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Resumo 

No contexto da Constituição da República Portuguesa o arquipélago dos 

Açores é uma região autónoma dotada de estatuto político-administrativo e de 

órgãos de governo próprio, competindo à sua Assembleia Legislativa Regional 

legislar, em matéria de desporto, designadamente e entre outros, sobre o 

sistema desportivo regional, organização, financiamento e fiscalização. 

Em respeito pelos princípios expressos na lei de bases que determina as 

opções da política nacional para a área do desporto, mas na plena utilização 

das faculdades legislativas próprias a Assembleia Legislativa Regional dos 

Açores aprovou o Regime jurídico do apoio ao movimento associativo 

desportivo. Em paralelo e para o ciclo de governação, o Governo Regional 

definiu a sua estrutura de funcionamento e viu aprovado em sede própria um 

Programa de Governo, válido para a legislatura, o qual apresentou as grandes 

opções de governação e perspetivou as respetivas medidas de política pública 

para a área do desporto. 

Partindo de uma explicitação sobre este contexto, ao longo do trabalho são 

também apresentados elementos referenciadores sobre as noções de desporto 

e de políticas públicas. 

O documento constitui também um relatório de percurso profissional ao longo 

do período 2008/2012 apresentando uma caracterização quer da instituição 

onde o mesmo foi realizado, a Direção Regional do Desporto, mas também das 

funções desempenhadas e das intervenções mais diretas ao nível da 

implementação e operacionalização de medidas de política desportiva para a 

Região, incluindo dois exemplos mais significativos. 

Por fim e partindo de uma apresentação evolutiva de vários indicadores da 

atividade do associativismo desportivo, são estabelecidas comparações com 

idênticos indicadores de períodos temporais anteriores, elaborados por outros 

autores, bem como no contexto do periodo temporal de referência são 

efetuadas comparações com a situação na Região Autónoma da Madeira, 

permitindo assim demonstrar uma clara evolução do desporto açoriano.
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Abstract 

According to the Portuguese Constitution, the Azores is an autonomous region 

with self-governing status. The Regional Parliament has the power to legislate 

everything regarding to sports, which is: regional sports system, organization, 

financing and supervision. 

Concerning the fundamental law principles that determines the national sports 

policy but using self-legislatives powers, the Azorean Regional Parliament has 

approved the legal system for supporting sports’ voluntary sector. Alongside 

and for the four years cycle of governance, the Azorean Government defined its 

functioning structure and foresaw public policy actions for sports. 

Starting from an explanation on this context, basic concepts of sports and public 

policy will also be introduced along this work. 

It is a text that also represents a professional report accomplished from 2008 to 

2012. It shows us an institutional profile where it was done, Regional Directorate 

for Sport, how the tasks where carried out, the most direct interventions in 

implementing and putting into practice the sports public policy actions in Azores, 

introducing two most significant examples. 

Finally and starting up from a presentation of several growing sports voluntary 

activity indicators, some comparisons can be established with similar indicators 

from years before, done by other authors and some comparisons with the 

Madeira, the other autonomous region from Portugal. 

These comparisons allow verifying, a clear evolution in Azorean sport. 

 

 

 

  



XXII 

 

 

  



XXIII 

 

Lista de abreviaturas 

COJI – Comité Organizador dos Jogos das Ilhas 

DLR – Decreto Legislativo Regional 

DRD – Direção Regional do Desporto 

DREFD – Direção Regional da Educação Física e Desporto 

EU – União Europeia 

EUA – Estados Unidos da América 

FRD – Fundo Regional do Desporto 

IDRAM – Institudo do Desporto da Região Autónoma da Madeira 

LBAFD – Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

RAA – Região Autónoma dos Açores 

RAM – Região Autónoma da Madeira 

SDC – Serviço de Desporto do Corvo 

SDF – Serviço de Desporto do Faial 

SDFL – Serviço de Desporto das Flores 

SDG – Serviço de Desporto da Graciosa 

SDP – Serviço de Desporto do Pico 

SDSJ – Serviço de Desporto de São Jorge 

SDSM – Serviço de Desporto de São Miguel 

SDSMA – Serviço de Desporto de Santa Maria 

SDT – Serviço de Desporto da Terceira 

SREC – Secretaria Regional da Educação e Cultura  



XXIV 

 

 

 



 

 

 

Introdução 

Com o presente relatório pretende-se dar conta, publicamente, do percurso 

profissional mais recente, através da profunda ligação existente entre as 

funções desempenhadas com o processo de desenvolvimento desportivo da 

Região Autónoma dos Açores, advindo das opções de política assumidas e 

implementadas pelo Governo dos Açores. 

O facto de durante este período de referência termos desempenhado funções, 

numa primeira fase até outubro de 2009 como Diretor de Serviços do Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo (cargo de direção intermédia de 1º grau) e 

desde novembro de 2010 como Diretor Regional do Desporto (cargo de direção 

superior de 1º grau) ambos no serviço tutelado pela Secretaria Regional com 

competências na área do Desporto e constante da orgânica do Governo 

Regional dos Açores, a Direção Regional do Desporto, liga-nos de forma 

efetiva à tomada de decisão fundamentalmente no nível de implementação e 

operacionalização das opções de política desportiva para a Região. 

Pretende-se ainda contribuir de forma valorosa para a maior exposição de 

algumas das opções assumidas, e fundamentalmente para a divulgação do 

ponto de situação do desenvolvimento desportivo na Região, através da 

elencagem dos principais indicadores de caraterização das políticas de 

desenvolvimento desportivo utilizando-se para tal o período de referência 

temporal 2008 a 2012, dado que corresponde a uma unidade de contabilização 

fundamental para a vida de uma governação, o período de uma legislatura. 

Para além de uma exploração relativa à posição atual das definições dos 

conceitos julgados mais importantes e advindas dos diversos autores de 

referência, procederemos também ao enquadramento e esclarecimento sobre 

as questões da autonomia e possibilidades de opções quer de organização 

quer de linhas de desenvolvimento dela advindas, tanto mais que nos dias que 

correm, essa opção institucional de organização do Estado português 

atravessa momentos delicados em que se contesta até a sua utilidade. 
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Ao longo da elaboração do presente documento foram sendo compilados e 

tratados o maior número possível de elementos formais de caraterização e 

disponibilizados institucionalmente. 

Pelo recurso à apresentação comparada dentro do período temporal de 

referência, dos indicadores mais usualmente utilizados, relativamente ao 

desenvolvimento desportivo, pretende-se deixar bem claras as principais 

opções de desenvolvimento desportivo da Região Autónoma dos Açores e a 

sua variação no mesmo período. 

Serão ainda apresentados os principais desenvolvimentos de especificação e 

operacionalização de algumas das diferentes medidas de política, advindas dos 

compromissos públicos assumidos em Programa de Governo e cuja 

implementação diária cabe à Direção Regional do Desporto e particularmente 

às opções metodológicas tomadas pelos seus responsáveis diretos, ao nível de 

responsabilidade de cada um e onde no período de referência tivemos 

intervenção direta e que julgamos significativa. 

Assumimos assim desta forma que, metodologicamente, o trabalho se orienta 

pelas áreas da análise documental, fundamentalmente de documentos oficiais 

e publicamente disponibilizados, a partir do tratamento dos quais se procederá 

no seu final a uma análise reflexiva e comparativa entre diversos indicadores 

deles constantes em diferentes momentos temporais. 
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1 - A Região Autónoma dos Açores e o seu enquadramento político 

administrativo 

 

“...a autonomia é um património coletivo de todos os portugueses, da 

Democracia e da República, que como tal deve ser valorizada.” 

Doutor Jorge Sampaio  – Presidente da República in discurso produzido na cerimónia “Açores 25 anos 

de autonomia”, (http://www.alra.pt/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=357, acedido 

em 09/08/2012) 

 

1.1 - O enquadramento constitucional 

 

Conforme refere Canotilho (1996, p.12) “Constituição é uma ordenação 

sistemática e racional da comunidade política, plasmada num documento 

escrito, mediante o qual se garantem os direitos fundamentais e se organiza, 

de acordo com o princípio da divisão de poderes, o poder político”. 

De acordo com a Constituição da República Portuguesa, especificamente o seu 

artigo 1.º, “Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 

pessoa humana e na vontade popular empenhada na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária”, assumindo-se que “é um Estado de direito 

democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e 

organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos 

direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de 

poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o 

aprofundamento da democracia participativa” conforme expressa o seu artigo 

2.º. 

Segundo Amaral (1984, p.1123) a noção de Estado corresponde a “uma 

comunidade constituída por um povo que, a fim de realizar os seus ideais de 

segurança, justiça e bem-estar, se assenhoreia de um território e nele institui, 
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por autoridade própria, o poder de dirigir os destinos nacionais e de impor 

normas necessárias à vida coletiva”. 

Já Novais (2006, p.210) orienta no sentido de que “o Estado de Direito da 

nossa época é, por definição, social e democrático, pelo que, em rigor, seria 

desnecessária, por pleonástica, a referida adjetivação. Todavia, a sua utilidade 

reside na transparência com que elucida as dimensões essenciais de uma 

compreensão atualizada do velho ideal de limitação jurídica do Estado com 

vista à garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos”. 

Por outro lado, segundo Sousa e Alexandrino (2000, p.87) “os direitos inerentes 

à dignidade da pessoa humana devem considerar-se universais – no sentido 

de que são direitos de todas as pessoas, independentemente da cidadania” ou 

como reforça Canotilho (1996, p.523) os “direitos, liberdades e garantias são 

direitos de liberdade, cujo destinatário é o Estado”. 

Na definição constitucional, o País “abrange o território historicamente definido 

no continente europeu e os arquipélagos dos Açores e da Madeira” conforme 

se refere no seu artigo 3º e “O Estado é unitário e respeita na sua organização 

e funcionamento o regime autonómico insular e os princípios da 

subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 

democrática da administração pública”. 

Explicita-se ainda mais que “Os arquipélagos dos Açores e da Madeira 

constituem regiões autónomas dotadas de estatutos político-administrativos e 

de órgãos de governo próprio”. 

O regime autonómico, na ótica de Canotilho e Moreira (2006, p.643) “consiste 

sobretudo numa certa medida de autonomia política (e não apenas 

administrativa), consubstanciada designadamente em poderes legislativo e 

executivo próprios”, e reforçando esta ideia Miranda e Medeiros (2007, p.273) 

afirmam que “as Regiões Autónomas não são meras regiões administrativas, 

mas sim verdadeiras regiões dotadas de uma autonomia qualificada. A 

competência político-administrativa regional tem, neste contexto, uma 

importância nuclear na caracterização do sistema autonómico regional”. 
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Relativamente ao arquipélago dos Açores, composto pelas ilhas de Santa 

Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo 

dispõe-se, nos termos do artigo 225º da Constituição da República Portuguesa 

que possui um regime político-administrativo próprio, assumindo-se que tal 

facto é baseado nas especificidades que apresenta ao nível geográfico, 

económico, social e cultural, assim como nas aspirações autonómicas que se 

têm vindo a verificar ao longo da História, por parte da sua população. 

Julgamos assim que é no compromisso formal de ligações e obrigações entre 

as três parcelas de território nacional que se desenvolve o conceito de País, 

conforme imaginado pela nossa Constituição e ficando bem explicito que é 

tarefa fundamental do Estado “promover o desenvolvimento harmonioso de 

todo o território nacional, tendo em conta, designadamente, o carácter 

ultraperiférico dos arquipélagos dos Açores e da Madeira” conforme prescreve 

a alínea g) do seu artigo 9.º. 

A evolução do sentimento do povo dos Açores no que à autonomia respeita é 

sentida e descrita ao longo dos tempos, sendo comummente assegurado que, 

nunca numa perspetiva que colocasse em causa a unidade do País ou o forte 

sentimento existente de orgulho do ser Português. 

Mas a descrição e apreciação dessa evolução, do desejo e do conceito de 

autonomia, não cabe agora no envolvimento deste trabalho pelo que nos 

centramos no contexto das referências quer na Constituição atualmente em 

vigor na sua VII Revisão Constitucional de 2005 e quer no estatuto político-

administrativo. 

Efetivamente o n.º 1 do artigo 6º da Constituição da República Portuguesa 

determina que “o Estado é unitário e respeita na sua organização e 

funcionamento o regime autonómico insular” para logo reforçar no seu n.º 2 

que “os arquipélagos dos Açores e da Madeira constituem regiões autónomas 

dotadas de estatutos político-administrativos e de órgãos de governo próprio”. 

Segundo afirma Ourique (2002) “a natureza dos Estatutos dos Açores e da 

Madeira compreendem as duas realidades, superioridade hierárquica e 
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superioridade funcional. Se é certo que a Constituição institui um modelo de 

formação sui generis, menos certo é que também institui que estes têm valor 

reforçado. Podemos então concluir que os Estatutos têm, no plano interno, um 

valor supremo relativamente a todas as leis. Pode dizer-se que é possível 

encontrar uma pirâmide hierárquica triangular nas fontes do Direito: um 

primeiro momento com as leis constitucionais, ou mais propriamente a 

Constituição; num plano imediatamente abaixo os Estatutos; e no plano inferior 

todas as outras leis”. 

Ou, nas palavras de Otero (2010, p.573) “os estatutos político-administrativos 

das regiões autónomas não são uma constituição regional, nem traduzem a 

expressão jurídica exclusiva ou final da vontade das regiões autónomas: os 

estatutos regionais são leis do Estado, consubstanciando atos legislativos 

provenientes da Assembleia da República e, nesse sentido, estão sujeitos a 

promulgação pelo Presidente da República.” 

Para além de todos os direitos e deveres, liberdades e garantias explicitamente 

descritos e estipulados no nosso documento fundamental, na base do 

reconhecimento do regime autonómico insular, e para balizar o seu bom 

funcionamento encontra-se prevista a existência de um Estatuto Político-

Administrativo a aprovar pela Assembleia da República sob proposta da 

respetiva Assembleia Legislativa Regional (artigo 226.º). 

Estão em conformidade com o artigo 227.º previstos para as Regiões 

Autónomas um conjunto de poderes, a definir nos respetivos estatutos e 

sintetizados por Otero (2010) como os cinco principais poderes regionais que 

correspondem a outras tantas manifestações de autonomia: i) o poder 

legislativo regional...; ii) o poder financeiro regional...; iii) o poder administrativo 

regional...;iv) um conjunto diversificado de poderes internacionais 

protagonizados pelas regiões autónomas...; v) e, por último, uma pluralidade de 

poderes de participação regional. 

Determina ainda o Artigo 228.º relativo à Autonomia legislativa que a mesma 

“incide sobre as matérias enunciadas no respetivo estatuto político-
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administrativo que não estejam reservadas aos órgãos de soberania” e que “na 

falta de legislação regional própria sobre matéria não reservada à competência 

dos órgãos de soberania, aplicam-se nas regiões autónomas as normas legais 

em vigor”. 

Ou seja a Assembleia Legislativa Regional só não pode legislar sobre questões 

que, estando contempladas no estatuto político administrativo, estejam sob a 

alçada de reserva para decisão por parte da Assembleia da Republica. Sendo 

certo que, sempre que na Região não exista legislação própria sobre as 

matérias enunciadas no Estatuto Político Administrativo, tal omissão é suprida 

através da aplicação automática da legislação nacional 

Como forma de organização política administrativa, encontra-se referido no 

artigo 231.º que “são órgãos de governo próprio de cada região autónoma a 

Assembleia Legislativa e o Governo Regional” sendo que “a Assembleia 

Legislativa é eleita por sufrágio universal, direto e secreto, de harmonia com o 

princípio da representação proporcional” e prevendo-se que “é da exclusiva 

competência do Governo Regional a matéria respeitante à sua própria 

organização e funcionamento”. 

Na perspetiva de Ourique (2003, p.206) “a organização política e administrativa 

do governo das ilhas é quadrangular: um parlamento e um governo, uma 

administração pública regional e um Ministro da República [agora 

Representante da República]. Parlamento e governo, são os dois órgãos de 

governo próprio da região autónoma. O Ministro da República, representante 

do Estado na região, fiscaliza a ação dos órgãos regionais”. 

Como forma de definição de limites à intervenção de cada um dos órgãos de 

governo próprio fica bem explícito que, dos poderes das regiões autónomas, 

são no entanto da exclusiva competência da respetiva Assembleia Legislativa o 

”exercício das atribuições referidas nas alíneas a), b) e c), na segunda parte da 

alínea d), na alínea f), na primeira parte da alínea i) e nas alíneas l), n) e q) do 

n.º 1 do artigo 227.º, bem como a aprovação do orçamento regional, do plano 
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de desenvolvimento económico e social e das contas da região e ainda a 

adaptação do sistema fiscal nacional às especificidades da região”. 

Como forma de acompanhamento e até de controlo deste exercício de 

definição legislativa encontram-se previstos no artigo 233.º os procedimentos e 

condições de assinatura e veto atribuídos à figura do Representante da 

República. 

 

1.2 - O estatuto político administrativo da região e a especificidade do 

desporto 

 

Pela Lei n.º 2/2009 de 12 de Janeiro, é aprovada a terceira revisão do Estatuto 

Político – Administrativo da Região Autónoma dos Açores sendo portanto, 

maioritariamente na vigência do mesmo que se enquadra o período temporal 

de referência do presente trabalho. 

Em conformidade com o artigo 3.º desse Estatuto, “a Região prossegue, 

através da ação dos órgãos de governo próprio, os seguintes objetivos: 

a) A participação livre e democrática dos cidadãos; 

b) O reforço da unidade nacional e dos laços de solidariedade entre todos 

os portugueses; 

c) A defesa e promoção da identidade, valores e interesses dos açorianos 

e do seu património histórico; 

d) O desenvolvimento económico e social da Região e o bem-estar e 

qualidade de vida das populações, baseados na coesão económica, 

social e territorial e na convergência com o restante território nacional e 

com a União Europeia; 

e) A garantia do desenvolvimento equilibrado de todas e cada uma das 

ilhas; 
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f) A atenuação dos efeitos desfavoráveis da localização ultraperiférica da 

Região, da insularidade e do isolamento; 

g) A adaptação do sistema fiscal nacional à Região, segundo os princípios 

da solidariedade, equidade e flexibilidade e da concretização de uma 

circunscrição fiscal própria; 

h) A efetivação dos direitos fundamentais constitucionalmente 

consagrados; 

i) A proteção do direito ao trabalho, promovendo a conciliação entre a vida 

familiar e a laboral; 

j) O acesso universal, em condições de igualdade e qualidade, aos 

sistemas educativo, de saúde e de proteção social; 

l) A promoção do ensino superior, multipolar e adequado às necessidades 

da Região; 

m) A defesa e proteção do ambiente, da natureza, do território, da 

paisagem e dos recursos naturais; 

n) O seu reconhecimento institucional como região ultraperiférica e a 

consolidação da integração europeia; 

o) O fomento e fortalecimento dos laços económicos, sociais e culturais 

com as comunidades açorianas residentes fora da Região”. 

