sistema de Ar Condicionado que coloque a 

temperatura no verão sobre os 22º graus centígrados e, no inverno, por 

volta dos 18º graus centígrados; 

o Aquisição e colocação de 3 portas, sendo duas colocadas por dentro das 

actuais portas exteriores em fole e outra que dá acesso da sala contígua, 

para o WC masculino; 

o Reformulação e alargamento dos actuais balneários existentes; 

o Criação de WC para o público; 

o Aquisição e instalação de internet, Vídeo Projecção e Vídeo Vigilância; 

Depois de concluída a 1ª Fase das obras, deve iniciar-se a 2ª Fase, em 

parceria com a Câmara Municipal e demais entidades locais, regionais e 

governamentais, para a criação de um conjunto de infra-estruturas tais como: 

o Criação de condições de alojamento para atletas, treinadores e directores 

para a realização de estágios; 

o Criação de um ginásio para ser utilizado por atletas e outros utentes; 

o Criação de salas para desenvolvermos novas valências; 

o Criação de um espaço/museu do CTM; 

o Adaptação e criação das condições para o CTM Comercial. 

 

2.2.3. Recursos Humanos 
 
O CTM Mirandela tem actualmente cerca de 320 sócios e tem apenas uma 

modalidade, o ténis de mesa. 

Os serviços administrativos, que outrora eram assegurados por uma 

funcionária remunerada são actualmente atendidos pela secretária da direcção 
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e do departamento de comunicação e informação, a Prof.ª Cristiana Borges, de 

forma voluntária, às segundas, quartas e sextas-feiras. 

A guarda do pavilhão está a cargo da Câmara Municipal que é sua proprietária, 

bem como os serviços de limpeza. 

De referir que todos os colaboradores do clube fazem parte dos corpos sociais 

e nenhum se encontra empregado nesta instituição, uma vez que todas as 

pessoas que colaboram nesta colectividade o fazem fora do seu horário de 

trabalho em regime de voluntariado. 

Nas actividades do clube, estão envolvidas pessoas de ambos os sexos e de 

todas as idades. 

 

2.2.4. Departamentos  

 
QUADRO 4: Departamentos do CTM 

Associados João Maria 

Comercial Paulo Pinto 

Comunicação e informação Isidro Borges e Cristiana Borges 

Educativo Cristiana Borges 

Imagem Marco Marujo 

Instalações Alexandre Ricardo 

Jurídico João Cerqueira 

Marketing e publicidade Isidro M. Borges 

Ténis de mesa nacional Jorge Carlos/Joaquim Fins 

Ténis de mesa internacional Isidro M. Borges 

  

 
2.2.4.1. Departamento de Ténis de Mesa Internacional, 2011/2012 

 
Tem no seu Director (Presidente do clube) a pessoa que gere a modalidade 

como coordenador geral. É apoiado por outros 3 coordenadores. 
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QUADRO 5: Coordenação do CTM 

COORDENAÇÃO 
Geral Isidro Borges 

Alta competição Kong Guoping 

Especialização Isidro M. Borges 

Formação Xie Juan 

 

A componente técnica é assegurada por 7 técnicos, dos quais 4 são também 

da coordenação. 

 
QUADRO 6: Treinadores do CTM 

TREINADORES 

Alta competição Especialização Formação 

Kong Guoping Isidro M. Borges 

Xie Juan 

Jorge Carlos 

Isidro Borges 
Joaquim Fins 
Paulo Pinto 

 

Quanto ao número de atletas são nos respectivos escalões os seguintes: 

 
o No escalão de Iniciados, 8 federados, 2 masculinos e 6 femininos, com 

uma média de idades de 8 anos e uma média de 2 anos de prática; 
 

o No escalão de Infantis, 5 federados, 3 masculinos e 2 femininos, com 

uma média de idades de 10 anos, e uma média de prática de 3 anos; 
 

o No escalão de Cadetes, 4 federados, 1 masculino e 3 femininos, com 

uma média de idades de 13 anos, e uma média de prática de 5 anos; 
 

o No escalão de Juniores, 7 federados, 4 masculinos e 3 femininos, com 

uma média de idades de 16 anos, e uma média de prática de 8 anos; 

o No escalão de Seniores, 9 federados, 3 masculinos e 6 femininos, com 

uma média de idades de 27 anos e uma média de 18 anos de prática. 
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2.3. Recursos Materiais 

 
2.3.1. Instalações 

 
Cada vez mais a gestão de equipamentos tem influência na nossa civilização, 

com constantes intervenções das forças politicas, económicas e sociais. 

Existem várias formas de sentir o espaço desportivo, cada uma delas com as 

suas especificidades e com as suas necessidades: do ponto de vista do atleta, 

pelas condições apresentadas para a prática desportiva; do ponto de vista do 

espectador, pelas condições proporcionadas em termos de visualização do 

acontecimento em causa; do ponto de vista do gestor, pelas condições 

proporcionadas ao sucesso. 

O espaço desportivo pode ser caracterizado de diferentes formas: aspecto e 

estética exterior das instalações e respectiva área envolvente, infra-estruturas e 

funcionalidade dos espaços, qualidade estética, funcionalidade, dimensão do 

espaço, segurança, visibilidade, acústica, climatização/ventilação, iluminação. 

Até 2008, o CTM não tinha instalações próprias. O funcionamento do clube e 

os treinos dos atletas dos vários escalões desenrolavam-se numa sala cedida 

pela associação humanitária dos Bombeiros Voluntários de Mirandela, e as 

competições realizavam-se no pavilhão do Inatel, o que naturalmente limitava a 

actividade do clube em sectores essenciais como o da formação e captação de 

atletas e mesmo ao nível da organização interna do clube, o que provocava 

naturais angústias e constrangimentos.  

Desde que a Câmara Municipal de Mirandela, cedeu a título de comodato e por 

um prazo de 20 anos, renovável por iguais períodos, um dos Pavilhões de 

exposições da Reginorde, ao abrigo de protocolo de delegação de 

competências e gestão do pavilhão A, o que aconteceu no dia 16 de Maio de 

1998, e constitui um marco histórico na vida do CTM que a partir dessa data, e 

apesar da necessidade de melhorar as condições do pavilhão, o funcionamento 

geral do clube alterou-se para melhor. 
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FIGURA 4: Vista do exterior das instalações do CTM 

 

 

Com a mudança de instalações, o CTM passou a dispor de um factor essencial 

ao seu desenvolvimento, que são as instalações sociais que nunca antes 

houvera.  

Ao mesmo tempo, as instalações desportivas aumentaram e melhoraram o que 

permitiu que o CTM passasse a ter disponíveis 22 mesas para a prática da 

modalidade, em vez das 10 que havia no espaço anterior. Este facto permitiu 

ao clube poder receber mais crianças, que logo no primeiro ano registou 50 

novas inscrições de crianças até aos 10 anos de idade. 

As instalações do clube englobam uma extensa área de terreno com cerca de 

20.000m2, onde se encontra situado o recinto multiusos de exposições e feiras 

da Reginorde, constituído por vários pavilhões, sendo o pavilhão do CTM 

designado por pavilhão A, com as seguintes características: 
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o Área exterior: 50m x 35m 

o Área de recinto 40m x 20m 

o 2 Balneários, 1 masculino e 1 feminino 

o 1 Secretaria 

o 1 Sala de direcção 

o 1 Sala de formação 

o 1 Sala de técnicos 

o 1 Arrecadação 

 

Para uso dos atletas, o clube dispõe de 3 viaturas de 9 lugares.  

 

 

 
        FIGURA 5: Vista interior das instalações do CTM 
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2.3.1.1. Estrutura do Pavilhão do CTM 2011/2012  
 

      QUADRO 7: Estrutura do Pavilhão do CTM 2011/2012  

 
ZONA 1 

 
Alta Competição / Especialização 

(Kong Guoping) 

 
5 mesas 

 
ZONA 2 

 
Especialização 

(Isidro M. Borges) 

 
3 mesas 

 
ZONA 2 

 
Infantis 

(Xie Juan) 

 
3 mesas 

 
ZONA 3 

 
Formação 

(Jorge Carlos/ Joaquim Fins/Isidro Borges) 

 
6 mesas 

 
ZONA 4 

 
Formação 
Paulo Pinto 

 
5 mesas 
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2.3.1.2. Ocupação do Espaço (Pavilhão) 

 
QUADRO 8: Ocupação do espaço (pavilhão) do CTM 2011/2012 

HORAS SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO 

10.00H 
- 

12.00H 
      

15.00H 
- 

17.00H 
      

17.00H 
- 

20.00H 
      

 

• Competição 

• Especialização 

• Formação 

• Grupos ou Associações com Protocolo 

 

 

2.3.2. Projectos Futuros de Infra-Estruturas 
 
O CTM realiza a sua actividade social e desportiva num pavilhão adaptado 

para a prática desportiva e por isso inadequado na sua totalidade, para o 

evento desportivo. Por isso, o CTM precisa de renovar o pavilhão e para isso 

vai continuar a necessitar do apoio da Câmara Municipal de Mirandela para, 

directa ou indirectamente concluir em 2 fases, projectos para dotar o pavilhão 

de uma melhor funcionalidade, conforto e segurança sendo a 1ª fase das obras 

de recuperação do Pavilhão da Reginorde que consistem: 

 

o Na criação e colocação de um sistema de ventilação de ar quente e frio. 

o Na colocação de 3 portas isolantes. 

o Na reformulação e alargamento dos balneários existentes. 

o Na criação de W.C. para o público. 

o Na criação e instalação de Internet, Vídeo Projecção e Vídeo Vigilância. 
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Depois de concluída a 1ª fase das obras, o CTM proporá numa 2ª fase, em 

parceria com a Câmara Municipal e demais entidades locais, regionais e 

governamentais, a criação de um conjunto de infra-estruturas tais como: 

 
o Criação de condições de alojamento para atletas. 

o Criação de um ginásio para cultura física para os atletas e outros 

utentes. 

o Criação de salas para desenvolvermos novas valências. 

o Criação de um espaço/museu do CTM 

o Adaptação das condições para o CTM Comercial. 
 
 

2.4. Estrutura Orgânica 
 
O CTM encontra-se filiado na Associação de Ténis de Mesa do distrito de 

Bragança, que tem a sua sede em Mirandela e naturalmente na Federação 

Portuguesa de Ténis de Mesa. 

 

2.5. Estrutura Normativa 
 

O CTM é constituído pelos seus estatutos e por um regulamento geral interno.  

No que os estatutos sejam omissos, regerá o Regulamento Geral Interno. 

No (Art.º1º) dos estatutos, a associação denominado “Clube Ténis de Mesa de 

Mirandela”, tem por objecto o fomento e prática de actividades culturais, 

recreativas e desportivas, bem como o desenvolvimento social e promoção da 

saúde. 

São órgãos do Clube Ténis de Mesa de Mirandela: a Mesa da Assembleia-

geral, a Direcção e o Conselho Fiscal (Art.º 3º), sendo a competência e o 

funcionamento da Assembleia-geral prescritos nas disposições legais 

aplicáveis, nomeadamente no Artigo 179º do Código Civil, (Art.º 4º).  

O Conselho Fiscal é composto por três associados e compete-lhe fiscalizar os 

actos administrativos e financeiros da Direcção e verificar as suas contas e 

relatórios. O Conselho Fiscal reunirá, ao menos, uma vez em cada ano 

(Art.º6º).  
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As condições essenciais para a admissão, exoneração e exclusão de 

associados, dependerão do Regulamento Geral Interno, cuja aprovação é da 

competência da Assembleia-geral. (Art.º 7º) 

 

2.5.1. Regulamento Geral Interno 
 

Art.º 4º - São interditas ao CTM Mirandela actividades de carácter político, 

partidário e religioso. 

Art.º 11º - Os corpos gerentes são eleitos em Assembleia Geral por um período 

de 3 (três) anos. 

Art.º 12º - Os membros dos Corpos Gerentes não podem receber quaisquer 

remunerações ou gratificações por serviços que prestem no desempenho das 

suas funções. 

Art. º13º -  

a) – Só podem ser eleitos para os diversos cargos dos Corpos Gerentes 

indivíduos que reúnam as condições seguintes: 

1 – Serem de maioridade; 

2 – Estarem em pleno gozo dos seus direitos civis. 

b) – A falta de apresentação do Relatório e Contas de uma gerência, 

constitui motivos de inelegibilidade dos membros que compõem a 

respectiva Direcção. 

 

Art.º 18º - Nenhum indivíduo pode exercer mais do que um cargo nos Corpos 

Gerentes. 

Art.º 21º - O órgão máximo do CTM Mirandela é a Assembleia Geral, 

constituído pelos membros dos Corpos Gerentes em exercício e pelos sócios 

em pleno gozo dos seus direitos. 
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2.6. Estrutura Económico-Financeira 

 
O CTM rege-se por orçamentos anuais. As receitas são provenientes da 

quotização dos sócios, da frequência dos atletas da formação, de publicidade, 

de subsídios, de donativos e de actividades levadas a cabo pelo Clube. 

Tem o apoio institucional da Câmara Municipal de Mirandela para as diversas 

actividades realizadas, para além dum subsídio financeiro anual. 

Recebe apoios de entidades privadas e da administração pública 

ocasionalmente. 

O orçamento disponível é aplicado em despesas com técnicos e atletas 

contratados, despesas correntes, aquisição de equipamentos, organização de 

actividades e outro tipo de despesas como transportes, inscrições e filiações, 

seguros desportivos, seguros de acidentes pessoais, etc. 

O Clube efectua descontos legais para a Segurança Social e paga os impostos 

legalmente devidos (IVA e IRS). 

As contas são apresentadas anualmente sendo auditadas pelo conselho fiscal. 

 

2.6.1. Plano Orçamental 
 

O Plano Orçamental para a época desportiva de 2011/2012 assenta em dois 

aspectos considerados fundamentais. 

Pelo clima de austeridade que se vive no país e no mundo, o CTM assume 

compromissos de estabilidade e contenção de despesas, principalmente com 

os encargos administrativos e, por outro lado, tudo fará para gerar receitas que 

permitam ao CTM manter os seus princípios fundamentais, nos mais variados 

contextos desportivos, ou seja, aspirar às melhores classificações possíveis 

nos campeonatos nacionais e manter o estatuto da melhor escola de formação 

do ténis de mesa português. 
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2.6.2. Despesas 

 
I - Administração Geral 
………………………………………………………………………..31.000€ 

                      QUADRO 9: despesas da administração geral 

1 Viaturas e Serviços 5.000 

2 Encargos Bancários 6.000 

3 Encargos Administrativos 10.000 

4 Departamento de Marketing e Publicidade 8.000 

5 Departamento de Imagem 1.000 

6 Representações e Outros 1.000 

 
 
II – Ténis de mesa 
……………………………………………………………………….156.000€ 
                    QUADRO 10: despesas do ténis de mesa 

1 Campeonato Nacional 1.ª Divisão Feminina 73.000 

2 Campeonato Nacional 2.ª Divisão Masculina 18.000 

3 Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina 14.500 

4 Campeonato Nacional 3.ª Divisão Masculina 6.500 

5 Torneios Abertos 7.000 

6 Provas Nacionais 6.500 

7 1º Torneio “Alheira de Mirandela” 6.000 

8 Enquadramento Técnico 14.500 

9 Apetrechamento 9.000 

10 Representações e Outros 1.000 
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III – Total Despesas 
………………………………………………………………………187.000€ 
 

2.6.3. Receitas 
 
I - Receitas Gerais 

 
                QUADRO 11: receitas gerais 

1 Câmara Municipal Mirandela 123.000 

2 Junta Freguesia Mirandela 1.000 

3 Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 6.600 

4 Escola de Formação de Atletas 5.000 

5 Taxas e Comparticipações 2.000 

6 Departamento de Associados 3.000 

7 Departamento de Marketing e Publicidade 37.000 

8 Departamento  Comercial 2.400 

9 1º Torneio “Alheira de Mirandela” 6.000 

10 Outras Receitas 1.000 

 
 
II – Total receitas 
…………………………………………………………………………187.000€ 

 

 
2.7. Competições 

 
o Campeonato Nacional 1.ª Divisão Feminina 
o Campeonato Nacional 2.ª Divisão Masculina 
o Campeonato Nacional 2.ª Divisão Feminina 
o Campeonato Nacional 3.ª Divisão Masculina 
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2.7.1. Calendário Geral de Provas 

 
- Supertaça Feminina – José Manuel Amaro 

- Campeonato Nacional da 1ª Divisão Feminina 

- Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina – Norte 

- Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina 

- Campeonato Nacional da 3ª Divisão Masculina – Séria A 

- Taça de Portugal Feminina 

- Taça de Portugal Masculina 

- Top 12 – Jovens 

- Campeonato Nacional Individual Pares e Pares Mistos – Seniores 

- Campeonatos Nacionais de Equipas – Cadetes, Infantis e Iniciados 

- Campeonato Nacional de Equipas – Sub 21 e Juniores 

- Campeonatos Nacionais Individuais, Pares e Pares Mistos – Sub 21 e Juniores 

- Campeonatos Nacionais Individuais, Pares e Pares Mistos – Cadetes 

- Campeonatos Nacionais Individuais, Pares e Pares Mistos – Infantis e Iniciados 

- Campeonatos Regionais Transmontanos de Equipas – Juniores, Cadetes, Infantis 

e Iniciados 

- Campeonatos Regionais Transmontanos Individuais – Juniores, Cadetes, Infantis 

e Iniciados 

- Torneio Aberto “Cidade de Gondomar” 

- Torneio Aberto do Concelho de Vagos 

- Torneio Aberto “Cidade do Seixal” 

- Torneio Aberto do Atlântico da Madalena 

- Torneio Aberto da Póvoa de Varzim 

- Torneio Aberto “Cidade de Gaia” 

- Torneio Aberto Cidade de Vila do Conde 

- Torneio Aberto Cidade de Lourosa 

- Torneio Aberto Cidade de Lisboa 

- Torneio Aberto A.T.M. Porto 

- Torneio Aberto “Alheira de Mirandela” 
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2.7.2. Calendário Competitivo 2011/2012 

 

Calendário 1ª DIVISÃO FEMININA 

 

 
QUADRO 12: Calendário 1ª divisão Feminina  

1ª DIVISÃO FEMININA 

SAB. 24/09/2011 16:00H CTM x G.D. Toledos MIRANDELA 

SEX. 28/10/2011 19:00H G.D. Estreito x CTM MADEIRA 

DOM.  30/10/2011 10:00H A.C.D São João x CTM MADEIRA 

SAB. 05/11/2011 15:00H A.C.M. Madeira x CTM MADEIRA 

DOM 06/11/2011 10:00H C.D. Garachico x CTM MADEIRA 

SAB 12/11/2011 16:00H CTM x Ponta do Pargo MIRANDELA 

SAB 19/11/2011 16:00H CTM x Ala Gondomar MIRANDELA 

SAB 26/11/2011 16:00H CTM x G.D. Estreito MIRANDELA 

DOM 27/11/2011 11:00H CTM x A.C.D. São João MIRANDELA 

SAB 03/12/2011 15:00H G.D. Toledos x CTM AÇORES 

SAB 14/01/2012 16:00H CTM x A.C.M. Madeira MIRANDELA 

DOM 15/01/2012 11:00H CTM x C.D. Garachico MIRANDELA 

DOM  22/01/2012 10:00H Ponta do Pargo x CTM MADEIRA 

SAB 04/02/2012 15:00H Ala Gondomar x CTM GONDOMAR 

SAB 11/02/2012 15:00H ½ Final 1  

SAB 18/02/2012 16:00H ½ Final 2  

SAB 25/02/2012 15:00H Final 1  

SAB 10/03/2012 16:00H Final 2  
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Calendário 2ª DIVISÃO MASCULINA 

 
QUADRO 13: Calendário 2ª divisão Masculina  

2ª DIVISÃO MASCULINA 

SAB. 01/10/2011 16:00H CTM x C. P. Oliveirinha (B) MIRANDELA 

SAB. 15/10/2011 15:00H São Cosme x CTM MAIA 

SAB.  29/10/2011 16:00H CTM x Ala Gondomar MIRANDELA 

SAB. 05/11/2011 15:00H Ginásio Valbom x CTM PORTO 

SAB. 12/11/2011 16:00H CTM x Estrelas Bonfim MIRANDELA 

SAB 26/11/2011 15:00H Madalena x CTM V. N. GAIA 

SAB 03/12/2011 16:00H CTM x G. D. C. Realidade MIRANDELA 

SAB 10/12/2011 15:00H C. P. Oliveirinha (B) x CTM AVEIRO 

SAB. 07/01/2012 16:00H CTM x São Cosme MIRANDELA 

SAB 14/01/2012 15:00H Ala Gondomar x CTM GONDOMAR 

SAB 18/02/2012 16:00H CTM x Ginásio Valbom MIRANDELA 

SAB. 25/02/2012 15:00H Estrelas Bonfim x CTM  P. VARZIM 

SAB.  10/03/2012 16:00H CTM x Madalena MIRANDELA 

QUA. 25/04/2012 15:00H G. D. C. Realidade x CTM PORTO 

SAB 12/05/2012  FASE FINAL  MIRANDELA 

DOM 13/05/2012  FASE FINAL MIRANDELA 

 
Calendário 2ª DIVISÃO FEMININA 

 
QUADRO 14: Calendário 2ª divisão Feminina  

2ª DIVISÃO FEMININA 

SAB. 05/11/2011 16:00H CTM (B) x São Cosme MIRANDELA 

SAB. 26/11/2011 15:00H CTM Chaves x CTM (B) CHAVES 

SAB.  03/12/2011 16:00H CTM (B) x Ginásio Valbom MIRANDELA 

SAB. 07/01/2012 15:00H Ala (B) x CTM (B) GONDOMAR 

SAB. 21/01/2012 15:00H São Cosme x CTM (B) MAIA 

SAB 18/02/2012 16:00H CTM (B) x CTM Chaves MIRANDELA 

SAB 25/02/2012 16:00H Ginásio Valbom x CTM (B) VALBOM 

QUA. 25/04/2012 16:00H CTM (B) x Ala Gondomar (B) MIRANDELA 

SAB. 12/05/2012  FASE FINAL MIRANDELA 
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Calendário 3ª DIVISÃO MASCULINA 

 
QUADRO 15: Calendário 3ª divisão Masculina  

3ª DIVISÃO MASCULINA 

SAB. 08/10/2011 15:00H V. Guimarães x CTM (B) GUIMARÃES 

SAB. 15/10/2011 16:00H CTM (B) x Guilhabreu (B) MIRANDELA 

SAB.  29/10/2011 15:00H C. Vila Real x CTM (B) VILA REAL 

SAB. 05/11/2011 16:00H CTM (B) x C. P. Alvito MIRANDELA 

SAB. 12/11/2011 15:00H C.R.C. Neves x CTM (B) NEVES 

SAB. 26/11/2011 16:00H CTM (B) x Outeirense MIRANDELA 

SAB. 03/12/2012 15:00H C.P.Barroselas x CTM (B) V. CASTELO 

SAB. 10/12/2012 16:00H CTM (B) x V. Guimarães MIRANDELA 

SAB. 07/01/2012 15:00H Guilhabreu (B) x CTM (B) V. CONDE 

SAB. 21/01/2012 16:00H CTM (B) x C. Vila Real MIRANDELA 

SAB. 18/02/2012 15:00H C. P. Alvito x CTM (B) BARCELOS 

SAB. 25/02/2012 16:00H CTM (B) x C.R.C. Neves MIRANDELA 

SAB.  10/03/2012 15:00H Outeirense x CTM (B) GUIMARÃES 

QUA. 25/04/2012 16:00H CTM (B) x C. P. Barroselas MIRANDELA 

SAB. 05/05/2012  FASE FINAL  

DOM. 06/05/2012  FASE FINAL  

 
 
 
 

2.8. Actividades 
 
As actividades desenvolvidas pelo clube estão em consonância com a política 

global, desportiva e social, da sua modalidade, que é a formação de atletas e 

divulgação da modalidade, do clube e da região. 

Destaque de actividades organizadas pelo CTM: 

 
o Campeonatos Regionais Transmontanos de Equipas – Juniores, Cadetes, 

Infantis e Iniciados. 
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o Campeonatos Regionais Transmontanos Individuais – Juniores, Cadetes, 

Infantis e Iniciados. 

o Torneio Aberto “ Alheira de Mirandela”. 

o Magusto 

o Ceia de Natal. 

 

Estas actividades visam determinados objectivos: 

 
o Vivenciar e promover o gosto pela actividade física e desportiva 

o Educar e formar jovens 

o Sensibilizar para a prática desportiva e espirito de grupo 

o Mostrar que o desporto é um meio salutar de convivência e de 

enriquecimento humano 

o Interagir o Clube com a sociedade 

o Promover o Clube e a Cidade de Mirandela. 
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3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
 
No enquadramento da prática profissional caracterizamos o contexto a este 

associado, considerando o Macro contexto, o contexto legal, o contexto 

normativo e o contexto organizacional, bem como a caracterização do concelho 

de Mirandela. 

  

3.1. Macro Contexto  
 
No contexto macro, faremos uma análise aos aspectos do fenómeno 

desportivo, na sua vertente conceptual, histórica, de organização, de gestão e 

do clube desportivo.  

 

3.1.1. Conceito de Desporto 

“O desporto é sempre expressão de noções e conceitos realmente vivos na 

sociedade, determinantes da vida dos homens.”  

Jorge Olímpio Bento in “O Desporto no Século XXI - Os Novos Desafios”  

 
O conceito de desporto tem vindo a sofrer mutações sucessivas ao longo dos 

tempos. Da mesma forma que a sociedade evoluiu, o conceito de desporto 

também evolui em resposta às mudanças sociais e culturais de cada época. 

Como afirma o próprio Jorge Bento (s/d), o desporto expressa as suas 

vertentes que são, talvez, não mais do que consequências directas das 

experiências e factos vividos na sociedade. Logo, o desporto é uma das formas 

de expressão da vida social e, sem dúvida, uma maneira de extravasar a 

rotina, a monotonia e/ou o stress do quotidiano de cada indivíduo. O desporto 

pode, então, ser determinado pelo desenvolvimento da vida em sociedade. 

Assim, podemos afirmar que a história do desporto é intrínseca à cultura 

humana e, se cada homem está situado no tempo, o desporto também está. O 

desporto de ontem não é o desporto de hoje e não será o de amanhã! 
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O desporto actual é mais do que um simples jogo, é competição, é espelho da 

sociedade competitiva em que vivemos.  

Já em todas as recordações históricas que caracterizam o desenvolver do 

desporto, vemos que este tinha uma grande parte de bestialidade e de 

confronto bélico. Só no século XVIII é que o desporto foi desportivizado, para 

que as facções opostas que estiveram em guerra convivessem em paz em 

determinadas partes. Isto leva a que deixe de ver o outro como um inimigo, 

mas como um adversário através de um quadro de regras. A competição, a 

adrenalina que o desporto pode trazer, já era noutros tempos, apreciada.  

Sempre foi necessário introduzir mudanças essenciais na sociedade. O 

desporto, assim como outras áreas, também teve que ultrapassar algumas 

transformações e adequar-se aos tempos modernos. Muitos factores podem 

influenciar esta mudança, isto é, o desporto pode ter que se adequar por 

variadíssimos factores, tais como a situação histórica, o carácter da cultura, a 

estrutura social, entre outros. Mesmo as grandes mutações nas sociedades 

nunca se desenvolvem da mesma forma, pois integram-se num 

desenvolvimento continuado. Assim aconteceu com o desporto: os fenómenos 

das massas mudaram; o espectáculo; os atletas e adeptos; as manifestações; 

as actividades sem esquecer as técnicas e as regras.  

Uma coisa parece nunca ter mudado: o gosto pela competição. Competir com o 

outro como um adversário com um quadro de regras fez com que, a nobreza 

competisse dentro de normas e regras. Segundo Norbert Elias (1985), foi assim 

que nasceu o desporto moderno. A história do desporto tem a ver com a 

desportivização e, cada vez mais, mais se diminui a componente agressiva e 

violenta do desporto, já que as regras vão sendo recriadas.  

O próprio aparecimento da figura do árbitro vem trazer um comportamento 

diferente no desporto que se impõe na regra e na sanção. Já o equipamento 

tem vindo a desenvolver-se para protecção do praticante. Também a 

percepção do jogo foi mudando. Há alguns anos atrás os jogadores tinham que 

ser fortes, agora já é mais pela sua capacidade de destreza, que se salientam. 

Cada vez mais há a necessidade de regras, defendida por Elias, onde o 

controlo é de tal ordem que, se fugir à regra é penalizado.  
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A regulamentação dos desportos evoluiu bastante que até a violência simbólica 

não é permitida. Todo o conjunto de características do desporto, têm assim, 

vindo a mudar por entre os tempos. As necessidades e aspirações dos povos, 

ao longo do tempo, foram diferenciando-se, originando assim, a evolução 

histórica dos povos num progresso contínuo e duradouro. O desporto continua 

a mudar, numa vontade quase própria de se restabelecer a cada dia.  

No princípio em que a ética implica um conjunto de regras ou normas que 

tornam mais claro e suportável a convivência, não só da pessoa para si mas 

sobretudo do eu para com os outros, teremos que considerar o desporto como 

uma actividade muito especial neste campo.  

Com efeito, no desporto, as regras são seguramente um princípio que o tornam 

a si mesmo viável. Não há prática desportiva desordenada ou livre: existem 

sempre objectivos e rumos, que fazem do desporto uma actividade de desafio 

e de confronto. Neste confronto, para com alguém ou para com algo, e neste 

desafio contra alguém ou para com algo, o objectivo parece ser o ilimitado 

dentro de certos limites, a que a ética se propõe definida. Estes limites que a 

ética traz ao desporto, são importantes na sua ligação com o ser humano, com 

a sociedade. E o desporto, desde sempre foi visto como um escape à rotina, 

tem de ter um “travão” como a ética, para não ter consequências caóticas, 

sobretudo quando se entra no campo das altas competições. Contudo, e com 

um tempo cada vez mais modernizado, haverá um maior número de horas 

disponíveis, crescente sedentarização, aumento dos tempos livres, aumento 

das enfermidades físicas e psicológicas que poderão ser (ou não) factores de 

desenvolvimento desportivo. Por outro lado, a sociedade vai exigir grandes 

conhecimentos técnicos e a sua rápida aplicação com eficiência, segurança e 

capacidade para inovar. No campo desportivo, vai ser necessário optimizar o 

treino para melhor se adaptar às exigências do desporto.  

Ao longo da História Desportiva, os conceitos de desporto parecem sofrer 

mutações constantes, sendo difícil encontrar discursos e opiniões 

completamente convergentes entre os diversos autores que estudam esta 

temática.  
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Para uns, o desporto pode ser abordado como o conjunto de técnicas e 

exercícios desportivos salientado aqui, particularmente, a vertente física da 

actividade. Por outro lado, encontram-se identicamente, autores que definem o 

desporto, não sendo apenas e só, uma actividade que, para além do esforço e 

acção do corpo humano, desenvolve similarmente, a vertente social aliada ao 

prazer e lazer de praticar determinado desporto.  

Definir desporto não é tarefa fácil. Contudo, destacamos alguns conceitos de 

autores, nomeadamente, os que mais importância teriam para este estudo 

destacando conjuntamente, os mais recentes para dar actualidade ao 

enquadramento realizado. Um dos grandes estudiosos desta matéria é Pires 

(2005), que apresenta definições de vários autores destacando:  

 Hébert sustenta que o desporto é “todo o género de exercícios ou de 

actividades físicas tendo por fim a realização de uma performance e cuja 

execução repousa essencialmente sobre um elemento definido: uma 

distância, um tempo, um obstáculo, uma dificuldade material, um perigo, 

um animal, um adversário e, por extensão, o próprio desportista”, ou 

seja, este autor defende que o desporto assenta, essencialmente, num 

determinado tipo de exercício físico que tem sempre a si aliado um 

determinado objectivo.  
 

 Bernard Gillet de uma forma abreviada, defende que o desporto “é uma 

actividade física intensa, submetida a regras precisas e preparada por 

um treino físico metódico”. Para este autor, o desporto é um treino 

intenso e disciplinado.  
 

 

 George Magname dá a sua definição de desporto como “uma actividade 

de lazer cuja dominante é o esforço físico, praticada por alternativa ao 

jogo e ao trabalho, praticada de uma forma competitiva, comportando 

regras e instituições específicas, e susceptível de se transformar em 

actividades profissionais.” Magname, defende que desporto é uma 

actividade que integra competição, onde alguns fazem dele a sua 

profissão e que alia, sempre, um determinado sentimento de lazer e 

bem-estar.  
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 David Miller demonstra ter uma perspectiva muito mais contemporânea 

do que será desporto. Este defende que “ (…) no mundo existem cinco 

idiomas fundamentais: o dinheiro, a política, a arte, o sexo e o desporto. 

O curioso é que este último em desenvolvimento crescente desde há um 

século reúne elementos de todos os outros quatro”, isto é, Miller vê o 

desporto como uma actividade que engloba em si vários âmbitos do 

mundo em que vivemos.  

 

Para Abel Correia (2004), o desporto deve ser visto de uma forma aberta e 

flexível. Ele caracteriza-o: “ (…) simultaneamente pelo jogo, (ludismo e prazer), 

pelo adonismo (competição e confronto), pelo movimento (esforço e acção) e 

pela institucionalização (formalização e padronização), em conforme com a 

situação concreta de prática.”  

Todavia, o desporto é também defendido, como sendo uma prática com forte 

carga e influência social, da qual não se pode dissociar. Muitos autores dão, 

então, ênfase a esta ideia.  

É o caso de António da Silva Costa (1993) que define o desporto como um 

fenómeno social, com organizações bem estruturadas e vivido por milhões de 

pessoas através de todo o planeta. Este autor afirma ainda que, o desporto é 

um fenómeno social total que possui afinidades com todas as instâncias 

básicas da sociedade. Logo, a vertente social do desporto é meio integrante do 

mesmo. O autor fala da vivência do desporto por milhões de pessoas e, aqui, 

pode-se inserir o aspecto do mundo do espectáculo desportivo que, a cada dia, 

cativa mais massas.  

Mas, partindo de um conceito mais abrangente (embora não muito recente), a 

Carta Europeia do Desporto (2005) que define desporto como todo o tipo de 

actividade física que pela participação esporádica ou organizada, tenha por 

objectivo expressar ou melhorar a forma física e o bem-estar mental, formar 

relações sociais ou obter resultados competitivos a todos os níveis. (Artigo 2.º 

Ponto 1, alínea a).  
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Ora, verificando o conceito referido, pode-se patentear que este engloba as 

várias vertentes referidas pelos autores, anteriormente, porém num conjunto 

que faz crescer a prática desportiva. A Carta Europeia fala-nos, desta forma, de 

três aspectos para caracterizar desporto:  
 

• “(…) melhorar a forma física e bem-estar mental” , pois é através do 

desporto que, conseguimos extravasar o nosso quotidiano e ter alguns 

momentos de lazer, proporcionando-nos assim, o desporto, um equilíbrio 

salutar entre o aspecto físico e mental do ser humano;  
 

• “(…) formar relações sociais” , portanto aqui, a funcionalidade social do 

desporto  permite  a  relação  entre  as  pessoas,  a  comunicação  e  a  

troca  de experiências, entre outras, fomentando desta forma, a coesão 

social e uma maior integração no meio comunitário;  
 

• “(…) obter resultados competitivos” , já que o desporto, sem esta 

encosta estaria incompleto. É a competição que faz vibrar as massas, é 

o alcançar de determinado objectivo desportivo que motiva o atleta.  

 

Identicamente o Dicionário Larousse caracteriza desporto e define-o como 

prática metodológica de exercícios físicos com a finalidade de aumentar a 

força, destreza e a beleza do corpo.  

Contudo, um dos pareceres mais analisados pertence a G. Pires (1994), que 

interpreta desporto como uma actividade humana composta por cinco 

elementos de conteúdo psicológico, sociológico e organizacional.  

1) Jogo (Componentes Lúdicas): Competição; Sorte; Simulacro; Ordem; 

Desordem; Vertigem; Etc.  

2) Movimento: Força; Velocidade; Resistência; Flexibilidade; etc.  

3) Agonística: (Componentes agonísticas) como Agressividade; Tensão; 

Supercompensação de complemento; Supercompensação de superação; 

Supercompensação de substituição; Exibicionismo; Frustração; etc.  

4) Instituição (Componentes institucionais): Memórias - constituídas por um 

vasto sistema de imagens, de recordações e de emoções.  
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5) Projecto  (componentes do projecto): Uma ideia de projecto é de 

fundamental interesse para uma definição de desporto sob pena do próprio 

desporto se transformar num instrumento de alienação de massas. Uma ideia 

de futuro; Os objectivos; As estratégias; Os programas; Os recursos matérias; 

Os recursos financeiros; A execução; As correcções.  

Em suma, cada uma destas componentes pode assumir uma determinada 

valência e, todas em conjunto, uma configuração específica de acordo com a 

estratégia a adoptar em relação ao cenário de acção em que se está a operar.  

O quadro seguinte demonstra isso mesmo:  

 
FIGURA 6: Modelo Pentadimensional de Geometria Variável 

 

 

 

3.1.2. Retrospectiva do Associativismo Desportivo 
 

A vida em sociedade foi sempre uma das características inerentes à condição 

humana. Desta forma, e como cada homem tem de viver em sociedade, com o 

decorrer da História, vê-se a criação de grupos, onde um conjunto de pessoas 

se une em prol de um gosto em comum e objectivos similares. Ora, esta união 

surge também, no meio do desporto pela denominação de Associações. Surge, 

então, o Associativismo Desportivo como resposta a todos aqueles que querem 

contribuir, comunicar e trocar experiências acerca do desporto com vista ao 

seu, cada vez maior, desenvolvimento.  
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De acordo com Crespo (1978), as experiências conhecidas de associativismo, 

no plano histórico, agrupam-se em duas tendências principais: a primeira 

localiza-se na sociedade francesa, cujas associações são uma continuidade 

das instituições medievais; a outra linha situa-se, principalmente, na sociedade 

norte-americana, onde a emigração e rupturas com tradições europeias 

determinaram características diferentes no associativismo.  

Revirando a página da História, verificamos que a primeira colectividade, a 

Real Associação Naval de Lisboa, terá nascido em 30 de Abril de 1856. Mais 

tarde, seguiu-se em 1975, a criação do Ginásio Clube Português e, em 1876, o 

Clube Fluvial Portuense. Para este autor, os primeiros tempos do 

associativismo desportivo português, foram marcados por uma nítida 

predominância de clubes náuticos.  

Em 1892 foi criado o Real Clube Naval de Lisboa que, tal como os restantes já 

referidos, está intimamente ligado ao impulso da aristocracia e da burguesia 

em ascensão, tendo mais preponderância nos assuntos governamentais. Ainda 

nesta pesquisa, podemos encontra a Associação Cristã da Mocidade, a 

Associação Naval de Lisboa e o Ginásio Clube Figueirense que são alguns, 

entre outros, exemplos de clubes criados no final do século XIX.  

Crespo (1978) salienta ainda que, na última década do século XIX, as 

associações desportivas dedicavam-se, em especial, aos desportos náuticos 

mas, também à ginástica, tiro e velocipedia. Esta orientação reflecte, sem 

dúvida, a participação daqueles dois grupos sociais nas actividades corporais e 

o seu reconhecimento, para esse efeito, da importância do movimento 

associativo.  

O Estado Novo em 1942, criou legislação que determinava a obrigatoriedade 

dos novos clubes a ser criados, se submeterem a autorização superior o que, 

segundo Crespo (1978), permitia integrar os clubes no processo de lançamento 

das bases económicas, sociais e políticas do Estado Novo que decorreu entre 

1933 e 1945. Durante este espaço de tempo, registou-se, a criação de um 

grande número de clubes. Obviamente, o Associativismo Desportivo parecia 

estar a desenvolver-se favoravelmente.  
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Por outro lado, segundo Carvalho (1978), o panorama associativo era 

desolador, sendo que: “ (…) a grande maioria dos clubes de bairro que 

entretanto, se iam formando como resposta natural à necessidade de 

associação entre indivíduos, vegetavam numa semi-vida que não servia as 

necessidades das populações e que pelo contrário, em muitos casos, se 

reproduzia o universo da cultura dominante”. Assim, para o autor o 

Associativismo não retribuía todas as necessidades da população quanto às 

práticas desportivas.  

Nos tempos modernos, para M. Carvalho (1978), o associativismo é uma das 

formas mais importantes da vida social e reflecte as contradições que nela se 

vivem.  

Estas contradições mais não são do que, a expressão da actividade 

desenvolvida por todos os cidadãos na procura das suas satisfações e 

necessidades com vista a assegurar o seu bem-estar social. Isto demonstra 

que, segundo o autor, o associativismo está interligado com o aspecto 

sociológico, já que ele progride conforme a vida social e transforma-se, 

consoante os desenrolares da própria comunidade.  

Portanto, o associativismo não teve um desenvolvimento fácil. Temos duas 

facções: os que defendem que este consegue corresponder aos objectivos da 

população e, outro lado, que defende a existência, ainda, de pouca força 

associativa.  

De acordo com o estudo realizado pelo Instituto Desporto de Portugal em 2009, 

intitulado “Estatísticas do Desporto, 1996-2009”, o panorama associativo 

nacional é constituído por 12 036 clubes. 

Sendo os clubes os principais instrumentos para a produção de actividades 

desportivas com benefícios sociais superiores nos agregados de menor 

condição económica, importa aqui observar a sua evolução. 

O número de clubes desportivos em Portugal, embora apresente uma linha 

tendencial de crescimento até 2004, estabilizou nas cerca de 12 000 

organizações, entre 2005 e 2009. 
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GRÁFICO 1 – Número total de clubes, entre 1996-2009                                     

FONTE: Instituto do Desporto de Portugal, I.P. (2009) 

 

Em 2009, a distribuição dos clubes pelo território nacional, releva uma maior 

concentração nos distritos de Lisboa e Porto, onde se situam 36% do total dos 

clubes, seguindo-se os distritos de Aveiro (8%) e de Setúbal (7%), significando 

que metade do total de clubes se concentram nestes 4 distritos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRÁFICO 2 – Número total de clubes, por distrito e regiões autónomas em 2009  

FONTE: Instituto do Desporto de Portugal, IP. 
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Como finalização, o associativismo é visto como factor de ligação social e tem 

importância fulcral no desenvolvimento do espectáculo desportivo.  

A associação dos indivíduos em volta das diversas actividades desportivas faz 

com que exista uma contínua aproximação do desporto como código de 

comunicação na promoção e desencadeamento do fenómeno desportivo, nas 

organizações desportivas.  

 

 

3.1.3. Mas o Que Se Pode Entender Por Organização Desportiva?  
 

A este respeito, Slack (1997) discrimina cinco pontos-chave que nos ajudam a 

compreender e a perceber esta noção:  

1) Entidade social: as organizações desportivas são constituídas por pessoas 

que se inter-relacionam no desempenho das funções essenciais daquelas.  

2) Envolvimento na indústria desportiva: a diferenciação das organizações 

desportivas em relação a outras organizações e o seu envolvimento directo 

com a produção de produtos e serviços desportivos.  

3) Objectivo concreto: as organizações desportivas existem com um propósito 

bem definido.  

4) Sistema de actividades estruturado conscientemente: existem mecanismos 

para coordenar e controlar todas as tarefas que ajudam a assegurar a 

concretização dos objectivos das organizações desportivas.  

5) Limite identificável: as organizações desportivas devem ter limites bem 

definidos que permitam distinguir membros de não membros, embora estes 

limites sejam mutáveis ao longo do tempo. Para as organizações desportivas 

não lucrativas ou que funcionem na base do voluntariado nem sempre é 

possível definir e identificar correctamente estes limites.  

 

E dentro de uma organização desportiva a sua estrutura organizacional define 

a forma como as tarefas estão divididas pelos empregados e pelos voluntários 

e o modo como estes reportam aos mecanismos de coordenação e controle.  
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Esta estrutura está relacionada com o contexto onde opera a organização 

desportiva, existindo variações nas estruturas das organizações desportivas 

devido às diferentes situações contextuais.  

É essencial também distinguir entre o que é comportamento organizacional e o 

que é teoria organizacional. O comportamento organizacional tem a ver com o 

estudo dos indivíduos ou de pequenos grupos de uma organização e também 

com o meio envolvente, como é o caso do nível de satisfação dos gestores 

desportivos, as suas formas de liderança e as suas motivações. A teoria 

organizacional tem como preocupação a utilização das capacidades das 

organizações de modo a atingir mais eficazmente os seus objectivos; está 

atenta, para além da estrutura da organização, ao seu contexto sociopolítico e 

económico.  

Estas duas abordagens não são duas perspectivas opostas. São, pelo 

contrário, complementares, já que, embora perspectivando diferentes níveis de 

análise, dão uma visão mais abrangente e global da gestão desportiva.  

O contexto político e do poder nas organizações desportivas realçam o facto 

que é aceitável o confronto de ideias e que as pessoas e os grupos dentro de 

uma organização tenham objectivos diferentes e que tomem decisões para a 

melhoria dos seus interesses pessoais.  

Subjacente a isto está o facto de nas organizações, como afirma Child (1972) 

(cit. Slack, 1997), as pessoas efectuarem escolhas estratégicas, manipulando a 

característica ambiental, tendo o poder para exercer a escolha face aos 

factores de contingência e tendo o poder para determinar que estrutura 

organizacional deve ser adoptada. Os directores de uma organização 

desportiva ao decidirem por um determinado e particular domínio ambiental vão 

influenciar a estrutura da organização como um todo, já que decidem qual o 

tipo de organização a seguir, quais as regras com se defrontarão e com quem 

vão ter de concorrer.  
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3.1.4. A Mudança nas Organizações 

 
Uma organização desportiva para sobreviver e crescer necessita de ter 

capacidade para se adaptar às mudanças nas estratégias, na dimensão, no 

ambiente e na tecnologia.  

As organizações desportivas estão constantemente em mudança, com entrada 

e saída de membros, novos planos de acção, novos programas e novas linhas 

de produção. Elas sistematicamente desenvolvem e implementam mudanças 

planeadas para que possam continuar no topo competitivo independentemente 

do mercado.  

As pressões para a mudança tanto podem ter uma origem interna como 

externa. Internamente, pela melhoria da globalidade do serviço prestado e pela 

necessidade de flexibilização na resposta a dar as solicitações. Externamente, 

pelas modificações económicas, pelos avanços tecnológicos e pelo incremento 

do interesse no desporto e lazer.  

As mudanças nas organizações desportivas podem ocorrer em diferentes 

quatro áreas (McCann, 1991):  

• Mudanças tecnológicas: mudanças que ocorrem nos processos de 

produção e na forma como se faz a distribuição dos produtos.  

• Mudanças em produtos e serviços: as mudanças intrínsecas nesta área 

podem levar, por arrastamento, a incrementos, anulações e/ou 

modificações em outras áreas da organização desportiva.  

• Mudanças em estruturas e planos de acção: modificações em áreas 

como as divisões laborais, executivas e administrativas ou na divisão do 

controle do produto.  

• Mudanças a nível humano: modificações na forma como as pessoas 

pensam e agem e como se relacionam entre si.  

 

Estas quatro áreas estão interligadas e qualquer mudança em uma das áreas 

implica necessariamente mudanças em pelo menos uma das outras áreas.  
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Mas mudar por mudar pode ser catastrófico para as organizações desportivas. 

Como efeito, as organizações desportivas têm que encontrar um equilíbrio 

entre mudança e a estabilidade requerida pelas direcções das organizações.  

Como refere Miller (1990), falhar na mudança pode levar a organização 

desportiva para uma trajectória de declínio. Os gestores desportivos devem 

antecipar a necessidade de mudança e compreender a forma como ela pode e 

deve ser implementada e gerida com sucesso. A antecipação é essencial para 

qualquer gestor profissional. Aquele que ignora o ambiente e a colocação 

específica onde opera corre o risco de produzir práticas inadequadas para a 

situação real (Watt, 1998). As organizações que estão inseridas em ambientes 

estáveis e com tecnologias rotineiras exigem menos mudanças que aquelas 

que estão inseridas em ambientes mais activos e com tecnologias menos 

rotineiras.  

Conforme é referido por Slack (1997), diversas teorias se têm formulado acerca 

do modo como se deve visionar a mudança:  

• A Teoria da Ecologia Populacional e as mudanças nas populações das 

organizações numa área geográfica específica (Carrol e Hannan, 1989; 

Delacroix e Carrol, 1983). 

• A Teoria de Recurso-Dependência e a dependência das organizações 

face ao ambiente para a sua sobrevivência, quando não conseguem 

internamente criar meios necessários para trabalharem (Slack e Hinings, 

1992; Pfaffer e Salancik, 1978). 

• A Teoria do Ciclo de Vida e a mudança nas organizações com a 

ocorrência das diferentes fases da vida, desde a criação ao declínio, as 

quais são sequenciais e previsíveis, embora a duração de cada fase do 

ciclo de vida varie bastante e as próprias organizações possam não 

passar por todas as fases (Cameron e Whetten, 1983; Kimberly, 1980; 

Adizes, 1979).  

• A Teoria Institucional e as mudanças na estrutura das organizações 

consoante as expectativas do seu ambiente institucional que ajudam a 
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garantir um ritmo contínuo de meios necessários para o seu trabalho 

(Oliver, 1991; Zucker,1983,1987; Dimaggio e Powell,1983; Meyer e 

Scott,1983; Meyer e Rowan, 1977). 

• A Teoria do Acaso e a semelhança que tem de existir entre as estruturas 

organizativas e a dimensão tecnológica e ambiental de cada uma 

(Helrrieger e Slocum, 1978; Lawrence e Lorsch, 1967; Burns e Stalker, 

1961). 

• A Teoria da Evolução/Revolução e a resistência à mudança por parte 

das organizações, apesar da falência dos seus projectos, já que as 

organizações funcionam por impulsos. Para contrariar esta tendência, as 

organizações devem fazer mudanças evolutivas através de 

ajustamentos progressivos na sua estratégia, estrutura e processos, 

enquanto mantém o seu projecto inicial, ou através de mudanças 

revolucionárias, brutais e simultâneas, geralmente como resposta a 

grandes crises dentro das organizações, na sua estratégia, poder, 

estrutura e controle (Nadler e Tushman, 1989; Greenwood e Hinings, 

1988; Tushman, Newman e Romanelli, 1986; Tushman e Romanelli,

 1985; Miller e Friesen, 1980). 