Assume ainda o Estatuto, através do seu artigo 7.º que são Direitos da Região, 

para além dos enumerados no n.º 1 do artigo 227.º da Constituição e já 

anteriormente referenciados: 

“a) O direito à autonomia política, legislativa, administrativa, financeira e 

patrimonial; 

b) O direito à justa compensação e à discriminação positiva com vista à 

atenuação dos custos da insularidade e do carácter ultraperiférico da 

Região; 
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c) O direito à cooperação do Estado e demais entidades públicas na 

prossecução das suas atribuições, nomeadamente através da celebração 

de acordos de cooperação; 

d) O direito à informação que o Estado ou demais entidades públicas 

disponham relacionada com a Região; 

e) O direito ao domínio público e privado, regionais; 

f) O direito a uma organização judiciária que tenha em conta as 

especificidades da Região; 

g) O direito a ser sempre ouvida pelos órgãos de soberania e a 

pronunciar-se por iniciativa própria, relativamente às questões da 

competência destes que digam respeito à Região; 

h) O direito a ter uma participação significativa nos benefícios decorrentes 

de tratados ou de acordos internacionais que digam respeito à Região; 

i) O direito a uma política própria de cooperação externa com entidades 

regionais estrangeiras, nomeadamente no quadro da União Europeia e do 

aprofundamento da cooperação no âmbito da Macaronésia; 

j) O direito a estabelecer acordos de cooperação com entidades regionais 

estrangeiras e a participar em organizações internacionais de diálogo e 

cooperação inter-regional; 

l) O direito a uma administração pública com quadros próprios fixados 

pela Região, bem como à garantia da mobilidade dos trabalhadores entre 

as várias administrações públicas; 

m) O direito ao reconhecimento da complexidade administrativa 

decorrente do seu carácter arquipelágico ao nível da administração 

regional autónoma e da organização dos serviços do Estado na Região; 

n) O direito a criar entidades administrativas independentes; 

o) O direito a criar provedores sectoriais regionais; 
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p) O direito ao reconhecimento da realidade específica de ilha na 

organização municipal; 

q) O direito de acesso ao Tribunal Constitucional, para defesa dos seus 

direitos reconhecidos pela Constituição e pelo presente Estatuto.” 

No sentido de melhor clarificar as competências legislativas próprias, expressa 

o artigo 37.º e em redundância com a própria constituição que, “compete à 

Assembleia Legislativa legislar, para o território regional, nas matérias da 

competência legislativa própria da Região e que não estejam 

constitucionalmente reservadas aos órgãos de soberania” sendo que as 

mesmas se encontram descritas em subseção própria. 

Estas competências expressam-se desde logo ao nível das opções de 

organização política e administrativa da Região salientando-se por razões de 

adequação ao trabalho, as possibilidades de organização administrativa que 

abrangem designadamente e conforme artigo 49.º a “organização da 

administração regional autónoma direta e indireta, incluindo o âmbito e regime 

dos trabalhadores da administração pública regional autónoma e demais 

agentes da Região”. 

No contexto específico da intervenção profissional realizada, é de todo 

imprescindível a determinação pela competência própria expressa no artigo 

65.º que permite à Assembleia Legislativa legislar em matéria de desporto, a 

qual abrange designadamente: 

“a) O sistema desportivo regional e o sistema de informação desportiva, 

incluindo organização, administração, planeamento, financiamento e 

fiscalização; 

b) A atividade desportiva profissional e não profissional, incluindo o 

intercâmbio desportivo, o desporto escolar, o desporto de alta competição 

e o voluntariado desportivo; 

c) As infra-estruturas, instalações e equipamentos desportivos; 
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d) Os recursos humanos no desporto; 

e) O mecenato desportivo; 

f) O movimento associativo desportivo e as sociedades desportivas”. 

 

1.3 - A lei de bases da atividade física e do desporto e a legislação 

regional 

 

No uso das competências próprias a Assembleia da República aprovou a Lei 

n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

(LBAFD) pela qual são definidas “as bases das políticas de desenvolvimento da 

atividade física e do desporto”. 

Segundo Miranda (1997, p.370) a Constituição não define o que sejam “bases 

gerais” embora pareça seguro que nelas se incluirá aquilo que em cada ato 

constitua as opções político-legislativas fundamentais. 

Esta ideia surge reforçada por Morais (2008, p.296) ao afirmar que “as leis de 

bases consistem numa categoria legal que contém princípios e diretrizes 

genéricas, designados de “bases” gerais, quer traçam as opções políticas 

primárias e fundamentais de um determinado regime jurídico, cuja disciplina 

carece ser desenvolvida e concretizada por legislação subordinada de carácter 

comum”. 

Das vastas orientações existentes neste importante instrumento de definição 

das opções da política nacional para a área do desporto, passaremos a 

abordar aquelas que nos parecem mais importantes pela sua ligação ou 

variabilidades de aplicação no contexto dos Açores em face da sua autonomia 

e das especificidades da sua aplicação determinadas pelo seu Estatuto 

político-administrativo. 
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No contexto regional açoriano, em especial pela sua particular condição 

arquipelágica e nos limites da sua autonomia ganham particular relevância os 

princípios expresso na LBAFD: Princípios da universalidade e da igualdade; 

Princípio da ética desportiva, Princípios da coordenação, da descentralização e 

da colaboração e em particular dadas as características arquipelágicas dos 

Açores, os Princípios da coesão e da continuidade territorial pelos quais se 

assume a obrigatoriedade de que através da atividade física e do desporto se 

contribua para a coesão nacional e em especial a questão da continuidade 

territorial que “assenta na necessidade de corrigir os desequilíbrios originados 

pelo afastamento e pela insularidade, por forma a garantir a participação dos 

praticantes e dos clubes das Regiões Autónomas nas competições desportivas 

de âmbito nacional”. 

No capítulo relativo às Politicas públicas, encontram-se as referências a duas 

grandes áreas de expressão, a “promoção da atividade física” assumindo-se 

que “incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às autarquias locais, a 

promoção e a generalização da atividade física, enquanto instrumento 

essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida e da saúde 

dos cidadãos” ou seja a responsabilidade é vagamente definida na LBAFD, 

deixando-se em abstrato a que segmentos do Estado ou das Regiões 

Autónomas se atribuem essas incumbências, e o “desenvolvimento desportivo” 

que se encontra referenciado a um nível mais especifico assumindo-se que 

“incumbe à Administração Pública na área do desporto apoiar e desenvolver a 

prática desportiva regular e de alto rendimento, através da disponibilização de 

meios técnicos, humanos e financeiros, incentivar as atividades de formação 

dos agentes desportivos e exercer funções de fiscalização, nos termos da lei”. 

Mais adiante no capítulo relativo aos apoios financeiros e fiscalidade, vem a 

LBAFD a orientar, definindo a tipologia das entidades que podem ser alvo de 

comparticipações financeiras, referindo-as como “associações desportivas” e 

embora não estando presente na mesma, a definição do seu conceito. 

Determina ainda a LBAFD que “os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidas pelo Estado, pelas Regiões Autónomas e pelas autarquias locais, 
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na área do desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo, nos termos da lei”. Determina ainda no mesmo artigo, o artigo 46.º, 

que as entidades beneficiárias “ficam sujeitas a fiscalização por parte da 

entidade concedente, bem como à obrigação de certificação das suas contas 

quando os montantes concedidos sejam superiores ao limite para esse efeito 

definido no regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento 

desportivo” e relativamente a situações de potencial incumprimento perante 

obrigações fiscais ou para com a segurança social, orienta no sentido de que 

“não podem beneficiar de novos apoios financeiros por parte do Estado, das 

Regiões Autónomas e das autarquias locais, as entidades que estejam em 

situação de incumprimento das suas obrigações” e ainda que devem “ser 

suspensos os benefícios financeiros decorrentes de quaisquer contratos-

programa em curso enquanto a situação se mantiver”. 

Tal como determina a Constituição e reforça o Estatuto, o poder legislativo 

regional incide nas matérias da competência legislativa própria da Região e 

que não estejam constitucionalmente reservadas aos órgãos de soberania, 

tendo ficado bem claro no Estatuto, que o Desporto é matéria nessas 

circunstâncias, nomeadamente o sistema desportivo regional, o financiamento 

e a fiscalização. 

Ganha assim sentido apresentar informação relativa às opções tomadas em 

sede da Assembleia Legislativa Regional relativamente à matéria Desporto, as 

quais se encontram expressas sobre a forma de Decretos Legislativos 

Regionais. 

Neste particular, devemos salientar desde logo que a Região apresenta um 

histórico regular de produção legislativa sobre o enquadramento dos apoios ao 

desporto, que remonta a 1994 pelo Decreto Legislativo Regional n.º 22/94/A, 

de 26 de Julho, o qual e pela primeira vez, estabeleceu as normas orientadoras 

da atribuição de apoio, incluindo as comparticipações financeiras, às atividades 

desportivas de âmbito associativo da Região Autónoma dos Açores. 
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Ao longo destes anos, foram várias e naturais por força da evolução das 

opções de política de suporte, as versões de sucessivos Decretos Legislativos 

que desembocam no que se encontra atualmente em vigor, o Decreto 

Legislativo Regional n.º 21/2009/A, de 2 de dezembro - Regime jurídico de 

apoio ao movimento associativo desportivo - e que tal como assumido no seu 

preâmbulo, para além de uma forte ligação à LBAFD as razões que apontaram 

para a revogação do Decreto Legislativo Regional n.º 14/2005/A, de 5 de Julho, 

que se encontrava à data em vigor, prendem-se com a experiência acumulada 

e com a evolução sentida, especificamente assumindo-se que “passados 

quatro anos de aplicação e experiência acumulada, importa reformular e 

ajustar, continuando a garantir o acesso de todos os cidadãos ao desporto sem 

discriminação e a definir a intervenção complementar e subsidiária dos poderes 

públicos no âmbito da política desportiva. Na sequência da aplicação do 

Decreto Legislativo Regional n.º 14/2005/A, de 5 de Julho, e reforçado o 

investimento no processo de formação desportiva, estão criadas as condições 

para um maior investimento na competição de âmbito local e regional. Por 

outro lado, pretende-se que os clubes com equipas participantes nas 

competições de âmbito nacional integrem um maior número de atletas 

formados nos Açores, contribuindo para a afirmação do desporto açoriano no 

contexto nacional e internacional”. 

Assume-se ainda no preâmbulo que o diploma “mantém o princípio da 

transparência dos apoios ao associativismo desportivo, estabelece as regras 

base de apoio ao alto rendimento, privilegia os escalões de formação, incentiva 

a prática do desporto feminino e a competição local e regional, promove a 

excelência desportiva, garante o fomento do desenvolvimento desportivo 

sustentado dos Açores, promove a prática da atividade física e desportiva não 

codificada junto da população residente, integra novas áreas de intervenção e 

procede aos ajustes considerados necessários”. 

Este Decreto Legislativo Regional é produzido pela Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores, “nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 227.º 
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da Constituição da República e do n.º 1 do artigo 37.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores”. 

Em resumo, e conforme definido no seu artigo 1º - objeto, o diploma “define o 

quadro geral do apoio a prestar pela administração regional autónoma ao 

desenvolvimento da atividade desportiva não profissional, da promoção 

desportiva, da formação dos recursos humanos no desporto, do desporto de 

alto rendimento, da proteção dos desportistas e das infra-estruturas desportivas 

no âmbito do desporto para todos e do desporto federado”. 

Na sua estrutura, o diploma começa por definir um conjunto de conceitos 

necessários para a sua melhor clarificação e interpretação, elencando depois 

em vários artigos as obrigações genéricas sobre as formalidades inerentes aos 

Contratos-programa sendo que estas na sua esmagadora maioria seguem, a 

linha de orientação da LBAFD e legislação complementar. 

São depois dedicados cinco capítulos especialmente vocacionados para a 

atividade desportiva federada, sendo considerados desde a “comparticipação 

financeira à atividade desportiva” diferenciada entre os diferentes níveis de 

intervenção por duas secções identificadas como “Atividade de treino e 

competição de âmbito local” e “Atividade competitiva de âmbito regional, 

nacional e internacional”, ao “Prémio de classificação, subida de divisão e 

manutenção”, ao “Apoio à utilização de atletas formados nos Açores” aos 

“Recursos humanos no desporto” e até ao “Alto rendimento”. 

A vertente da Promoção de atividades físicas mereceu apenas um capítulo 

específico, (“Promoção de atividades físicas e desportivas”) denotando-se 

assim o maior peso da importância atribuída à componente da atividade 

desportiva de cariz associativo e federado. 

Existem ainda dois outros capítulos nomeadamente “proteção dos desportistas” 

e “Infra-estruturas e apetrechamento” que apresentam um caráter mais amplo 

e, como tal aplicabilidade em ambas as vertentes definidas na LBAFD. 
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Por fim e dado ter um caráter inovador, saliente-se a existência de um capítulo 

especificamente dedicado à “Atividade física e desportiva adaptada” onde 

claramente se encontram as orientações para uma consideração também nesta 

área daquelas duas vertentes da LBAFD, assumindo-se que “de modo a 

garantir igualdade de oportunidades e tratamento, bem como uma progressiva 

aproximação aos modelos vigentes noutras áreas, ao desenvolvimento de 

atividades desportivas adaptadas levadas a cabo por entidades do movimento 

associativo desportivo são concedidos apoios, incluindo comparticipações 

financeiras, determinados nos termos do disposto no capítulo III do presente 

diploma”, ou seja, as comparticipações financeiras à atividade desportiva 

adaptada são determinadas como as restantes da atividade tradicional e não 

adaptada. 

No sentido de melhor contextualizar o que vai ser apresentado ao longo do 

trabalho, vamos apresentar resumidamente as principais disposições da 

Assembleia Legislativa Regional, as quais condicionam pela sua posição 

hierárquica as futuras decisões ao nível da definição das medidas de política e 

sua operacionalização, pelo Governo dos Açores. 

A lógica de elaboração do Decreto Legislativo Regional, parece apontar para 

um fortíssimo condicionamento da liberdade de decisão do Governo em 

algumas matérias como, por exemplo, nas opções da determinação do apoio 

às atividades de treino e competição dos escalões de formação, expresso no 

artigo 20.º e cujo nível de especificação vai até à referência concreta dos 

índices de proporcionalidade do apoio entre diferentes escalões etários ou aos 

termos concretos em que se poderão verificar majorações aos apoios base 

assumindo-se, por exemplo, que essa majoração será de “25 % quando o 

clube tenha mantido, de forma ininterrupta, durante os últimos cinco anos, e 

com contrato-programa celebrado, atividade formativa na mesma modalidade, 

escalão e sexo” ou ainda como se pode verificar em outra área, artigo 36.º - 

prémios de classificação nos desportos coletivos, em que se define que “o valor 

dos prémios para o escalão de seniores é o que resulta da aplicação dos 
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índices constantes do anexo I do presente diploma, do qual faz parte 

integrante”. 

Refira-se que para ambos os exemplos apresentados, bem como para as 

restantes situações idênticas, a Assembleia Legislativa Regional remete para 

decisão do Governo a definição dos valores base dos respetivos índices 

impondo a figura de “resolução do Conselho do Governo Regional” conforme 

consta do seu artigo 89.º - regulamentação que assume “o valor base unitário 

dos apoios à atividade de treino e competição dos escalões de formação, dos 

apoios complementares, dos prémios de classificação, subida de divisão e 

manutenção e dos apoios à utilização de atletas formados nos Açores é fixado 

anualmente em Junho, por resolução do Conselho do Governo Regional”. 

Para outras áreas e de forma algo contraditória, o diploma atribui toda a 

liberdade e responsabilidade de decisão ao Governo. A título de exemplo, 

apresenta-se a previsão existente no artigo 45.º - Contratação de treinadores, 

técnicos e docentes a qual refere que “mediante a aprovação de programa de 

desenvolvimento desportivo em que especificamente conste tal necessidade, 

pode, mediante contrato-programa que estabeleça as obrigações mútuas, ser 

concedida às entidades do associativismo desportivo comparticipação 

financeira destinada especificamente à contratação pela entidade beneficiária 

de treinadores, técnicos ou docentes habilitados com a formação técnica ou 

científica necessária ao desenvolvimento das atividades propostas”, sendo 

assim totalmente ampla a liberdade de decisão. 

É também exemplo desta opção de ampla liberdade, o artigo especificamente 

destinado à promoção da atividade física e desportiva, artigo 70.º Desporto 

para todos – que refere “as atividades de promoção de atividades físicas e 

desportivas organizadas por outras entidades podem ser alvo da concessão de 

apoio, que, de entre outros, pode revestir a forma de comparticipação 

financeira” dispondo também que “o montante da comparticipação é 

determinado em função da apreciação do programa de desenvolvimento 

desportivo e do respetivo projeto orçamental e fixado no respetivo contrato-

programa”. 
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No caso concreto do apoio à atividade competitiva de âmbito local, que mais 

adiante será alvo de explicitação de desenvolvimento de medidas de apoio, 

determina o artigo 21.º que “as entidades do movimento associativo desportivo 

que organizem quadros competitivos ao nível de ilha, desde que integrados no 

seu plano anual de atividades, podem beneficiar de apoio, definido nos termos 

de contrato-programa anual a celebrar com o departamento da administração 

regional autónoma competente em matéria de desporto” e termina referindo 

que “o montante das comparticipações será determinado em função de 

indicadores da situação específica de desenvolvimento desportivo, definidos 

pelo organismo da administração regional autónoma competente em matéria 

de desporto, após apreciação dos programas de desenvolvimento desportivo e 

relatórios de execução apresentados”. 

Refira-se que não existem no Diploma quaisquer definições de conceitos que 

permitam objetivar o que são e quais são os “indicadores da situação 

específica de desenvolvimento desportivo”, deixando essa definição e o 

respetivo modelo de valorização para a estrutura própria do Governo Regional. 

Numa clara utilização das potencialidades que o enquadramento autonómico 

exibe para a tomada de decisões mais adequadas e mais consentâneas com a 

realidade da Região, mais recentemente, em 12 de Janeiro de 2012, com a 

publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 2/2012/A, a Assembleia 

Legislativa Regional procedeu à primeira alteração do Decreto Legislativo 

Regional 21/2009/A de 2 de dezembro, assumindo no seu preâmbulo que 

embora mantendo como regra para a atribuição de comparticipações 

financeiras às entidades do movimento associativo desportivo, o integral 

cumprimento das obrigações fiscais ou contributiva da segurança social, com a 

alteração introduzida pelo mesmo visa-se facilitar o acesso por parte daquelas 

entidades aos apoios financeiros concedidos pela administração regional e 

local, tendo em vista o regular desenvolvimento da atividade desportiva. 

Assim e na versão inicial do regime jurídico de apoio ao movimento associativo 

desportivo que vigorou até à data desta alteração, o preceituado relativamente 

a esta matéria de condicionamento da concessão de apoio à boa regularidade 
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da situação de cumprimento das obrigações fiscais ou para com a segurança 

social, acompanhava o expresso no artigo 46.º da LBAFD, sendo que ao abrigo 

das disposições Constitucionais e Estatutárias entendeu, a Assembleia 

Legislativa, como mais adequado à realidade açoriana proceder a alterações 

significativas do regime, possibilitando agora que “os beneficiários que não 

tenham a situação tributária ou contributiva regularizada podem solicitar à 

administração regional autónoma ou às autarquias locais que procedam à 

retenção do montante em dívida, até ao limite máximo de 25 % do valor total do 

pagamento a efetuar, e ao seu depósito à ordem do órgão competente, com 

vista à regularização da situação tributária e contributiva” e que “sempre que da 

aplicação do disposto no número anterior resulte a retenção de verbas para o 

pagamento, cumulativo, de dívidas fiscais e dívidas contributivas, aquelas 

devem ser repartidas pelas entidades credoras na proporção dos respetivos 

créditos”. Esta alteração é significativa e demonstra bem a utilização das 

possibilidades autonómicas para a área do desporto. 

 

1.4 - Os programas de governo 

1.4.1 - O IX Governo Regional dos Açores 

 

O IX Governo Regional dos Açores teve como duração do seu mandato, o 

período de 16 de Novembro de 2004 a 18 de Novembro de 2008, tendo nos 

termos estatutários sido aprovado em Assembleia Legislativa Regional o 

Programa do IX Governo Regional 

Este programa de Governo merece-nos apresentação das suas principais 

linhas orientadoras, pois o mesmo cobre na sua parte terminal de validade o 

período inicial de referência para o presente documento e também porque 

permitirá visualizar as linhas de ligação e evolução com o programa de governo 

que lhe segue e que esse sim cobre a maioria do nosso período temporal. 
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O documento encontra-se estruturado ao longo de 7 grandes capítulos 

correspondendo cada um deles a uma grande área assumida de intervenção 

política e à qual se atribuem designações a saber: 

1. “Continuar a mudar os Açores para melhor” 

2. “Mais e Melhor Autonomia” 

3. “Os Açores e o Exterior” 

4. “Dinamizar o Crescimento Económico, Expandir a Base 

Económica de Exportação e Promover o Desenvolvimento 

Sustentável” 

5. “Modernizar e Aumentar a Eficiência dos Equipamentos e das 

Infraestruturas de Desenvolvimento Económico” 

6. “Valorizar os Recursos Humanos e Reforçar a Coesão Social” 

7. “Finanças Públicas e Fundos Comunitários” 

A área de intervenção direta do desporto encontra-se enquadrada no capítulo 6 

relativo à valorização dos recursos humanos e ao reforço da coesão social. 

Deteta-se uma primeira referência logo no primeiro subcapítulo deste capítulo 

6, dedicado à “juventude” em que se apresenta como medida do seu objetivo 

de “reforçar a horizontalidade da política de juventude, de modo a garantir, na 

definição das políticas dos vários departamentos governamentais, a adoção de 

soluções adequadas às especificidades dos jovens” a necessidade de 

“promover a coordenação das políticas de juventude com outras políticas com 

incidência em matéria de juventude, nomeadamente na área da educação, 

desporto, saúde e solidariedade social”. 

Segue-se nova referência no subcapítulo relativo à “educação e formação 

profissional”, em concreto como medida do seu objetivo 1 de “aumentar o nível 

de educação e formação profissional da população açoriana tendo como 

referência os indicadores e os objetivos traçados para a União Europeia, 
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nomeadamente os contidos na Estratégia de Lisboa” apontando para a 

necessidade de “fomentar a educação física e o desporto escolares” cabendo 

aqui referenciar que nos termos da sua orgânica, a competência relativa ao 

desporto escolar, recaia e continua a recair na estrutura da administração 

publica regional especificamente vocacionada para o desporto. 

Mas é em subcapítulo próprio “6.5 Desporto” que se encontram as justificações 

e as opções programáticas especificas para a área, utilizando-se o mecanismo 

de apresentação comum a todo o programa de governo de serem elencados os 

objetivos e para cada um deles as diferentes medidas. 

Na parte introdutória e justificativa são apresentados argumentos sobre a 

importância social do desporto, referindo-se que “o desporto é, atualmente, um 

importante fenómeno da sociedade açoriana: a sua dimensão, expressa nas 

áreas educativa, social, cultural e económica, aliada ao rápido crescimento e 

progresso qualitativo verificados nos últimos oito anos, impõe nesta Legislatura 

a assunção de novos desafios e a tomada de novas medidas”, acompanham-

se as preocupações europeias para com a prática da atividade física referindo-

se que “deve ser considerado também o desígnio da União Europeia, no que 

diz respeito ao desenvolvimento e adoção de políticas que favoreçam a prática 

da atividade física associada à saúde em todas as idades”, assumindo-se que 

se entende que compete ao sistema educativo e ao sistema desportivo 

contribuir para uma prática de atividade física ao longo da vida e referindo-se 

expressamente que “ao sistema educativo compete prosseguir, durante a idade 

escolar, dois grandes objetivos: formar crianças e jovens para que se tornem 

adultos ativos consumidores de exercício físico durante toda a vida e 

desenvolver competências motoras que viabilizem uma prática desportiva 

vocacional no âmbito do desporto” e que “o sistema desportivo tem a 

responsabilidade de encontrar estratégias para o processo de formação 

desportiva, tendo em atenção que muitos dos jovens não serão atletas na 

idade adulta, pelo que, para além das preocupações ao nível do rendimento, 

não pode ser menosprezado o contributo no processo da educação para a 
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saúde, despertando os jovens para a consciencialização dos valores e 

benefícios de uma atividade física habitual”. 

São ainda apresentados vários elementos de caraterização relativos à 

“evolução da prática desportiva” do investimento na “formação desportiva” do 

número de “equipas a participar em provas nacionais de carácter regular” do 

número de “atletas envolvidos na alta competição” do ”apoio à atividade física e 

desportiva adaptada a pessoas com deficiência” e finalmente a evolução dos 

“fundos regionais destinados ao funcionamento da DREFD e ao apoio à 

atividade desportiva”. 

Foram seis os objetivos assumidos publicamente pelo Governo, para a área do 

desporto nessa legislatura e expressos da seguinte forma: 

“1. Promover e dinamizar a generalização da prática de atividades físicas e 

desportivas da população açoriana. 

2. Continuar a melhorar as condições para a prática da atividade desportiva 

pelos cidadãos, mediante o apoio à construção e requalificação de infra-

estruturas desportivas. 

3. Prosseguir uma política integrada de desenvolvimento desportivo. 

4. Cooperar com os parceiros do associativismo desportivo, autarquias e 

escolas no processo de desenvolvimento do desporto. 

5. Consolidar e reforçar o papel do desporto açoriano no contexto nacional e 

internacional. 

6. Promover e valorizar os recursos humanos do desporto e dignificar o papel 

dos agentes desportivos, nomeadamente dos dirigentes de clube e 

associativos”. 

De uma forma claramente resumida diríamos que os objetivos apresentados 

apontam para uma grande valorização da vertente desportiva, quando 

comparada com a prática de atividades físicas, sendo manifestamente 

direcionados para a manutenção ou criação de condições quer físicas, quer de 
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enquadramento humano, através da cooperação com parceiros institucionais 

públicos e privados e numa política integrada, visando consolidar e reforçar o 

reconhecimento nacional e internacional do desporto açoriano.   

Dado que o contexto específico do presente documento relata atividade no 

âmbito da atividade desportiva federada, apresentaremos apenas as medidas 

previstas para os objetivos que têm implicação mais direta nessa realidade, os 

objetivos quatro, cinco e seis que se apresentam de seguida: 

Objetivo 4 

Cooperar com os parceiros do associativismo desportivo, autarquias e escolas 

no processo de desenvolvimento do desporto. 

1. Apoiar a atividade competitiva organizada pelas associações 

desportivas incentivando a melhoria dos quadros competitivos locais e 

regionais. 

2. Incentivar e apoiar a criação de centros de formação associativos e a 

realização de estágios de aperfeiçoamento técnico em período de férias 

escolares. 

3. Apoiar os centros de formação dos clubes, através de contratos de 

cooperação técnica e financeira e descriminar positivamente os clubes 

que utilizam atletas por si formados nas participações competitivas 

nacionais. 

4. Incentivar e acompanhar a participação das equipas/atletas que 

representam clubes desportivos escolares nas atividades promovidas e 

desenvolvidas pelo associativismo desportivo, garantindo a plena 

integração no seio do desporto federado, como forma de proporcionar 

experiências competitivas formais de qualidade e contribuir para a 

elevação pedagógica da prática associativa. 

Objetivo 5 
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Consolidar e reforçar o papel do desporto açoriano no contexto nacional e 

internacional 

1. Apoiar a participação das equipas dos clubes em competições 

nacionais e internacionais. 

2. Rever o regime jurídico de apoio à atividade desportiva de forma a 

privilegiar a formação desportiva, o fomento da atividade física da 

população e os apoios à alta competição e a jovens talentos regionais, no 

sentido de promover mais sucesso dos atletas açorianos de qualidade 

elevada. 

3. Manter o investimento público para as atividades desportivas no âmbito 

da competição regional e de formação de forma a garantir o seu 

desenvolvimento. 

4. Redefinir o investimento público na atribuição dos prémios de 

classificação e subidas de divisão obtidas nas participações nacionais. 

5. Promover a definição em suporte legal do conceito e enquadramento 

de “modalidades prioritárias”, dando visibilidade a uma aposta clara nas 

maiores possibilidades de sucesso. 

6. Garantir o apoio à construção de infra-estruturas desportivas 

destinadas ao treino e competição dos escalões de formação, e treino das 

equipas inseridas em escalões de competição nacional. 

Objetivo 6 

Promover e valorizar os recursos humanos do desporto e dignificar o papel dos 

agentes desportivos, nomeadamente dos dirigentes de clube e associativos 

1. Apoiar as ações de formação organizadas pelas entidades do 

associativismo desportivo, destinadas aos agentes desportivos não 

praticantes com objetivos de melhoria da qualidade de intervenção nos 

processos de formação desportiva e de planeamento e gestão de 

projetos. 
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2. Apoiar financeiramente o enquadramento técnico associativo 

incentivando a constituição de gabinetes técnicos. 

3. Definir e regulamentar incentivos à prática voluntária e benévola dos 

dirigentes desportivos. 

No sentido de simplificar as áreas abrangidas pelas medidas apresentadas, 

diremos que se tentam incluir muitas áreas sensíveis da atividade federada, 

desde logo a questão muito importante para um território como o dos Açores, 

caraterizado pelo seu afastamente e dispersão geográfica, e que passa pelo 

assegurar das condições ao desenvolvimento e participação dos níveis 

competitivos regionais e nacionais que merecem referência concreta em três 

das treze medidas apresentadas, sendo uma do objetivo 3 e duas do objetivo 

4. 

Constata-se ainda uma linha de força que consideramos relevante e que se 

prende com a formação de praticantes, já que a mesma aparece referenciada 

de forma direta em seis das medidas. Estão neste caso as medidas 2, 3 e 4 do 

objetivo 4 e 2, 3 e 6 do objetivo 5. 

Por fim, aponta-se uma necessidade de promover alteração ao regime jurídico 

de apoio vigente, à data do início da legislatura, apontando-se caminho para 

uma pretendida elevação da qualidade dos atletas açorianos, acompanhada de 

uma preocupação no reforço da qualidade de intervenção dos diversos agentes 

desportivos não praticantes através de ações de formação e incentivos ao 

desempenho voluntário de funções. 

 

1.4.2 - O X Governo Regional dos Açores 

 

O X Governo Regional dos Açores iniciou funções em 18 de Novembro de 

2008 e dentro da normalidade de funcionamento dos órgãos de governo 

próprios da Região, possui o seu “Programa do X Governo dos Açores” 
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aprovado em sede da Assembleia Legislativa Regional e válido para a 

totalidade da legislatura 2008/2012. 

Este documento possui uma apresentação bastante mais elaborada do que o 

da legislatura anterior, apresentando uma introdução sob a designação de 

“Ilhas com futuro”, seguida de quatro grandes capítulos de enquadramento das 

grandes áreas de governação a saber: 

“I - Autonomia e governação: afirmar os Açores 

II – Território: bases estáveis para um desenvolvimento duradouro 

III – Sociedade: potencial humano como capital de futuro 

IV – Atividade económica: segurança, inovação e desenvolvimento” 

Para cada uma das grandes áreas, são elencadas em subcapítulos as áreas 

mais especificas de governação e tal como habitualmente, para cada uma um 

texto de enquadramento, seguido dos objetivos e das respetivas medidas. 

Também neste Programa e tal como no da legislatura anterior se encontram 

referências em outras áreas a ligações ao desporto mas agora apenas a uma e 

integrada na mesma área “Sociedade: potencial humano como capital de 

futuro”, nomeadamente no subcapítulo “igualdade de oportunidades” e 

relativamente ao objetivo “Promover parcerias com os diversos órgãos 

governamentais e a sociedade civil, tendo por finalidade combater todas as 

formas de discriminação e desenvolver a igualdade de oportunidades” é 

incluída uma medida que pretende “implementar uma Plataforma/Estrutura 

Intersectorial (v.g. Educação, Emprego, Saúde, Habitação, Solidariedade 

Social, Desporto, Cultura, Novas tecnologias, Comunidades, Justiça, Câmaras 

do Comércio e Órgãos representativos da Sociedade Civil; Órgãos da 

Comunicação Social), de suporte às políticas de Igualdade de Oportunidades”. 

Também aqui é em subcapítulo próprio, “11 Desporto”, que se encontram os 

compromissos assumidos pelo governo para a legislatura, apresentados sob a 

forma de “sete grandes objetivos para o desporto sectorialmente distribuídos 
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por duas áreas, o desporto federado e o desporto para todos” e para cada um 

deles as diferentes medidas. Destes sete objetivos, ressalta e parece assumida 

a maior importância atribuída no âmbito do desporto federado, pois cinco deles 

são-lhe dedicados, assumindo-se que “no âmbito do desporto federado será 

posta em prática uma política sectorial desenvolvida em cinco grandes 

objetivos e definidas medidas para cada um a serem concretizadas pelo 

Governo”. 

São apresentadas referências de enquadramento relativas á importância do 

desporto na sociedade, assumindo-se que “nos tempos modernos, o desporto 

e o seu incremento na sociedade é, sem dúvida, um sinal indicador do nível e 

bem-estar das populações” e justificando-se que “a Região Autónoma dos 

Açores tem vindo a consolidar a sua posição como a região do País com o 

maior número de atletas federados relativamente à população residente, e por 

isso já é referenciada a nível nacional e internacional”. É assumido ainda que 

para a legislatura se pretende “consolidar as políticas de democratização da 

prática desportiva, mantendo o nível de investimento na construção e 

requalificação das instalações desportivas e procurando a obtenção de 

resultados de excelência”. 

Salienta-se também que “a aposta dos últimos governos em políticas de apoio 

aos agentes desportivos através dos clubes e associações, enquanto parceiros 

no processo de desenvolvimento desportivo, foi uma aposta ganha” e assume-

se a importância do trabalho futuro, referindo-se que “porque o futuro do 

desporto está por definição nas crianças e jovens, há que continuar a 

desenvolver políticas de apoio à formação e qualificação desportiva dos nossos 

jovens, bem como reforçar o papel do governo no âmbito das políticas que 

favoreçam a prática da atividade física e desportiva associada à saúde em 

todas as idades”. 

São os seguintes os objetivos assumidos para a área do desporto, pelo 

Programa do X Governo Regional dos Açores: 

“1 Aumentar a prática desportiva e do desporto federado 



29 

 

2 Aumentar a oferta e melhorar a qualidade das instalações de prática 

desportiva. 

3 Aumentar o número de agentes desportivos não praticantes e melhorar a 

qualidade da sua intervenção. 

4 Reforçar a posição do desporto açoriano no contexto nacional e internacional. 

5 Promover a melhoria da organização e gestão do movimento associativo 

6 Promover o aumento dos índices globais de prática de atividades físicas e 

desportivas não codificadas da população em geral 

7 Promover e aumentar a prática do desporto escolar” 

Também aqui, diríamos de uma forma claramente resumida que os objetivos 

apresentados continuam a apontar para uma maior valorização da vertente 

desportiva federada, embora se note a preocupação de uma escrita mais 

abrangente e cuja leitura permite antever implicações também ao nível da 

promoção das atividades físicas. 

Assumiu-se o desejo de reforçar a posição do desporto açoriano no contexto 

nacional e internacional, através do reforço quer da disponibilidade quer da 

qualidade das instalações desportivas e também dos agentes desportivos não 

praticantes de enquadramento. Assumiu-se ainda, a necessidade de melhorar 

a organização e gestão do movimento associativo, mas, tudo isto aliado ao 

aumento da atividade física e desportiva e do desporto escolar.  

Também relativamente a este programa de governo, apresentaremos apenas 

as medidas previstas para os objetivos que têm implicação mais direta no 

contexto da atividade desportiva federada e que se enquadram principalmente 

nos objetivos um, três, quatro e cinco e que se apresentam de seguida: 

“Objetivo 1: Aumentar a prática desportiva e do desporto federado 
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1. Garantir o apoio às atividades de promoção, formação, enquadramento 

técnico e organização competitiva desenvolvidas pelas entidades do 

associativismo desportivo; 

2. Apoiar a participação dos clubes nas competições regionais; 

3. Promover o aumento da densidade dos quadros competitivos, com 

especial atenção para os escalões de formação; 

4. Desenvolver ações de promoção da prática desportiva no feminino; 

5. Garantir no âmbito da saúde escolar a realização de exames médico 

desportivos gratuitos a todas as crianças e jovens que pratiquem 

desporto; 

6. Criar um programa televisivo - Açores – Desporto Jovem - com 

periodicidade mensal sobre a temática atividade desportiva de crianças e 

jovens. 

Objetivo 3: Aumentar o número de agentes desportivos não praticantes e 

melhorar a qualidade da sua intervenção. 

1. Garantir o apoio à organização e participação dos agentes desportivos 

não praticantes nas reciclagens e cursos reconhecidos pela estrutura 

federativa de cada modalidade e destinados nomeadamente, a 

treinadores, árbitros e dirigentes; 

2. Promover a realização de ações de formação de carácter genérico 

destinadas aos agentes desportivos não praticantes; 

3. Promover a realização de um curso de dirigentes desportivos; 

4. Promover a atualização contínua dos coordenadores da formação dos 

clubes e dos treinadores que enquadram as equipas dos escalões de 

formação; 

5. Garantir o apoio ao enquadramento técnico das associações e clubes. 
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Objetivo 4: Reforçar a posição do desporto açoriano no contexto nacional e 

internacional. 

1. Garantir o apoio financeiro à participação de atletas e equipas dos 

clubes e das associações em competições nacionais e internacionais; 

2. Garantir o apoio financeiro à participação das seleções dos Açores nos 

Jogos das Ilhas organizados pelo COJI; 

3. Garantir o apoio financeiro à preparação desportiva dos atletas 

integrados nos projetos de alta competição, nos trabalhos de preparação 

das seleções nacionais e regionais e dos centros de treino regionais. 

Objetivo 5: Promover a melhoria da organização e gestão do movimento 

associativo 

1. Revisão da legislação existente, possibilitando uma simplificação dos 

procedimentos de candidatura aos apoios do Governo; 

2. Criação de um conjunto de bases de dados com formulários eletrónicos 

que facilitem quer a disponibilização de elementos de caracterização da 

atividade por parte das associações, quer o despectivo tratamento; 

3. Criar um prémio de excelência desportiva destinado a reconhecer, 

anualmente, as entidades do associativismo desportivo que se distingam 

pela sua qualidade organizativa e de desempenho”. 

Do conjunto das 17 medidas apresentadas, ressalta o fato de se notar uma 

preocupação com as questões da formação dos recursos humanos de 

enquadramento, já que todas as cinco medidas do objetivo 3 lhes são dirigidas. 

Ressalta ainda através das medidas inerentes aos restantes objetivos, a 

preocupação com os escalões de formação, expressa por medidas quer ao 

nível da sua atividade, quer ao nível da sua proteção através dos exames 

médico desportivos, quer ainda ao nível da densidade dos seus quadros 

competitivos e até da participação internacional nos Jogos das Ilhas e ainda 
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com a promoção da temática atividade desportiva de crianças e jovens, através 

de programa televisivo. 

Numa ampla variação de dimensões de intervenção, são ainda identificáveis 

preocupações com a promoção do desporto feminino ou a simplificação de 

procedimentos de candidatura aos apoios, surgindo com algum peso uma 

perspetiva de qualidade, associada às participações nacionais e internacionais, 

bem como aos desempenhos de maior rendimento, mas também ao 

desempenho coletivo das instituições através de um prémio de excelência 

desportiva a criar e previsto em medida específica. 
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2 - Desporto 

 

Costa (1993) citado por Reis (2001, p.29) afirmou que “pela sua 

conceptualização, expansão e evolução, o desporto configura-se como 

parte do processo da civilização”, e desenvolvendo a partir dessa linha 

mais à frente Reis (2001, p.31) conclui que “atualmente o desporto é um 

fenómeno sócio-cultural de pleno direito, mas, ao desenvolver-se cultural 

e socialmente, também se transformou”. 