• A Teoria da Via Contextual e a mudança em termos de análise do 

contexto, da satisfação e do controle das organizações. Há uma maior 

preocupação com a complexidade da mudança que com a sua análise 

dinâmica. Dá mais ênfase à inter-relação, ao longo do tempo, entre 

contexto, estrutura e agentes humanos, de forma a modularem todo o 

processo de mudança (Pettigrew e Whipp, 1991; Pettigrew, 1985, 1987).  

 

 

3.1.5.  A Gestão Desportiva 
 

O desporto, desde o último meio século, tem-se transformado num grande 

negócio. Os elevados montantes despendidos com o desporto exigem que a 

indústria desportiva faça uma gestão cada vez mais rigorosa dos seus 

recursos, necessitando de um forte controle em áreas tão diversas como 
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marketing, comunicação, contabilidade e finanças, recursos humanos e 

dispositivos legais, dada a internacionalização da produção, do mercado e das 

multifacetadas áreas em que opera.  

A gestão desportiva, numa perspectiva aplicada e pratica, existiu desde os 

tempos da Antiguidade Clássica, na Grécia, quando os espectáculos de luta 

entre gladiadores e/ou animais atraiam multidões de espectadores e como é o 

caso das Olimpíadas, no ano XI A.C., patrocinadas por Herodes, Rei da Judeia, 

os quais, atraindo milhares de espectadores, para verem espectáculos de 

atletismo, de música, de luta e corridas de cavalos, necessitariam de alguma 

forma de organização e coordenação em termos de fornecimento de comidas e 

bebidas, direcção e promoção do evento (Parks et al., 1998).  

Os termos gestão desportiva e administração desportiva são muitas vezes 

usados indiferenciadamente, embora o primeiro termo seja mais abrangente, 

dado que administração é mais restritivo e especifico a determinadas áreas. No 

passado estes termos pareciam ter uma distinção mais precisa, já que o termo 

gestão se referia ao trabalho no sector privado e o termo administração se 

referia ao sector público. Para Mullin (1980) (cit. Parkhouse, 1996), a gestão 

desportiva a planear, organizar, chefiar e avaliar, dentro de um contexto 

organizativo tendo o objectivo principal de proporcionar actividades, produtos e 

serviços desportivos e de bem-estar.  

A gestão desportiva e o seu estudo têm sido um novo conceito introduzido nos 

sistemas curriculares das Universidades. Nos Estados Unidos, a primeira 

Universidade a patrocinar um Currículo de gestão desportiva foi a Universidade 

de Ohio, em 1966, num mestrado ai efectuado. Poucos anos após a Faculdade 

de Baiscayne e a Universidade de St. John foram as primeiras instituições a 

garantir o bacharelato em gestão desportiva. Em 1980, já eram 20 as 

faculdades e universidades que ofereciam programas de graduação na gestão 

desportiva. A proliferação do estudo da gestão desportiva a nível internacional 

tem tido uma evolução gradual, casos da Alemanha, Coreia do Sul, França, 

Reino Unido, Taiwan (Faculdade Nacional de Educação Física e Desporto, em 

1992) e Austrália (Universidade de Vitória, em 1990).  
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Em Portugal, a área da gestão desportiva tem sido consagrada em diversas 

Universidades. Assim, em termos de licenciatura, temos a Faculdade de 

Motricidade Humana, em Lisboa e o Instituto Superior da Maia, entre outros. 

Também são consagradas áreas de especialização em Gestão Desportiva, em 

mestrados e doutoramentos, como é o caso da Faculdade de Motricidade 

Humana e da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. A Associação 

Portuguesa de Gestão Desportiva, organização não-governamental, filiada na 

European Sport Management, organiza colóquios, seminários e congressos 

sobre esta área.  

A gestão desportiva embora tendo grande potencial confronta-se com algumas 

barreiras. Primeiro, a renitência do mercado de trabalho em considerar os 

formados nesta área como verdadeiros profissionais, com competência e 

conhecimentos para terem sucesso e com capacidades do desempenho das 

funções de gestores. Segundo, a qualidade das faculdades que implementam 

os cursos. Terceiro, o desenvolvimento da área académica nas teorias de 

gestão deve ser contínuo. Sendo uma área relativamente recente, a estrutura 

dos cursos ministrados ainda é muito diferenciada, abrangendo diversas áreas, 

alargando-se ao desporto profissional e dando ênfase a especialidades da 

gestão, como o marketing, patrocínio e direito desportivo.  

Para Chelladurai (1996), a gestão desportiva define-se como um sector 

preocupado com a coordenação de limitadas fontes humanas e materiais, 

relevantes tecnologias e contingências circunstanciais para a produção 

eficiente e troca de serviços desportivos. A gestão desportiva não se preocupa 

com a produção das mercadorias, salvo quando têm a ver com a sua 

aquisição, encargo e manutenção. Tem mais a ver com as noções de serviço 

desportivo, de produção desses serviços e o marketing associado e da 

coordenação de processos.  

O serviço desportivo está relacionado com os praticantes, com os 

espectadores e com o patrocínio. O serviço desportivo relacionado com os 

praticantes pode tomar diversas formas, de modo a satisfazer as diversas 

necessidades dos praticantes. Pode satisfazer o prazer do consumidor na 

actividade física, a sua necessidade de manutenção e/ou curativa e a sua 
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capacidade de superação e da procura da excelência. O serviço desportivo 

relacionado com os espectadores tem por base a competição, o espectáculo e 

a noção de “terceiro lugar” (lugar de satisfação das suas necessidades sociais, 

fora de casa e do trabalho), como é referido por Melnick (1993) (cit. 

Chelladurai, 1995). O serviço desportivo relacionado com o patrocínio tem a ver 

com o acesso ao mercado desportivo por parte do patrocinador, como forma de 

os consumidores desportivos o relacionarem com a excelência do desporto e 

também com a sua projecção de responsabilização social. O marketing pode 

ser dissociado completamente do produto/serviço desportivo, como pode estar 

intrinsecamente ligado, tudo dependendo do tipo de produto/serviço oferecido.  

Em termos de coordenação de processos relativamente à função do gestor, ele 

tem que ter em consideração os factores significantes que levam à produção 

do serviço desportivo: os recursos humanos (empregados, voluntários e 

clientes), as tecnologias (exercício fisiológico, psicologia do desporto, 

pedagogia, educação do instrutor e nutrição desportiva), unidades de apoio 

(oportunidades, acontecimentos, ingressos, interesses legais, finanças e 

relações publicas) e factores contextuais (tipos organizacionais, redes inter-

organizacionais, normas culturais e expectativas da comunidade).  

Os gestores desportivos têm responsabilidades em quatro conjuntos de 

actividades gerais: gestão geral, gestão organizacional, gestão informativa e 

exercício da ciência desportiva (Parks et al., 1998), o que Ihes possibilita que 

possam actuar numa variedade de cenários e não só necessariamente em 

organizações desportivas. A inovação no desporto implica a necessidade da 

existência de gestores, responsáveis por todos os aspectos operacionais de 

uma organização e cuja maior capacidade reconhecida é a sua tomada de 

decisões.  

E as organizações desportivas podem, também elas, se apresentarem de 

modo diversificado, requerendo formas de gestão diferentes. Podem agir no 

âmbito da actuação desportiva, na produção desportiva e na promoção 

desportiva. Podem ser de índole privada, com fins lucrativos, se o objectivo 

principal é o lucro através da venda de bens e serviços relacionados com o 

desporto e controladas por indivíduos ou grupos de investidores, e com fins 
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não lucrativos, se o seu interesse é proporcionar actividades válidas para os 

seus membros. Podem ser de índole pública, onde o lucro não sendo prioritário 

têm o seu peso, já que são necessárias receitas para expandir as actividades, 

sendo ou não financiadas e patrocinadas pelo Estado.  

Como é referido por Quaterman e Li (1998), os gestores, tendo a autoridade da 

tomada de decisão e a autoridade formal para dirigir as actividades dos outros, 

também podem ser subordinados, já que existem diversos graus de autoridade 

distribuídos pelos gestores: gestores de topo, responsáveis pela totalidade da 

organização ou por uma parte principal dela; gestores intermédios, 

responsáveis pelos gestores de supervisão e, por vezes, pelos especialistas 

técnicos, tornando-se a grande fonte de informação e de solução dos 

problemas; e os gestores de supervisão, responsáveis pelos empregados não 

administrativos e pelo seu contacto com a administração e sendo responsáveis 

por uma só divisão ou departamento numa organização desportiva.  

De acordo com Quaterman e Li  (1998), o processo de gestão de uma 

organização desportiva é descrito conforme é explicado no Quadro 16.  

 
QUADRO 16: O Processo de Gestão de um Gestor num Clube Desportivo Privado  

PROCESSO DEFINIÇÃO EXEMPLO 

Planeando 

Identificando as metas 

organizacionais a alcançar, 

desenvolvendo e implementando 

estratégias para os obter. 

O gestor dum clube desportivo prevê o 

aumento de inscrições no começo do 

novo ano e organiza para as actividades 

estejam 18 horas abertas por dia em 

vez de 15 horas. 

Organizando 

Dividindo a organização em 

unidades de trabalho e sub-

unidades, assim os seus esforços 

enredarão e cumprirão os 

objectivos globais 

Depois de efectuar uma avaliação, o 

gestor estabelece uma unidade de 

trabalho para ensinar golfe no clube. 

Um coordenador a tempo integral 

designado que vai coordenar três 

treinadores profissionais e um campo de 

golfe novo com um orçamento 

adequado. 
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Gestão de 
Pessoal 

 

Recrutando, seleccionando, 

contratando, orientando, 

 treinando, desenvolvendo, 

compensando, avaliando e 

mantendo recursos humanos de 

alta qualidade para alcançar os 

objectivos organizacionais 

(seleccionando a pessoa certa 

para fazer o trabalho). 

O gestor anuncia as posições: três 

profissionais de ensino, uma pessoa de 

manutenção e um secretário. O gestor 

assegura entrevistas, anota referências, 

faz ofertas de trabalho e selecciona o 

pessoal que precisa para o programa de 

golfe. 

Conduzindo 

Influenciando um empregado 

individual ou grupo de 

empregados para executar 

melhor os seus trabalhos para 

atingir as metas e objectivos da 

organização. 

O gestor encoraja o treinador 

profissional de golfe a preparar um 

curso de fim-de semana para executivos 

locais que expressaram interesse em 

aprender algumas habilidades do golfe. 

Motivando 

Despertando as forças internas 

(anseios internos e 

necessidades) e forças externas 

que afectam um individuo ou um 

grupo para produzir bens e 

serviços da maneira mais 

efectiva. 

O gestor anuncia o sistema novo de 

recompensas ao pessoal de apoio (por 

exemplo, pagamento de mérito, partilha 

de lucros, distribuição de acções, 

benefícios flexíveis). 

Comunicando 

Enviando e recebendo 

informação por uma variedade de 

canais para cumprir objectivos 

organizacionais. 

O gestor acorda reuniões individuais 

com o coordenador de golfe e ténis 

cada sexta-feira para determinar as 

actividades durante a próxima semana. 

Controlando 

Controlando progressos de metas 

e objectivos derivados de 

planear, avaliando desempenho 

para determinar se as metas são 

conhecidas como planeado. 

Após 3 meses, o gestor controla o 

progresso do novo programa de golfe 

com o coordenador e discute possíveis 

modos de tornar o programa mais 

atraente para atrair novos membros. 

Tomada de 
Decisão 

Escolhendo um rumo de acção 

de alternativas para atingir metas 

e objectivos da maneira mais 

efectiva. 

O gestor inicia uma sessão de 

discussão de ideias com o pessoal para 

desenvolver alternativas para promover 

outro programa desportivo. 

Fonte: Adaptado de J. Parks, B. Zanger e J. Quarterman, 1998, "Contemporary Sport 

Management", Human Kinetics, USA 
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Os gestores desportivos na sua actuação têm que utilizar diversas habilidades 

administrativas (Katz, 1974) (cit. Quarterman e Li, 1998), tais como habilidades 

conceptuais para verem a organização de um modo global, habilidades 

interpessoais para interagirem com os outros por forma a levá-los a atingir as 

metas da organização e habilidades técnicas, como o conhecimento 

especializado, ferramentas, técnicas e recursos usados.  

Para além destas habilidades, os gestores desportivos assumem diversos 

papéis no seu processo de gestão. De acordo com Mintzberg (1973, 1990) (cit. 

Quarterman e Li, 1998), eles podem ser interpessoais - figura de proa, líder e 

ligação, informacionais - monitor, disseminador, porta-voz - e decisionais, 

empresário, manipulador de perturbações, gestor de recursos, negociador, 

conforme é explicado no Quadro 17.  

 
QUADRO 17: Adaptação dos Papéis de Gestão de Mintzberg para a Conferência dos 

Comissários dos Departamentos Desportivos dos Colégios Americanos  
Papel Descrição do Papel Exemplos 

Figura de Proa 
Interpessoal 

Deveres cerimoniais em nome 

da reunião. 

Dignitários de boas vindas, visitas de 

cortesia, participando em cerimonias 

Líder 
Influenciando subordinados 

para ter o trabalho feito no 

escritório da conferência. 

Conduzindo avaliações de 

desempenho, agindo como um modelo 

no local de trabalho, elogiando um 

empregado por fazer um bom trabalho. 

Ligação 

Mantendo uma rede de 

contactos externos para 

escolher informação para a 

conferência. 

Assistindo a reuniões, escutando os 

pequenos boatos, participando em 

conferências. 

Monitor 
informador 

Perpetuamente 

esquadrinhando o ambiente 

para informação que possa 

provar ser útil à conferência. 

Fazendo lobby numa reunião, ficando 

em contacto com outros comissários 

através de telefone, revendo literatura 

desportiva. 

Disseminador 
Transmitindo informação 

recebida para indivíduos e/ou 

grupos dentro da conferencia. 

Enviando informação para os 

treinadores e directores desportivos, 

efectuando uma sessão de revisão 

com os directores desportivos. 
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Porta-voz 
Transmitindo informação 

recebida para indivíduos e/ou 

grupos fora da conferência. 

Falando em comunidade e em 

reuniões profissionais, fazendo resumo 

da legislatura estatal sobre desporto. 

Empresário 
Decisional 

Procurando ideias novas e 

mudanças a implementar para 

a melhoria da conferência. 

Iniciando um novo conceito de 

marketing novo, aumentar a receita 

trazendo nova tecnologia para a 

conferência. 

Manipulador da 
Perturbação 

Tomando decisões para lidar 

com mudanças inesperadas 

que possam afectar a 

conferência. 

Solucionando um conflito entre 

membros da instituição, lidando com 

mudanças nos horários dos jogos. 

Gestor de 
Recurso 

Tomando decisões 

relativamente ao uso de 

recursos – pessoas, tempo, 

dinheiro, espaço ou da 

conferência. 

Tomando uma decisão sobre um local 

de torneio, adicionando ou anulando 

um programa desportivo. 

Negociador 
Negociando com indivíduos, 

grupos ou organizações em 

nome da conferência. 

Negociando um contrato de televisão, 

negociando com vendedores. 

Fonte: Adaptado de H. Mintzberg, 1990, “The Manager's Job: Folklore and fact." Harvard 

Business Review. MarchApril.  

 

A função do gestor desportivo não se circunscreve só a estes aspectos. Ele 

também tem a seu cargo, segundo Ammon (1998), a gestão dos eventos 

desportivos, a gestão do risco associado e a gestão das instalações. Estas 

áreas não são compartimentadas, mas sim interrelacionadas.  

A gestão dos eventos inclui planificação, coordenação, organização e 

avaliação. Para obter sucesso num evento existem vários aspectos que se tem 

de ter em consideração, como por exemplo: recrutamento e treino de pessoal, 

serviços médicos, gestão do risco, aluguer de instalações, gestão de recursos 

financeiros, marketing, licenças, contratos, venda de comida, bebidas e 

produtos, controlo da multidão, controlo de trânsito, segurança, avaliação, etc.  

A gestão do risco, a possibilidade de alguém se magoar durante uma 

actividade ou evento, é uma obrigação legal dos gestores de modo a fornecer 

um ambiente seguro e agradável aos espectadores e praticantes. Conforme é 

referido por Wong (1998) (cit. Ammon,  1998), o dever de um gestor de 
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eventos ou instalações está intrinsecamente ligado com três áreas de 

responsabilidade: fornecer um ambiente seguro, livre de produtos perigosos e 

que possam magoar as pessoas, exercer uma manutenção cuidadosa de todo 

o equipamento e da instalação desportiva e proteger os participantes de actos 

perigosos de terceiros.  

A gestão das instalações/complexos desportivos, sejam estas privadas, 

publicas ou de administração privada, passa pelo processo de planificar, 

administrar, coordenar e avaliar as actividades diárias que se realizam nessas 

instalações. As responsabilidades inerentes nesta área incluem o marketing 

relativamente às instalações, à promoção das actividades, a manutenção e a 

contratação e rescisão de contratos com o pessoal que trabalha nas 

instalações.  

As actividades desportivas, dentro das suas condições sociais, culturais e 

legais, precisam de encontrar os princípios básicos fundamentais para a 

construção de uma estrutura organizativa que possibilite uma participação 

efectiva e consequente de clubes, equipas, atletas e praticantes em actos 

desportivos devidamente organizados.  

Tendo como base os estudos efectuados por Slack (1997), podemos 

referenciar que uma das características mais evidentes de qualquer 

organização é a sua complexidade, a qual pode variar dentro dos diversos 

departamentos constituintes e que está ligada com a forma como a 

organização desportiva se diferencia, horizontalmente, verticalmente e 

espacialmente.  

A diferenciação Horizontal: ocorre, de uma forma inter-relacionada, através da 

especialização e da departamentalização.  

A especialização em organizações desportivas ocorre através da divisão do 

trabalho organizado em trabalhos simples e repetitivos e através do emprego 

de especialistas treinados para executar um grupo de actividades 

organizacionais. Quanto maior for a divisão mais complexa será a organização 

desportiva e mais complexa se torna a interacção entre as pessoas. A 

diferenciação de tarefas dentro das organizações desportivas está bem patente 

naquelas que produzem elevadas quantidades do mesmo bem da mesma 
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forma. Com a especialização várias vantagens são trazidas para a organização 

desportiva, apesar da crescente complexidade que deve ser gerida através de 

processos de coordenação e integração. Com efeito, a especialização torna o 

trabalhador cada vez mais habilidoso na execução das suas tarefas, reduzindo 

o risco do erro, levando menos tempo nas mudanças de tarefas, com a técnica 

e a habilidade do trabalhador a serem mais eficientemente utilizadas.  

A departamentalização é uma consequência da especialização e refere-se à 

forma como os grupos de gestão diferenciam as suas actividades em sub-

unidades de modo a obter uma maior eficiência organizacional, como é o caso 

da Reebok, departamentalizada por linhas de produtos e a Human Kinetics, 

departamentalizada por funções. Esta diferenciação horizontal foi definida em 

termos de investigação da gestão desportiva de diferentes modos. Por 

exemplo, Hage e Aiken (1967) (cit. Slack, 1997) sugerem que a complexidade 

inclui três níveis: n° de especialização ocupacional, actividade profissional e 

formação profissional. Quanto maior for a extensão de treino exigida por cada 

ocupação especializada e quanto maior o grau da actividade profissional, mais 

complexa é a estrutura organizacional. Por outro lado, Frisby (1986) (cit. Slack, 

1997) no seu estudo sobre estruturas organizacionais e eficiência das 

organizações desportivas voluntárias, usou medidas de profissionalismo, nível 

de educação dos voluntários e do pessoal remunerado, e de especialização, 

número de papéis desempenhados pelos diversos membros da organização.  

A Diferenciação Vertical: tem a ver com o número de níveis de uma 

organização desportiva. Quanto maior for este número, mais complexa é a 

organização e maiores dificuldades sente em termos de comunicação, 

coordenação e supervisão. Normalmente o número de níveis está relacionado 

com a dimensão da organização e com a extensão da sua diferenciação 

horizontal, assim como com a representação da hierarquia de autoridade 

dentro de uma organização. Contudo, por vezes, quando as organizações 

desportivas são muito burocráticas, a especialização dos agentes desportivos 

profissionais torna-os ponto central das operações das mesmas, já que a 

direcção delega-lhes um certo nível de autoridade, de responsabilidade e de 

controlo.  



Enquadramento da prática profissional 
 

 

 72 

 

 
A Diferenciação Espacial: pode tomar a forma de diferenciação vertical e 

horizontal, implicando que os níveis de poder e as tarefas possam ser 

deslocalizadas geograficamente e aumentando significativamente a 

complexidade da organização.  

Estes níveis de diferenciação podem se inter-relacionar, mas torna-se difícil 

generalizar ao nível organizacional, dadas as próprias especificidades das 

organizações.  

Segundo Hernandez (1999), organização, administração e gestão constituem, 

hoje em dia, a força impulsionadora mais fiável para apoiar as organizações 

desportivas num país. São fundamentais para resolver os problemas 

provenientes de factores externos ao desporto.  

O mundo actual é caracterizado por constantes mudanças, com reflexo nas 

organizações desportivas. Estas têm de se ajustar, mudar e aprender 

constantemente, através de mais processos de gestão e de um maior controlo 

nos resultados da sua gestão, já que o próprio ambiente social, económico e 

político onde se processa também está a mudar.  

A vida e as sociedades complexificam-se e o próprio desporto tornou-se uma 

actividade com um nível de exigência que requer outras funções e, sobretudo, 

outras atitudes para a sua gestão. Isto implica que, em termos desportivos, se 

deve ter um profundo conhecimento da realidade envolvente e o 

reconhecimento que existem vários modelos de análise da pratica desportiva, 

não sendo possível utilizar uma solução já anteriormente empregue a uma 

nova situação problemática, entretanto surgida.  

As alterações sociais e económicas implicam novos desafios para a gestão das 

organizações. As alterações contextuais e o incremento da concorrência levam 

as organizações a repensar os seus processos de gestão (Correia, 1999a).  

A gestão do desporto preocupa-se com a coordenação de todos os elementos 

influenciadores da produção eficaz do serviço prestado. Estes elementos vão 

desde a gestão das instalações, a organização de eventos e a gestão de 

recursos humanos, até às relações públicas, as relações laborais, a legislação 

desportiva e as finanças (Chelladurai, 1995). Mas não é um somatório das 

diversas parcelas que são coordenadas, mas sim uma interacção entre todas, 
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como um todo, integradas numa determinada significância, com a finalidade de 

atingir o objectivo do processo de gestão.  

Para desenvolver um conhecimento substancial da gestão desportiva é 

necessário que haja uma relação com outras áreas, com novos conhecimentos, 

combinados com conhecimentos do trabalho e experiencia na gestão 

desportiva.  

O gestor desportivo na análise que faz à organização desportiva deverá utilizar 

quatro modelos, conforme Bolman e Deal (1991) (cit. Chalip e Parkhouse, 

1996):  

Modelo estrutural - analisa os modos como as responsabilidades são 

distribuídas entre as unidades da organização e o impacto destas divisões na 

função organizacional.  

Modelo de recurso humano - realça as motivações do pessoal e o modo como 

este interage.  

Modelo político - analisa os meios utilizados pelos indivíduos ou grupos na 

competição pelo poder organizacional e pelos recursos.  

Modelo simbólico - está relacionado com a cultura da organização, com as 

suas convicções e valores importantes e a forma como os membros da 

organização desportiva usam os rituais, cerimónias, histórias e mitos para 

interpretar a informação.  
 
É fundamental a criação de um sistema coerente de procedimentos tendo em 

vista as tomadas de decisão. Tem que existir um firme fluxo de informação, de 

forma a se poder determinar quais os objectivos e metas a alcançar. Tem que 

se efectuar uma selecção coerente das actividades a concretizar, de modo a se 

alcançar os objectivos propostos. Tem que se motivar, de igual forma, os 

membros, empregados e voluntários de uma organização desportiva, para que 

estes trabalhem coordenadamente e de modo unido na concretização dos 

objectivos e metas.  

Mas também, como é referido por Constantino (1999), tem que se ter em conta 

que as organizações são compostas por pessoas, sendo algumas avessas às 

mudanças, com rituais e rotinas institucionalmente enraizadas e outras tem o 
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seu território demarcado, tornando-se impenetráveis à interdisciplinaridade e a 

necessária articularão que determinadas situações e decisões exigem.  

Quando se perspectiva a gestão do desporto, antes de tudo, devem-se ver os 

diversos contextos e situações onde acontecem as práticas desportivas, deve-

se compreender o ambiente em que a organização se integra, porque ele 

determina a própria tecnologia e forma como deve ser gerida (Pires, 1999).  

Para Neto (1997), uma nova perspectiva de organização do desporto deve ter 

em consideração, por um lado, o quadro de mudanças ocorridas na sociedade 

nas últimas décadas e, por outro lado, as características de desenvolvimento 

biológico e sociocultural do indivíduo.  

A modernização da gestão do sistema desportivo tem uma grande batalha pela 

frente que é a de se transformar num instrumento socialmente eficaz que 

consiga dar resposta aos desafios colocados pelo desenvolvimento desportivo, 

inovando-se e renovando-se, dando sequência aos desejos e necessidades 

dos agentes desportivos (Constantino, 1999).  

Os desafios futuros da gestão desportiva, conforme é mencionado por Parks et 

al. (1998), estão associados à tecnologia, à ética e à responsabilidade social. 

Os gestores que se mostrarem informados sobre a evolução potencial do futuro 

serão os agentes de mudança. 

 

 

3.1.6.  Os Clubes Desportivos 
 

Um acompanhamento da realidade não nos deixa grandes dúvidas, os clubes, 

hoje, são, cada vez mais desportivos e cada vez menos sociais (Homem, 

1999). Os clubes, actualmente, estão mais virados para a competição e para a 

vitória, menosprezando o carácter e a importância sociocultural do desporto.  

O clube desportivo é uma resposta social às necessidades das populações em 

termos de actividades físicas e como forma de esbater as desigualdades e 

injustiças sociais. Criaram-se como centros de acolhimento propiciadores da 

possibilidade da prática desportiva aos seus associados (Constantino, 1992).  
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Enquadra-se, do ponto de vista organizativo, num quadro de participação 

alargada e de conjugação de esforços e de acções, tendo em vista servir os 

interesses da comunidade, dentro das suas possibilidades.  

O enaltecimento da cultura do corpo, a procura do bem-estar físico, o desejo da 

aventura, encontra na prática desportiva novas formas de satisfação e prazer e 

criam rupturas com as formas tradicionais de desporto (Marivoet, 1998). As 

novas posturas e a mobilidade social são alcançadas através de benefícios 

económicos, prestígio e fama proporcionados pelo aparelho audiovisual que 

suporta o espectáculo desportivo.  

Ao ser um instrumento social, a sua componente desportiva não deve ser 

exclusivista, já que as manifestações socioculturais devem estar sempre 

presentes. As organizações desportivas reflectem as características da 

dinâmica do meio em que estão integradas.  

Nunca é demais referir e salientar a importante e insubstituível função social 

desempenhada por clubes e colectividades que através do desporto 

contribuem para o desenvolvimento da nossa sociedade (Pereira, 1999).  

Alguns sociólogos pensam que o desporto é a religião secular actual, com o 

aparecimento de manifestações, de fanatismos semelhantes às de algumas 

organizações religiosas (Marivoet, 1998).  

Pires (1999) considera que os clubes desportivos, enquanto organizações, 

podem ser analisados em função de variáveis, como ambiente, mudança, 

tecnologia, avaliação e controlo, sendo constituídos por elementos, como 

objectivos, estratégias e projectos, possuindo uma identidade cultural e uma 

filosofia de vocação, missão, comportamento e estrutura.  

A evolução e transformações da prática desportiva, nos dias de hoje, implicou 

grandes alterações no modo como os clubes desportivos assumem e vivem o 

desporto:  

• Podem ser meros prestadores de serviços, sendo o lucro o seu principal 

objectivo. O desporto é unicamente o veículo para ser atingido esse 

objectivo. É o caso dos ginásios, clubes de natação, escolas de ténis, 

etc. 
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• Existem outros clubes desportivos que tendo à partida sido orientados 

para a prática desportiva dos seus associados, assumem posteriormente 

e em simultâneo o espectáculo desportivo.  

• Outros clubes desportivos continuam a seguir a linha inicial do 

movimento associativo, o de proporcionarem condições de prática 

desportiva aos seus sócios.  

 

Como afirma Andreff (1989) (cit. Carvalho, 1994), é possível estabelecer uma 

visão 'bipolar' da evolução dos clubes: por um lado, baseada na emergente 

lógica economicista do desporto, poderosas estruturas organizativas, quase 

inteiramente personalizadas, com fortes interesses financeiros, sendo 

basicamente promotores de espectáculos desportivos ou meros fornecedores 

de serviços; por outro lado, a proliferação de pequenas estruturas associativas 

assentes no voluntariado, com a preocupação em satisfazer as necessidades 

de cada indivíduo, em termos formativos, de trabalho, de tempo Iivre e de 

cultura.  

Entre estas, temos estruturas fortemente hierarquizadas e extremamente 

competitivas.  

Os clubes desportivos, na generalidade, principalmente aqueles cuja função 

social é mais premente e menos virados para o lucro, sentem grandes 

dificuldades em prosseguir nos seus intentos, já que o Estado ao recusar-se ao 

seu papel constitucional de garante da prática desportiva onera os clubes em 

demasia, tendo a sua componente económico-financeira em permanente 

desequilíbrio, em défice contínuo. No entanto, continua a pertencer às 

estruturas associativas e administrativas locais (clubes e autarquias) a 

expansão da prática desportiva, mas não se pode exigir aos clubes 

desportivos, como referido por Constantino (1999) que garantam de uma forma 

universal e gratuita a prática e o ensino da educação física e do desporto.  

Os clubes populares desempenham uma específica função social de satisfação 

das necessidades da população que Ihe dão vida, ao mesmo tempo que são 

pontos de participação na vida social local e centros de responsabilização.  
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São centros de identidade local ou regional, de solidariedade humana, espaços 

de sociabilidade e de coesão e controle social.  

Conforme é referido por Constantino (1992), embora não haja uma nítida 

separação entre os diversos tipos de clubes desportivos, distinguem-se os 

clubes “viáveis” dos clubes “inviáveis”, defendendo-se um modelo organizativo 

empresarial, em que o modelo “amadorístico” tem de ser substituído por um 

modelo “profissionalizado”. 

Se os clubes profissionalizados têm que adoptar um modelo de tipo 

empresarial, os clubes amadores também podem adoptar certas técnicas de 

gestão similares, pelo menos em certas circunstâncias, dado o seu volume de 

verbas movimentadas, dos recursos humanos existentes e do nível das suas 

instalações, mas mais como instrumento operacional, não alterando o sentido 

social do clube.  

A utilização destas técnicas de gestão não pode levar a que o clube desportivo 

transforme o seu objectivo inicial no objectivo do lucro. Elas servem para 

melhor rentabilizar as condições da prática desportiva aos sócios.  

Toda a organização desportiva deve ter um conhecimento profissional geral de 

princípios legais, comerciais, técnicos e organizativos que lhe permitam operar 

com êxito e enfrentar profissionalmente as diversas situações que se lhe 

deparam (Hernandez, 1999).  

Mas esta concepção do clube como empresa não é “una”, como solução para 

as dificuldades sentidas. Como refere Carvalho (1994), três noções têm de ser 

preservadas como valores socioculturais essenciais à nossa sociedade: 

• O associativismo do passado já não pode sobreviver numa sociedade 

estruturalmente diferente. 

• Sem um novo estatuto adaptado às novas realidades sociais, o 

associativismo tenderá para uma efectiva letargia. 

• Existem técnicas de gestão globais que devem ser conhecidas e 

praticadas. 
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O desporto tornou-se uma oferta atraente interligada com a cultura dos tempos 

livres, com os seus valores tradicionais, treino, competição e rendimento, sido 

progressivamente invadidos por outros mais ligados a comportamentos 

hedonistas de contacto com a natureza, como o risco, o excesso, a 

transgressão e a aventura. 

Araújo (1992), (cit. Sousa, 1996), considera que o clube desportivo surge 

devido a determinadas necessidades locais:  

• Ocupação dos tempos livres com carácter recreativo; 

• Iniciação e aprendizagem de actividades culturais de reconhecido 

interesse formativo e educativo;  

• Especialização de grupos restritos em actividades de médio e alto nível 

de prática. 

 
Drucker (1997) afirma que as organizações sem fins lucrativos diferem das 

empresas lucrativas, embora possam utilizar iguais termos e meios, porque têm 

algo que é intangível e que estas transformam em uma mais-valia para si.  

Segundo Heinemann (1988) (cit. Sousa, 1996), o clube desportivo, enquanto 

organização formal, mostra a sua especificidade e distinção relativamente às 

empresas com fins lucrativos, através dos seguintes factores: 

• Filiação voluntária;  

• Orientação conforme os interesses dos sócios;  

• Independência relativamente a terceiros;  

• Estruturas democráticas de decisão;  

• Trabalho voluntário.  

 

Segundo Constantino (1994), o futuro exigirá um novo associativismo 

desportivo, informal nas suas relações e com uma grande interligação e 

conjugação de esforços dos seus praticantes, gestores da sua própria 

actividade, em que a capacidade de repensar as suas funções, os seus 

objectivos, os seus modelos de organização e a sua adaptação ao ambiente 

que o rodeia estão sempre presentes.  
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Tendo o clube desportivo crescido segundo um entendimento do desporto 

como dimensão competitiva e rendimento máximo, direccionado para os mais 

dotados, torna-se extremamente difícil redirecciona-lo para uma vertente que 

olha o desporto como para todos, já que se, por um lado, não possui condições 

objectivas, por outro lado, não têm sequer vontade (Constantino, 1999).  

Bento (1998a) está deveras pessimista quanto às possibilidades de muitos 

clubes desportivos se reestruturarem para sobreviverem e, mais ainda, para 

prosperarem no ambiente hipercompetitivo do novo século e nas grandes 

mudanças estruturais que se avizinham: desregulamentação e privatização; 

globalização, supremacia do conhecimento; complexidade dos problemas 

sociais; e novos padrões de trabalho.  

A mutatividade da nossa sociedade é de tal ordem que a organização 

tradicional parece ficar parada no tempo. O que fazer?  

Sendo o clube desportivo um espaço de prática atractiva do desporto para 

todos e preferencialmente para os jovens, implicará uma revisão dos seus 

objectivos, já que o resultado imediato será gradualmente substituído pela 

continuidade da prática desportiva. O abandono precoce do desporto por parte 

dos jovens originará medidas de prevenção contra o insucesso desportivo e de 

como este se poderá medir. A dificuldade está em estabelecer um justo 

equilíbrio entre seleccionar sem eliminar e em enquadrar os jovens para além 

da prática desportiva, incentivando-os à participação em tarefas organizativas e 

directivas.  

Os clubes desportivos têm que estar abertos a novas ofertas, conforme o 

seccionamento dos grupos-alvo, com diversas motivações, preferências e 

competências. O desporto de competição perderá um pouco do seu estatuto 

exclusivo, tendo que o partilhar com os motivos de saúde, da condição física, 

do convívio, da comunicação e da recreação. E a oferta desportiva não será o 

bastante, a missão social cada vez mais se imporá.  

Como é referido por Bento (1998a), a nova cultura desportivo-corporal originou 

novos concorrentes ao cube desportivo, com outra escala de valores, com 

melhor atractividade e uma maior agilidade estrutural.  
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Mas qual a justa medida entre a abertura a todas estas novas formas de 

expressão e o modelo desportivo até então utilizado? E como ultrapassar o 

crónico défice económico-financeiro?  

Uma das vias para fazer face a este défice passa pelo financiamento provado, 

principalmente através da figura do patrocínio desportivo, mas este só terá 

expressão se a visibilidade e a notoriedade do clube for suficiente como meio 

de divulgação dos potenciais patrocinadores.  

É necessário encontrar formas de cooperação associativa, no domínio das 

relações entre as federações, as associações regionais e os clubes que 

protejam os clubes que são associações privadas sem fins lucrativos de outras 

que o não são (Constantino, 1999).  

É necessário dar um efectivo e adequado uso às infra-estruturas existentes, 

reformulando-as para dar uma resposta às necessidades actuais de prática 

desportiva. Não basta construir uma rede de infra-estruturas desportivas em 

quantidade. Ela tem que ser baseada numa prévia avaliação das 

necessidades, prioridades e racionalização dos equipamentos e, para isso, os 

clubes tem que ter a palavra e a força de influenciar as decisões.  

É necessário um forte investimento em recursos humanos, capazes e eficazes, 

que possibilitem um crescimento sustentado dos clubes desportivos, pois as 

pessoas - dirigentes, técnicos, administrativos, auxiliares e praticantes 

desportivos - são o garante do futuro de uma organização.  

Os clubes desportivos têm de se direccionar para a qualidade e a excelência, 

como forma de ultrapassarem estes novos desafios concorrenciais. Tem de 

servir bem, de prestar um serviço inovador que vá de encontro às expectativas 

dos praticantes, a inovação e a qualidade tem que ser o referencial da nova 

organização desportiva.  
 

 

3.1.6.1. Estrutura Organizacional do Clube Desportivo  

O clube desportivo com actividade relacionada maioritariamente ao nível da 

competição de modalidades colectivas, caracteriza-se por uma organização 
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voluntária, em que os seus participantes se esforçam pelo desenvolvimento do 

clube. É natural que, um clube deverá ter uma estrutura bem organizada.  

É através da organização que se gera toda a envolvência desportiva e se tenta 

desdobrar os projectos da forma mais benéfica para todos e mais inteligente.  

De acordo com J.Keating, R.Gomes & J. Miguez (1997), o clube está 

organizado em várias estruturas:  

1. Direcção: distribui-se pelas várias funções de controlo e coordenação 

internas, assumindo também as tarefas de relação com o exterior, como por 

exemplo, relações com outros clubes; procura e negociação de patrocínios; 

relações com os meios de comunicação social; com Federações; etc. A 

direcção composta por voluntários, é eleita pelos sócios, o que leva a ter em 

consideração, de forma permanente as percepções destas relativas aos clubes.  

2. Atletas: os atletas encontram-se nas equipas seniores ou na formação, onde 

normalmente não há lugar a pagamentos. São, portanto, na sua maioria 

participantes voluntários na organização.  

3. Sócios: para além do seu papel legitimador da actuação da Direcção, 

através das eleições, os sócios são também uma das fontes de rendimento da 

organização. A sua participação através do pagamento das quotas depende, 

fundamentalmente, dos êxitos desportivos. Através da sua participação, 

beneficiam de vantagens na utilização de serviços que o clube oferece.  

4. Formação: O sector está claramente diferenciado internamente, existindo 

diversos escalões segundo idades e desenvolvimento físico dos participantes.  

Para além das estruturas apresentadas pelos autores, em nosso entender, 

existe uma outra componente na estrutura e que deve ser tida em conta: o 

apoio administrativo/técnico. Com as exigências actuais, é necessária a 

existência de um serviço técnico especializado. Sabemos que a existência de 

recursos humanos qualificados depende, essencialmente, da capacidade 

financeira do clube. Quanto mais elevado for o nível competitivo das equipas, 

mais importante se torna a especialização das funções.  
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Os clubes desportivos diferem entre si de acordo com diversos factores como o 

número de associados; número e tipo de oferta desportiva; localização 

geográfica; grau de profissionalização; etc.  

Segundo Heinemann (1997) estas diferenças são evidentes quando nos 

fixamos nas diferenças entre clubes pequenos (até 100 membros) e clubes 

grandes até os 10 000 membros. 

Conforme um estudo realizado na Alemanha sobre a situação dos clubes 

desportivos, existe uma tendência que pode ser denominada por “polarização”. 

Isto significa que por um lado, tanto o número dos clubes pequenos como a 

importância dos grandes aumenta. Por outro, torna-se cada vez mais difícil aos 

clubes medianos obter novos membros. Perdem importância porque, por um 

lado são demasiado grandes para ter vantagens dos pequenos e demasiado 

pequenos para oferecer vantagens dos clubes grandes.  

Assim, o tamanho da organização tem a sua influência na sua estrutura interna 

e funcionalidade. Pode verificar-se, que de acordo com o autor:  

• Os clubes pequenos oferecem um único desporto. Os grandes clubes 

pelo contrário, dispõem de várias modalidades desportivas nos seus 

programas. Podemos falar numa oferta desportiva variada. Os clubes 

procuram dar aos membros várias opções para a realização dos seus 

interesses desportivos e da actividade física particular. As novas ofertas 

aparecem nestes tipos de clubes. Nestes clubes, também se reconhece 

com facilidade as tendências de procura. A sua análise permite a 

resposta às seguintes questões:  
 

 O que se procura? (que tipo de desporto e que oferta adicional?);  

 Quem procura? (idade, sexo, estrato social dos praticantes?); 

 Como? (a que nível de performance e com que oferta paralela?);  

 Em que momento? (durante a jornada, ao fim de semana, com que 

flexibilidade horária?); 

 Onde? (a que distância da residência?).  
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• Nos clubes pequenos há uma grande homogeneidade no que respeita à 

estrutura e interesse dos membros. A semelhança de estilos de vida e 

de interesses, são requisitos essenciais, não só para a sua fundação, 

mas também para o seu funcionamento quotidiano. Nestes clubes 

pequenos é possível ter vivência directas, levar a cabo ideias próprias e 

estabelecer relações pessoais. Nos clubes grandes encontrámos, pelo 

contrário, uma estrutura de membros mais heterogénea, que representa 

melhor a população global. A grande diferença entre ambos, reside 

neste factor de ligação de pequenas relações e grandes que se tornam 

representativas.  
 

• As diferenças apresentadas são, sem dúvida, do foro cultural do clube. 

Os clubes pequenos orientam-se para dentro, são organizações de auto-

ajuda, e que se concebem como comunidades de solidariedade. Nos 

clubes maiores, a orientação para os serviços aparecem em primeiro 

lugar, como por exemplo espectáculo desportivo, actividades 

desportivas de lazer, etc.  

 

3.1.6.2. Particularidades Estruturais dos Clubes Desportivos  
 

Regra geral, as estruturas organizacionais, analisam-se de acordo com os 

seguintes elementos: a norma, a posição, e em função das dimensões 

estruturais como especialização, estandardização, formalização e 

centralização. Esta proposta para descrição e explicação torna-se insuficiente, 

porque não presta atenção às suas particularidades. O clube desportivo deve 

tentar responder às necessidades dos seus atletas, já que aqui se entra no 

campo da competição.  

A participação desportiva aumenta o valor dos atletas, mas para que isso 

ocorra é necessário que as exigências feitas aos intervenientes sejam 

compatíveis com os objectivos a atingir e associadas com um bom - senso 

desportivo, para que se verifiquem mudanças positivas não só no 

comportamento dos atletas como no seio do próprio clube. O clube, os sócios 

servem como que apoio dos atletas à pressão que lhes é imposta pelos 
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resultados a atingir. É difícil avaliar como a relação entre personalidade e 

comportamento é um factor limitativo do desempenho. Deve então, denotar-se 

um equilíbrio entre o nível de exigência desportiva e a natureza da competição 

para cada praticante em especial.  

Segundo Heinemann (1997), contrariamente ao que acontece nas empresas ou 

na administração, o comportamento do clube está menos condicionado por 

regras conscientemente orientadas e planificadas para conseguir um objectivo. 

A razão é que as exigências formalizadas para a afiliação são muito poucas 

(apenas se limita à obrigatoriedade do pagamento de quotas) pelo que a 

colaboração e cooperação produzem processos sociais informais.  

Mesmo que um clube se direccione para a prossecução de um objectivo, as 

relações informais são mais expressivas e as funções das mesmas mais 

difusas.  

Quanto maior é a sintonia com os objectivos, valores e tradição do clube, mais 

agradável é o ambiente de trabalho. Quanto maior é a motivação dos 

voluntários, melhor é a predisposição para uma colaboração interactiva e 

menor a necessidade das regras formais.  

Processos sociais de intercâmbio, objectivos comuns, escala de valores e uma 

identificação com o clube servem, ao mesmo tempo, como laço de união e de 

mediação de atitudes.  

As normas não são mais que o resultado da experiência colectiva de todos os 

implicados. Vão estabelecendo-se, assim, as imagens que cada um tem de si 

mesmo e dos restantes e as atitudes que se consideram adequadas. Com o 

decorrer do tempo, consolidam-se formas de comportamento de modo que, o 

clube acaba por ter um perfil próprio independentemente de cada um dos seus 

membros.  

As posições no clube são também pouco diferenciadas e as suas tarefas 

apenas estandardizadas. A estandardização e especialização dá-se, numa 

proporção relativamente elevada. É como que uma personalização das 

expectativas sobre os comportamentos. Os membros orientam-se, em grande 

medida, com base nas qualidades conhecidas das pessoas e, só em segundo 

plano, com base nas regras abstractas e expectativas das tarefas específicas. 
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Por isso, os cargos e, com eles, o voluntariado, caracterizam-se sobretudo pela 

personalidade de quem os ocupa, pelas suas capacidades, suas habilidades, 

pelo seu envolvimento e pela identificação com o clube e com a massa 

associativa.  

Dado que no clube existe uma divisão do trabalho menor do que numa 

empresa, a necessidade de coordenação é relativamente baixa. Quando esta 

se torna necessária, é difícil programar e programar. Por isso, encontramos 

mais acordos informais, formas atípicas de coordenação, é uma direcção 

baseada na simpatia pessoal e no poder de convicção.  

O clube, graças à heterogeneidade dos seus membros, afiliação e colaboração 

com entidades externas pode dispor, em cada caso, de um conjunto de 

relações pré-estabelecidas que facilitem a interacção com o exterior. Os 

contactos exteriores são um critério importante de selecção para ocupação de 

um cargo na orgânica do clube (por exemplo a presidência do clube).  

 

 

3.1.7. Voluntariado Desportivo  
 

Segundo Carvalho (1997), muitos são os que defendem haver uma crise no 

que respeita ao voluntariado desportivo mas, na realidade, são também muitos 

os que se oferecem para ocupar este “cargo”. Estes dirigentes são pessoas 

que se voluntariam para servir o desporto, e oferecer o seu tempo e 

disponibilidade com vista para um desenvolvimento desportivo cada vez maior.  

O funcionamento eficaz das associações populares é, quase sempre, 

organizado pelo Dirigente Desportivo Benévolo (DDB), mas este, perante um 

conjunto de transformações sociais e perante novos problemas, terá de se 

adequar/moldar a estas novas exigências. Na verdade, esta não parece ser 

uma dificuldade que trave o dirigente e o Movimento Associativo, pois 

permanece ainda o poder e a entrega dos mesmos, para um desporto 

desenvolvido.  

Ainda assim, quando aparecem algumas dificuldades, o dirigente tem de se 

reger com novas formas de dinamismo que incentivem todo o clube. Contudo, 

a boa vontade e generosidade do dirigente não consegue responder a todas as 
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necessidades do associativismo desportivo. Há que tentar conjugar esta boa 

vontade e uma activa política correcta, a uma importante competência técnica. 

O dirigente terá de responder às novas exigências do associativismo popular, 

sobretudo respostas formuladas com dinamismo e inovação.  

É na inovação que o desporto pode chamar massas e cativar a sociedade, 

sendo então, deste ponto de vista, indissociável o desporto do aspecto 

sociológico.  

Responder a todas estas transformações é que, por vezes, poderá ser mais 

difícil. Os mais velhos verão dificuldades no eficaz trabalho e contacto com as 

novas tecnologias, enquanto os mais novos, provavelmente, terão dificuldade 

em travar uma visão que observe apenas o fim, e rejeite os meios em si e tudo 

o que os envolve. Aqui a cultura interliga-se com o desporto, já que cruza o 

Movimento Associativo com o Movimento desportivo.  

Em ambos os movimentos, o passado e a cultura, demonstram tradições 

desportivas, actividades e espírito competitivo.  

O DDB deve ser visto como membro principal de toda a organização desportiva 

que se estende por todas as camadas sociais, e que permite ao trabalhador, 

ocupar o seu tempo livre sendo membro integrante e activo do associativismo 

local.  

Mas, inicialmente, os dirigentes segundo demonstra a história, começaram por 

ser apenas os próprios praticantes, surgindo então os dirigentes praticantes 

que mesmo depois de terminarem as suas carreiras desportivas, quiseram 

manter-se ligados, permanecendo dirigentes e continuando a assegurar, de 

certa forma, a organização desportiva. Numa 2.ª fase, surgem também os 

“dirigentes técnicos” que tinham conhecimentos de toda a complexidade dos 

jogos, técnicas, formações, treinos e equipas e tentavam adaptar-se às 

evoluções e novas modalidades.  

 
 

3.1.8. Dirigente Desportivo  
 

“As pessoas constituem o mais valioso dos recursos de uma organização.”  

(Chiavenato 1997)  
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Segundo Pires (1993), actualmente, é necessário fazer grande investimento no 

factor humano ao contrário do que se fazia no passado. O factor humano é, 

hoje, o factor mais significativo e quanto a nós, deve anteceder o factor capital 

fixo ou das instalações desportivas que em termos de investimento, é o que de 

maiores recursos tem usufruído ao longo dos anos.  

No contexto desportivo, mais propriamente no clube desportivo, os recursos 

humanos são escassos e caracterizados, essencialmente, na figura do 

dirigente desportivo.  

Para Bento (s/d), dirigente é todo aquele que, na sua esfera de trabalho e 

direcção, influencia e contribui fortemente para resultados positivos e para o 

desenvolvimento da actividade desportiva. O autor refere ainda, que os 

dirigentes assumem cada vez mais um lugar central no contexto dos sujeitos 

do desporto.  

Para o futuro do Dirigente Desportivo Benévolo percepcionam-se momentos 

difíceis e complicados, como também para o Associativismo Popular. Contudo, 

para que esta situação não ocorra, teriam de ser feitas transformações a todos 

os níveis da sociedade o que, só por si, é quase impossível. Ainda assim, o 

D.D.B. não pode assumir, desde já, uma posição de falhanço ou resignar-se a 

esta situação. Pelo contrário, deverá ter em conta todos os erros possíveis e 

tentar corrigi-los, encarando o futuro de uma forma positiva, e não se limitar a 

recordar o passado, e lamentar os erros cometidos.  