Também Delgadinho (2011, p.31) referindo Costa (1997), diz-nos que “o 

Desporto é um fenómeno social total, de natureza e funcionamento 

simbólicos, perfeitamente integrado na realidade social concreta, capaz 

de todos os investimentos sociais e de representar simbolicamente a 

sociedade tanto no seu funcionamento global, como nas suas vertentes 

mais diversas. Deste modo, e sendo o desporto uma prática cultural 

intrínseca ao ser humano, tem-no acompanhado ao longo da sua 

evolução. E assim, o desporto é aceite como um produto social, 

historicamente condicionado e culturalmente datado”. 

Reforçando a ideia do seu caráter de atividade social também Lima 

(1998) afirma que o Desporto, enquanto fenómeno social se manifesta em 

atividades que não giram sozinhas, qual roda livre, no seio dos sistemas 

sociais que o circundam. Do ponto de vista então expresso, o Desporto 

tem de ser considerado como um sistema solidário com todos os sistemas 

de relações, de símbolos e de valores que caraterizam a sociedade. 

Reforça esta ideia afirmando que o Desporto é de facto um todo integrado 

por elementos vários, criados pelo Homem ao longo do seu processo 

histórico, cujas manifestações se realizam na prática social através de 

atividades permeáveis a uma multiplicidade de influências exercidas pela 

sociedade. 
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Conforme refere Bento (2007), atualmente o desporto passou 

progressivamente a ser uma prática aberta a todas as pessoas, de todas 

as idades e a todos os estados de condição física e sociocultural. 

Segundo Constantino (1990) é sustentável que as práticas desportivas 

vão para além da vertente do espetáculo, mas essa vertente é a grande 

responsável pela maioria das transformações e adaptações de que o 

Desporto foi alvo ao longo dos tempos. 

Marivoet (1998) refere-nos que o desporto moderno tal como o podemos 

agora observar surge nos finais do Século XIX inserindo-se no modelo 

mais geral da sociedade dita ocidental, não sendo imune às 

transformações que se têm operado na sociedade e defendendo que “o 

desporto não se apresenta, assim, como um espaço fora da história, 

desinserido das formações sociais que o expressam”. 

Clarifica que o desporto da nossa era se começa por afirmar pela 

codificação e institucionalização das diferentes práticas físicas, assentes 

numa regulamentação e regulação das ações desportivas que, de resto, 

se insere num processo mais geral de normalização das sociedades. Mas 

também ela reforça que este movimento é acompanhado por via das 

transformações nas sociedades mais ocidentalizadas que passando pelo 

aumento do culto do corpo e da disponibilização e procura de atividades 

de lazer através de atividades físicas desportivas, conduzem nos nossos 

dias a uma significação mais ampla do conceito. 

Neste enquadramento e independentemente de várias expressões de 

diferentes autores sobre uma definição de desporto, socorremo-nos de 

Sousa R (2010, p.12) quando cita Correia (2009) “ (...) o desporto é na 

atualidade, assim como outros processos de expressão coletiva da 

humanidade, um amplo fenómeno social, económico e cultural, que 

percorre o mundo globalmente e que carece de ser entendido na sua 

contribuição real ou potencial para os processos de desenvolvimento da 

humanidade.” 



35 

 

E reforçaríamos referindo Marivoet (1997) que nos alerta para que o 

desporto dos nossos dias, abrange um conjunto de virtualidades, 

enaltecendo-se a sua capacidade de contribuir para o bem-estar dos 

indivíduos, melhorando as condições físicas e de saúde, um meio de 

relaxamento e anti-stress, assim como, um veículo para o retorno do 

Homem à natureza numa sociedade cada vez mais urbanizada. 

Neste domínio da diversidade, Bernardo (1999) defende que perante um 

quadro tão diversificado de entendimento do desporto: desporto formal, 

desporto recreação, desporto rendimento, desporto espetáculo, desporto 

aventura, desporto radical, turismo desportivo, ecodesporto, as autarquias 

e diríamos nós, de uma forma mais abrangente, relativamente aos 

diferentes níveis de poder, que terão de encontrar o caminho do seu 

próprio desenvolvimento, não descurando nunca que o desporto é plural, 

é para todos, mas também à medida de cada um. 

Concordamos com Sousa, R. (2010), quando referindo Costa (1992), 

afirma que podemos concluir que o desporto é um fenómeno humano de 

tal forma ligado à origem, às estruturas e ao funcionamento da sociedade 

que se pode afirmar, que é possível analisar qualquer sociedade através 

dos desportos que ela pratica. 

Sendo o Desporto uma noção muito plural, Pires (2007) referido por 

Sousa, R. (2010) identifica-o como uma forma de envolvimento social, 

pois cria diversos padrões de envolvimento, tais como o dos praticantes 

(envolvimento de nível primário), o dos consumidores e o dos produtores 

que podem ser estabelecidos através de processos eminentemente 

afetivos (p. ex.: os adeptos e as claques) e de conhecimento (p. ex.: os 

médicos ou os juristas ligam-se ao desporto através de um conhecimento 

especifico). 

E no que respeita ao aumento da procura e da variabilidade de ações de 

prática, Mota, (1999) defende que cada vez mais os cidadãos procuram 

na prática desportiva, o bem-estar físico, a saúde e a ocupação dos 
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tempos livres. A consciência crescente sobre os benefícios para a saúde 

pública, o papel potencial do desporto e da atividade física no 

desenvolvimento das crianças e jovens, assim como a necessidade de 

incrementar as práticas de exercício na população idosa, tiveram um 

grande impulso no sentido de um melhor entendimento da atividade física 

por parte dos cidadãos. 

Bento (2005) reforça que a vida desportiva dos cidadãos não é coisa de 

menor importância, no elenco de preocupações da política. Não é um 

adorno, antes é essencial à trama da existência. Não quer ser mais, mas 

também não é menos do que os outros domínios da atividade social e 

cultural. O Desporto tem caráter de omnipresença, pelo que toca em 

muitas vertentes da vida individual e coletiva, como sejam educação, 

saúde, prevenção, estilos de vida, urbanismo, turismo, 

internacionalização, ecologia, cultura, etc. 

Neste contexto recorremos a Constantino (1992), para afirmar que, 

perspetivar culturalmente o desenvolvimento do nosso desporto é orientar 

e avaliar o desenvolvimento, a partir do lugar que queremos atribuir ao 

Desporto na vida dos cidadãos. 

A partir daí, combinar as nossas escolhas políticas com as estratégias 

indispensáveis à afetação dos recursos com vista ao crescimento 

harmonioso entre os seus diferentes sistemas e segmentos, de modo 

integrado e auto-sustentado. 

Deste modo e em jeito quase de conclusão, apelamos a Bento, J. (1991) 

alinhando na ideia por ele defendida de que conceito de Desporto será 

cada vez mais lato, mais amplo do que a ideia de desporto organizado, 

dispensando até uma definição comum, podendo até prescindir de uma 

unidade de sentidos e conceder a algumas formas uma independência 

dos valores clássicos do desporto. 

De um modo mais institucional, o designado Livro branco do desporto – 

produzido pela Comissão Europeia, contém no seu prefácio a assunção 
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pública pelo Comissário Europeu responsável pela área de que o principal 

objetivo da sua produção “é integrar o desporto nas outras políticas da 

UE, apoiando-o, e criar condições para uma melhor governação do 

desporto europeu, graças à formulação de orientações sobre a aplicação 

das regras comunitárias”. 

Neste documento a Comissão assume que “por uma questão de clareza e 

simplicidade (…) utiliza a definição de “desporto” estabelecida pelo 

Conselho da Europa”, ou seja, “todas as formas de atividade física que, 

através da participação ocasional ou organizada, visam exprimir ou 

melhorar a condição física e o bem estar mental, constituindo relações 

sociais ou obtendo resultados nas competições a todos os níveis”. 

Reforça ainda que “o Desporto é um fenómeno social e económico 

crescente”. 

Sendo amplo o conceito, numa tentativa de delimitar melhor a 

especificidade da parcela sobre a qual incidirá o trabalho, apelamos às 

duas grandes áreas de expressão previstas na LBAFD a “promoção da 

atividade física” e o “desenvolvimento desportivo” numa clara referência 

através deste, ao movimento associativo desportivo, sendo aí que nos 

centraremos. 

Julgamos assim que os conceitos de desporto são tão vastos e 

diversificados, mas, ao mesmo tempo tendo como denominador comum a 

sua expressão de atividade social e como tal alvo de decisão e 

intervenção dos modelos de organização de cada sociedade, cabendo 

assim na esfera das políticas públicas. 
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3 - Políticas públicas 

 

É difícil encontrar uma definição exata e unívoca de políticas públicas (em 

inglês policy), pois são inúmeras e diversas as definições que podemos 

encontrar na literatura (Martins, 2009 p. 4). 

Aparentemente poderia pensar-se que a definição de Políticas Públicas é 

bastante simples, assim como todo o seu processo de formulação e 

implementação, já que, normalmente se tem em mente que uma política 

pública não é mais do que o resultado de uma decisão que foi tomada 

pelo Governo e pelos elementos a ele associados. Mas tal não passa de 

uma ideia errada, já que este conceito é, por si, bastante amplo e 

diversificado e, por conseguinte, de elevada complexidade (Teixeira, 

2011). 

Segundo Souza, referido por Teixeira (2011, p.3), “a política pública 

surgiu nos EUA, passando, enquanto área de conhecimento e disciplina, 

a dedicar-se aos estudos da produção e ação dos governos. Ao contrário, 

na Europa, essa mesma área viria a dedicar-se mais à explicação do 

papel do Estado e dos Governos”. 

Segundo Quade (2011) refere e citando Ingram por Birkland, (2001) as 

políticas públicas aparecem como disciplina nos Estados Unidos, devido a 

forma pragmática e instrumental de raciocínio em que os valores 

comerciais e materialistas da sociedade americana se sobrepõe a um 

pensamento que defende a filosofia pela filosofia, aposta antes na 

perspetiva racionalista e prática defendendo uma ciência social aplicada”. 

O mesmo autor reforça ainda que “deste modo, os autores americanos 

atribuem às políticas públicas a função que consiste na ideia de que o 

conhecimento só tem utilidade como instrumento que leva a ação. O 
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critério da avaliação das ciências sociais passa pelo seu contributo para a 

melhoria da condição humana”. 

Ainda Quade (2011, p.15) conclui referindo que “deve-se a Lasswel e 

Lerner (1951) a caracterização das políticas públicas “Policy Science” 

como disciplina científica, adotando como objeto a análise do output 

governamental, o resultado dos programas políticos“. 

Bonafond (2004) referido por Martins (2009) assume concluindo que, o 

Estado é um elemento central nas políticas públicas, ao ponto de não se 

poder falar de políticas públicas sem intervenção do Governo. Esta 

intervenção é requerida para que as políticas públicas se possam 

implementar. 

Uma política pública refere-se a uma área de atividade e descreve uma 

proposta desejada, como sendo uma decisão de um governo, um 

resultado a alcançar, um impacto real que leva a cabo uma ação, ou uma 

sequência de eixos e decisões que implicam determinado avanço ou 

modificação da realidade. Portanto, uma política pública é um processo 

de ordenamento de etapas. 

As políticas públicas pressupõem uma intervenção da esfera política de 

domínio público, onde existe a necessidade e responsabilidade de 

intervenção social ou governamental. No entanto, a questão política no 

mesmo entendimento, mas aplicado no desporto, trata do poder do 

Estado, sobre as instituições que orientam o desporto, a sua organização 

e a forma como conduzem as atividades que concernem a comunidade 

como afirmou Feio (1978), citado por Sousa, R (2010, p. 19). 

Ou ainda e como afirma Januário (2010), todas as políticas públicas 

carecem de intervenção governamental a ponto de podermos afirmar que 

há convergência suficiente relativamente ao facto de serem consideradas 

públicas quando derivam da responsabilidade dos governos e/ou das 

autoridades locais em prol de um objetivo público. Apesar desta afinidade, 

requerem, objetivamente, recursos materiais e humanos e ambicionam 
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solucionar problemas públicos, otimizar meios disponíveis ou ainda, criar 

e garantir resultados políticos. 

Drucker (1997) citado por Januário, C. (2010) advoga que as boas 

intenções, as boas políticas, as boas decisões devem transformar-se em 

ações específicas, porquanto a prova definitiva não é a beleza teórica da 

sua enunciação, mas a ação concreta. 

Uma política desportiva está longe de ser um inventário ou um somatório 

de políticas públicas. Mas delas não se pode prescindir. Mais, é da sua 

existência que depende a convergência e a coerência entre o papel do 

Estado e a dos restantes agentes e parceiros sociais e desportivos 

(Constantino, 2002) 

A raiz estrutural do desenvolvimento desportivo não reside tanto em 

comportamentos de natureza económico-financeiro – apesar de tudo 

existentes -, mas no domínio dos valores e das políticas (Constantino, 

2002) 

É um elementar imperativo democrático com fundamento de natureza 

social esperar que o Estado, para além de acolher a atividade 

desenvolvida pelos agentes privados, ajude, estimule e apoie o tecido 

associativo (Constantino, 2002) 

Segundo Quade, (2011, p.7) “as políticas públicas como instrumento de 

resposta aos problemas sociais, antes de tudo, são opções tomadas por 

um determinado Governo, no sentido de o legitimar, atribuindo desta 

forma força suficiente para responder a determinados desafios”. 

Ainda o mesmo autor, Quade, (2011, p.7) afirma que, “como referem 

alguns autores, as políticas públicas revelam-se através de textos, de 

práticas, de comportamentos, de símbolos e de discursos que definem, 

divulgam e disponibilizam valores, bens e serviços, bem como 

regulações, regulamentações, investimentos, estatutos e outros atributos 

valorativos de sinal positivo ou negativo”. 
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Este autor reforça também que “as políticas públicas carecem de uma 

observação atenta desde a sua formulação até aos possíveis impactos 

que podem causar, na medida em que surgem muitas vezes efeitos 

perversos ou simplesmente o facto de não terem sido alcançados os 

resultados previamente delineados para um determinado programa” 

(Quade, 2011 p.15). 

Tal como refere Sousa, R. (2010, p. 21). “Interessa que o Poder Público 

desempenhe um papel visionário, de forma a desenvolver o sistema 

desportivo, através da conceção e implementação de boas intenções, 

boas decisões e boas políticas públicas desportivas, obedecendo à lei”. 

Tal afirmação apresenta-se em jeito de conclusão na sequência das 

constatações efetuadas por diversos autores nomeadamente “as políticas 

públicas estão diretamente relacionadas com o que constitui os temas e 

os problemas do domínio público, e com o modo como eles se incluem e 

se apresentam na esfera política e na agenda pública (Correia, 2009, p. 

20)”. 

No nosso contexto Açoriano, ganha ainda mais sentido a posição de 

Correia, (2009) ainda citado por Sousa, R. (2010, p.20) de que “em 

Portugal, o Estado tem uma constituição particular que lhe confere, 

competências e atribuições específicas na sua organização relativamente 

ao desporto e aos seus cidadãos, o que o leva a preocupar-se 

politicamente em garantir ao “povo” o acesso ao desporto. Neste sentido, 

esta constitucionalização do desporto fez com que, culturalmente, a 

sociedade tenha vinculado no seu pensamento, de que o Estado irá 

projetar, as politicas, os recursos financeiros e organizacionais, os 

instrumentos e as dinâmicas inter-organizacionais, relativamente aos 

diferentes níveis estruturais e territoriais, assumindo os respetivos 

encargos”, até porque no contexto da autonomia e sendo o desporto 

matéria específica, é maior o peso da decisão pela sua maior proximidade 

à população. 



43 

 

Reforçaríamos a posição assumida por Carvalho, (2004), citada por 

Januário (2010) quando assegura que, a intervenção das autarquias 

locais a nível desportivo é divergente, de acordo com a sua liderança 

partidária e respetiva localização geográfica, que também assenta em 

modelos de gestão e organização diferenciados. 

Ou ainda, inferindo uma adequação à realidade autonómica mas sem 

perder o essencial do sentido da sua frase, diríamos como Januário 

(2010) que quando nos referirmos à política pública desportiva, 

reportarmo-nos às decisões e medidas tomadas pela Região no intuito de 

promover, orientar, apoiar e regular o processo de desenvolvimento 

desportivo que, para ser real, carece também, do envolvimento ativo, 

participado e comprometido dos cidadãos e do associativismo na 

governação regional. 

Em jeito de conclusão, permitimo-nos afirmar que, as três grandes 

parcelas do território nacional, institucionalizadas por vontade 

constitucional com o advento da autonomia, e a consideração do desporto 

como matéria específica de interesse autonómico, podem ou talvez até de 

forma mais imperativa, devam possuir, não só modelos de gestão e 

organização diferenciados, mas também políticas públicas desportivas 

diferenciadas, por mais adequadas a cada realidade e ainda fórmulas de 

implementação correspondentes, cujos resultados são observáveis pelas 

transformações efetivamente verificadas na área do desporto à qual se 

destinam. 
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4 - Caraterização da Direção Regional do Desporto 

 

4.1 - Estrutura e competências 

 

Conforme prescrito estatutariamente, compete ao próprio Governo definir a sua 

estrutura orgânica e de funcionamento pelo que nessa conformidade o Decreto 

Regulamentar Regional N.º 2/2007/A, de 30 de janeiro aprovou a orgânica da 

Secretaria Regional da Educação e Ciência (SREC), na qual se enquadrou a 

Direção Regional do Desporto, e definiu ainda os respetivos quadros de 

pessoal e explicitadas as competências relativas quer ao cargo de direção 

superior de 1º nível (Diretor Regional) através do seu artigo 8.º, quer a natureza 

e atribuições dessa unidade orgânica pelos artigos 44.º e 45.º a saber: 

“Artigo 8.º - Competências dos diretores regionais 

1 - Cada direção regional é dirigida por um diretor regional ao qual compete:  

a) Coadjuvar o Secretário Regional no exercício das suas competências; 

b) Praticar os atos da sua competência própria ou delegada; 

c) Coordenar a atividade dos órgãos e serviços que integram as respetivas 

direções regionais;  

d) Orientar os serviços dependentes da SREC nas suas áreas de competência. 

Artigo 44.º - Natureza e missão 

A Direção Regional do Desporto, adiante designada por DRD, é o serviço 

executivo da SREC que tem por missão conceber, coordenar e apoiar as 

atividades no âmbito do sistema desportivo, incluindo o desporto escolar.  

Artigo 45.º - Competências 
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À DRD compete, nomeadamente: 

a) Assegurar a execução da política definida para o desporto escolar e sistema 

desportivo;  

b) Promover a articulação da política desportiva com outros sectores da Acão 

governativa;  

c) Fomentar e dinamizar a prática do desporto e das atividades físicas e 

desportivas;  

d) Prestar apoio às entidades e estruturas do movimento associativo 

desportivo;  

e) Dinamizar e apoiar o desporto escolar; 

f) Promover e apoiar a prática de atividades físicas e desportivas adaptadas; 

g) Assegurar a gestão do parque desportivo regional; 

h) Cooperar no planeamento, construção e equipamento das instalações 

desportivas da Região;  

i) Colaborar na definição e dar parecer sobre os projetos relativos à construção 

ou beneficiação das instalações desportivas e respetivos apetrechamentos;  

j) Exercer as competências definidas por lei no âmbito do regime do 

licenciamento e da responsabilidade técnica pelas instalações desportivas 

abertas ao público e atividades aí desenvolvidas;  

k) Promover e apoiar a formação dos recursos humanos do desporto; 

l) Coordenar e desenvolver programas na área da medicina desportiva; 

m) Proceder à recolha, tratamento e divulgação de documentação, informações 

e dados estatísticos no âmbito da atividade física e do desporto;  

n) Promover a realização de estudos e projetos de investigação nas suas áreas 

de competência;  
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o) Celebrar os contratos-programa nos termos do Decreto Legislativo Regional 

n.º 14/2005/A, de 5 de Julho, autorizar e atribuir as correspondentes 

comparticipações financeiras;  

p) Autorizar e atribuir as transferências dos montantes decorrentes dos 

contratos ARAAL, de outros contratos e acordos que venham a ser celebrados 

e praticar todos os atos subsequentes”. 