Não é assim, que desenvolverá o Associativismo Desportivo Popular. Deve 

sim, sentir que é parte principal e integrante para que o desenvolvimento se dê 

e deve, também, estar preparado para todas as exigências e comparações da 

sociedade, pelo facto de se encontrarem mais preocupados com a sua posição 

social e benefícios próprios, do que do desenvolvimento do desporto local.  

Mas que poderá então, o D.D.B fazer para travar todas estas dificuldades, se 

mesmo no seio de muitos clubes, os sócios estão pouco preocupados com as 

equipas ou com dirigentes (e como estes actuam) desde que possam utilizar o 

desporto da forma que mais lhe convier.  

Há quase que, necessariamente, uma separação entre os frequentadores do 

clube e os dirigentes desportivos. Actualmente, o desporto adapta-se mais a 
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esta, nova e quase fria realidade, e admite ver o consumidor como aquele que 

frequenta o clube, e o gestor como dirigente desportivo. As ideias utópicas 

parecem desaparecer e a realidade do desporto como clube, como equipa, 

como associação que deve ser dirigida e organizada, parece vingar. Desta 

forma, o D.D.B parece ter apenas 2 opções à escolha: ou defende uma visão 

mais humanista do clube e da sua acção ou vê, apenas, uma concepção 

puramente tecnicista para responder às necessidades do desporto.  

Continua, muitas vezes, a contabilidade no seio do clube que faz com que a 

escolha do método a executar pelo D.D.B. seja bastante complicada. Há uma 

dicotomia interessante, mas obstrutiva do desenvolvimento desportivo já que, 

por um lado, os sócios actualmente dão ideia de apenas, querem saber e 

interessar-se pelos serviços de que podem usufruir, mas por outro lado, 

denota-se ainda uma vontade de percepcionar o clube como principal base 

para o espectáculo desportivo e para o chamamento de massas. Os que 

defendem esta última concepção dão apenas um caminho ao D.D.B., que se 

rege por ver unicamente o desporto como factor cultural e com grandes 

significados sociais. Assim, o DDB parece ficar entre a espada e a parede.  

O dirigente desportivo deve despertar consciências de que o desporto, 

também, terá de se adequar a toda a evolução da sociedade e, só assim 

poderá responder à crescente necessidade de desenvolvimento do desporto, 

dos clubes, do Associativismo. Mas, mesmo aqui, a dificuldade encontra-se 

porque o dirigente, mesmo querendo acompanhar a evolução, não consegue 

muitas vezes, encontrar e adquirir os “instrumentos técnicos, que lhe permitam 

assumir as mesmas posições que os outros. O autor refere mesmo, 

relativamente a este ponto que, segundo Carvalho (1997) “ (…) O problemas 

assume dificuldade particular não só porque aí os meios são mais modestos, 

como também porque o “carola” se encontra desprovido de “instrumentos 

técnicos” de acção que a própria sociedade impede que adquira…”  

Visto isto, o DDB torna-se mesmo como Carvalho (1997) refere “ O homem dos 

7 ofícios”, já que tem de desdobrar entre a vontade dos sócios, do clube e entre 

os meios técnicos que dispõe. Segundo o autor, este desdobramento assenta 

em vários aspectos como:  
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• Tem de ser um “homem do terreno” capaz de organizar, de 

compreender o significado daquilo que organizam, e de respeitar os 

valores que justificam a organização em favor de uma “população alvo” 

que não é mais do que a camada social de onde é originária;  

• Tem de desempenhar funções formativas, única forma de justificar a 

actividade desportiva que constitui o cerne da acção do clube popular;  

• Tem de possuir qualidades de comunicação para poder fazer ouvir a sua 

voz, e afirmar-se perante o poder e as outras categorias de dirigentes 

benévolos;  

• Tem de adquirir capacidades como gestor de pessoal, dos espaços e 

dos equipamentos, de forma a obter a máxima rendibilidade dos 

limitados meios de que dispõe;  

• Tem que saber promover as actividades que realiza porque, de outra 

forma, o seu raio de influência é limitado e o recrutamento débil;  

• Tem de ser um negociador de modo a conseguir obter meios exteriores 

ao clube; 

• Tem de possuir uma concepção clara sobre a sua função, de modo a 

poder  enfrentar as tentativas do estado em se imiscuir, regulando-a 

directa ou indirectamente,  na  sua  actividade,  e  impedir  que  os  

comerciantes  se apoderem, em seu próprio proveito da actividade 

desportiva produzida pelo seu clube.  

 

Estas exigências fazem com que o D.D.B tenha quase que agradar a gregos e 

troianos. Vê-se pressionado a responder às exigências de todos os lados. 

Perante isto, o dirigente pode “perder-se”, sentir-se desgovernado e incapaz de 

realizar as tarefas às quais se comprometeu como forma de desenvolver tanto 

o clube, como o desporto.  

Apontam-se algumas soluções, sendo uma delas a formação já que, se dá 

especialização e conhecimento acerca do trabalho que deve efectuar. É com a 

formação que, as competências se evidenciam, as técnicas são clarificadas e 

todos (ou quase todos) os objectivos se viram para responderem às exigências 

actual das associações e da população em geral, relativamente ao desporto.  
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Todavia existe, até, um outro lado menos exigente que deve caber a todos nós. 

Segundo Carvalho (1997), não devemos exigir aos D.D.B serem seres 

humanos possuidores de enormes capacidades intelectuais e conhecimentos, 

que façam deles dirigentes puramente capacitados acerca da formação e da 

técnica, esquecendo o lado puramente humano que também é importantíssimo 

no desporto. Ainda assim, alguns requisitos são e devem ser respeitados 

como:  
 
 Definir objectivos concretos da acção e do que dela se espera;  

 Defesa da humanização do individuo;  

 D.D.B deve ser um político consciente da acção que realiza e aberto a 

outros pensamentos e ideias;  

 O clube popular deve ser o lugar de liberdade de opiniões, onde se vinca 

a solidariedade e democracia.  

 
Poderá ser esta visão utópica do Associativismo, mas o essencial a focar é dar 

a possibilidade de dar ao indivíduo uma voz activa e fluente no seio do clube, 

exercendo o seu exercício de cidadania. Segundo Carvalho (1997), o que 

considera esta visão demasiada idealista são também aqueles que não 

permitem a transformação do associativismo, das motivações e do 

desempenho desportivo.  

Há que salientar também que, por muitos que sejam as ideias contraditórias, o 

clube desportivo e a acção do D.D.B devem contribuir para um exercício da 

democracia e cativar a população para se afirmarem como cidadãos activos da 

sociedade envolvente.  

O problema da gestão do clube junta-se a este item, já que para o D.D.B. não é 

nada fácil responder aos interesses pretendidos e manter o funcionamento 

geral do complexo desportivo, e gerir a representação exterior do próprio clube. 

Aqui deve existir grande desempenho e definir bem a acção, estruturando 

adequadamente a actuação técnica.  
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3.2. Contexto Legal 

 
3.2.1.  Enquadramento Legal do Clube Desportivo  

 

O Associativismo, enquanto forma de organização social, caracteriza-se pelo 

seu carácter normalmente, de voluntariado, por reunião de dois ou mais 

indivíduos usado como instrumento da satisfação das necessidades individuais 

humanas.  

As modificações socioculturais, políticas e desportivas nos últimos anos, 

reflectem-se na dinâmica social e caracterizam um processo de mudança 

determinando alterações até à actualidade no que respeita à filosofia, vocação, 

missão e estrutura dos clubes desportivos.  

Na alínea 1 do Artigo 20 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens de 

10 de Dezembro de 1948, salienta que “toda a Pessoa tem direito à liberdade 

de reunião e associação pacífica.”  

No âmbito do Direito Internacional, a redacção do artigo 11.º da Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem (aprovada pela lei 65/78 de 13 de Outubro) 

convenciona que:  

“1- Qualquer pessoa tem direito à liberdade de associação, incluindo o direito 

de, com outrem, fundar e filiar-se em sindicatos para a defesa dos seus 

interesses” e ainda,  

“2- O exercício deste direito só pode ser objecto de restrições que, sendo 

previstas na lei, constituírem disposições necessárias, numa sociedade 

democrática, para a segurança nacional, a segurança pública, a defesa da 

ordem e a prevenção do crime, a protecção da saúde ou da moral, ou a 

protecção dos direitos e das liberdades de terceiros”  

Também a lei portuguesa, através da Constituição da República Portuguesa, 

CRP, constitui no seu artigo 46.º que:  

“1- Os cidadãos têm direito de, livremente e sem dependência de qualquer 

autorização constituir associações, desde que estas não se destinem a 

promover a violência e os respectivos fins não sejam contrários à lei penal.”  



Enquadramento da prática profissional 
 

 

 92 

 

“2- As associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das 

autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas 

as suas actividades senão nos casos previstos na lei e mediante decisão 

judicial.”  

“3- Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem coagido 

por qualquer meio a permanecer nela.”  

“4- Não são consentidas associações armadas nem de tipo militar, militarizadas 

ou paramilitares, nem organizações racistas ou que perfilhem a ideologia 

fascista.”  

Em suma, o associativismo é de direito pleno de cada cidadão e serve para 

unir a vontade de um grupo de pessoas em defesa de um mesmo interesse. 

Desta forma, o associativismo não é mais do que uma forma de expressão da 

liberdade. Só pertence à sociedade quem quer e o espírito dos que a ela 

pertencem, deve ser baseada no direito de partilha e comunicação de cada um.  

 

 

3.2.2.  Enquadramento Normativo dos Clubes  

 
Torna-se necessário um enquadramento da legislação desportiva do nosso 

país, para podermos compreender melhor o papel dos Clubes ao longo dos 

tempos.  

Apesar da Constituição Portuguesa datada de 1933 já fazer referência à  

“educação física” (Título IV, artigo 15º) e ao “revigoramento físico” (Título IX,  

artigo 43º), foi a partir de 2 de Abril de 1976, com a aprovação da Constituição  

da República, que o Desporto ganha um lugar próprio na lei através do Artigo  

79º, que consagra o direito fundamental ao Desporto. Através deste, o Estado 

reconhece o direito à Cultura Física e ao Desporto, cabendo ao Estado, com a 

colaboração com outras entidades mais próximas dos cidadãos respeitar esse 

direito.  

O Estado está obrigado a prosseguir as políticas culturais, desportivas e outras 

em cooperação com as associações, Clubes e cidadãos organizados nas 

diferentes expressões associativas, tal como consagra o Artigo 46º o direito de 

associação, pelo que é inequívoco o seu interesse e importância.  
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O desporto, para além de estar implicitamente presente noutras disposições 

constitucionais, como por exemplo na previsão do direito dos trabalhadores aos 

lazeres (CRP artigo 59º, nº1, alínea d), é ainda acolhido no quadro 

constitucional dedicado à juventude (CRP artigo 70º) e à protecção da saúde 

(CRP artigo 64º, nº2, alínea b).  

Podemos verificar assim que o direito ao desporto é um direito fundamental de 

todos os cidadãos que encontra localização sistemática no texto constitucional, 

no âmbito dos direitos e deveres culturais.  

Com a revogação da Lei nº1/90 de 13 de Janeiro e da Lei Bases do Desporto 

(Lei nº 30/2004) de 21 de Julho, passa a ser a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, 

a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (LBAFD), que “define as 

bases das políticas de desenvolvimento da actividade física e do desporto” 

(art.º1º), nos domínios dos” princípios da universalidade e da igualdade” 

(art.º2º), no “princípio da ética desportiva” (art.º 3º), nos “princípios da coesão e 

da continuidade territorial” (art.º 4º), e nos “princípios da coordenação, da 

descentralização e da colaboração” (art.º 5º) 

Conforme refere Meirim (1995), podemos definir associativismo desportivo, 

como um agrupado de organizações colectivas de cidadãos, sem fins 

lucrativos, que visam impulsionar a prática desportiva e o crescimento do 

sistema desportivo.  

O associativismo recolhe as características próprias ao exercício da liberdade 

de associação, isto é, concretiza-se no respeito de três vertentes essenciais, 

conforme nos apontam os constitucionalistas Gomes Canotilho e Vital Moreira 

(1997):  

- O direito individual dos cidadãos a constituir livremente associações sem 

impedimentos e sem imposições do Estado, bem como o direito de se filiar em 

associações já constituída;  

- O direito da própria organização a organizar-se e a prosseguir livremente a 

sua actividade (desde que legal);  

- O direito do cidadão de não entrar numa associação, bem como o direito de 

sair dela.  
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De realçar, portanto, que o Clube desportivo se apresenta no sistema 

desportivo como um dos seus mais importantes operadores, constituindo o 

momento primário do associativismo desportivo.  

Segundo Araújo (1984) o Clube continua a ser um dos esteios fundamentais do 

crescimento do desporto no país sem que isto signifique que caiba aos Clubes, 

às Associações e Federações Desportivas a responsabilidade única na 

promoção do desenvolvimento desportivo.  

Como associação privada de fim não lucrativo, o Clube desportivo nasce do 

exercício da liberdade de associação, constitucionalmente garantida a todos os 

cidadãos, configurando-se como uma das várias espécies de estruturas 

associativas que actuam neste espaço de intervenção cívica.  

Desta forma, como regra, a sua formação, as suas finalidades e os meios a 

empregar para a sua prossecução, encontram-se sujeitos às normas que, de 

forma genérica, se ocupam do enquadramento das associações.  

De acordo com o artigo 14º da LBAFD, são federações desportivas, para 

efeitos da presente lei, pessoas colectivas constituídas sob a forma de 

associação sem fins lucrativos que, englobando clubes ou sociedades 

desportivas, associações de âmbito territorial, ligas profissionais, se as houver, 

praticantes, técnicos, juízes e árbitros, e demais entidades que promovam, 

pratiquem ou contribuam para o desenvolvimento da respectiva modalidade, 

preencham, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Se proponham, nos termos dos respectivos estatutos, prosseguir, entre 

outros, os seguintes objectivos gerais: 

i. Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, a prática de uma 

modalidade desportiva ou de um conjunto de modalidades afins ou associadas; 

ii. Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus filiados; 

iii. Representar a sua modalidade desportiva, ou conjunto de modalidades afins 

ou associadas, junto das organizações desportivas internacionais, bem como 

assegurar a participação competitiva das selecções nacionais; 

b) Obtenham o estatuto de pessoa colectiva de utilidade pública desportiva. 
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Entre estes requisitos, para além de um núcleo essencial de objectivos gerais a 

prosseguir, destaca-se a obtenção junto dos poderes públicos, da concessão 

do estatuto de utilidade pública desportiva.  

Assim, é através deste artigo que se estabelece um relacionamento entre os 

poderes públicos e estas organizações desportivas de cúpula do sistema 

desportivo.  

No artigo 33º da Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto (LBAFD), 

surgem as Associações promotoras de desporto, como “entidades, sem fins 

lucrativos, que têm por objecto a promoção e organização de actividades 

físicas e desportivas, com finalidades lúdicas, formativas ou sociais, não 

compreendidas na área de actuação própria das federações desportivas, cujo 

regime jurídico é definido na lei”. 

Estas Associações, constituem aquilo que designaríamos por Associações por 

natureza das federações desportivas, nelas tendo assentado a construção de 

todo o sistema desportivo federado, (Meirim, J.; 2002, (p.17), “Marco jurídico 

das organizações desportivas portuguesas”, Centro de Estudos e Formação 

Desportiva.) 

Assim, a maioria no órgão deliberativo das Federações Desportivas encontra-

se reservada a esses agrupamentos de Clubes, através do Regime Jurídico 

das Federações Desportivas no artigo 36º, nº1, (Representatividade na 

assembleia geral): “Nas federações desportivas de modalidades colectivas o 

número de delegados representantes de clubes e sociedades desportivas não 

pode ser inferior a 70 %. Isto significa que a maioria no órgão deliberativo das 

Federações Desportivas se encontra reservada a esses agrupamentos de 

Clubes”.  

Finalmente, chegamos à célula base do associativismo desportivo que é o 

Clube Desportivo.  

Historicamente, o Clube Desportivo sempre foi visto de uma única forma:   

“Associação privada, dotada de personalidade jurídica, sem fins lucrativos e 

que tinha por especial objecto o fomento e a prática de actividades 

desportivas”, (Meirim, J.; 2002, (p.22), “Marco jurídico das organizações 

desportivas portuguesas”, Centro de Estudos e Formação Desportiva). 
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Mas, com o surgimento da prática desportiva profissional, foi necessário dotar o 

sistema desportivo de uma forma especial de encarar o Desporto.  

Assim a LBAFD distingue dois tipos de entidades tendo como referência na sua 

construção a existência ou não de uma competição desportiva profissional.  

Primeiro, através do artigo 26º, (clubes desportivos), ponto 1 - São clubes 

desportivos as pessoas colectivas de direito privado, constituídas sob a forma 

de associação sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a 

prática directa de modalidades desportivas. 2 - Os clubes desportivos 

participantes nas competições profissionais ficam sujeitos ao regime especial 

de gestão, definido na lei, salvo se adoptarem a forma de sociedade desportiva 

com fins lucrativos. 

Em segundo lugar, através do artigo 27º, (sociedades desportivas), ponto1 - 

São sociedades desportivas as pessoas colectivas de direito privado, 

constituídas sob a forma de sociedade anónima, cujo objecto é a participação 

em competições desportivas, a promoção e organização de espectáculos 

desportivos e o fomento ou desenvolvimento de actividades relacionadas com 

a prática desportiva profissionalizada no âmbito de uma modalidade. 

2 - A lei define o regime jurídico das sociedades desportivas, salvaguardando, 

entre outros objectivos, a defesa dos direitos dos associados do clube 

fundador, do interesse público e do património imobiliário, bem como o 

estabelecimento de um regime fiscal adequado à especificidade destas. 

 

 

3.3. Contexto de Natureza Funcional  

 
3.3.1.  A Organização 

 

Segundo Pires (2007), a palavra organização está contaminada por um sem 

número de circunstâncias que tem a ver com a própria vida, pelo que é 

considerada uma palavra polissémica, quer dizer, pode assumir diversos 

sentidos: ou significa um conjunto de princípios que governam a actividade de 

um clube ou qualquer outro organismo desportivo; ou significa o ato de gerir ou 
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esforço dirigido à prossecução de determinados objectivos desportivos; ou, 

ainda, significa organismo criado, como um clube.  

Max Weber, (citado por Pires 2007), considerado o pai da teoria da 

organização, formulou a pergunta: Como é que uma grande organização podia 

funcionar melhor? A resposta foi: Através de regras, controlo e hierarquia. 

Estes três objectivos deviam ser controlados pela burocracia. 

A burocracia, na sua perspectiva racional de coordenação do trabalho, 

apresenta os seguintes 10 critérios: 

1. Legalidade das normas. As organizações não podem funcionar sem 

normas; 

2. Formalidade dos procedimentos. Determina o comportamento de cada 

elemento que tem de estar formalizado através das normas; 

3. Racionalidade na divisão do trabalho. Sem divisão do trabalho, do poder 

e da autoridade não há organização; 

4. Impessoalidade. Nas relações humanas; 

5. Hierarquia de autoridade. Os sistemas só podem funcionar com uma 

hierarquia bem definida de autoridade; 

6. Rotinas e procedimentos. Estandardização das condutas; 

7. Meritocracia. Predomínio da competência e do mérito; 

8. Especialização da gestão. Separação da propriedade das organizações, 

da sua gestão 

9. Profissionalização. Dos recursos humanos; 

10. Previsibilidade. Do funcionamento, quer dizer que os mesmos problemas 

se resolvem da mesma maneira. 
 

Para Max Weber (cit. por Pires 2007), a organização perfeita devia funcionar 

como uma máquina.  

 

• Metáforas 

Se desejamos conhecer a organização devemos partir da premissa de que ela 

é complexa, ambígua e paradoxal. As metáforas permitem melhorar a 

inteligibilidade dos fenómenos em causa e dos comportamentos 
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organizacionais. Garett Morgan (1986) justifica a utilização das metáforas na 

análise dos processos organizacionais, na medida em que o estudo das 

organizações deve partir da ideia de que elas “podem ser muitas coisas em 

simultâneo”. Charles Handy (1991) elaborou um quadro cultural tendo como 

referência as divindades gregas, tendo em atenção todas as suas virtudes e 

defeitos, na medida em que os deuses gregos tinham as mesmas tentações 

que os homens. As metáforas consubstanciam imagens e ideias que ajudam a 

compreender e a analisar as organizações e possibilitam o aparecimento e 

desenvolvimento de perspectivas acerca da maneira como elas podem ser 

geridas. 

 

o A arte de ler as organizações 

No livro intitulado Images of organization, Morgan (citado por Pires 2007) 

sintetizou um conjunto de oito metáforas com o objectivo de explicar aquilo que 

as organizações podem ser, através de um método a que ele denomina de “ a 

arte de ler e de compreender as organizações através de um método capaz de 

diagnosticar os seus problemas”. A metáfora é, assim, um instrumento capaz 

de proporcionar um melhor conhecimento e explicação do funcionamento de 

uma organização.  

As oito metáforas são as seguintes: 

1. Máquina 

2. Organismo vivo 

3. Sistema nervoso; 

4. Cultura; 

5. Sistema político: 

6. Prisão psíquica; 

7. Fluxo de transformações: 

8. Instrumento de domínio. 

 

1. Máquina 

A organização como máquina é vista como um mecanismo cujas peças devem 

estar perfeitamente lubrificadas: 
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o Enquadra as teorias clássicas da organização; 

o Estudo dos tempos e dos movimentos; 

o Ambientes fechados; 

o Produtos e serviços - padrão; 

o Dificuldades de adaptação à mudança. 

 

2. Organismo vivo 

A organização como organismo vivo é vista como um sistema que se adapta ao 

seu ambiente: 

o Existem diferentes espécies de organização; 

o A organização é um sistema aberto; 

o Em luta pela sobrevivência; 

o Hierarquia de necessidades; 

o Princípio da entropia negativa; 

o Teoria da contingência: a solução depende da tarefa e do contexto.  

 
3. Sistema Nervoso – Cérebro 

A organização é vista como um cérebro que recebe e trata a informação e 

comanda os órgãos que dele dependem: 

o Perspectiva cibernética; 

o Promove flexibilidade e acção criativa; 

o Princípio holográfico – O todo está contido em partes; 

o Aprendizagem organizacional – Aprender a aprender; 

o Sistemas auto – organizados; 

o Funciona para além da racionalidade e da burocracia; 

o Capacidade cognitiva: holística, analógica, intuitiva. 

 

4. Cultura 

A organização como cultura é vista como um grupo que comunga dos mesmos 

valores: 

o Desvaloriza o quantitativo e o racional; 

o Valoriza o qualitativo, o simbólico; 
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o Já não é a forma que interessa, mas o conteúdo, a linguagem, os 

hábitos, os procedimentos, as cerimonias e as praticas sociais; 

o Ideologias, valores, crenças, estilos de liderança; 

o Cultura de mudança; 

o Gestão da cultura; 

o Consequências simbólicas dos actos de gestão. 

 
5. Sistema político 

A organização como sistema político é vista como um lugar de governo onde 

os indivíduos se opõem e defendem os seus interesses: 

o A organização baseia-se num sistema de interesses pessoais; 

o O poder na determinação dos objectivos duma organização; 

o Contraria o mito da racionalidade organizacional; 

o Desmistifica a ideia de que as organizações são sistemas funcionais 

integrados; 

o As implicações sociopolíticas das diferentes organizações; 

o Uma organização é um jogo de soma igual a zero, pelo que terá de 

haver ganhadores e perdedores. 

 
6. Prisão psíquica 

A organização como prisão psíquica é vista como um lugar de 

constrangimentos psicológicos, em oposição aos exageros racionalistas de 

outras perspectivas: 

o Factores como agressividade, avareza, medo, ódio, desejo sexual 

não têm um estatuto formal dentro das organizações; 

o As pessoas estão presas consciente ou inconscientemente aos 

valores da organização; 

o Esta metáfora relaciona-se com a cultural. 
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7. Fluxo de transformações 

A organização como fluxo de transformações é vista como um sistema de 

adaptação à mudança. Como é que a organização responde aos diferentes 

processos de mudança: 

o Direcção da mudança; 

o Turbulência da mudança; 

o Previsão do futuro; 

o Adaptação à mudança. 

 

8. Instrumento de domínio 
 

A organização como instrumento de domínio é vista como um instrumento ao 

serviço duma oligarquia que pretende continuar o seu domínio: 

o O domínio pode ser uma variável intrínseca à maneira como 

organizamos; 

o Muitas organizações não são mais do que a supremacia duma casta que 

se perpetua no poder; 

o As organizações podem transformar-se em locais de exploração; 

o Que só é derrotada através de formas bastante agressivas de 

consciência social. 

 

 

3.3.2.  Partes da Organização 

Henry Mintzberg (1992, cit. por Pires 2007) refere que cada organização 

apresenta cinco tipos de elementos básicos, cinco forças, que se encontram 

em constante comunicação.  
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FIGURA 7: Estrutura Organizacional de Henry Mintzberg (1992) 

 
 
1. Vértice Estratégico - constituído pelos gestores de topo, onde se incluem, 

os conselhos de administração, de gerência e o seu pessoal de apoio. 