Fruto da entrada em funções do X Governo Regional dos Açores procedeu-se 

à aprovação da sua estrutura orgânica através do Decreto Regulamentar 

Regional n.º 25/2008/A, de 31 de Dezembro, alterado pelo Decreto 

Regulamentar Regional n.º 17/2010/A, de 21 de Setembro, tendo sido criados e 

reestruturados alguns dos departamentos do Governo Regional, com a 

consequente criação e alteração de competências. 

Por força deste diploma, foi criada a Secretaria Regional da Educação e 

Formação, órgão operativo do Governo Regional, para as áreas da educação, 

escolas de formação profissional, acompanhamento do ensino superior e 

desporto sendo que na sua dependência ficaram a Direção Regional da 

Educação e Formação, a Direção Regional do Desporto e a Inspeção Regional 

da Educação mantendo-se em vigor para as mesmas a sua anterior orgânica 

aprovada pelo Decreto Regulamentar Regional N.º 2/2007/A, de 30 de janeiro e 

anteriormente apresentado. 

Apenas com o Decreto Regulamentar Regional N.º 25/2011/A de 25 de 

Novembro de 2011 se produzem alterações na estrutura e competências na 

Direção Regional do Desporto cuja nova configuração se apresenta: 

“Artigo 15.º Competências dos diretores regionais 

1 - Cada direção regional é dirigida por um diretor regional, cargo de direção 

superior de 1.º grau, ao qual compete:  

a) Coadjuvar o Secretário Regional no exercício das suas competências;  

b) Praticar os atos da sua competência própria ou delegada;  
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c) Coordenar a atividade dos órgãos e serviços que integram as respetivas 

direções regionais;  

d) Orientar os serviços dependentes da SREF nas suas áreas de competência.  

2 - Os diretores regionais podem delegar ou subdelegar competências nos 

dirigentes sob sua dependência hierárquica. 

SUBSECÇÃO VII - Direção Regional do Desporto 

Artigo 29.º- Natureza e missão 

A Direção Regional do Desporto, adiante designada por DRD, é o serviço 

executivo da SREF que tem por missão conceber, coordenar e apoiar as 

atividades no âmbito do sistema desportivo, incluindo o desporto escolar.  

Artigo 30.º - Competências 

À DRD compete, nomeadamente:  

a) Assegurar a execução da política definida para o sistema desportivo, 

incluindo o desporto escolar;  

b) Promover a articulação da política desportiva com outros sectores da ação 

governativa;  

c) Fomentar e dinamizar a prática do desporto e das atividades físicas e 

desportivas;  

d) Prestar apoio às entidades e estruturas do associativismo desportivo;  

e) Dinamizar e apoiar o desporto escolar;  

f) Promover e apoiar a prática de atividades físicas e desportivas adaptadas;  

g) Assegurar a gestão do parque desportivo regional;  

h) Cooperar no planeamento, construção, beneficiação e equipamento das 

instalações desportivas da Região;  
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i) Exercer as competências definidas por lei no âmbito do regime do 

licenciamento e da responsabilidade técnica pelas instalações desportivas 

abertas ao público e atividades aí desenvolvidas;  

j) Promover e apoiar a formação dos recursos humanos do desporto;  

k) Proceder à recolha, tratamento e divulgação de documentação, informações 

e dados estatísticos no âmbito da atividade física e do desporto;  

l) Promover a realização de estudos e projetos de investigação nas suas áreas 

de competência;  

m) Celebrar os contratos-programa de desenvolvimento desportivo nos termos 

previstos na legislação própria e atribuir as correspondentes comparticipações 

financeiras;  

n) Preparar as propostas de plano anual e de médio prazo, bem como a 

proposta de orçamento;  

o) Assegurar a execução do plano de investimentos e propor eventuais 

reajustamentos;  

p) Autorizar e atribuir as transferências dos montantes decorrentes dos 

contratos ARAAL, de outros contratos e acordos que venham a ser celebrados 

e praticar todos os atos subsequentes”. 

Advinda desse Decreto Regulamentar Regional fica também definida uma nova 

estrutura interna de funcionamento e de serviços externos sendo que a DRD 

organiza-se através de uma estrutura nuclear central composta por duas 

direções de serviços e três divisões, sedeada na Rua da Sé em Angra do 

Heroísmo e por serviços executivos periféricos, os serviços de desporto, 

estruturas descentralizadas que se distribuem por cada Ilha. Destes, três 

possuem autonomia administrativa e os restantes são serviços simples. 

Junto da DRD funciona ainda o Fundo Regional do Desporto, organismo que 

embora não possua quadro de pessoal próprio e dependendo de todo o apoio 

administrativo ao seu funcionamento por parte da DRD, é dotado de autonomia 



50 

 

administrativa e financeira e rege-se pelo disposto no Decreto Legislativo 

Regional n.º 37/2003/A, de 4 de Novembro. 

 

4.2 – Organigrama 

 

É o seguinte o atual organigrama da Direção Regional do Desporto: 

 

Figura 01:  Organigrama da DRD 

Através desta representação gráfica da estrutura hierárquica e funcional da 

DRD, observamos e merece-nos relevo, o facto de existirem estruturas 

descentralizadas externas, os Serviços de Desporto, em todas as ilhas. 

Nos serviços centrais, parece-nos claramente reforçada a estrutura 

vocacionada para o “desenvolvimento desportivo”, a qual integra as relações 

com o associativismo desportivo, por oposição à vocacionada para a “Atividade 

Física” já que com menor dimensão de unidades orgânicas integra ainda na 

mesma as questões das instalações e gestão de recursos. 
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4.3 - Missão, Visão e Valores 

 

A DRD assume nos seus documentos oficiais, nomeadamente Planos e 

Relatórios de Atividades que tem por Missão: “Conceber, coordenar e apoiar as 

atividades no âmbito do sistema desportivo, incluindo o desporto escolar.” 

De forma assumida em variados documentos oficiais nomeadamente no Plano 

de Atividades 2012, afirma-se que a Visão construída e partilhada por todos os 

que integram a Direção Regional do Desporto expressa-se pela seguinte ideia: 

“Ser uma referência nacional em termos da organização, da relação de 

proximidade e colaboração com as entidades do movimento associativo 

desportivo e da criteriação e transparência de procedimentos de concessão 

dos apoios, no contexto das administrações públicas da área do desporto”.” 

Também conforme a mesma referência, os seus Valores expressam-se na 

seguinte forma:  

 

Figura 02:  Expressão da Visão da DRD 

 

 

4.4 - Projetos de apoio 
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O Plano de Atividades referenciado contém ainda uma figura de apresentação 

e caraterização dos Projetos Públicos de Apoio em vigor na Região e no 

período em referência, que pese embora a apresentação e caraterização de 

cada um destes não caiba no âmbito do presente trabalho, julgamos importante 

apresentar a título de ilustração. 

 

 

Figura 03: Ilustração dos Projetos Públicos de Apoio: 

A metade superior do quadro corresponde ao desporto federado e a metade inferior ao 
desporto para todos (Promoção da atividade física e desportiva).  

Alguns interpenetram-se e permitem passagens entre si, perseguindo-se o princípio de 
atividade física ao longo da vida. 
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4.5 - Recursos financeiros 

 

Os recursos financeiros previstos para a DRD foram os seguintes para o ano 

de 2012, conforme expresso no seu Plano Anual de Atividade (disponível em 
http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sref-drd/textoImagem/SIADAPRA+-+Divulgação+DRD.htm 

acedido em 01 setembro 2012): 

Quadro 01:  Recursos financeiros por serviço e grande tipologia de afetação 

 

Os recursos financeiros alocados à área do desporto possuem três grandes 

origens: 

1 - As verbas disponibilizadas ao nível dos “orçamentos correntes” e pelas 

quais fundamentalmente se asseguram os funcionamentos dos diferentes 

serviços, merecendo especial relevo as instalações desportivas incluídas nos 

parques desportivos de ilha e que estão ao serviço quer da população em 

geral, da atividade desportiva e também da atividade letiva da Educação Física 

das escolas que as utilizam. No seu conjunto ascendem a 3.698.768,00 euros 

2 - As verbas asseguradas através do Plano Regional Anual e que contemplam 

logo desde a sua aprovação pela Assembleia Legislativa Regional a sua 

distribuição pelos grandes projetos e ações correspondentes e que ascendem 

a 12.211.086,00 euros. 

PESSOAL CORRENTES CAPITAL PLANO FRD
SDSMA 53.827,00 6.500,00
SDSM 1.008.821,00 290.895,00
SDT 583.002,00 300.000,00
SDG 46.641,00 8.000,00
SDSJ 39.453,00 6.923,00
SDP 87.571,00 14.900,00
SDF 194.650,00 37.500,00
SDFL 43.133,00 3.100,00
SDC 0,00 0,00
DRD SC 859.352,00 100.000,00
TOTAL 2.916.450,00 767.818,00 14.500,00 12.211.086,00 971.000,00

SOMA 16.880.854,00
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3 - Por último, as verbas correspondentes às receitas arrecadadas pelo Fundo 

Regional do Desporto cuja origem é esmagadoramente proveniente da 

percentagem expressa em legislação própria, que procede à distribuição dos 

lucros dos “Jogos Santa Casa”. 

Tratam-se neste caso de verbas cuja previsibilidade é difícil em face da 

variabilidade da sua dependência da quantidade de apostas verificadas nos 

Jogos Sociais, mas cuja previsão é de 971.000,00 euros. 

No contexto da DRD, o total de verbas disponibilizadas pelo Orçamento 

regional ascende a 16.880.854,00 euros. 

Atendendo a que o orçamento global da Região conforme referido no Decreto 

Legislativo Regional n.º 3/2012/A - Orçamento da Região Autónoma dos 

Açores para o ano 2012, aponta para despesas de aproximadamente 1.450 

milhões de euros, o valor global destinado ao desporto no contexto da DRD 

corresponde a 1,16%. 

 

4.6 - Recursos materiais 

 

De uma forma muito resumida os recursos existentes distribuem-se por duas 

grandes áreas. As instalações destinadas ao funcionamento administrativo dos 

diferentes serviços e as instalações desportivas: 

Espaços de trabalho administrativo: 

Respeitando o princípio da descentralização administrativa e dada a opção da 

existência de Serviços de Desporto em todas as ilhas, os mesmos necessitam 

de espaços de trabalho administrativo em dimensões adequadas à dimensão 

do seu quadro de pessoal e necessidades de funcionamento. 
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Quadro 02: Distribuição dos espaços de trabalho administrativo pelos 
diferentes serviços 

 

Claramente, verificamos que as variações dos espaços de trabalho disponíveis, 

parecem ser efetuadas em função da dimensão da respetiva ilha, salientando-

se pela sua muito menor dimensão o SDFL. 

No caso do SDC, o facto de não possuir instalações próprias afetas, tem a ver 

com as opções de orgânica que atribuem apenas funções de coordenação ao 

professor de educação física da Escola Básica e Secundária Mouzinho da 

Silveira bem como o apoio administrativo ao seu funcionamento pela mesma. 

Instalações desportivas: 

São aqui referenciadas as instalações desportivas que estão afetas 

permanentemente aos diferentes SD e são de propriedade da Região. 

Quadro 03: Distribuição das instalações desportivas integradas nos diferentes 
Serviços de Desporto 
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Estas instalações no seu conjunto possuem uma dimensão muito considerável 

e correspondem exemplarmente à necessidade de distribuição dos diferentes 

serviços por todas as ilhas, numa clara perspetiva de aproximação de serviços 

à população. 

No caso destas instalações desportivas, elas correspondem a uma opção de 

existência enquanto instalações de referência, ou seja, com particular 

expressão ao nível das condições para realização de competições de nível 

mais elevado e estão centradas nos Parques Desportivos das três ilhas de 

maior dimensão populacional e que correspondem os Serviços de Desporto 

dotados de Autonomia Administrativa. 

Nas restantes ilhas não existem, ao momento, instalações que sendo 

propriedade da Região estejam permanentemente sob a gestão dos Serviços 

de Desporto, estando no entanto as mesmas dotadas de Instalações 

Desportivas Escolares e cuja gestão se efetua pelos mesmos, mas só após o 

final do período de atividade letiva (aliás como em todas as ilhas). 

 

4.7 - Recursos humanos 

Na sua globalidade a DRD integra 156 funcionários distribuídos pelos seus 

diferentes serviços tal como se observa pelos quadros seguintes: 

Quadro 04: Distribuição dos recursos humanos por serviços, cargos ou 
carreiras 
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O serviço de maior dimensão ao nível da afetação de recursos humanos é o 

SDSM com 69 colaboradores, seguido do SDT com 37 e dos serviços centrais 

com 24. 

No oposto, o serviço de menos dimensão é o SDC apenas com 1, o 

coordenador, sendo que o desempenho de funções é, por via da orgânica, 

atribuído ao Professor de Educação Física da Escola daquela ilha. 

Para uma estrutura dispersa por Serviços de Desporto de 9 ilhas e Serviços 

Centrais, a mesma é composta por 15 cargos dirigentes. 

A carreira com maior expressão é a de Assistente Operacional com 86 

elementos mas apenas distribuídos por 5 Serviços. 

A distribuição absoluta por carreira e cargos dirigentes é a que podemos 

observar no Gráfico seguinte: 

 

Gráfico 01: Distribuição absoluta dos recursos humanos por carreira e cargos 
dirigentes 

 

Quanto à dimensão dos recursos por carreira, salienta-se a baixa quantidade 

de técnicos superiores ao serviço (18), sem alteração por diminuição, 

relativamente ao ano anterior. 
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A elevada quantidade de assistentes operacionais, justifica-se pela quantidade 

de instalações desportivas abertas ao público que integram, ao momento, os 

Serviços de Desporto, bem como à especificidade dos horários de 

funcionamento das mesmas, que em média se encontram abertas á população 

escolar a partir das 08h00 e prosseguem o seu funcionamento ao serviço da 

população em geral até às 23h00. 

No que respeita aos Serviços Centrais e atendendo às funções 

predominantemente desempenhadas, é fator muito importante, o reduzido 

número de técnicos superiores disponíveis efetivamente para as mesmas de 

apenas 8. 

Relativamente ás diferentes tipologias de vinculo e género dos recursos 

humanos no quadro seguinte encontramos a respetiva distribuição pelos 

diferentes serviços. 

 

Quadro 05: Distribuição dos recursos humanos por tipo de vínculo e género 

 

 

Na globalidade existe um equilíbrio entre géneros, verificando-se 77 homens e 

79 mulheres em funções. 

No que respeita à estabilidade da ligação de emprego, verifica-se que a 

esmagadora maioria dos colaboradores (120) pertence ao quadro, fator de 

estabilidade a considerar. 

Vejamos agora a distribuição dos recursos humanos por faixas etárias e 

género. 
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Quadro 06: Distribuição dos recursos humanos por faixas etárias e género 

 

A esmagadora maioria dos recursos humanos encontra-se entre os 36 e 55 

anos, sendo que o grupo mais numeroso corresponde ao intervalo entre 46 a 

55 anos, mas com o intervalo 36 a 45 anos muito próximo e o menos numeroso 

ao grupo menos de 36, o que indicia já um razoável nível de maturidade dos 

colaboradores, mas não ainda preocupante em face das perspetivas de 

aposentação atuais. 

Quanto aos géneros, não existem diferenças significativas na distribuição por 

faixas etárias entre ambos. 
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5 - Caraterização evolutiva dos principas indicadores relativos à atividade 

do movimento associativo desportivo 

 

De seguida passamos a apresentar elementos de caraterização da designada 

demografia federada, numa perspetiva evolutiva ao longo dos anos de 

referência para o presente trabalho e que correspondem ao último ano da 

legislatura anterior, e aos 3 primeiros anos da presente legislatura. Ou seja ao 

período compreendido entre 2008 e 2011, uma vez que os elementos relativos 

a 2012, ano terminal da legislatura (recordemos que as eleições regionais 

ocorrerão em 14 de Outubro de 2012), ainda não estão disponíveis ao 

momento. 

Para esta apresentação, foram recolhidos e compilados os dados oficiais 

disponibilizados pela DRD, através dos CD-ROM – Demografia Federada 

lançados ao longo do período e ainda pelos seus Relatórios Anuais de 

Atividade correspondentes. 

 

5.1 - Associações; Clubes; Atletas; Treinadores; Árbitros/Juízes e 

Dirigentes; 

 

Quadro 07: Evolução do número de Associações, Clubes, Atletas e Agentes 
desportivos não praticantes 

Indicadores/Ano 2008 2009 2010 2011 
Associações  46 46 48 49 
Clubes  239 249 257 249 
Atletas  21.102 21.921 21.844 23.283 
Técnicos  938 1.007 1.078 1.124 
Árbitros/Juízes  1.064 1.089 1.067 1.049 
Dirigentes  1.381 1.388 1.529 1.527 
Outros Agentes  152 184 213 204 
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Pelos valores apresentados podemos observar que na generalidade dos 

indicadores se verifica uma variação positiva ao longo do período de referência, 

sendo que apenas no indicador Árbitros /Juízes o valor alcançado em 2011 é 

inferior ao de 2008. 

O número de Associações aumentou ao longo do período existindo agora mais 

3 em atividade do que em 2008. 

O número de clubes apresenta alguma variação ao longo destes 4 anos mas 

rondará os 250 o que podemos considerar muito significativo se considerarmos 

a dimensão populacional da Região, mas certamente não estará alheio da sua 

condição arquipelágica. 

O número de atletas federados que aparentou estar estabilizado nos 3 

primeiros anos do período, sofre um aumento importante no ano de 2011. 

O enquadramento técnico parece vir em crescendo e acompanhando as 

variações do número de atletas. 

O número de dirigentes federados mostra uma elevação na segunda metade 

do período. 

Finalmente quanto à tipologia de outros agentes, ela tem uma expressão muito 

reduzida no contexto dos agentes desportivos não praticantes, curiosamente 

acompanhando a variação dos dirigentes. 

 

5.2 - Proporcionalidade escalões de formação/seniores 

Quadro 08: Evolução da proporcionalidade entre atletas dos escalões de 
formação e seniores 

 

Épocas/Ano 2008 2009 2010 2011
Atletas 21.102 21.921 21.844 23.283

15.956 16.358 16.173 17.439
75,61% 74,62% 74,04% 74,90%

5.146 5.563 5.671 5.844
24,39% 25,38% 25,96% 25,10%

Escalões Formação

Seniores
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Como se pode verificar, o peso relativo do total dos atletas federados dos 

escalões de formação no contexto do número total de atletas federados da 

Região é muito significativo, atingindo ao longo do período e com pequenas 

variações, (1,57%), valores entre 74,04% e 75,61%. O valor mais elevado 

verificou-se em 2008. 

No entanto em valores absolutos, verificou-se um crescimento quase constante 

no número de federados dos escalões de formação que evoluiu de 15.956 em 

2008, para 17.439 em 2011. 

 

5.3 - Taxas de participação federada absoluta e potencial 

 

Quadro 09: Evolução da taxa de participação federada absoluta 

 

Esta taxa de participação (TPA) utiliza como valores de cálculo os valores 

absolutos da população residente, e o total de licenças desportivas registadas, 

independentemente da faixa etária em ambos os casos. 

Como se pode observar do quadro apresentado, para o período de referência, 

a Taxa de Participação Absoluta (TPA) apresenta valores tendencialmente 

crescentes, tendo aumentado quase um ponto percentual ao longo do 

quadriénio. 

SANTA MARIA 5.578 1.217 1.266 1.027 1.044 21,82% 22,70% 18,41% 18,72%
S. MIGUEL 131.609 9.297 9.601 9.261 10.115 7,06% 7,30% 7,04% 7,69%
TERCEIRA 55.833 6.159 6.355 6.850 6.928 11,03% 11,38% 12,27% 12,41%
GRACIOSA 4.780 376 329 322 460 7,87% 6,88% 6,74% 9,62%
S. JORGE 9.674 546 586 545 608 5,64% 6,06% 5,63% 6,28%
PICO 14.806 1.700 1.714 1.704 1.811 11,48% 11,58% 11,51% 12,23%
FAIAL 15.063 1.551 1.749 1.732 1.889 10,30% 11,61% 11,50% 12,54%
FLORES 3.995 256 321 403 428 6,41% 8,04% 10,09% 10,71%
CORVO 425 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 241.763 21.102 21.921 21.844 23.283 8,73% 9,07% 9,04% 9,63%

ILHAS
TOTAL 

POPULAÇÃO 
(censo 2001) 2008 2009 2010 2008 2009 2010

TOTAL ATLETAS

2011 2011

TAXA PARTICIPAÇÃO ABSOLUTA
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Numa apreciação por ilha verifica-se que os valores mais elevados são sempre 

constantes na ilha de Santa Maria e no extremo oposto a ilha do Corvo, não 

apresenta qualquer prática federada ao longo do período. 

Especial destaque também mas pela negativa, para o fato de a ilha de S. 

Miguel, na qual se concentra mais de 50% da população, apresentar um taxa 

inferior à média quase 2 pontos percentuais. 

Quadro 10: Evolução da taxa de participação federada potencial total 

 

Esta taxa de participação potencial utiliza como valores de cálculo os valores 

da população residente na faixa etária 8 a 34 anos, e o total de licenças 

desportivas registadas. 

A opção por esta faixa etária deve-se ao fato de ser assumido como a zona 

mais comum de participação federada, embora assumindo-se que existirá uma 

parcela de extremos quer abaixo dos 8 anos quer acima dos 34 que 

desenvolverá atividade federada e como tal sendo portador de licença 

desportivas. 

Esta Taxa dará certamente uma imagem mais aproximada do verdadeiro 

impacto do volume de prática federada. 

Pela observação e análise do quadro pode-se concluir que há uma certa 

margem de progressão ao longo do período de referência, que alcança o valor 

mais elevado em 2011, quando quase 1/4 dos residentes na Região são 

possuidores de licença desportiva de uma federação. 

TOTAL POPULAÇÃO 
POTENCIAL
8 a 34 ANOS 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

SANTA MARIA 2.351 1.217 1.266 1.027 1.044 51,77% 53,85% 43,68% 44,41%
S. MIGUEL 60.048 9.297 9.601 9.261 10.115 15,48% 15,99% 15,42% 16,84%
TERCEIRA 22.518 6.159 6.355 6.850 6.928 27,35% 28,22% 30,42% 30,77%
GRACIOSA 1.682 376 329 322 460 22,35% 19,56% 19,14% 27,35%
S. JORGE 3.771 546 586 545 608 14,48% 15,54% 14,45% 16,12%
PICO 5.405 1.700 1.714 1.704 1.811 31,45% 31,71% 31,53% 33,51%
FAIAL 6.061 1.551 1.749 1.732 1.889 25,59% 28,86% 28,58% 31,17%
FLORES 1.503 256 321 403 428 17,03% 21,36% 26,81% 28,48%
CORVO 161 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 103.500 21.102 21.921 21.844 23.283 20,39% 21,18% 21,11% 22,50%

TOTAL ATLETAS TAXA DE PARTICIPAÇÃO POTENCIAL
ILHAS

TODOS OS ESCALÕES
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Quadro 11: Evolução da taxa de participação federada potencial dos escalões 
de formação 

 

Esta taxa de participação potencial dos escalões de formação utiliza como 

valores de cálculo os valores da população residente na faixa etária 8 a 18 

anos, e o total de licenças desportivas registadas nos escalões inferiores ou 

iguais a juniores. 

Através dela podemos constatar o peso relativo da prática federada nos jovens, 

sendo que também neste indicador se verifica um crescimento chegando no 

final do período ao valor mais elevado, aproximando-se dos 42%. 

A ilha de Santa Maria comporta-se em sentido contrário com uma diminuição 

da taxa, mas mesmo assim com valores anormalmente elevados tendo em 

especial atenção o ano de 2008 cuja taxa ultrapassa o valor de 100% da 

população jovem mariense. Tal situação não será certamente alheia ao fato de 

a prática desportiva dos jovens daquela ilha se fazer na maioria dos casos em 

mais do que uma modalidade desportiva. 

  

TOTAL POPULAÇÃO 
POTENCIAL

8 a 18 ANOS 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

SANTA MARIA 971 998 1.054 862 848 102,78% 108,55% 88,77% 87,33%
S. MIGUEL 24.510 7.285 7.390 7.102 7.773 29,72% 30,15% 28,98% 31,71%
TERCEIRA 9.195 4.486 4.569 4.934 5.079 48,79% 49,69% 53,66% 55,24%
GRACIOSA 678 264 240 233 334 38,94% 35,40% 34,37% 49,26%
S. JORGE 1.545 355 382 382 430 22,98% 24,72% 24,72% 27,83%
PICO 2.064 1.270 1.269 1.155 1.311 61,53% 61,48% 55,96% 63,52%
FAIAL 2.174 1.082 1.213 1.199 1.362 49,77% 55,80% 55,15% 62,65%
FLORES 551 216 241 306 302 39,20% 43,74% 55,54% 54,81%
CORVO 47 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 41.735 15.956 16.358 16.173 17.439 38,23% 39,19% 38,75% 41,79%

ILHAS

ESCALÕES DE FORMAÇÃO

TOTAL ATLETAS TAXA DE PARTICIPAÇÃO POTENCIAL



66 

 

 

Quadro 12: Evolução da taxa de participação federada potencial do escalão de 
seniores 

 

Para a determinação desta taxa de participação potencial dos seniores, 

utilizam-se como valores de cálculo os valores da população residente na faixa 

etária 19 a 34 anos, e o total de licenças desportivas registadas nos escalões 

superiores a juniores. 

Também esta taxa acompanha as tendências das taxas anteriormente 

referenciadas com valores em crescimento e com o valor mais elevado no 

último ano de referência. 

Nesta taxa específica e de forma bem diferente do comportamento ao nível dos 

escalões de formação, é a ilha do Pico que apresenta os valores mais 

elevados, confirmando a ultrapassagem à ilha de Santa Maria já verificada em 

2010. 

 

5.4 - Taxa de feminização 

Quadro 13: Evolução da taxa de feminização 

Indicadores/Ano 2008 2009 2010 2011 
Atletas  21.102 21.921 21.844 23.283 

Masculinos 
14.812 15.723 15.491 16.220 

70,19% 71,73% 70,92% 69,66% 

Femininos 
6.290 6.198 6.353 7.063 

29,81% 28,27% 29,08% 30,34% 

TOTAL POPULAÇÃO 
POTENCIAL

19 a 34 ANOS 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
SANTA MARIA 1.380 219 212 165 196 15,87% 15,36% 11,96% 14,20%
S. MIGUEL 35.538 2.012 2.211 2.159 2.342 5,66% 6,22% 6,08% 6,59%
TERCEIRA 13.323 1.673 1.786 1.916 1.849 12,56% 13,41% 14,38% 13,88%
GRACIOSA 1.004 112 89 89 126 11,16% 8,86% 8,86% 12,55%
S. JORGE 2.226 191 204 163 178 8,58% 9,16% 7,32% 8,00%
PICO 3.341 430 445 549 500 12,87% 13,32% 16,43% 14,97%
FAIAL 3.887 469 536 533 527 12,07% 13,79% 13,71% 13,56%
FLORES 952 40 80 97 126 4,20% 8,40% 10,19% 13,24%
CORVO 114 0 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 61.765 5.146 5.563 5.671 5.844 8,33% 9,01% 9,18% 9,46%

ILHAS
TOTAL ATLETAS TAXA DE PARTICIPAÇÃO POTENCIAL

SENIORES
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Como se pode verificar pelo respetivo quadro, o peso relativo do número de 

licenças desportivas atribuídas a atletas do género feminino, no contexto da 

prática nos Açores sofreu ao longo do período um ligeiro crescimento, 

ultrapassando pela primeira vez a “barreira” dos 30% em 2011. 

 

5.5 - Rácios atletas/treinadores/árbitros ou juízes/dirigentes 

 

Quadro 14: Evolução dos rácios entre atletas e agentes desportivos não 
praticantes 

Indicadores/Ano 2008 2009 2010 2011 
Atletas  21.102 21.921 21.844 23.283 
Técnicos  938 1.007 1.078 1.124 

Rácio atletas/técnicos  22,5 21,8 20,3 20,7 
Árbitros/Juízes  1.064 1.089 1.067 1.049 

Rácio atletas/árbitros  19,8 20,1 20,5 22,2 
Dirigentes  1.381 1.388 1.529 1.527 

Rácio atletas/dirigentes  15,3 15,8 14,3 15,2 
 

Para a determinação destes rácios utilizaram-se o total de licenças desportivas 

e o total de agentes desportivos não praticantes devidamente inscritos nas 

federações. 

Pelo presente quadro podemos verificar a variação ao longo do período do 

rácio entre as principais tipologias de agentes desportivos não praticantes e o 

total de atletas federados é favorável para os treinadores que baixam de 1 

treinador para cada 20,5 atletas em 2008 para agora um rácio de 1 para 20,7. 

As duas restantes tipologias, Árbitros/Juízes ou dirigentes, apresentam um 

comportamento de estagnação, mais acentuado na primeira. 

Não se apresenta a evolução relativa à tipologia outros agentes desportivos 

não praticantes, dado que a sua baixa expressão não parece ser significativa 

para a caraterização em causa. 
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5.6 - Equipas participantes em competições nacionais; 

 

Quadro 15: Evolução do número de equipas participantes em competições 
nacionais por modalidade  

 

Ao longo do período de referência o número de equipas participantes em 

competições de âmbito nacional aumentou significativamente tendo alcançado 

o seu número máximo na época 2011/2012. Do total de 12 equipas que se 

verifica terem aumentado relativamente ao início do período, 10 são 

provenientes da entrada em funcionamento da série Açores de futsal 

masculino, serie integrante do campeonato nacional da 3ª divisão, organizada 

sob a responsabilidade direta da Federação Portuguesa de Futebol. 

As restantes modalidades estão estáveis ao longo do período. 

Quadro 16: Evolução do número de equipas participantes em competições 
nacionais por níveis competitivos 

 

Quando observamos a distribuição das equipas pelos diferentes níveis 

competitivos podemos verificar que o número de equipas participantes no nível 

competitivo superior é elevado nos últimos 2 anos do período. 

MODALIDADES 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012

ANDEBOL 2 2 2 2

BASQUETEBOL 4 6 6 6

FUTEBOL 13 14 14 14

FUTSAL 2 1 2 11

HOQUEI EM PATINS 3 3 3 2

TÉNIS DE MESA 6 4 7 7

VOLEIBOL 16 16 17 16

TOTAL 46 46 51 58

NÍVEIS COMPETITIVOS 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012

SUPERIOR 11 9 17 15

INTERMÉDIO 4 9 7 3

INFERIOR 9 6 5 6

SÉRIE AÇORES 22 22 22 34

TOTAL 46 46 51 58
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Pelo inverso, no nível competitivo intermédio verifica-se uma redução 

significativa em especial na última época com o valor mais baixo de apenas 3 

equipas. 

O número de participantes nas séries Açores permanece estável exceto na 

última época, fruto da já referenciada entrada em funcionamento deste modelo 

no futsal masculino. 

Quadro 17: Evolução do número de equipas participantes em competições 
nacionais por género 

 

Verifica-se uma grande desproporção entre o número de equipas femininas 

participantes nas competições nacionais e as masculinas sendo mais agravada 

na última época desportiva. Para essa época 2011/2012, as equipas femininas 

apenas representam 20,69% do total, sendo a percentagem mais equilibrada 

obtida na época 2008/2009 mas mesmo assim apenas com 28,29%. 

 

5.7 - Participações internacionais 

 

Quadro 18: Evolução das equipas participantes em competições internacionais 

 

GÉNERO 2008/09 2009/10 2010/2011 2011/2012

FEMININO 13 11 14 12

MASCULINO 33 35 37 46

TOTAL 46 46 51 58

Época Modalidades Clubes
2008/09 Hoquei em Patins

Ténis de Mesa
Voleibol

Candelária SC (masc)
GDCS Juncal (masc)

CD Ribeirense (fem) e AJ Fonte Bastardo (masc)
2009/10 Hoquei em Patins

Ténis de Mesa
Voleibol

Candelária SC (masc)
GDCS Juncal (masc)

CD Ribeirense (fem) e Clube K (fem)
2010/11 Hoquei em Patins

Ténis de Mesa
Voleibol

Candelária SC (masc)
GDCS Juncal (masc) e GDSR Toledos (masc)

Clube K (fem)
2011/12 Hoquei em Patins

Ténis de Mesa
Voleibol

Candelária SC (masc)
GDCS Juncal (masc) e GDSR Toledos (masc e fem)

AJ Fonte Bastardo (masc) e CD Ribeirense (fem)
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No que respeita às participações internacionais das equipas, ao longo do 

período constata-se que as modalidades são constantes, o Hóquei em Patins, 

O Ténis de Mesa e o Voleibol e que essa tendência é acompanhada ao nível 

dos clubes (6) sendo que 2 deles participaram todas as épocas e dos 4 

restantes, 3 participaram em 2 épocas e 1 em 2 épocas. 

A presença em provas internacionais tem sido principalmente no género 

masculino. 

 

5.8 - Classificações nacionais mais significativas 

 

Ao longo do período de referência verificaram-se classificações de relevo em 

participações nacionais, que merecem uma atenção especial dado 

corresponderem fundamentalmente a provas de disputa de títulos de Campeão 

Ncional, Taças de Portugal ou provas similares sob a égide da respetiva 

federação nacional. 

Para a recolha e tratamento destes elementos recorreu-se aos dados 

disponibilizados publicamente no página web da DRD e relativos aos relatórios 

de organização das designadas Galas do Desporto Açoriano, e nas quais se 

define estas classificações como as que correspondem a um dos 3 primeiros 

lugares em competições de âmbito nacional organizadas pelas respetivas 

Federações Portuguesas no caso dos desportos coletivos e as classificações 

de primeiro lugar em provas nacionais incluídas nos calendários federativos 

das respetivas modalidades, em competição efetiva na prova com o mínimo de 

5 atletas, a partir do escalão de infantis ou designação similar (idade superior a 

10anos). 

Para melhor apreciação apresentamos estes elementos em duas grandes 

áreas, as classificações dos desportos individuais e as classificações obtidas 

pelas equipas nos desportos coletivos. 
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Quadro 19: Evolução das classificações nacionais mais significativas nos 
desportos individuais 

 

Da apreciação do quadro pode-se constatar que existiu uma oscilação do 

número total de classificações de relevo alcançadas a partir do ano de 2008, 

sendo mesmo esse ano o que apresenta um resultado total mais elevado, com 

47, seguido do ano de 2011, ano terminal do período, com 44. 

Quando observamos a variação do ponto de vista dos géneros, constata-se 

que o comportamento de ambos é diverso, uma vez que o masculino aumenta 

nos dois últimos anos, obtendo mesmo o valor mais expressivo em 2011 com 

29 resultados, enquanto o género feminino obteve o melhor desempenho em 

2008, muito acima do verificado nos restantes anos. 

O escalão etário mais significativo nesta matéria é o de seniores que obteve 58 

classificações no conjunto dos 4 anos, seguido dos juniores com 50 e muito de 

perto pelos juvenis com 45. 

O número de classificações alcançadas por grupos ou equipas, tem uma 

expressão reduzida com 17 titulos, no total de classificações obtidas que foi de 

165. 

  

M F G M F G M F G M F G
Iniciados 0 2 0 1 0 1 3 1 1 0 1 2
Juvenis 7 3 2 5 7 1 9 2 1 2 6 0
Juniores 5 13 0 7 5 0 3 6 1 6 4 0
Seniores 9 4 2 4 4 2 7 0 3 21 1 1

Soma 21 22 4 17 16 4 22 9 6 29 12 3
TOTAL

M-Masculinos; F-Femininos e G-classificações por grupos ou equipas de ambos os géneros ou 

mistos

44

2009 2010 20112008

47 37 37
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Quadro 20: Evolução das classificações nacionais mais significativas nos 
desportos coletivos 

 

Da apreciação do quadro pode-se constatar que existe uma tendência ao longo 

do período para que aumentem as classificações de relevo nos desportos 

coletivos, atingindo-se o maior número na época de 2011/12, com 16 

classificações de relevo, sendo que o valor mais baixo pertence á época 

2008/09 com apenas 6. 

Deve merecer de imediato uma saliência enorme, o fato de na época 2010/11 

se verificarem 3 classificações de 1º lugar no nível competitivo superior ou seja, 

foram três as equipas Açorianas que nessa época ascenderam ao título de 

Campeão nacional da mais importante divisão do respetivo campeonato 

nacional. 

Neste período de 4 épocas, apenas mais uma vez se verificou um título desta 

natureza, pelo que totalizam 4 os campeões nacionais das divisões superiores. 

A estes títulos são de adicionar certamente como merecedoras de relevo as 

classificações obtidas como vencedores de Taças de Portugal e que se 

verificaram em todas as épocas, totalizando mais 4. 

O número total de classificações de relevo nos desportos coletivos ascende 

assim a 48. 

  

1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º
Nível Superior 0 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3
Nível Intermédio 0 0 2 2 1 2 1 0 0 1 0 1
Nível Inferior 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 1 0
Taças Portugal 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Outras  federativas 0 0 1 0 0 0 2 0 2 1 1 2

TOTAL 2 1 3 5 3 5 7 1 5 5 4 7

2008/9 2009/10 2010/11 2011/12
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5.9 - Enquadramento no alto rendimento 

 

Quadro 21: Evolução do número de atletas enquadrados no regime de Alto 
Rendimento ou Jovem Talento Regional 

 

Dos dados apresentados, merece particular relevo o facto de que apesar das 

alterações verificadas nas condições de acesso ao regime de alto rendimento, 

pela sua maior dificultação, a quantidade de atletas enquadrados no nível 

classificativo mais elevado aumentou ao longo do período e atingiu o valor mais 

elevado de 3 em 2011, ano em que também se verifica o número mais elevado 

de atletas considerados como Jovens Talentos Regionais, esclarecendo-se 

desde logo que esta noção advém do previsto no DLR 21/2009/A de 2 de 

Dezembro que em súmula corresponde a atletas que pela sua idade e 

demonstração de potencialidades possam ser apoiados visando a sua 

promoção ao estatuto nacional de alto rendimento. 