Tendo como objectivo proporcionar a todos os colaboradores as 

necessidades necessárias para que a organização atinja os seus 

objectivos.  

No CTM, o vértice estratégico é representado pelo presidente.  

 
2. Linha Hierárquica Média - constituída pelos gestores intermédios, directores 

funcionais e operacionais, chefes de serviço, etc., que têm como principal 

função fazer a ligação entre o vértice estratégico e o centro operacional, 

através de uma hierarquia.  

No CTM, a linha intermédia é representada pelos pelos dois vice – 

presidentes do clube. 

 
3. Centro Operacional - constituído por todos os operacionais que executam 

os trabalhos de base relacionados com a produção de bens ou serviços. 

Dos quais se incluem a transformação de input’s em output’s, a respectiva 

distribuição e venda de output’s, e ainda, o controlo de stock’s.  

No CTM, o centro operacional é representado pelos administrativos, 

estagiários e pessoal de limpeza. 
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4. Tecnoestrutura - constituída por analistas, engenheiros, contabilistas, 

responsáveis pelo planeamento e pela organização de métodos, os quais 

visam obter sistemas de trabalho que permitam a estandardização da 

organização.  

No CTM, a tecnoestrutura é irrelevante ou nula em termos de planeamento. 

O modelo de coordenação de trabalho verifica-se por supervisão directa e 

indirecta. 

 
5. Logística - constituída por pessoas que têm a seu cargo serviços de apoio, 

serviços jurídicos, relações públicas e laborais, investigação, etc.  

No CTM, existe um advogado para tratar de questões legais. 

 
  

3.3.2.1. Desenho Organizacional do CTM 
 

FIGURA 8: Estrutura Simples 

 
Estrutura Simples  

 

O CTM possui uma estrutura simples, o que ocorre geralmente em micro e 

pequenas empresas com cerca de uma vintena de trabalhadores no máximo e 

resulta em muitos dos casos de uma “gestão doméstica”. O CTM apresenta 

uma estrutura simples e pouco elaborada, e também uma baixa complexidade. 

A tecnoestrutura ou é inexistente ou então reduzida, sendo no CTM 

representado pela figura do presidente que executa o planeamento. A linha 
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hierárquica intermédia é também insignificante e é representada pelos 2 vices – 

presidentes do clube.  

Este tipo de estrutura tem como principal mecanismo de coordenação a 

supervisão directa como já vimos anteriormente. Usualmente, a administração 

é constituída unicamente pelo proprietário que acompanhado por pessoas de 

confiança na área de administração/gestão corrente e, muitas vezes alguém de 

confiança para a área de produção que efectua uma supervisão directa. É o 

caso de Isidro Borges que é uma espécie de “proprietário do clube”. 

O vértice estratégico é preponderante na dinâmica da organização, pois a 

direcção centraliza todas as funções principais com o apoio das funções 

administrativas. Isto é, a maioria das decisões são tomadas pelo presidente e 

daqui resulta o vértice estratégico como elemento chave da estrutura.  

A centralização apresenta a vantagem de as respostas estratégicas reflectirem 

o conhecimento completo do centro operacional, favorecendo a flexibilidade e a 

adaptabilidade da resposta estratégica, visto que apenas uma pessoa precisa 

de actuar. Por este facto, este tipo de organização como é o CTM apresenta 

elevada eficiência enquanto o número de trabalhadores é (for) reduzido. 

 
 

3.3.3.  Gestão do Trabalho 
 

• Paradoxo da organização do trabalho 

Toda a actividade humana dá origem a necessidades fundamentais 

contraditórias. Por um lado, o trabalho tem de ser dividido, por outro, tem de 

ser reagrupado segundo lógicas que devem obedecer aos objectivos e ao 

contexto onde o mesmo está a ser processado (Pires 2007). 

 
3.3.3.1. Mecanismos de Coordenação do Trabalho 

Os mecanismos de coordenação do trabalho (Henry Mintzberg, 1989, cit. por 

Pires 2007) podem ser de três categorias: 
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1. Ajustamento mútuo; 

2. Supervisão directa; 

3. Estandardização: 

- Qualificações 

- Processos de trabalho 

- Resultados 

- Normas. 

 

1. Ajustamento Mútuo 

O exemplo tradicional de ajuste mútuo é a actividade em que duas pessoas 

estão a remar numa canoa. A cada remada de um elemento tem que haver um 

reajustamento do outro e vice-versa, sob pena de não conseguirem fazer 

progredir a canoa na direcção que desejam. Nesta situação, são precisamente 

a simplicidade e simultaneamente a complexidade que obrigam este tipo de 

coordenação do trabalho remar. 

 
2. Supervisão directa 

Na supervisão directa o exemplo tradicional é a embarcação a remos com 

timoneiro. Devido ao número de remadores torna-se impossível ajustarem 

mutuamente as respectivas remadas, pelo que há necessidade de haver 

alguém que, externamente à actividade propriamente dita de remar, estabeleça 

a coordenação. 

 
3. Estandardização 

Só é possível quando os conhecimentos e as competências necessárias à 

realização de determinada tarefa estão identificados. Neste caso são possíveis 

quatro tipos de estandardização das actividades: 

Á entrada do processo: Qualificações; 

Durante o processo: Normas; 

À saída do processo: Resultados; 

Externamente: Normas. 
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- Qualificações 

Neste caso temos por exemplo, as qualificações necessárias ao exercício 

duma profissão. A medicina ou a advocacia ou a gestão do desporto requerem 

determinadas competências iniciais para o exercício das funções. 

 
- Processos de trabalho 

Que obrigam a laborar com determinados procedimentos estabelecidos pela 

estrutura hierárquica superior.  

 
- Resultados 

Com este mecanismo de estandardização a única coisa requerida é o resultado 

final. Por exemplo, um treinador de futebol é contratado para colocar a equipa 

nos três primeiros lugares. Não interessa como o vai fazer, o que interessa é se 

o faz. Contudo, é bom que se entenda que tem de haver processos de 

comunicação eficientes entre as áreas da decisão técnica e da de decisão 

política. 

 
- Normas 

São procedimentos, restrições e obrigações, determinados por entidades 

externas às organizações. Por exemplo, os sindicatos determinam as 

especificidades próprias dos perfis profissionais que representam. 

 

3.3.3.2. Utilização dos Mecanismos de Coordenação do 

Trabalho 

Para Pires (2007), cada mecanismo de coordenação do trabalho responde a 

uma situação mais ou menos burocrática ou mais ou menos orgânica.  

Uma situação burocrática de trabalho caracteriza-se pela obrigatoriedade de 

cumprir normas e procedimentos predeterminados, por supervisão directa ou 

por mecanismos de supervisão indirecta (qualificações, processos de trabalho, 

resultados e normas). 
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Uma situação orgânica distingue-se por deixar um espaço de decisão e 

criatividade amplo às pessoas envolvidas, pelo que o mecanismo de 

ajustamento mútuo responde a esta situação considerando, contudo, que o 

número de elementos do grupo tem de ser relativamente pequeno. Deste 

modo, enquanto o mecanismo de coordenação do trabalho de “supervisão 

directa” e de “estandardização dos processos de trabalho” não permitem 

qualquer espaço de decisão individual, na medida em que os procedimentos 

são à partida determinados directa ou indirectamente, já o ajustamento mútuo 

deixa toda a liberdade porque o que interessa é atingir o objectivo proposto.  

Na organização do trabalho, os mecanismos de coordenação são escolhidos 

tendo em atenção a complexidade ou a simplicidade do trabalho a realizar, 

bem como o número de elementos da equipa. É evidente que um trabalho 

muito simples que implica o contributo de muitas pessoas dificilmente pode ser 

realizado por ajustamento mútuo ou por qualquer processo de 

estandardização, uma vez que exige uma direcção clara e efectiva do trabalho 

de todos, sob pena do mesmo não progredir por falta de coordenação das 

partes. 

 
3.3.3.3. Análise dos Mecanismos de Coordenação do Trabalho 

no CTM 
 

O CTM é como uma máquina que funciona basicamente sob a supervisão 

directa do homem que idealizou o clube. Ele coordena todas as actividades 

como um capitão coordena a sua embarcação, rumo aos objectivos traçados. 

No entanto, a estandardização (supervisão indirecta) também está presente na 

organização: quando as qualificações são necessárias ao exercício, como é o 

caso do engenheiro do clube, mas que trabalha sob a supervisão directa do 

presidente, pelo que a tecnoestrutura é muito simples e não desempenha 

funções de planeamento. 

O resultado do trabalho do CTM é tarefa dos treinadores. Não interessa como 

vão fazer, o que interessa é se o fazem bem.  

Apesar dos mecanismos de coordenação de trabalho do CTM corresponderem 

a uma situação burocrática de trabalho, por supervisão directa ou por 
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supervisão indirecta, a direcção do clube reúne de quinze em quinze dias para 

dar voz aos elementos da direcção. 
 

3.3.3.4. Mecanismos de Conjugação do Trabalho 
 

As organizações processam as suas actividades segundo uma determinada 

sequência lógica em função de dependência ou independência das actividades 

em causa. Existem três tipos de conjugação do trabalho, a saber: 
 

• Comunidade 

A única coisa que exige é a partilha de recursos existentes já que as 

actividades enquanto conjunto de tarefas são independentes. É o caso da 

disciplina de educação desportiva em que vários professores desenvolvem as 

actividades desportivas do programa, num sistema de comunidade, limitando-

se a partilhar recursos – geralmente instalações e apetrechamento. 

 
• Sequencial 

Obriga a uma melhor conjugação, de forma a ser conseguido um ajuste ideal 

entre o trabalho realizado pelas unidades que estiveram em causa. Está neste 

caso o funcionamento, por exemplo, das escolas dum clube, duma modalidade 

qualquer, em que tem de existir coordenação entre os responsáveis pelas 

actividades no sentido de preverem percursos lógicos e consequentes de vida 

dos praticantes, de forma a eles poderem transitar de actividade em actividade, 

até atingirem um término definido. 

 
• Recíproca 

Implica uma conjugação de actividades em que por exemplo, no produto final, 

que é uma sessão de treino, existem pequenos grupos que podem ter 

actividades específicas e posteriormente voltarem ao grupo inicial, sem 

deixarem de estar sempre integrados no processo global de treino previamente 

planeado. 
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3.3.3.5. Análise dos Mecanismos de Conjugação do Trabalho 

do CTM 
 
O CTM tem uma conjugação do trabalho comunitária, uma vez que a partilha 

dos recursos existentes é uma necessidade. Isso deve-se ao facto do CTM ter 

vários escalões de formação e equipas seniores. A partilha dos recursos 

prende-se com as instalações e respectivo apetrechamento, nomeadamente, 

mesas, bolas e balneários. 

O CTM tem uma conjugação sequencial, de forma a ser conseguido um ajuste 

ideal do trabalho realizado pelas unidades que estiverem em causa. Neste 

caso do CTM, existe uma coordenação entre os responsáveis no sentido de 

preverem percursos lógicos e consequentes de vida dos jovens jogadores, de 

forma a eles transitarem de escalão em escalão, atravessando 4 escalões até 

atingirem o nível sénior. 

A conjugação recíproca não tem expressão no CTM. 

 

3.3.3.6. Sistema de Fluxos de Trabalho 

Para além das relações de trabalho numa organização, existem um conjunto de 

fluxos que permitem que as relações fluam de uma forma expedita. Segundo 

Mintzberg (1989), os fluxos organizacionais podem ser organizados através de 

5 estratos: 

•    Autoridade formal – Organigramas 

Este tipo de fluxo é o que se processa de acordo com a configuração do 

organigrama. Respeita por isso, a hierarquia e sustenta-se num conjunto de 

normas e procedimentos que tem a ver com a tecnologia da organização, a sua 

cultura e o seu ambiente. O organigrama, apesar de tudo, ainda é a maneira 

mais expedita para representar uma organização e as suas partes. 

 
• Comunicação informal – A gestão pela conversação 

As organizações não podem funcionar só de acordo com as relações 

determinadas pelo organigrama. Existe uma estrutura informal, mais ou menos 
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volátil, que garante de uma forma expedita as relações entre as pessoas 

através de uma comunicação que se estabelece à margem dos formalismos 

hierárquicos e de competências. No entanto, também se deve considerar que 

uma organização não pode funcionar só através da comunicação informal, sob 

pena de cair na anarquia. Contudo, quanto mais sofisticada for a tecnologia e 

quanto mais dinâmico for o ambiente, mais a comunicação informal ganha peso 

na cultura da organização, na medida em que só assim ela garante a agilidade 

necessária a fim de se adaptar continuamente à mudança. 

 
• Fluxos regulados 

As diversas partes da organização (vértice estratégico, tecnoestrutura, linha 

hierárquica, logística e centro operacional) comunicam entre si através de 

fluxos. Os fluxos de trabalho consubstanciam-se nos circuitos de tipo 

operacional, funcional e de controlo que organizam e gerem o trabalho formal 

nas organizações. Cada fluxo tem um sistema próprio que, de acordo com a 

tecnologia que desenvolve, apresenta uma orgânica e um processo. A orgânica 

indica os órgãos que fazem parte de um determinado fluxo. O processo 

determina os vários passos e a ordem com que os diversos órgãos envolvidos 

intervêm num determinado fluxo. Os fluxos regulados caracterizam-se ainda 

por serem sistemática e explicitamente controlados através de processos de 

supervisão directa e de estandardização. 

• Operacionais – transformações de “inputs” em “outputs” 

Acontecem quando se trata da produção ao nível do centro operacional. Em 

conformidade, eles tratam de responder em termos operacionais à vocação e à 

missão da organização, tendo em atenção, a sua tecnologia. Entretanto, há 

que ter em atenção que o centro operacional de uma academia de futebol de 

uma sociedade anónima desportiva é diferente do que um clube 

multidesportivo, de um “health club”, de um empresa municipal de desporto, de 

uma empresa de serviços desportivos “out-door”, ou de, entre outros, uma loja 

de material desportivo. 

 



Enquadramento da prática profissional 
 

 

 111 

 

 
• Funcionais – Entre centro operacional e a logística e a tecnoestrutura 

Tem a ver com todos os fluxos constituídos por sistemas de suporte de vida à 

organização. Decorrem sob a responsabilidade da tecnoestrutura e logística 

tendo como missão suprir as necessidades básicas do centro operacional, no 

que diz respeito a informação, serviços ou matéria-prima. Quando se trata de 

fluxos da logística ele não tem nada a ver com a produção. Limitam-se a 

manter o sistema de suporte à vida. Os fluxos da tecnoestrutura já têm a ver 

com a produção, na medida em que interferem indirectamente no trabalho do 

centro operacional. A tecnoestrutura pode ainda ter fluxos de trabalho relativos 

à assessoria ao vértice estratégico ou até às unidades orgânicas da linha 

hierárquica, bem como fluxos no domínio da realização de estudos e, entre 

outros, nos processos de planeamento. 

 
• Controlo – Canais verticais de comando e retroacção 

Formam o sistema de controlo constituído por circuitos verticais de informação 

e decisão que se estabelecem entre o centro operacional e a cadeia de 

comando através da linha hierárquica. No sentido descendente circulam os 

comandos e as instruções de trabalho. No sentido ascendente, a informação 

retroactiva. Em cada nível hierárquico acontecem as decisões intermédias. As 

orientações de comando iniciadas no vértice estratégico tornam-se 

naturalmente cada vez mais especificas e precisas à medida que se 

aproximam do centro operacional. Por exemplo, os planos estratégicos de 

natureza geral são elaborados no vértice estratégico e depois descem pela 

linha hierárquica cumprindo um sistema regulado de operações e decisões que 

darão origem ao planeamento táctico e ao operacional. 

• Constelações de trabalho (estruturas mais ou menos formais ou 

informais) 

São grupos que se formam dentro das organizações para resolverem 

problemas que têm uma solução que cruza transversalmente diversas 

unidades orgânicas. Podem ser, por exemplo, comissões.  
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Comités permanentes ou grupos de trabalho. Geralmente, as comissões e os 

grupos de trabalho funcionam numa dinâmica formal, com um horizonte formal 

à vista, quer dizer, uma vez cumprido o objectivo para o qual foram criados são 

extintos. Surgem, ainda, nas organizações com uma estrutura informal as 

designadas “cliques”, constituídas por pessoas que, por trabalharem muito 

próximo umas das outras, se juntam para realizarem trabalho, defenderem 

interesse comuns ou agirem como grupo de pressão. As cliques acontecem 

porque as pessoas dentro das organizações tendem a realizar trabalho numa 

dinâmica de relações horizontais e não de relações verticais, ultrapassando, 

deste modo, as divisões criadas pela especialização e a hierarquia, 

transformando assim a organização num conjunto de redes de comunicação ou 

cliques mais ou menos especializadas por interesses ou assuntos, situadas nas 

suas diversas partes e níveis. De facto, os diversos grupos nos vários níveis de 

uma organização lidam com diferentes naturezas de informação, pelo que os 

problemas também são diferentes. Assim, os problemas estratégicos são 

tratados no vértice estratégico e os problemas de produção ao nível do centro 

operacional com utilização de linguagens diferenciadas.  

 
• Processos de tomada de decisão 

Numa organização existem geralmente três tipos de processos de tomada de 

decisão: 

o Padrão de estandardização 

As decisões podem ser programadas (estandardizadas e não programadas ou 

had-doc). As decisões programadas são realizadas segundo períodos de 

tempo regulares através de um processo estandardizado. As decisões não 

programadas ou had-doc acontecem em intervalos de tempo irregulares e não 

obedecem a um padrão estabelecido. 

o Domínio funcional 

Os processos de tomada de decisão são funcionais quando se relacionam com 

as funções da própria organização, entre outras, financeira, de marketing, de 

produção, etc. 
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o Nível hierárquico 

Os processos de tomada de decisão podem ser categorizados tendo em 

atenção o nível da organização em que a decisão é realizada. Assim, as 

decisões podem ser estratégicas, administrativas e operacionais.  

O processo de tomada de decisão had-doc acontece quando um problema que 

surge no centro operacional requer para a sua solução uma decisão a realizar 

a nível do vértice estratégico. Nesta conformidade, o centro operacional deve, 

em simultâneo com a comunicação do problema, propor uma solução que, uma 

vez assumida e autorizada pelo vértice estratégico, desce pela linha 

hierárquica até atingir o centro operacional a fim de ser implementada. 
                                                                     

                                                            

3.4. Contexto Institucional  
 
O Estágio Profissionalizante foi realizado no CTM, Clube da Cidade de 

Mirandela, na Província de Trás os Montes. 

Conhecer as características, a história e realidades do Concelho de Mirandela, 

permitem-nos enquadrar e compreender melhor o clube CTM. 

 

 
3.5. Caracterização do Concelho de Mirandela  

 
3.5.1. Caracterização Histórica 

 
Vestígios históricos dão-nos a conhecer as influências deixadas pelas 

civilizações celtas, romanas e visigóticas, mostrando-nos o passado destas 

terras, cuja história se perde nos limiares do período histórico da Lusitânia. O 

lugar de Mirandela teve a sua origem no monte de S. Martinho, junto ao monte 

do Mourel, onde hoje ainda se identifica o Castelo Velho. Mais tarde foi 

transferida para o cabeço de S. Miguel, actualmente centro histórico da cidade. 

Por todo o concelho há vestígios de povoamento pré-histórico, bem 

documentado por monumentos megalíticos e diversos castros.  
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Os povos da idade do bronze desenvolveram uma intensa actividade mineira 

explorando o estanho, o cobre, o arsénio e ouro como é o caso do “buraco da 

pala”, situado na freguesia de Passos, que foi identificado um caso de 

metalurgia primitiva de ouro entre 2800-2500 A.C. Os romanos, não podendo 

ficar insensíveis ao minério, também aqui se estabeleceram deixando as 

marcas da sua civilização.    

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 9: Vista antiga de Mirandela 

 
No século VI, o paroquial Suevo dá-nos conta da existência de “Laetera”, 

enigmática e vasta circunscrição administrativa que corresponde à mesma área 

onde nasceu o concelho de Mirandela. A importante e medieval “terra de 

Ledra”, estender-se-ia pela quase totalidade do actual concelho e por parte do 

de Vinhais, compreendendo ainda uma reduzida porção do concelho de 

Mirandela. No dealbar do século XIII, já esta terra se encontrava dividida em 

três julgados: Lamas de Orelhão, Mirandela e Torre de D. Chama. Todas estas 

povoações receberam foral e se constituíram em concelhos. Mirandela recebeu 

assim de D. Afonso III carta foral a 25 de Maio de 1250 (CASTRO, 1999). 

A vila de Mirandela é elevada à categoria de Cidade através da Lei n.º 12/84 

de 28 de Junho, decretada pela Assembleia da República, nos termos da 

alínea d) do artigo 164.º e do n.º 2 do artigo 169.º da Constituição, aprovada 

em 16 de Maio de 1984 e promulgada em 8 de Junho de 1984. 

Na cidade de Mirandela estão dos melhores valores arquitectónicos do 

concelho, como o Palácio dos Távoras, imponente construção nobre 

reedificada no século XVII, o Palácio dos Condes de Vinhais, a cerca 

amuralhada da qual resta apenas a Porta de Sto. António, a ponte velha, que 
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continua a constituir uma incógnita quanto à data de construção e que 

constituem valores patrimoniais e a cultura de um povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     FIGURA 10: Palácio dos Távoras 
                       
A história de Mirandela surge intimamente ligada à da família Távora, donatária 

da mesma, pelo que não é de estranhar que, ainda hoje o principal edifício com 

valor histórico e arquitectónico seja o Palácio dos Távoras, onde hoje funciona 

a sede do município. 

Outro aspecto importante na história de Mirandela é o da sua ligação à 

comunidade judaica portuguesa, através das famosas alheiras, tipo de enchido 

que, originalmente, não continha carne de porco, mas de outro género, 

sobretudo de aves, como o frango, além de muito pão. Essa terá sido uma das 

formas de os judeus da região enganarem a Inquisição e os eventuais vizinhos 

denunciantes, possuindo assim também o seu fumeiro, como qualquer cristão 

transmontano.  

Outro dos símbolos de Mirandela foi o Complexo Agro-Industrial do Cachão, 

localizado no sul do concelho, na fronteira com o município de Vila Flor. Obra 

arriscada do visionário Eng.º Camilo Mendonça, que pretendia criar todas as 

condições para o escoamento comercial dos valiosos produtos agrícolas da 

região transmontana, acabou por soçobrar às vicissitudes sociais e económicas 

pelas quais Portugal passou na sequência do 25 de Abril, perdendo força, 

apesar de ainda existirem algumas empresas de sucesso, na área do azeite e 

azeitona de mesa, bem como em compotas e doces. 

Actualmente Mirandela é vista como um próspero centro urbano da promissora 

Região Transmontana e Duriense, local aprazível para o investimento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_dos_T%C3%A1voras
http://pt.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alheira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Enchido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Porco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Frango
http://pt.wikipedia.org/wiki/Judeu
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inquisi%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fumeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vila_Flor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_dos_Cravos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azeite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Azeitona
http://pt.wikipedia.org/wiki/Compota
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3.5.2.  Caracterização Geográfica  

 
O Concelho de Mirandela integra-se no Distrito de Bragança, na região Norte 

(NUTS II), Nomenclaturas de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, 

Província de Alto Trás-os-Montes sub-região NUTS III e encontra-se circundado 

a Norte pelo Concelho de Vinhais, a Leste por Macedo de Cavaleiros, a Sul por 

Alfandega da fé e Vila Flor e a Oeste pelos Concelhos de Valpaços e Murça que 

pertencem ao Distrito de Vila Real.  

A cidade de Mirandela, a segunda maior do Distrito de Bragança ergue-se na 

margem esquerda do rio Tua, a cerca de 3,5 km a montante do local onde este 

curso de água se forma, a partir da junção dos rios Tuela e Rabaçal. 

Encontra-se a cerca de 210 metros de altitude e localizada numa zona 

aplanada de solos muito férteis onde se cultivam oliveiras. Á sua volta existem 

muitos montes e por essa razão, verifica-se um microclima, caracterizado por 

verões abafados e quentes, que dão a Mirandela a alcunha de Terra Quente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      
                                               FIGURA 11: Mapa do distrito de Bragança 

FONTE: http://viajar.clix.pt/mapa.php?d=4&lg=pt&w=braganca 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Tuela
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Raba%C3%A7al
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Pela sua maravilhosa situação geográfica em consonância com as vias de 

comunicação que a cortam em todas as direcções, as quais constituem um 

eixo rodoviário por excelência, e pelo extraordinário desenvolvimento do seu 

comércio e da sua indústria, cada vez mais florescentes, Mirandela antevê um 

futuro risonho, na esperança de poder afirmar-se como uma potência 

económica do Nordeste Transmontano. Mirandela fica no fim da estreita e 

pitoresca linha ferroviária do Tua, e é conhecida pelos seus bonitos jardins que 

descem até ao rio Tua e pela “Ponte Velha”, de estilo românico e com 20 arcos 

assimétricos. (CASTRO, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         FIGURA 12: Cidade de Mirandela 

Fonte: http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://parquemaravilha.no.sapo.pt/ 

 
 
A Serra dos Passos constitui o elemento mais imponente da paisagem, 

sobressaindo da superfície do sopé através das vertentes vigorosas, 

culminando num topo extenso, linear, aplanado, que ronda os 900 m de 

altitude. A Serra dos Passos constitui o elemento mais imponente da paisagem, 

sobressaindo da superfície do sopé através das vertentes vigorosas, 

culminando num topo extenso, linear, aplanado, que ronda os 900 m de 

altitude. (CASTRO, 1999) 

No concelho, além do xisto, predominam formações de natureza granítica. Os 

afloramentos de granito distribuem-se a Noroeste e Norte entre Vale de 

Salgueiro – Bouça – Aguieiras, onde inflecte para Leste até Torre de D. 

Chama, ocupando todo o extremo Norte do concelho. Uma segunda mancha 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://parquemaravilha.no.sapo.pt/
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://parquemaravilha.no.sapo.pt/MIRANDELA 2.jpg&imgrefurl=http://tomaracidade.blogspot.com/2008/08/regimento-de-infantaria-n-15-5.html&h=315&w=400&sz=34&tbnid=BILguz2k5ts-RM:&tbnh=91&tbnw=116&zoom=1&usg=__lk68lHIBIE0MeH3GgkoNSBp24zs=&docid=LENHElSLJVgbgM&hl=pt-PT&sa=X&ei=WnnaT9CBA-iG0AXm3dDVAg&ved=0CGkQ9QEwAg&dur=948
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FIGURA13: Estradas do concelho de Mirandela 

ocupa uma região a Sul do Romeu, estendendo-se até às proximidades de 

Vale de Asnes.  

Uma característica importante do clima de Mirandela é a frequência de densos 

nevoeiros de irradiação que cobrem toda a depressão da cidade e o vale do 

Tua, originados pelas brutais variações térmicas diárias, podendo chegar por 

vezes a nove dias de ocorrência. Esta variação climática determina uma típica 

cultura mediterrânea, oliveira, vinha, amendoeira, sobreiro são alguns 

exemplos que podemos encontrar. (CASTRO, 1999) 

Em termos de acessibilidades, Mirandela encontra-se numa situação 

privilegiada, favorecida por um conjunto de vias que permitem estabelecer 

importantes ligações, tanto ao nível regional como nacional. O Itinerário 

Principal nº4 (IP4), que atravessa Mirandela e dá ligação tanto à fronteira de 

Espanha, como ao litoral Porto está a ser substituído pela conversão na 

designada Auto-Estrada Transmontana. Também a recente conclusão do 

Itinerário Complementar nº5 (IC 5) que chega a Miranda do Douro, o IP 2 que 

atravessa o País de Norte a Sul pelo interior e a ligação às cidades de 

Valpaços e Chaves pela nova variante que é a Estrada Nacional 213 (EN 213) 

são disso exemplo. 
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Mirandela é a sede de um extenso concelho que ocupa uma área aproximada 

de 679 Km2 e engloba 105 aldeias agrupadas em 37 freguesias. 

 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA14: Mapa do Concelho de Mirandela 

 

As suas características morfológicas são marcadas pela extensa depressão 

que ronda os 300 km2 de altitude. Situada no centro geográfico da imensa 

região de Trás-os-Montes e Alto Douro, o concelho de Mirandela é com toda a 

certeza o mais próspero do distrito de Bragança.  

 

 

3.5.3.  Caracterização Demográfica 
 
Segundo os dados provisórios do último Recenseamento Geral da População, 

realizado em 2011, pelo Instituto Nacional de Estatística, o concelho de 

Mirandela Tem 23.850 habitantes em 11.515 fogos, dos quais cerca de 15.000 

(incluindo a freguesia de Carvalhais) vivem na sede de concelho. 
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Embora a população do concelho de Mirandela tenha diminuído um pouco 

entre 2001 e 2011, a população da cidade de Mirandela aumentou entre 2 e 

10%, segundo dados do INE. 

 

 
QUADRO 18: População residente e população presente, por local de residência e sexo 
 

Local de residência 

População residente e população presente, por local de residência e 
sexo 

População residente População presente 

HM Homens Mulheres HM Homens Mulheres 

Portugal 10 561 614 5 047 387 5 514 227    

Alto Trás-os-Montes 204 381 98 261 106 120    

Mirandela 23 850 11 350 12 500 23 275 11 061 12 214 

Fonte: INE 2011 

 

 

É possível e interessante verificar a evolução da população do concelho 

através do recurso aos arquivos do INE. 

 
QUADRO19: População do Concelho de Mirandela entre, 1801 e 2011 

População do Concelho de Mirandela (1801 – 2011) 

1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

5 579 5 180 20 789 23 007 29 912 28 879 25 209 25 819 23 850 

Fonte: INE 2011 
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O valor da densidade populacional por local de residência para o concelho de 

Mirandela é de 36.2 hab/km2, um valor superior ao da Província mas bastante 

inferior à média nacional. 

 
QUADRO 20: Densidade populacional (Nº/km2) por local de residência 

Densidade populacional 
(Nº/km2) por local de 

residência 

Local de residência 

Portugal Alto Trás-os-Montes Mirandela 

114,5 25 36,2 
Fonte: INE 2011 

 

Analisando a população residente por grupos etários, o município de Mirandela 

em 2011 ostentava uma população residente de 23.850 habitantes, 

representada maioritariamente pelo grupo etário dos 25 aos 64 anos com 

51,7% (12.337 habitantes).  

 
          QUADRO21: População residente por grupos etários e por sexo 

                   Categorias  
sexo 

0-14 
Anos 

15-24 
Anos 

25-64 
Anos 

65 ou 
mais anos Total 

HM 2 897 2 565 12 337 6 051 23 850 
Homens 1457 1281 6001 2611 11350 
Mulheres 1440 1284 6336 3440 12500 

 
Fonte: INE 2011 

 

Quanto ao índice de envelhecimento, dado estatístico importante, os valores 

são bastante superiores aos Nacionais, mas ligeiramente inferiores aos da 

Região.  

 
           QUADRO 22: Índice de envelhecimento (Nº) por local de residência 

Índice de 
envelhecimento (Nº) por 

local de residência 

Local de residência 

Portugal Alto Trás-os-Montes Mirandela 

128,6 250 208,9 
 

Fonte: INE 2011 
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3.5.4.  Caracterização Sociocultural 

 

O seguinte quadro, apresenta a análise dos diferentes níveis de escolaridade 

da população residente no concelho de Mirandela. Esta observação é 

fundamental para adquirir uma percepção fidedigna da evolução social, e 

qualificação dos munícipes.  

 
QUADRO 23 - População residente no concelho de Mirandela, por níveis de escolaridade e por sexo 

      Categorias 
 

Sexo 
 

Nenhum 

Básico 
Secundário Pós-

secundário Superior Total 
1º Ciclo 2º Ciclo 3º Ciclo 

Portugal 

HM 2023094 2680333 1403249 1687085 1362660 142744 1262449 10561614 

Homens 879662 1290632 764420 882766 652627 79300 497980 5047387 

Alto Trás-os-Montes 

HM 46514 64099 24429 26543 21739 1737 19320 204381 

Homens 19370 33449 13480 13803 10364 909 6886 98261 

Mirandela 

HM 5189 6807 3123 3222 2783 227 2499 23850 

Homens 2085 3535 1706 1686 1301 121 916 11350 

 
Fonte: INE 2011 
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QUADRO 24: Nível de Instrução da população residente do concelho de Mirandela 

Nível de Instrução da população residente 

Nível de instrução População residente Percentagem 
Sem instrução 5.189 21,7% 

1º Ciclo 6.807 28,5% 

2º Ciclo 3.123 13,1% 

3º Ciclo 3.222 13,5% 

Secundário 2.783 11,6% 

Pós-secundário 227 0,9% 

Superior 2.499 10,5% 
 

Fonte: INE 2011 

 

 

Relativamente ao nível de instrução da população de Mirandela referente ao 

ano de 2011, não tem nenhum grau de instrução 21,7%. O ensino básico do 1.º 

ciclo apresenta o valor mais elevado com 28,5% da população enquanto o 

menor valor situa-se no Pós-Secundário, com 0,9%. Com um grau Superior de 

instrução aparecem 10,5% dos habitantes, um patamar equiparável ao nível do 

País. Para isso contribuem com certeza as Escolas Superiores presentes em 

Mirandela, a Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de 

Mirandela e o Instituto Piaget. 
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4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 
O estágio profissionalizante foi desenvolvido pelo estagiário, numa das células 

base do associativismo desportivo que é o clube desportivo, no caso concreto, 

o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela (CTM), no período compreendido entre 

1 de Setembro de 2011 e 31 de Maio de 2012, perfazendo aproximadamente 

cerca de 500 horas. 

A primeira semana de estágio serviu para tomarmos um conhecimento 

generalizado do clube, com o objectivo de estabelecer um plano estratégico do 

estágio, com o apoio do orientador, o Prof.º Isidro Borges, no sentido de 

estabelecermos as linhas orientadoras do mesmo. 

Após um conhecimento generalizado do Clube, nomeadamente das instalações 

e seu horário de funcionamento, a relação possível do estagiário com o 

orientador, que desempenha simultaneamente as funções de presidente, 

técnico e agora de orientador, entre outras, percebemos que o estágio se iria 

construir em três vertentes fundamentais: uma vertente prática, associada à 

concepção, preparação, operacionalização e avaliação dos eventos 

desportivos, que são os jogos dos campeonatos nacionais e outros em que o 

CTM está envolvido; uma vertente mais teórica, relacionada com a 

observação/relato de toda a gestão desportiva do Clube; por fim, a elaboração 

de iniciativas do estagiário na perspectiva de contribuir para o desenvolvimento 

do Clube, a realização da análise ao plano orçamental e a realização de uma 

análise SWOT. 

 
 

4.1. Descrição das Actividades Desenvolvidas 
 
Descrevemos agora as acções desenvolvidas pelo estagiário, que se 

caracterizam por abordar a organização e planeamento competitivo, partindo 

da realidade do Clube. Decidimos apresentar uma amostra de cada competição 

em que o Clube está envolvido, uma vez que os processos se repetem.  
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4.1.1. Apresentação das Equipas do CTM 2011/2012 

 

Decorreu no dia 4 Setembro de 2011, a apresentação das quatro equipas 

que vão disputar os campeonatos nacionais de equipas, no escalão 

sénior, época desportiva 2011/2012. 

O evento teve início com as tradicionais fotos das equipas, nos jardins do 

parque do Império, em Mirandela. Depois, no pavilhão, decorreram os 

jogos de apresentação das equipas aos sócios e simpatizantes, bem 

como aos representantes da comunicação social local, que se 

deslocaram ao Pavilhão. 

Por fim, depois de alguma transpiração dos atletas, houve lugar a um 

lanche convívio entre todos os que marcaram presença no evento. 

Este primeiro evento serviu para tomarmos contacto com o universo do 

CTM e vice-versa. O presidente do CTM e orientador de estágio, informou 

os elementos presentes qual era a razão da nossa presença no grupo, o 

que facilitou a relação entre todos. 

No decorrer dos jogos de apresentação no pavilhão e em conversa com o 

orientador, ficamos a saber que a equipa da 1ª divisão feminina mantém 

a estrutura da época anterior, pela continuidade do treinador Kong 

Gouping e das atletas Niu Yang e Maria Xiao, tendo saído a húngara Li 

Bin e regressado a sua compatriota, Anamaria Erdelji, depois de ter 

jogado uma época no campeonato espanhol. 

Nos Campeonatos Nacionais (à excepção da 1ª Divisão de Seniores) e nos 

Distritais, dois jogadores bastam para marcar a presença de uma equipa. 

 

4.1.2. Jogos no Pavilhão do CTM em Mirandela 

 
• Campeonatos Nacionais por Equipa  

 

Como vimos, o CTM participa em 4 divisões a nível nacional, perfazendo um 

total de 25 encontros como visitado, na fase regular.  
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Nos “jogos em casa”, existem determinados procedimentos que é preciso 

cumprir em função dos regulamentos da Federação Portuguesa de Ténis de 

Mesa.  

A nossa participação nestes eventos consistiu na sua preparação. Tendo em 

conta que os jogos no pavilhão do CTM se realizam às 16:00 horas, é 

fundamental efectuar da parte da manhã, todas as operações necessárias à 

sua realização, tais como: 

 Preparar o espaço de jogo, que consiste em preparar as mesas de jogo 

e rede homologadas pela FPTM; 

 Disponibilizar um marcador de pontos;  

 Colocar uma mesa para os árbitros e verificar se os contadores manuais 

estão em boas condições;  

 Acomodar o espaço de jogo envolvente, garantindo medidas mínimas 

obrigatórias, colocando os separadores a 12 metros de comprimento 

por 6 de largura e garantindo uma altura mínima de 4 metros desde o 

chão, isto para a 1ª e 2ª divisão nacional, (outras divisões, 10m x 5m x 

3m); 

 Verificar sistema de iluminação com intensidade mínima de 600 Lux, 

para a 1ª divisão, (outras divisões 400 Lux); 

 Apresentar um placar de resultados;  

 Disponibilizar um banco para cada uma das equipas intervenientes, 

com capacidade para seis pessoas, (4 para os atletas, 1 para o 

treinador e 1 para o dirigente);  

 Instalar dois toalheiros para os jogadores, um toalheiro por equipa;  

 Ter à disposição uma caixa com um mínimo de seis bolas novas de 

marca oficializada pela FPTM, (marca TIBHAR); 

 Verificar se os vestiários estão apetrechados com água quente;  

 Inspeccionar se caixa de primeiros socorros está em conformidade;  

 Instalar lugares reservados para os representantes da FPTM e da 

Associação respectiva. 

 Antes do jogo se iniciar, temos de abrir o pavilhão com 60 minutos de 

antecedência ao jogo para receber a equipa visitante. Neste processo, 
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damos as boas vindas à equipa adversária, indicamos os seus 

balneários e disponibilizamos água engarrafada por cortesia. 

 

 

4.1.3. Jogos do CTM no Pavilhão “Jesus Correia” em Paço de Arcos 

 
• Supertaça Feminina “José Manuel Amaro” 

 

Disputou-se no dia 10 de Setembro de 2011, a 14ª edição da Supertaça José 

Manuel Amaro, em Ténis de Mesa, com o CTM a deslocar-se a Paço de Arcos 

para defrontar o A. C. D. São João, da Ribeira Brava, proveniente da Região 

Autónoma da Madeira.  

Esta prova é geralmente a primeira de todo o calendário nacional. É a 

Federação que decide a sua localização e o horário do encontro. Como em 

todas as modalidades, também aqui participam o vencedor do Campeonato da 

1ª Divisão e o vencedor da Taça de Portugal da época anterior.  

O CTM levou a melhor sobre a equipa do São João por 3-1, conquistando 

assim, a sua 12ª vitória na prova, num encontro arbitrado por Carlos Silva e 

Edite Pires, de Lisboa. 

O estagiário participou com o orientador no planeamento da viagem a Lisboa.  

Como o encontro se realiza na zona de Lisboa, e o jogo é para atribuição de 

um troféu importante e decidido num só jogo, contra um adversário tido pelo 

CTM como forte, é necessário que a equipa constituída por 6 elementos, saia 

no dia anterior ao jogo. Isso permite à equipa o descanso necessário, após 

longa viagem e a possibilidade de se efectuar um treino na manhã seguinte, no 

pavilhão do jogo, antes da final marcada para a parte da tarde.  

 

4.1.4.  Jogos do CTM na Taça de Portugal 
 
• Pavilhão “Centro de Desportos” de Matosinhos 

A FPTM organiza anualmente a Taça de Portugal por equipas, prova aberta a 

todos os Clubes filiados na classe de Seniores. Cada Clube pode inscrever 

apenas uma equipa.  
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Na 44ª edição da prova, o CTM inscreveu como é habitual a equipa Feminina 

que conta com 14 vitórias nas últimas 15 edições da Taça de Portugal.  

O sorteio realizado na sede da FPTM ditou que a equipa mirandelense 

iniciasse a prova contra o G.D.Juncal, da ilha Terceira, nos quartos-de-final da 

competição, a quem venceu por 3-0, qualificando-se para as meia finais. Nas 

meias-finais, defrontou o São Cosme da Maia a quem venceu também por 3-0.  

Na final o CTM derrotou o Ala Gondomar por 3-1, conquistando a sua 17ª Taça 

de Portugal, a 15ª nas últimas 16 edições. 

O estagiário participou com o orientador na organização do evento.  

Na situação de visitante, o planeamento do CTM passa por dois pressupostos 

fundamentais que devem ter em conta a prova, o adversário e os objectivos 

que o clube tem na sua participação e o lugar onde se vai disputar o encontro. 

Se o encontro for na zona Centro/Norte, como é o caso, a viagem da equipa é 

feita durante a manhã bem cedo. Isso permite chegar à localidade com 

bastante antecedência, havendo lugar a uma descontracção muscular dos 

atletas e o respectivo almoço. Esta opção de sair no próprio dia é feita com 

base numa conversa entre o treinador Kong Gouping e o presidente do Clube, 

nunca pondo em causa o resultado positivo da competição. 
 
 

4.1.5.  Jogos do CTM nas Regiões Autónomas  
 

O CTM desloca-se regularmente às Regiões Autónomas, nomeadamente com 

a sua equipa da 1ª divisão feminina. 

Participam 5 equipas da ilha da Madeira (Ponta do Pargo, Estreito, São João, 

Madeira e Garachico) e 1 equipa da ilha do Pico, nos Açores, o G. D. Toledos.  

O estagiário colaborou e ficou ao corrente dos processos que implicam as 

viagens às ilhas.  

O CTM recebe um subsídio de viagem da FPTM de 250 euros para a Madeira 

e 300 euros para os Açores. Para os Açores é feita uma viagem para defrontar 

um único adversário e o trajecto pode ser: Porto – Lisboa – Terceira – Pico, de 

avião ou Porto – Lisboa – Faial – Pico, sendo Faial – Pico realizado de barco.  

Para a Madeira, por norma é Porto – Funchal de avião. As viagens são sempre 

efectuadas no dia anterior ao jogo para chegar, treinar, jantar e dormir em local 
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próximo da realização do encontro. O regresso é feito conforme o previsto no 

plano das ligações aéreas. As condições logísticas que a equipa dispõe nesta 

situação são fundamentais e influenciam o rendimento desportivo das atletas 

pelo que, o plano de viagem, o aluguer da viatura necessário para as 

deslocações nas ilhas e o alojamento devem ser marcados com a maior 

antecedência possível. 

Também as viagens são compradas com a maior antecedência para obter os 

bilhetes ao menor preço, sendo possível obter preços abaixo do subsídio 

atribuído pela Federação.  

No entanto, apesar de serem 5 equipas da Madeira, o CTM apenas fez 1 

viagem ao Funchal. A razão é simples: para evitar tantas viagens e custos às 

equipas, a federação efectua arranjos de calendário a pedido dos clubes. 

Assim, o CTM fez apenas uma viagem em vez de cinco mas com 

condicionantes pedidas pelo Clube transmontano: como o CTM ia defrontar 2 

equipas fortes e três menos fortes, entre sexta, sábado e domingo, o 

emparelhamento dos jogos teria que ser menos forte (sexta), forte/menos forte 

(sábado), forte/menos forte (domingo), o que foi aceite pelos adversários. 

Este arranjo permitiu também à federação ganhar dinheiro uma vez que evitou 

deslocações e subsídios e o CTM que tinha direito a receber 17 viagens (6 

pessoas em jornada dupla + 6 pessoas em jornada dupla + 5 pessoas em 

jornada simples), acabou por fazer apenas uma viagem com 6 elementos e 

negociou 10 viagens com a federação. 

 

4.1.6.  Jogos do CTM em Torneios Abertos 
 
• 8º Torneio de Vagos 

Os Torneios Abertos são provas colectivas, embora jogados individualmente e 

organizados pelos Clubes previamente autorizados pela Federação, e são de 

Classificação Nacional num dos seguintes agrupamentos etários: 
 

a) Iniciados, Infantis e Cadetes; 

b) Seniores, Sub 21 e Juniores. 
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Estas provas são geralmente muito participadas porque os clubes aproveitam 

para fazerem aí as suas avaliações sobre o trabalho que vão fazendo com os 

seus atletas da formação, e o CTM não foge à regra. 

O Torneio decorreu durante o fim-de-semana de 12 e 13 de Novembro, e o 

CTM participou no agrupamento etário de Cadetes, Infantis e Iniciados, em 

ambos os sexos, com cerca de duas dezenas de atletas que, souberam dar 

muito boa conta de si e representaram o Clube e a cidade do Rio Tua ao mais 

alto nível.  

O CTM venceu a prova de Sub 15 e a prova de Sub 10 anos, ou seja, a prova 

para as mais pequeninas. Na prova de Iniciados Femininos, o CTM venceu 

colectivamente. 

O estagiário participou com o orientador na organização da deslocação a 

Vagos.  

Neste tipo de provas, o CTM conta com a colaboração de alguns pais que 

acompanham os filhos aos torneios. Os restantes atletas vão nas carrinhas do 

Clube. Sempre que os encontros sejam na zona Centro/Norte, como é o caso, 

a viagem dos atletas é feita durante a manhã bem cedo. A viagem é realizada 

tendo como prioridade a segurança das crianças.  

 

 

4.2.  Análise ao Plano Orçamental 2011/2012 
 

A primeira conclusão a retirar da análise dos valores das despesas e receitas 

do Clube Ténis de Mesa de Mirandela, é de um equilíbrio, no total de 187.000€.  

Do lado das despesas, o clube acarreta tanto despesas administrativas, como 

despesas desportivas, sendo estas mais representativas, ocupando 83,42% 

das despesas totais. 

 
 
As despesas na administração geral representam 16,58%, das despesas totais. 

Dentro das despesas administrativas, o gasto consideravelmente superior é 

com encargos administrativos, que representam 32,26% das despesas 

administrativas, as despesas no departamento de marketing e publicidade é o 
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segundo maior representante nas despesas administrativas com 25,81%, com 

menor importância existem os gastos com viaturas e serviços, e com encargos 

bancários, representando, 16,12% e 19,35%, respectivamente. 

As despesas desportivas, como vimos são as despesas mais relevantes, 

constituídas por despesas em campeonatos nacionais, torneios e provas, 

enquadramento técnico e apetrechamento dos atletas. 

Com a análise dos valores das despesas desportivas, podemos concluir que o 

investimento com maior relevo é no Campeonato Nacional da 1ª Divisão 

Feminina, que representa 46,79% das despesas desportivas, em 73.000€. De 

seguida, destaca-se, mas com um valor inferior, de 18.000€, as despesas com 

o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Masculina, que representam 11,54% das 

despesas desportivas. Com apenas, 9,29% das despesas desportivas 

destacam-se as despesas no Campeonato Nacional da 2ª Divisão Feminina e 

em enquadramento técnico, as despesas no campeonato nacional da 3ª 

Divisão Masculina, torneios e provas, representam cerca de 4% das despesas 

desportivas. 

Do lado das receitas, conclui-se que o clube é dependente da receita 

proveniente da Câmara Municipal Mirandela, no valor de 123.000€, que 

representa 65,78% das receitas totais. Com a segunda maior 

representatividade, surge a receita resultante do departamento de Marketing e 

Publicidade, com 19,78% das receitas totais. Com menor importância são de 

realçar as receitas provenientes da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, 

do 1º Torneio “Alheira de Mirandela”, da Escola de Formação de Atletas, do 

Departamento de Associados, do Departamento Comercial, e outras receitas. 

 
 

4.3.  Propostas do Estagiário 
 

O CTM é um clube vencedor a nível nacional na modalidade que pratica, o 

Ténis de Mesa. Possui atletas nos vários escalões em que a modalidade se 

desenvolve com o sucesso conhecido.  

O estagiário tomou conta dessa realidade. Contudo, não nos limitamos à 

realização do referido estágio. Ao longo do tempo que passamos no Clube, 
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procuramos compreender o “CLUBE”. É a partir dessa compreensão adquirida, 

que o estagiário propõe 2 iniciativas, no sentido de colaborar/contribuir ainda 

mais no sucesso que o CTM já atingiu. 

 

• Proposta dos Jardins-de-Infância  

 

Uma das lacunas que detectámos, no meio de tanto sucesso, é que falta uma 

maior divulgação do Clube, junto das camadas mais jovens. Nomeadamente 

nos 5 jardins-de-infância existentes na Cidade de Mirandela que não possuem 

qualquer informação sobre o CTM. Sabendo-se que a idade indicada para 

iniciar a prática do Ténis de Mesa, é por volta dos 5/6 anos de idade, deveria o 

CTM participar em acções de demonstração e sensibilização junto dos 

referidos infantários, no sentido de propagandear a modalidade e ao mesmo 

tempo, atrair participantes mais jovens para o clube. 

 

• Proposta do Ténis de Mesa de Rua 

 

Enquanto cidadãos de Mirandela, e mau grado o enorme sucesso desportivo e 

social do CTM, reparamos que o clube é um pouco “invisível” na comunidade. 

Certamente que para isso muito contribui o facto do Ténis de Mesa não ser 

uma modalidade de massas e mesmo a nível nacional, ter pouco ou quase 

nenhum “tempo de antena” junto dos “media”. 

Mesmo assim, pensámos que o CTM deveria realizar uma actividade no 

sentido de inverter esta “invisibilidade”. Para isso, propomos que o CTM realize 

uma actividade de rua.  
 