 

  

Ano
Estatuto / Níveis 

1 ou 2 
Percurso de AC 

/ Nível 3

Jovens 
Talentos 

Regionais
2008 1 15 25
2009 1 16 30
2010 2 11 42

2011(a) 3 0 50
2012(b) 1 1 31

(b) - Valores provisórios com referência a maio

(a) - A partir desta época e de acordo com a revisão da legislação nacional, para 
além da alteração da designação de "Alta Competição" para "Alto Rendimento" 
foram alteradas substancialmente as condições de acesso ao Estatuto e em 
consequência também as de JTR



74 

 

  



75 

 

6 - Apresentação das principais tarefas e atividades desenvolvidas 

 

6.1 - Descrição do enquadramento formal das funções 

 

No período temporal de referência a que o presente relatório se reporta, as 

funções profissionais desempenhadas foram enquadradas em dois grandes 

blocos de acordo com o seu nível de responsabilidade e complexidade. 

Até outubro de 2009 foram desempenhadas funções de direção intermédia de 

1º grau, especificamente o cargo de Diretor de Serviços do Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo (DSAMAD), e após 1 de novembro desse 

ano, funções de direção superior de 1º grau, especificamente o cargo de 

Diretor Regional do Desporto, ambos de serviços tutelados pela Secretaria 

Regional com competências na área do Desporto e constante da orgânica do 

Governo Regional dos Açores. 

 

6.2 - Caraterização formal dos cargos de direção e das respetivas 

unidades orgânicas 

 

Ambos os casos correspondem a funções dirigentes na administração pública 

regional e encontram o respetivo enquadramento e definições genéricas, na Lei 

2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, 64/A 

de 2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010 de 28 de abril na sua adaptação à 

Região pelo Decreto Legislativo Regional 2/2005/A, de 9 de maio, alterado e 

republicado pelo Decreto Legislativo Regional nº 17/2009/A de 14 de outubro. 

Define o citado DLR no seu artigo 2.º - cargos dirigentes, o seguinte: 

1 — Na administração regional autónoma dos Açores são cargos de 

direção superior de 1.º grau, designadamente, os de diretor regional, 
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secretário-geral, inspetor regional e presidente e de 2.º grau, designadamente, 

os de subdiretor regional, vice-presidente e vogal de direção. 

2 — Na administração regional autónoma dos Açores são cargos de 

direção intermédia de 1.º grau, designadamente, o de diretor de serviços e de 

2.º grau, designadamente, o de chefe de divisão. 

3 — As referências feitas na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, a diretor-

geral, inspetor-geral e subdiretor – geral são aplicáveis, respetivamente, aos 

cargos de diretor regional, inspetor regional e subdiretor regional. 

De acordo com a citada Lei e conforme referido no seu Artigo 7.º são 

as seguintes as competências dos titulares dos cargos de direção superior: 

1 - Compete aos titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau, 

no âmbito da gestão geral do respetivo serviço ou órgão: 

a) Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades, com 

identificação dos objetivos a atingir pelos serviços, os quais devem contemplar 

medidas de desburocratização, qualidade e inovação; 

b) Assegurar, controlar e avaliar a execução dos planos de atividades e 

a concretização dos objetivos propostos; 

c) Elaborar os relatórios de atividades com indicação dos resultados 

atingidos face aos objetivos definidos, bem como o balanço social, nos termos 

da lei aplicável; 

d) Praticar todos os atos necessários ao normal funcionamento dos 

serviços e órgãos no âmbito da gestão dos recursos humanos, financeiros, 

materiais e patrimoniais, designadamente os mencionados no anexo i, que é 

parte integrante da presente lei, tendo em conta os limites previstos nos 

respetivos regimes legais, desde que tal competência não se encontre 

expressamente cometida a outra entidade e sem prejuízo dos poderes de 

direção, superintendência ou tutela do membro do Governo respetivo; 
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e) Propor ao membro do Governo competente a prática dos atos de 

gestão do serviço ou órgão para os quais não tenha competência própria ou 

delegada, assim como as medidas que considere mais aconselháveis para se 

atingirem os objetivos e metas consagrados na lei e no Programa do Governo; 

f) Organizar a estrutura interna do serviço ou órgão, designadamente 

através da criação, modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis, e 

definir as regras necessárias ao seu funcionamento, articulação e, quando 

existam, formas de partilha de funções comuns; 

g) Garantir a efetiva participação dos trabalhadores em funções 

públicas na preparação dos planos e relatórios de atividades e proceder à sua 

divulgação e publicitação; 

h) Proceder à difusão interna das missões e objetivos do serviço, das 

competências das unidades orgânicas e das formas de articulação entre elas, 

desenvolvendo formas de coordenação e comunicação entre as unidades 

orgânicas e respetivos trabalhadores em funções públicas; 

i) Acompanhar e avaliar sistematicamente a atividade do serviço, 

responsabilizando os diferentes sectores pela utilização dos meios postos à 

sua disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos de 

impacte da atividade e da qualidade dos serviços prestados; 

j) Elaborar planos de ação que visem o aperfeiçoamento e a qualidade 

dos serviços, nomeadamente através de cartas de qualidade, definindo 

metodologias de melhores práticas de gestão e de sistemas de garantia de 

conformidade face aos objetivos exigidos; 

l) Propor a adequação de disposições legais ou regulamentares 

desatualizadas e a racionalização e simplificação de procedimentos; 

m) Representar o serviço ou órgão que dirige, assim como estabelecer 

as ligações externas, ao seu nível, com outros serviços e órgãos da 

Administração Pública e com outras entidades congéneres, nacionais, 

internacionais e estrangeiras. 
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2 - No âmbito da gestão dos recursos humanos, compete aos titulares 

dos cargos de direção superior de 1.º grau, designadamente: 

a) Fazer cumprir as obrigações definidas nos termos da lei para o 

processo de avaliação do mérito dos trabalhadores em funções públicas, 

garantindo a aplicação uniforme do regime de avaliação no âmbito do respetivo 

serviço ou órgão; 

b) Garantir a elaboração e atualização do diagnóstico de necessidades 

de formação do serviço ou órgão e, com base neste, a elaboração do respetivo 

plano de formação, individual ou em grupo, bem como efetuar a avaliação dos 

efeitos da formação ministrada ao nível da eficácia do serviço e do impacte do 

investimento efetuado; 

c) Adotar os horários de trabalho mais adequados ao funcionamento 

dos serviços, observados os condicionalismos legais, bem como estabelecer os 

instrumentos e práticas que garantam o controlo efetivo da assiduidade; 

d) Autorizar a acumulação de atividades ou funções, públicas ou 

privadas, nos termos da lei; 

e) Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei. 

3 - No âmbito da gestão orçamental e realização de despesas, 

compete aos titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau, 

designadamente: 

a) Elaborar os projetos de orçamento de funcionamento e de 

investimento tendo em conta os planos de atividades e os programas 

aprovados; 

b) Executar o orçamento de acordo com uma rigorosa gestão dos 

recursos disponíveis, adotando as medidas necessárias à correção de 

eventuais desvios ou propondo as que ultrapassem a sua competência; 

c) Elaborar e aprovar a conta de gerência; 
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d) Assegurar as condições necessárias ao exercício do controlo 

financeiro e orçamental pelas entidades legalmente competentes; 

e) Autorizar a realização de despesas públicas com obras e aquisição 

de bens e serviços, dentro dos limites estabelecidos por lei; 

f) Autorizar a prestação de serviços e a venda de produtos próprios, 

fixando os respetivos preços. 

4 - No âmbito da gestão de instalações e equipamentos, compete aos 

titulares dos cargos de direção superior de 1.º grau, designadamente: 

a) Superintender na utilização racional das instalações afetas ao 

respetivo serviço ou órgão, bem como na sua manutenção e conservação e 

beneficiação; 

b) Promover a melhoria de equipamentos que constituam infra-

estruturas ao atendimento; 

c) Velar pela existência de condições de saúde, higiene e segurança no 

trabalho, garantindo, designadamente, a avaliação e registo atualizado dos 

fatores de risco, planificação e orçamentação das ações conducentes ao seu 

efetivo controlo; 

d) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e 

conservação dos equipamentos afetos ao respetivo serviço ou órgão. 

5 - As competências dos titulares dos cargos de direção superior de 1.º 

grau em matéria de gestão de recursos humanos não prejudicam as 

competências dos dirigentes dos serviços e órgãos responsáveis pela gestão 

centralizada de recursos humanos de cada ministério. 

E o seu artigo 8.º define as competências dos titulares dos cargos de direção 

intermédia do seguinte modo: 

1 - Compete aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º grau: 
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a) Definir os objetivos de atuação da unidade orgânica que dirigem, 

tendo em conta os objetivos gerais estabelecidos; 

b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos 

serviços dependentes, com vista à execução dos planos de atividades e à 

prossecução dos resultados obtidos e a alcançar; 

c) Garantir a coordenação das atividades e a qualidade técnica da 

prestação dos serviços na sua dependência; 

d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e 

tecnológicos afetos à sua unidade orgânica, otimizando os meios e adotando 

medidas que permitam simplificar e acelerar procedimentos e promover a 

aproximação à sociedade e a outros serviços públicos; 

e) Praticar os atos previstos no anexo ii, que é parte integrante da 

presente lei. 

Mas para que se possa contextualizar efetivamente o vasto conjunto de 

competência genericamente apresentadas para os cargos desempenhados 

torna-se necessário elencar primeiro a sua especificação através das 

respetivas orgânicas estabelecidas como de seguida se apresenta. 

Pelo Decreto Regulamentar Regional N.º 2/2007/A, de 30 de janeiro que 

aprovou a orgânica da Secretaria Regional da Educação e Ciência (SREC) e 

os respetivos quadros de pessoal ficaram também explicitadas as 

competências relativas ao cargo de direção intermédia de 1º nível através no 

seu artigo 50.º: 

“Artigo 50.º - Direção de Serviços do Apoio ao Movimento Associativo 

Desportivo (DSAMAD) 

1 - Compete à DSAMAD, nomeadamente: 

a) Incentivar e apoiar as atividades desportivas no âmbito do 

movimento associativo desportivo;  
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b) Propor a concessão de comparticipações financeiras, apoio técnico 

e material às entidades do movimento associativo desportivo da Região, de 

acordo com os seus planos de atividades;  

c) Conceber e coordenar projetos de atividades de formação 

desportiva; 

d) Assegurar a coordenação dos programas regionais de acesso à alta 

competição;  

e) Propor e coordenar a concessão de comparticipações financeiras à 

organização de eventos desportivos;  

f) Promover e apoiar a realização de ações de formação dos recursos 

humanos do desporto;  

g) Estabelecer contactos com as estruturas do desporto federado e 

entidades oficiais, tendo em vista a máxima rentabilidade das ações a 

desenvolver;  

h) Conceber, propor e coordenar ações no âmbito da proteção dos 

desportistas;  

i) Orientar os serviços executivos periféricos, no âmbito das suas 

competências;  

j) Recolher, tratar e divulgar documentos de natureza técnico-

pedagógica, científica e informativa.  

2 - A DSAMAD integra as seguintes unidades orgânicas flexíveis: 

a) A Divisão de Formação de Recursos Humanos (DFRH); 

b) A Divisão do Desporto Federado (DDF). 

3 - A DSAMAD é dirigida por um diretor de serviços”. 

Tal como já referenciado apenas com o Decreto Regulamentar Regional N.º 

25/2011/A de 25 de Novembro de 2011 se produzem alterações na estrutura e 
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competências da direção regional do desporto que se refletem nas funções 

atualmente desempenhadas de Diretor Regional mas que não se reproduzem 

agora por desnecessário dado já terem sido incluídas na caracterização da 

própria direção regional. 

 

6.3 - Caraterização funcional 

 

Como se pode concluir pelas referências legais disponibilizadas, foram 

múltiplas e variadas as competências assumidas no período em referência cuja 

operacionalização se passará agora a apresentar no sentido de melhor 

demonstrar a sua aplicação prática. 

Estamos convictos que embora de uma forma simplista, seja possível resumir 

que o fundamental do trabalho desenvolvido e comum a ambas as situações 

profissionais se refere a atividades no âmbito do apoio ao desporto associativo 

de expressão federada. 

Toda a atividade é assim indissociável das grandes opções de política de 

desenvolvimento desportivo determinadas pelos Programas de Governo do IX 

e fundamentalmente do X Governo dos Açores já apresentados e expressos 

nos grandes programas de apoio que de forma ilustrada, também foram já 

apresentados. 

Para um melhor e completo enquadramento dos programas de apoio torna-se 

fundamental lembrar a sua dependência face ao Programa de Governo que 

lhes deve dar lógica e coerência pois a sua operacionalização está a eles 

subordinada. 
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6.4 - A conceção e aplicação do modelo de recolha dos indicadores da 

demografia federada 

 

De entre as variadas funções desempenhadas procedeu-se à coordenação e 

participação na definição dos suportes de controlo e disponibilização dos 

principais indicadores de caracterização do desporto nos Açores (demografia 

federada). 

Destaca-se em especial a edição e publicação de dois CD-ROM com os dados 

de demografia federada o qual contém também um conjunto de indicadores 

importantes para um melhor conhecimento da realidade nos Açores (taxas de 

participação desportiva e rácios de enquadramento humano) e muito 

recentemente um terceiro contendo já dados evolutivos e comparativos. 

A área da demografia federada permite com segurança e rigor traçar o quadro 

do ponto de situação em cada momento, da expressão do Movimento 

Associativo Desportivo. 

Não se trata de uma caracterização exaustiva dos múltiplos e variados fatores 

que intervêm e condicionam o desenvolvimento desportivo pelo que para uma 

análise mais profunda e complexa é sempre necessário recorrer à apreciação 

de outras variáveis de contexto. 

Para além da caraterização da situação e sua disponibilização quer para a 

população em geral quer para todos aqueles cuja tomada de decisão será mais 

consciente em função do conhecimento desses elementos, também os 

indicadores são utilizados para o cálculo de parte do valor do apoio à atividade. 

Em respeito pelas especificidades da duração da época desportiva de cada 

modalidade os elementos recolhidos corresponderam à época 2009/10 ou 2010 

e a mesma lógica para 2010/11 ou 2011. 
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Os elementos divulgados resultam dos dados disponibilizados pelas diferentes 

estruturas associativas regionais de cada modalidade e sua aferição pelas 

respetivas Federações Nacionais. 

 

6.4.1 - Apresentação da metodologia de recolha 

 

O modelo de recolha foi definido tentando que a compilação e tratamento dos 

dados seja o mais facilitada possível para ambas as partes. 

Do ponto de vista da administração pretendeu-se que houvesse um mínimo de 

intervenção humana ao nível dos serviços da direção regional de forma a 

minimizar o risco de erro ou adulteração. 

Do ponto de vista das associações de modalidade pretendeu-se que o 

processo de envio dos seus elementos fosse simples e fácil. 

Não sendo possível por motivos de dificuldade de financiamento disponibilizar 

ainda um sistema baseado em bases de dados carregáveis em ambiente web 

seguro, a opção recaiu num conjunto de ficheiros “Excel” disponibilizados a 

todas as associações através de correio eletrónico, sendo que os mesmos 

contêm apenas desbloqueadas as células cujo preenchimento se pretende que 

seja efetuado, estando todas as restantes protegidas por palavra passe. 

Após a sua receção os elementos disponibilizados são sujeitos a uma primeira 

verificação por um elemento dos recursos humanos da direção regional dotado 

de competências específicas que permitem detetar um elevado número de 

incoerências ou incorreções. 

Caso se verifiquem quaisquer elementos cuja correção seja duvidosa, procede-

se a um contato direto e personalizado com os elementos de ligação por parte 

das associações no sentido de obter esclarecimentos ou eventualmente 

correções. 
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No sentido de garantir a fiabilidade dos elementos de caraterização 

relativamente à sua disponibilização a nível nacional, procede-se a uma 

recolha junto das respetivas federações, por solicitação direta. 

Os dados recebidos são confrontados com os recebidos das associações 

regionais e em caso de se detetarem diferenças, são as mesmas contatadas 

no sentido de procederem aos esclarecimentos ou correções julgados 

necessários. 

Só após a obtenção da versão definitiva é que os ficheiros são colocados em 

diretório próprio dos servidores da direção regional em que através de um 

conjunto de ligações automáticas se obtém os elementos finais. 

Após esta fase de compilação procede-se a uma apreciação e tratamento 

interno através de quadros e gráficos sobre os quais se produzem textos. 

Por fim toda a informação e sua apreciação são disponibilizadas em CD-ROM 

bem como no portal do Governo Regional dos Acores, no espaço próprio da 

DRD em http://www.azores.gov.pt/Portal/pt/entidades/sref-drd. 

 

6.4.2 - Definição dos elementos a recolher 

 

Para cada associação de modalidade são recolhidos através de formulário os 

seguintes elementos: clubes; equipas; número de atletas, sendo os mesmos 

desagregados por género e escalão etário. 

No caso dos escalões etários eles estão normalizados pelas designações 

Minis; Infantis; Iniciados; Juvenis; Juniores e Seniores sendo que 

correspondem genericamente e por ordem ascendente a sub-10; sub-12; sub-

14; sub-16; sub-18 e mais de 18 anos. 

Os valores são apresentados de forma parcelar e totais. 

Observemos um exemplo de ficha de recolha já devidamente preenchida. 
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Figura 04: Imagem de ficha de recolha de dados da demografia federada -
clubes, equipas e atletas 

São ainda recolhidos elementos relativos aos recursos humanos 

nomeadamente treinadores; árbitros/juízes e dirigentes ou outros agentes. 

Para cada tipologia de recursos humanos os dados são apresentados 

repartidos por género e por níveis de carreira sendo convencionado que para 

normalização de preenchimento o nível indicado como I corresponde ao grau 

mais baixo da respetiva carreira e o grau IV ao mais elevado da mesma. 

No caso dos dirigentes e outros agentes, assume-se a não existência de graus 

de carreira. 

Observemos de seguida um exemplo de uma ficha de recolha já devidamente 

preenchida e relativa à Associação de Andebol da Ilha Terceira e aos seus 

dados da época desportiva 2009/2010. 
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TOTAL 
POR 

CLUBE

Nº  Equipas 2 1 1 1 1 1 7 1 1 0 0 0 0 2 3 2 1 1 1 1 9

Nº Atletas 33 17 12 18 15 5 100 16 10 0 0 0 0 26 49 27 12 18 15 5 126

Nº  Equipas 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 3

Nº Atletas 7 11 0 0 0 0 18 3 19 0 0 0 0 22 10 30 0 0 0 0 40

Nº  Equipas 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Nº Atletas 6 5 0 0 0 0 11 8 0 0 0 0 0 8 14 5 0 0 0 0 19

SPORT CLUB ANGRENSE Nº  Equipas 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 3

Nº Atletas 14 1 0 0 0 11 26 1 15 0 0 0 0 16 15 16 0 0 0 11 42

GRUPO DESPORTIVO DO JUNCAL Nº  Equipas 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2

Nº Atletas 15 1 0 0 0 0 16 14 0 0 0 0 0 14 29 1 0 0 0 0 30

Nº  Equipas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Nº Atletas 1 2 0 0 0 0 3 4 2 0 0 0 0 6 5 4 0 0 0 0 9

EB/JI SANTA LUZIA Nº  Equipas 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1

Nº Atletas 0 4 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 4 1 7 0 0 0 0 8

Nº  Equipas 3 4 1 1 1 2 12 2 6 0 0 0 0 8 5 10 1 1 1 2 20

Nº Atletas 76 41 12 18 15 16 178 47 49 0 0 0 0 96 123 90 12 18 15 16 274

EB/JI INFANTE D. HENRIQUE

ASSOCIAÇÃO DESPORTO E RECREIO DA PRAIA

EB/JI Prof. MANUEL LUIS SEQUEIRA

T O T A L

SEXO  E  ESCALÃO  ETÁRIO

GRUPO DESPORTIVO BISCOITOS

SOMA

CLUBES,  EQUIPAS  E  ATLETAS

MASCULINOS FEMININOS
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Figura 05: Imagem de ficha de recolha de dados da demografia federada - 
agentes desportivos não praticantes  
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6.4.3 - Apreciação e tratamento de dados 

 

Todos os elementos recolhidos e após compilação e tratamento específico de 

acordo com o modelo organizativo de cada modalidade são disponibilizados na 

lógica de total Açores mas também por cada uma das ilhas. 