Aproveitando as quentes noites de Verão, com o facto da rua principal de 

Mirandela ser para peões, mais o facto das festas de Nossa Senhora do 

Amparo padroeira da cidade atraírem milhares de pessoas às ruas, o CTM 

deveria realizar um torneio de exibição com os seus melhores atletas, 

mostrando-se à cidade e angariando admiradores da modalidade e novos 

sócios, numa campanha de marketing original. 
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4.4.   ANÁLISE SWOT 
 

Os Clubes cada vez mais têm de se adaptar e responder aos desafios 

colocados pelas mudanças constantes que afectam os mercados desportivos. 

Necessitam de estruturar as suas actividades por forma a satisfazerem as 

necessidades dos seus utentes. 

A procura sistemática e objectiva de informação relevante tem em vista a 

identificação e solução de qualquer problema, e para que essa informação 

sirva para o processo de tomada de decisões. A informação recolhida, 

trabalhada e apresentada, serve para suportar as decisões e para controlar o 

planeamento adoptada pelo Clube. 

Para que esse esforço seja eficaz, é necessário percorrer um conjunto de 

etapas de um processo estruturado de análise de factores internos e externos. 

A análise SWOT propõe diversos passos que definam modelos ou propostas 

de estratégia ara as suas organizações, analisando através dos factores 

internos, as Forças (Strenghts) e Fraquezas (Weaknesses) da organização e, 

através dos factores externos, as Oportunidades (Opportunities) e as Ameaças 

(Threats) oferecidas pelo ambiente. 

 

• FACTORES INTERNOS 

Forças (S) 

 O Clube tem uma grande estabilidade na estrutura directiva, que se 

mantem praticamente desde a sua fundação. 

 
 O Clube possui técnicos experientes e qualificados para o ensino da 

modalidade. 
 

 Não existe no concelho de Mirandela, nem nos concelhos vizinhos, 

nenhum Clube em que se desenvolva a modalidade de Ténis de Mesa. 
 

 Tem instalações muito bem situadas no centro da cidade, perto de infra-

estruturas importantes como o edifício da Policia de Segurança Pública, 
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o quartel dos Bombeiros Voluntários, do Hospital Privado, do Instituto 

Piaget, da Central de Camionagem. 
 

 Os espaços para estacionamento são quase ilimitados, dentro do parque 

da Reginorde, onde se encontra o Pavilhão A, do CTM. 

 
 

Fraquezas (W) 

 

 A interioridade de Mirandela é um factor adverso ao CTM, não só pelas 

longas deslocações, despesa e tempo que implicam, como contribuiu 

para que o centro de alto rendimento de Ténis de Mesa que esteve para 

ser construído na cidade transmontana, fosse deslocalizado para V. N. 

de Gaia. 
 

 As fragilidades financeiras do Clube, que depende em cerca de 66% da 

sua receita do subsídio anual do Município, mas que é pago com 

atrasos, implicam que o Clube se financie na banca. 
 

  Ao nível dos recursos humanos, não existe uma estrutura administrativa 

fixa e regular. 

 
 

 
• FACTORES EXTERNOS 

 

Oportunidades (O) 

 O Clube tem condições de organizar e participar em eventos 

desportivos para os quais seja solicitado. 
 

 Dar aos jovens do Clube a oportunidade de praticarem desporto a 

nível nacional e internacional. 
 
 Abertura ao estabelecimento de protocolos desportivos com 

instituições, escolas empresas e outras associações desportivas, 
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de modo a fomentar o desporto, em geral, e o nome do Clube em 

particular. 

 
Ameaças (T) 

 
 A existência de outras modalidades desportivas, que podem ser 

mais atractivas para a juventude e retirar praticantes, quer os 

actuais quer os potenciais. 
 

 A pouca visibilidade que a modalidade representa nos “mass 

media”. 
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5. REFLEXÃO CRÍTICA E CONCLUSÃO 

 
Costuma dizer-se que o indivíduo é ele e o ambiente que o rodeia. Nos 2 

últimos anos, o nosso ambiente foi passado na FADEUP, subordinados à 

temática da Gestão Desportiva, e no Clube CTM onde realizamos o estágio 

profissionalizante. 

Completado o 1º ano do Mestrado, onde adquirimos competências teóricas 

relacionadas com a gestão de recursos humanos, a organização de eventos 

desportivos, a gestão de programas desportivos e o direito desportivo, entre 

outras, frequentamos o 2º ano do Mestrado focados para uma perspectiva 

prática, sustentada pelos desafios e obstáculos inerentes a um estágio 

profissionalizante, que é propício ao desenvolvimento de competências e que 

permite a aplicação de conhecimentos adequados às necessidades e à 

realidade laboral.  

A pertinência de concluir o Mestrado em Gestão Desportiva prende-se desde 

logo, com uma razão de afinidade com a temática. Depois, sabemos que só 

muito recentemente foram criados os mestrados em Gestão Desportiva, como 

oferta de qualificação nesta área e portanto a maioria dos gestores desportivos 

não tem formação específica na área da gestão desportiva.  

O estagiário, como funcionário que é no município de Mirandela, constata e 

concorda com a realidade referida por Sarmento (2004), que apoiado na sua 

experiência ao nível do poder local lhe tem revelado, que os quadros técnicos 

que integram os departamentos desportivos municipais são, particularmente 

preenchidos por licenciados em Educação Física.  

É o caso do município onde laboramos.  

Desta nossa experiencia de estágio no CTM, resulta um enorme passo nas 

habilitações adquiridas, rumo à competência e capacidade de compreensão da 

realidade, que nos habilitam a podermos assumir sem receios, futuras 

oportunidades de responsabilidade, com as quais teremos e deveremos 

desempenhar, com o grau de exigência que a FADEUP nos muniu.  
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O presente estágio assenta fundamentalmente em duas realidades distintas 

que resultam no produto final: por um lado a pesquisa bibliográfica, a consulta 

de dissertações e sítios na internet necessários e o recurso a matérias dadas 

no 1º ano do mestrado; por outro lado o acompanhamento da realidade do 

clube e a participação na vida do mesmo. 

Em virtude da especificidade do CTM já referida no capítulo 1º, a relação do 

estagiário com o clube foi essencialmente com o orientador de estágio, que é 

também o seu presidente.  

A integração do mestrando com o orientador permitiu um maior conhecimento 

do meio envolvente, essencial para a caracterização do local de estágio, o 

acompanhamento, desenvolvimento e estabelecimento dos objectivos do 

estágio. 

No entanto, pese embora a cordialidade e simpatia do orientador que nos 

ofereceu esta valiosa e sentida oportunidade, sentimos no início do estágio 

alguma desconfiança sobre o nosso propósito no clube. Foi necessária a 

intervenção da supervisora do estágio, a professora Doutora Maria José 

Carvalho, para a desconfiança desaparecer. Não terá sido por mal, pois este 

tipo de trabalho é caso virgem no clube e na região. De registar também o facto 

de não ser convidado para as reuniões quinzenais da direcção do clube, que se 

realizavam às 22:00H, onde certamente se debateriam questões fundamentais. 

De qualquer forma, consideramos que foram atingidos os objectivos 

inicialmente estabelecidos:  

- Acompanhar o funcionamento do Clube, no sentido de perceber as suas 

dinâmicas humanas, organizacionais, metodológicas e desportivas, através do 

contacto pessoal, profissional e da observação, da entrevista e do registo diário 

das suas actividades; 

- Participar nas competições desportivas, realizadas durante o tempo de 

duração do estágio profissionalizante.  

Para fazermos a análise crítica ao CTM, enquanto organização, recorremos ao 

que já foi apresentado no ponto 3.1.4.1 Gestão Desportiva e ao ponto 3.3.2.1. 

Desenho Organizacional.  
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Relativamente à organização CTM, e tendo como base os estudos efectuados 

por Slack (1997), podemos referenciar que: 

A diferenciação Horizontal ocorre, de uma forma inter-relacionada, através da 

especialização e da departamentalização: A especialização em organizações 

desportivas como o CTM, ocorre através da divisão do trabalho organizado em 

trabalhos simples e repetitivos e através do emprego de especialistas treinados 

para executar um grupo de actividades organizacionais. A departamentalização 

é uma consequência da especialização e refere-se à forma como os grupos de 

gestão diferenciam as suas actividades em subunidades de modo a obter uma 

maior eficiência organizacional, como é o caso do CTM.  

A Diferenciação Vertical: tem a ver com o número de níveis de uma 

organização desportiva. No CTM, a sua estrutura é simples e pouco 

hierarquizada. 

A Diferenciação Espacial: pode tomar a forma de diferenciação vertical e 

horizontal, implicando que os níveis de poder e as tarefas possam ser 

deslocalizadas geograficamente e aumentando significativamente a 

complexidade da organização. No CTM existe apenas um ponto de trabalho, o 

pavilhão da Reginorde onde também se situa a sua sede. 

Já quanto à Estrutura Organizacional, o CTM possui uma estrutura simples, o 

que ocorre geralmente em micro e pequenas empresas com cerca de uma 

vintena de trabalhadores no máximo e resulta em muitos dos casos de uma 

“gestão doméstica”. O CTM apresenta uma estrutura simples, pouco elaborada, 

e de baixa complexidade. A tecnoestrutura ou é inexistente ou então reduzida, 

sendo no CTM representado pela figura do presidente que executa o 

planeamento. A linha hierárquica intermédia é também insignificante e é 

representada pelos 2 vices – presidentes do clube.  

Este tipo de estrutura tem como principal mecanismo de coordenação a 

supervisão directa como já vimos anteriormente. O vértice estratégico é 

preponderante na dinâmica da organização, pois a direcção centraliza todas as 

funções principais com o apoio das funções administrativas. Isto é, a maioria 

das decisões são tomadas pelo presidente e daqui resulta o vértice estratégico 

como elemento chave da estrutura.  



Reflexão crítica e Conclusão 
 

 

139 

 

 
A centralização apresenta a vantagem de as respostas estratégicas reflectirem 

o conhecimento completo do centro operacional, favorecendo a flexibilidade e a 

adaptabilidade da resposta estratégica, visto que apenas uma pessoa precisa 

de actuar. Por este facto, este tipo de organização como é o CTM apresenta 

elevada eficiência enquanto o número de trabalhadores é (for) reduzido. 

Quanto à logística, No CTM, existe um advogado para tratar de questões 

legais. 

 

Sobre a gestão do trabalho. 

Análise crítica sobre os mecanismos de coordenação do trabalho no CTM: 

O CTM é como uma máquina que funciona basicamente sob a supervisão 

directa do homem que idealizou o clube. Ele coordena todas as actividades 

como um capitão coordena a sua embarcação, rumo aos objectivos traçados. 

No entanto, a estandardização (supervisão indirecta) também está presente na 

organização: quando as qualificações são necessárias ao exercício, como é o 

caso do engenheiro do clube, mas que trabalha sob a supervisão directa do 

presidente, pelo que a tecnoestrutura é muito simples e não desempenha 

funções de planeamento. 

O resultado do trabalho do CTM é tarefa dos treinadores. Não interessa como 

vão fazer, o que interessa é se o fazem bem.  

Apesar dos mecanismos de coordenação de trabalho do CTM corresponderem 

a uma situação burocrática de trabalho, por supervisão directa ou por 

supervisão indirecta, a direcção do clube reúne de quinze em quinze dias para 

dar voz aos elementos da direcção. 

 
Análise crítica sobre os mecanismos de conjugação do trabalho no CTM: 

O CTM tem uma conjugação do trabalho comunitária, uma vez que a partilha 

dos recursos existentes é uma necessidade. Isso deve-se ao facto do CTM ter 

vários escalões de formação e equipas seniores. A partilha dos recursos 

prende-se com as instalações e respectivo apetrechamento, nomeadamente, 

mesas, bolas e balneários. 
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O CTM tem uma conjugação sequencial, de forma a ser conseguido um ajuste 

ideal do trabalho realizado pelas unidades que estiverem em causa. Neste 

caso do CTM, existe uma coordenação entre os responsáveis no sentido de 

preverem percursos lógicos e consequentes de vida dos jovens jogadores, de 

forma a eles transitarem de escalão em escalão, atravessando 4 escalões até 

atingirem o nível sénior. 

A conjugação recíproca não tem expressão no CTM. 

 

Sobre a parte prática do estágio: 

Neste período, o estagiário observou e colaborou na organização dos jogos no 

pavilhão do CTM em Mirandela, na Supertaça Feminina “José Manuel Amaro” 

disputada em Paço de Arcos, na Taça de Portugal realizada no Pavilhão 

“Centro de Desportos” de Matosinhos, nos jogos do CTM nas regiões 

autónomas, e participação do CTM em torneios abertos.  

Nos “jogos em casa”, existem determinados procedimentos que é preciso 

cumprir em função dos regulamentos da Federação Portuguesa de Ténis de 

Mesa.  

Na viagem a Paço de Arcos, o estagiário participou com o orientador no 

planeamento da viagem a Lisboa.  

Quanto à Taça de Portugal, o estagiário participou com o orientador na 

organização do evento.  

Nas viagens do CTM às regiões autónomas, o estagiário colaborou e ficou ao 

corrente dos processos que implicam as viagens às ilhas.  

O estagiário participou com o orientador na organização da deslocação a 

Vagos.  

Consideramos que esta parte prática nos permitiu contactar e aprofundar os 

conhecimentos acerca da modalidade do Ténis de Mesa. Conhecemos 

pessoas de vários clubes entre dirigentes, jogadores e até elementos técnicos 

da Federação Portuguesa. Participamos na organização dos eventos em casa, 

assim como também os outros eventos referidos.  

Fizemos propostas para acrescentar ao clube algo a quem tanto nos deu. 
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Considerações finais: 

Como constatamos, o CTM é um clube de reduzida dimensão mas de sucesso 

admirável, onde cada época se planeia na época precedente. Para isso muito 

contribui o rigor, a paixão, a dedicação e a sabedoria dos seus dirigentes, que 

em horário pós laboral despendem o seu tempo livre à causa do 

associativismo, sacrificando as suas vidas pessoais e familiares.  

O funcionamento do clube baseia-se em duas vertentes distintas: o treino 

desportivo de treinadores, atletas e dirigentes de segunda a sexta-feira, das 

17:00H às 20:00H, além dos jogos claro e reuniões quinzenais para discussão 

de assuntos de relevo da actualidade do clube.  

Sendo o orientador também treinador de alto nível, isso significa que o contacto 

com o orientador fosse limitado nesse período. Nas reuniões quinzenais 

também nunca fomos convidados a participar. Mas para compensar, o 

orientador disponibilizou-se gentilmente para reuniões com o estagiário, que 

decorreram aos sábados, e serviram para falarmos de temas relacionados com 

o clube e responder a questões do mestrando, tendo como foco a gestão do 

Clube. 

Significa tudo isto, que se o estágio em variadíssimos aspectos foi de uma 

riqueza assinalável, noutros ficou aquém das expectativas. Isto porque 

sentimos que foi mais teórico que prático fruto da natureza e especificidade do 

clube e de um certo distanciamento a que fomos votados, o que talvez até 

compreendamos. Mas também é justo dizer que nenhuma outra instituição na 

cidade ofereceria melhor oportunidade de estágio. 

Aquisição de competências: 

As longas horas de convivência com o presidente/orientador permitiram-nos 

vivenciar a complexa e multifacetada tarefa do presidente: 

- Ele coordena a equipa directiva e técnica;  

- Define a estratégia desportiva;  

- Organiza o sector da formação/iniciação, planeia, coordena e articula os 

campeonatos nacionais seniores;  

- Assegura o relacionamento com a Associação de Ténis de Mesa e com a 

FPTM;  
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- Coordena a relação com a imprensa;  

- Zela pelos recursos materiais;  

- É responsável pelo orçamento;  

- Representa o clube na relação com o poder local, etc. 
 
A nossa aprendizagem centrou-se no conhecimento da riqueza e complexidade 

da vida de um clube; na aquisição de competências técnicas na fase de 

operacionalização dos eventos; na busca de conhecimento através de 

pesquisas bibliográficas; e pelo desenvolvimento de competências pessoais; 

pela perseverança e vontade de aprender; pelo espirito crítico. 
 
Vejamos então os objectivos que consideramos atingidos:  

- Organizar eventos desportivos do Ténis de Mesa; 

- Realizar pesquisas bibliográficas indispensáveis para o delineamento, 

operacionalização e enquadramento científico de projectos;  

- Conhecer e caracterizar a legislação desportiva nacional;  

- Perceber a relação do clube com a população e poder local;  

- Perceber os pontos fortes e fracos da organização;  

- Perceber as fragilidades financeiras do Clube, que depende em cerca de 66% 

da sua receita do subsídio anual do Município, mas que é pago com atrasos, o 

que implicam que o Clube se financie na banca, com encargos bancários. 

- Capacidade de planeamento e visão do futuro;  

- Perceber os desafios das organizações e adaptação à mudança. 

 

O estágio profissionalizante permitiu-nos perceber os domínios e desafios do 

clube que são enormes. Não tenhamos dúvidas: o associativismo atravessa no 

momento uma fase crítica de sobrevivência. Muitas são as colectividades que 

fecham portas, fruto da crise instalada mas também do paradigma que as 

sustenta. Se os clubes não souberem promover a inovação e a qualidade e 

adaptarem-se a novos tempos, arriscam-se a não sobreviver. Para que o clube 

não entre em declínio, será necessário que este seja uma união duradoura e 

organizada de pessoas que conjuguem esforços para atingirem os seus fins. 
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Para que os clubes não fiquem amarrados ao seu passado, será imprescindível 

que a renovação e a inovação sejam reforçadas.  

Quem sabe, introduzir outras modalidades ao clube, não fosse uma boa ideia? 

Ou por outro lado, a possibilidade de fundir o CTM com outras colectividades, 

nomeadamente ao clube mais representativo da cidade, o Sport Clube de 

Mirandela?  

 
Para terminar: 

Em jeito de balanço, diremos que os aspectos positivos do estágio tornaram os 

aspectos negativos quase nulos.  

Consideramos que esta experiência foi de um enorme valor pessoal e 

formativo. O surgimento de novas questões levou ao enriquecimento do 

conhecimento e ao alargamento dos horizontes. Hoje, depois do estágio, 

certamente algo mudou em nós. Consideramos que estamos melhor 

preparados para entender a gestão desportiva, no caso concreto de um 

pequeno/grande clube.  

Oxalá possamos no futuro, ter a oportunidade de pôr em prática o que 

aprendemos. 

Parafraseando António Gedeão, é o sonho que comanda a vida.   

Agradecemos profundamente à FADEUP e ao CTM a oportunidade dada.  

A superação venceu as dúvidas, os obstáculos, as dificuldades.  
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Anexo 1: Medidas da Mesa de Ténis de Mesa 
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Anexo 2: Corpos Sociais do CTM 2010/2013 

 

CORPOS SOCIAIS PARA O TRIÉNIO DE 2010 / 2013  

ASSEMBLEIA GERAL:         

 - Presidente – ROGER DO NASCIMENTO FERREIRA  

- 1º Secretário – MANUEL FERNANDO SOARES CORREIA  

- 2º Secretário – MANUEL JOÃO BRANCO COELHOSO MOREIRA  

   

CONSELHO FISCAL:   

    - Presidente – ANTÓNIO MARTINS DOS SANTOS  

    - Vice-Presidente – ALFREDO JOSÉ RICARDO  

    - Relator – CARLOS MANUEL PINTO  

  

DIRECÇÃO:  

    - Presidente – ISIDRO JOSÉ MATA BORGES  

    - Vice-Presidente – JORGE CARLOS GONÇALVES DO NASCIMENTO  

    - Vice-Presidente – JOAQUIM EUGÉNIO PEDROSO FINS  

    - Secretário – CRISTIANA ISABEL DIAS BARREIRA BORGES  

    - Tesoureiro – MARCO LUIS BORGES MARUJO  

    - Vogal – CLÁUDIO MANUEL RAMIRES  

    - Vogal – ISIDRO MANUEL MATA BORGES  

    - Vogal – JOSÉ PAULO CARVALHO DA COSTA PINTO  

    - Vogal – JOÃO MANUEL GOMES PINHEIRO BALSA SEQUEIRA  

    - Vogal – LUIS FILIPE PINTO CUNHA  

    - Vogal – CRISTIANO ALEXANDRE FEVEREIRO RICARDO  

  

Mirandela, 02 de Julho de 2010      
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Anexo 3: Protocolo de Delegação do Pavilhão A 

Protocolo de Delegação de Competências 

 

Considerando que a Câmara Municipal de Mirandela, adiante designada por 

CMM, é dona e legitima proprietária das instalações desportivas situadas no 

Recinto da Reginorde, Freguesia de Mirandela, com tudo o que o compõe, 

implantado nos seguintes bens imóveis:  

- Prédio urbano, Mirandela, freguesia de Mirandela, inscrito na matriz 

predial da freguesia de Mirandela. Pavilhão A – Reginorde. 

Considerando que o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela, adiante 

designado por CTM, é uma associação sem fins lucrativos e tem como 

objectivos fundamentais:  

a) Promover em geral a prática desportiva e desenvolvimento social;  

b) Facilitar ao público em geral o contacto com diversas modalidades 

desportivas, principalmente o ténis de mesa.  

Considerando que o CTM integra e participa em competições nacionais 

e internacionais de ténis de mesa necessitando de um espaço adequado à 

prática, treino e competição da modalidade de ténis de mesa. 

Considerando que o regular funcionamento do Pavilhão A da Reginorde 

representa uma importante aposta no desenvolvimento local nomeadamente 

pela promoção da prática de actividades desportivas. 

Considerando que o CTM, integra nos seus órgãos sociais pessoas com 

capacidade e competência para assumir a Direcção das Instalações 

Desportivas e para a promoção e formação das actividades desportivas.  

Considerando que compete às autarquias locais promover a prática de 

actividades desportivas, de lazer e contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade civil nestas tarefas. 

Assim entre:  

A Câmara Municipal de Mirandela, representada pelo seu Presidente, 

José Maria Lopes Silvano, e o Clube de Ténis de Mesa de Mirandela, 

representado pelo Presidente da Direcção Isidro Borges, ambos com poderes 

bastantes para o acto, celebram entre si o presente Protocolo de Delegação, 

que se regerá pelas cláusulas seguintes:  
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Cláusula 1ª 

(Objectivo) 

O presente protocolo tem por objectivo instituir o modelo de delegação 

de competências da gestão do Pavilhão A da Reginorde entre os signatários de 

forma a estabelecer um apoio bilateral a prestar pela CMM e o CTM. 

Cláusula 2ª 

(Obrigações do CCRC) 

No âmbito do presente contrato, o CCRC, desenvolverá em regime de 

exclusividade nas instalações desportivas do Pavilhão A da Reginorde as suas 

actividades desportivas, obrigando-se a:  

i ) realizar a gestão e organização de todo o espaço e instalações 

cedidas pela CMM .  

ii ) realizar anualmente actividades desportivas nomeadamente 

participando em campeonatos distritais, regionais ou nacionais e internacionais 

das modalidades cuja prática desportiva fomenta. 

iii) promover o exercício de actividade desportiva para idosos e crianças; 

iv) dar condições preferenciais e vantajosas em programas de 

formação/ocupação a actividades patrocinadas e promovidas pela CMM, como 

por exemplo a ocupação de tempos livres ou outros a definir; 

v) Participar na revitalização de infra-estruturas existentes  

vi) colaborar com a CMM na promoção de eventos que esta organize na 

promoção da cidade e do concelho cedendo as instalações sempre que 

necessário e quando não colida com os e interesses do próprio CTM, 

nomeadamente a realização anual da Feira Reginorde;  

vii ) zelar pela boa utilização e conservação das instalações e 

equipamentos ;  

viii ) apresentar anualmente relatórios de contas ;  

ix) garantir o adequado acompanhamento técnico, em parceria com a 

CMM, das intervenções a realizar nas infra estruturas desportivas. 

 

Clausula 3 ª 

(Obrigações da CMM) 

A CMM pelo presente contrato:  
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a ) cede ao CTM as Instalações Desportivas, supra identificadas, a fim 

de esta instituição estabelecer a sua sede social e para prosseguir  com o seu 

objectivo social. 

b ) cede as instalações desportivas a titulo de comodato pelo prazo de 

vinte anos, renovável por iguais períodos ;  

c ) assume os encargos mensais de 2.000€ sendo actualizado 

anualmente de  acordo com os valores de inflação publicados, para 

financiamento do normal  funcionamento das actividades desportivas e 

recreativas; 

c ) assume os encargo excepcional e pontual de 60.000€ para fazer face 

a despesas de instalação e adequação dos espaços; 

 

 

Cláusula 4ª 

(Clausulas Gerais) 

1. O presente protocolo só poderá ser alterado por documento escrito, 

assinado pelos subscritores, com expressa referência ao mesmo e com prévia 

aprovação da Assembleia Municipal, vigorando enquanto não for denunciado 

por qualquer das partes intervenientes.  

2. Qualquer alteração que venha a ser introduzida no presente protocolo, 

nos termos do número anterior, quando respeite a qualquer das cláusulas 

considerar-se-á automaticamente integrada no primeiro texto contratual, em 

alteração ou substituição da cláusula assim alterada.  

E para constar se lavra o presente Protocolo em duplicado que, depois 

de lido, vai ser rubricado e assinado pelos intervenientes.”     
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