São ainda calculadas e apresentadas as taxas de participação desportiva 

(absoluta e potencial) e os rácios de enquadramento humano. 

Para permitir mais célere comparação, no caso das taxas de participação foram 

utilizados os elementos de caraterização populacional disponibilizados pelos 

censos 2001. 

Vejamos a estrutura esquemática da apresentação dos elementos, a título 

exemplificativo apenas para a tipologia Atletas e Treinadores uma vez que as 

restantes seguem a mesma lógica: 

 

Figura 06: Estrutura exemplificativa de apresentação dos elementos por 
tipologia 
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Conforme se pode observar a estrutura de apresentação dos dados recolhidos 

permite uma apreciação bastante diversificada ao nível do tratamento global do 

conjunto disponível da Região (total Açores) e relativo quer aos atletas mas 

também das diferentes tipologias de agentes desportivos não praticantes, 

mantendo em cada uma destas a mesma lógica interna de apresentação. 

Precede-se ainda à disponibilização de elementos globais para as taxas de 

participação e ao nível dos rácios das diferentes tipologias de agentes 

desportivos não praticantes por atletas federados como se pode constatar na 

figura seguinte 

 

Figura 07: Estrutura exemplificativa de apresentação dos elementos por taxas 
de Participação ou Rácios 

Verifica-se um cuidado com a apresentação de elementos de apreciação global 

Açores mas permitindo verificar em particular a situação dos escalões de 

formação, preocupação que é sempre transversal. 

Finalmente são apresentados os elementos numa dimensão mais 

pormenorizada mas mais adaptada á realidade arquipelágica da Região, a 

unidade ilha sendo que em cada uma delas se disponibiliza uma estrutura de 

elementos idêntica á utilizada para a grande dimensão Açores. 

 

6.5 - A conceção e aplicação do modelo de determinação do apoio à 

atividade de âmbito local das entidades do associativismo desportivo 

açoriano 
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Pelo seu impacto generalizado junto das entidades do associativismo 

desportivo e por se tratar de um programa de apoio com efeitos muito 

abrangentes relativamente à população praticante, prestaremos agora um 

tratamento mais pormenorizado ao modelo de determinação do apoio à 

atividade âmbito local das associações de modalidade ou de desportos para a 

definição do qual tivemos oportunidade de coordenar a equipa de trabalho. 

Reforçamos ainda que este programa de apoio tem uma ligação direta com a 

medida de política relativa ao garante do apoio à atividade associativa, numa 

perspetiva de concretizar também uma parte da Visão da DRD. 

A dispersão geográfica da Região e a distância que a separa do território 

continental tem de ser esbatida, através da criação de mecanismos adequados 

à participação nos diferentes níveis da prática desportiva e à integração plena 

no todo nacional, mas efetivamente, numa realidade arquipelágica como a dos 

Açores, a atividade de âmbito territorial ilha habitualmente designada de 

atividade local, ganha uma importância acrescida, pois corresponde ao 

patamar mais expressivo da atividade desportiva, por ser o mais participado e é 

considerado fundamental para o início da caminhada qualitativa que poderá 

levar em patamares sucessivos de apuramento qualitativo até à competição de 

âmbito nacional e internacional. 

Tal relação de importância para com a concessão de apoios para o 

desenvolvimento da atividade local tem sido uma constante ao longo da história 

autonómica da região e desde a existência de estruturas da sua organização 

administrativa especificamente vocacionadas para o desporto, obviamente que 

através de modelos diferenciados da sua expressão e que não nos cabe aqui 

elencar. 

Num passado mais recente esta demonstração de importância encontra-se 

expressa na sua definição de enquadramento, ao mais alto nível do poder 

legislativo regional. 

Em 2005 é publicado após aprovação por unanimidade na sua versão de 

generalidade na Assembleia Legislativa Regional o Decreto Legislativo 
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Regional n.º 14/2005/A, de 5 de Julho, o qual determinou no seu artigo 22º - 

Atividade competitiva de âmbito local da Secção I do Capítulo III - 

Comparticipação financeira à atividade desportiva que “As entidades do 

movimento associativo desportivo que organizem quadros competitivos ao nível 

de ilha, desde que integrados no seu plano anual de atividades, podem 

beneficiar de apoio, definido nos termos de contrato-programa anual a celebrar 

com o departamento da administração regional autónoma competente em 

matéria de desporto”. 

E orienta ainda os caminhos a percorrer por parte da “administração regional 

autónoma competente em matéria de desporto” no sentido de que “o montante 

das comparticipações será determinado em função de indicadores da situação 

específica de desenvolvimento desportivo” cabendo à mesma a sua definição 

“após apreciação dos programas de desenvolvimento desportivo e relatórios de 

execução apresentados”. 

E mais recentemente essa opção é mantida e reforçada também com a 

aprovação unânime na generalidade do Decreto Legislativo Regional n.º 

21/2009/A - Regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo que 

veio proceder aos ajustes considerados necessários ao anterior diploma. 

Esclarecedor da firmeza desta opção, parece-nos ser certamente o fato de em 

ambos os diplomas, sucessivos no tempo, manterem a mesma linha de 

orientação e até o mesmo texto nesta matéria. 

Em nosso resumo, as sucessivas opções da Assembleia Legislativa Regional 

foram no sentido de determinar que o valor dos apoios à atividade de âmbito 

local a conceder pelo Governo dos Açores a cada entidade do movimento 

associativo desportivo que organize quadros competitivos de ilha seja 

encontrado a partir de: 

- indicadores de desenvolvimento desportivo; 

- cuja definição cabe ao Governo; 

- que devem ser referentes à situação especifica de cada entidade; 



92 

 

- que possam ser disponibilizados em relatórios de execução 

- cuja apresentação seja prévia 

A estas condições acrescem outras por opção da estrutura de direção da 

própria Direção Regional do Desporto e que visaram: 

- utilizar indicadores transversais a todas as modalidades e entidades do 

associativismo desportivo; 

- discriminar positivamente áreas consideradas prioritárias 

nomeadamente prática desportiva por crianças e jovens e prática feminina; 

- permitir aos beneficiários perceber as principais áreas de orientação 

- possibilitar as tarefas de planeamento 

- objetividade na sua determinação 

- estabilidade na sua utilização 

- simplicidade no cálculo. 

Foi neste contexto que a partir do modelo utilizado na parte final da anterior 

legislatura se desencadeou um processo de discussão interna e de ponderação 

de um modelo que correspondesse ao desejado e que pudesse ser 

apresentado publicamente aos interlocutores com o compromisso de se manter 

em vigor ao longo dos quatro anos da legislatura. 

As opções sobre os indicadores possíveis recaíram sempre que possível em 

elementos da caraterização da atividade desportiva federada e como tal 

comprovável objetivamente. 

A tarefa foi árdua e a metodologia utilizada passou por uma fase inicial de 

discussão e reflexão no núcleo mais restrito de dirigentes dos serviços centrais 

da DRD, com sucessivas simulações de aplicabilidade e comparação 

relativamente aos apoios concedidos no ano imediatamente anterior àquele em 
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que se pretendia implementar o novo modelo, para garantir algum equilíbrio e 

comparabilidade de valores. 

Numa segunda fase passou-se para uma participação e discussão mais 

alargada através da apresentação e colaboração com o núcleo mais alargado 

dos dirigentes dos serviços externos e a participação ativa dos técnicos 

superiores e outros colaboradores quer dos serviços centrais quer dos serviços 

externos da direção regional. 

Por fim e já em cenário real de aplicação procedeu-se à sua apresentação e 

explicitação ao conjunto de associações de cada modalidade nas reuniões que 

tradicionalmente são efetuadas todos os inícios de ano entre a DRD e todas as 

modalidades com prática na Região, e que ocorrem em momento anterior à 

determinação dos valores para a atividade local e celebração do 

correspondente contrato programa de desenvolvimento desportivo. 

Do conjunto destas apresentações e explicitações pretendeu-se recolher os 

aportes finais bem como criar um clima de confiança relativo ao novo modelo o 

que estamos convictos que ocorreu. 

Esclarecemos por fim que este modelo se encontra intimamente ligado ao 

modelo de recolha dos elementos da demografia federada, apresentado 

anteriormente, já que dele depende na recolha e confirmação de um número 

alargado de indicadores como observaremos de seguida. 

 

6.5.1 - Apresentação do modelo 

 

No contexto das orientações gerais da Administração Pública Regional de 

simplificação de procedimentos e de aprofundamento das relações entre a 

Direção Regional do Desporto e o Movimento Associativo Desportivo 

assumiram particular relevo duas vertentes: 
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- A criteriação e transparência de procedimentos de concessão dos 

apoios; 

- A busca constante de simplificação de procedimentos de 

candidatura, sem descurar o necessário rigor de cálculo e de 

acompanhamento que deve estar sempre presente na utilização de 

dinheiros públicos. 

Pretendeu-se avançar para um modelo mais simplificado de determinação dos 

valores do apoio, que em simultâneo facilitasse as tarefas das Associações e 

fosse suficientemente diferenciador da atividade e dimensão de cada uma das 

mesmas. 

Nesse sentido identificaram-se os indicadores de desenvolvimento que 

caracterizam a intervenção das entidades do movimento associativo desportivo 

e que devessem servir de suporte à sua avaliação, privilegiando-se a atividade 

desenvolvida nos escalões de formação, no desporto feminino e nas provas 

locais, a duração da época e a dimensão administrativa das associações. 

Foram definidas quatro áreas a considerar, e para cada uma delas 

estabelecido um conjunto de indicadores. A cada área foi definida uma 

valorização proporcional face às restantes sendo o seu valor distribuído por 

cada um dos seus indicadores. 

Consideram-se assim, relevantes os indicadores inseridos nas seguintes áreas: 

 

Área 1 - Agentes desportivos: 

Atletas federados – praticantes inscritos numa Federação; 

Atletas federados até 18 anos – praticantes inscritos numa Federação 

até aos 18 anos (até ao escalão de juniores ou similar); 

Atletas federados femininos – praticantes femininos inscritos numa 

Federação; 
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Agentes desportivos não praticantes – treinadores, árbitros ou juízes e 

dirigentes e outros elementos inscritos numa Federação; 

Área 2 - Enquadramento competitivo: 

Clubes desportivos – pessoas coletivas de direito privado, constituídas 

sob a forma de associação sem fins lucrativos, inscritas numa 

Federação e que participem regularmente em quadros competitivos; 

Equipas/Grupos de praticantes: 

- Equipas (desportos coletivos) – número regulamentar de praticantes 

com expressão competitiva regular; 

- Grupo de praticantes (desportos individuais) – conjunto constituído 

por 10 elementos, por escalão e sexo do mesmo clube; 

Equipas/Grupos de praticantes femininos: 

- Equipas femininas (desportos coletivos) – número regulamentar de 

praticantes do sexo feminino com expressão competitiva regular; 

- Grupo de praticantes femininos (desportos individuais) – conjunto 

constituído por 10 elementos, por escalão e do sexo feminino do 

mesmo clube; 

 

Área 3 - Expressão competitiva: 

Jogos locais/provas ou realizações locais: 

- Jogos locais (desportos coletivos) – jogos formais, organizados a 

nível local por associações, a comprovar através de comunicados 

oficiais. Os jogos efetuados sob modelo reduzido (no tempo ou no 

número) serão contabilizados apenas em 25%; 

- Provas ou realizações locais (desportos individuais) – provas ou 

realizações, por escalão e sexo, organizadas a nível local por 
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associações ou clubes (sem enquadramento associativo), a comprovar 

através de comunicados oficiais e com um mínimo de 2 atletas por 

prova; 

- Provas regionais – participantes (atletas) em atividades competitivas 

de âmbito regional, a comprovar através dos relatórios de 

prova/deslocação. O número de participantes nos desportos coletivos 

corresponde às comitivas oficiais; 

- Provas nacionais – participantes (atletas) em atividades competitivas 

de âmbito nacional, a comprovar através dos relatórios de 

prova/deslocação. O número de participantes nos desportos coletivos 

corresponde às comitivas oficiais; 

 

Área 4 - Administração: 

Duração da época – período médio (em meses) de realização da 

competição de âmbito local de carácter regular para todos os escalões, 

sendo apenas consideradas épocas com mais de quatro meses (ver 

tabela); 

Dimensão administrativa – volume administrativo determinado em 

função do número total de agentes federados de cada associação (ver 

tabela); 

Implantação geográfica – concelhos com clubes participantes nas 

atividades competitivas de âmbito local. 

Considerando que todos estes indicadores têm um peso diferenciado e sendo 

uns mais decisivos que outros, atribuiu-se a seguinte valorização percentual 

com a correspondente tradução em valores: 
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Quadro 22: Apresentação das áreas e indicadores utilizados no cálculo do 
apoio à atividade local e respetivas proporcionalidades e valores 

 

Os valores finais dos indicadores Duração da época e Dimensão administrativa 

são os que se encontram nos quadros seguintes: 

até 4 meses 
de 5 a 6 meses 
de 7 a 8 meses 
mais de 8 meses 

n/a 
347,83 
695,66 

1.043,49 
Quadro 23: Variação dos valores no indicador duração da época 

 

até 250 agentes 
de 251 a 500 agentes 
de 501 a 1000 agentes 
de 1001 a 2000 agentes 
mais de 2001 agentes 

272,73 
545,46 
818,19 

1.090,92 
1.363,65 

Quadro 24: Variação dos valores no indicador dimensão administrativa 

 

6.5.2 - Um exemplo de aplicação do modelo 

 

O modelo assim concebido estamos convictos que permite a determinação dos 

valores do apoio para a atividade local a partir de indicadores objetivos e do 

conhecimento prévio dos beneficiários, fato que lhes permite também tomarem 
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as suas opções de orientação de desenvolvimento em consonância com as 

opções governativas. 

Acresce que este modelo foi apresentado logo no início da legislatura e 

assumido o compromisso de ser mantido inalterado ao longo da mesma o que 

permitiu uma estabilidade das expetativas de financiamento por parte das 

associações. 

Vejamos um exemplo concreto da aplicação do modelo à modalidade de Ténis, 

sendo de alertar que a sua estrutura organizacional se expressa por uma 

associação de âmbito regional, isto é uma associação com âmbito territorial 

extensivo a toda as ilhas, a Associação de Ténis dos Açores (ATA). 

 

Figura 08: Exemplo da aplicação do modelo à Associação de Ténis dos Açores 

Como se pode observar o valor a inscrever no Contrato Programa de 

desenvolvimento desportivo, celebrado nos termos do DLR 21/2009/A de 2 de 

dezembro, provem da soma dos valores obtidos em cada indicador e 

resultantes da multiplicação do valor de referência previamente conhecido 

pelos valores reais obtidos pela ATA na época imediatamente anterior. 
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Como se verifica e a título de exemplo, no indicador duração da época e 

porque o número obtido é de 3, conforme prescrito neste indicador não há que 

considerar apoio. 
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7 - Análise reflexiva 

A Autonomia constitui-se como um bem de inegável valor para a vida de todos 

os cidadãos dos Açores. 

Nas mais diferentes áreas de intervenção social são hoje comummente 

reconhecidas as vantagens que a experiência autonómica tem trazido à 

qualidade de vida das suas populações. 

A proximidade do poder decisional relativamente aos seus cidadãos origina não 

só um maior conhecimento da necessidade, mas também propicia um maior 

conhecimento direto do impacto que qualquer decisão tomada tem sobre o dia-

a-dia da população, aumentando assim drasticamente a ligação entre o decisor 

e o impacto das medidas que decidiu levar a efeito. 

O desporto como importante área da nossa vida comum social que se 

reconhece ser, não poderia ficar isento destas mesmas caraterísticas. 

A política de desenvolvimento desportivo orientadora da atividade governativa 

na Região, tem tido ao longo da curta história da autonomia no pós 25 de abril 

de 1974, uma linha relativamente comum e estável de reconhecimento da 

atividade desportiva e em particular da vertente associativa e competitiva. 

Num passado mais recente e em particular ao longo da X Legislatura, as 

opções apontaram nesta área, claramente para um reforço da sua importância 

com a tentativa de afirmação do desporto açoriano no contexto do país e até 

internacional, mas tentando manter uma conjugação equilibrada de 

preocupações com as atividades mais de base, entendendo-se como tal e ao 

nível territorial a sua unidade base, a ilha bem como ao nível da prática a 

atividade das crianças e jovens. 

Fruto das possibilidades autonómicas e dentro dos limites de referência 

advindos fundamentalmente da constituição e do estatuto político 

administrativo, mas orientados pelos grandes princípios da Lei de bases, foram 

assumidos compromissos públicos sobre a forma de programa de governo que 

obviamente conterão no seu seio as marcas identificadoras das opções 
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ideológicas e de caminhos de desenvolvimento definidos pela estrutura política 

de suporte desse Governo. 

Cabe à estrutura mais operacional do governo, a DRD, a tarefa de especificar e 

operacionalizar os compromissos do programa de governo, no contexto da sua 

adequação à legislação de enquadramento em vigor e determinar a aplicação 

concreta das medidas de politica desportiva. 

Assumindo publicamente uma visão de proximidade e colaboração com o 

movimento associativo desportivo, na tomada de decisão relativa à escolha dos 

modelos de implementação das políticas desportivas, não se constata 

objetivamente a participação desses interlocutores. 

No entanto, as opções de transparência relativamente à divulgação 

pormenorizada dos modelos de determinação de apoios a conceder sendo 

prática corrente parecem assegurar uma confiança entre a administração e os 

clubes e associações, bem como manifestam impacto positivo na opinião 

pública em geral e também junto dos organismos de controlo. 

A este propósito e lembrando que o FRD procede a pagamentos de apoios ao 

desporto na Região, mas cabendo à DRD toda a definição dos modelos de 

concessão e respetivas instruções e apreciações de processos bem como a 

definição dos valores a conceder, reproduzimos uma passagem do constante 

do Relatório N.º 5/2012 – FS/SRATC de uma Auditoria ao FRD efetuada pelo 

Tribunal de Contas - Secção Regional dos Açores (2012, p26), “A atribuição de 

ajudas públicas deve ser abrangente e transparente, de modo a proporcionar 

oportunidades idênticas a todos os interessados. Importa, a este respeito, 

destacar o desempenho do FRD na fixação de critérios claros e objetivos para 

a atribuição e cálculo dos apoios, promovendo a transparência na aplicação 

dos dinheiros públicos e o seu controlo. 

Merece referência, também, o empenho do FRD e dos seus serviços, em 

desenvolver formulários e orientações que facilitam e agilizam o processo de 

candidatura aos apoios. 
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Salienta-se, ainda, o facto de o FRD proceder, periodicamente, à compilação 

de dados de variada e abrangente estatística sobre o desporto praticado nos 

Açores, bem como relatórios sobre os resultados alcançados nas diversas 

modalidades, permitindo analisar os efeitos dos apoios públicos ao desporto”. 

Assim, julgamos ser legítimo afirmar que a administração pública regional 

responsável pelo desporto na Região Autónoma dos Açores tem prosseguido 

um caminho de definição de condições objetivas de determinação dos seus 

apoios financeiros para a área da atividade local das associações que se 

carateriza por simplicidade, objetividade e previsibilidade, fatores importantes 

na tomada de decisão por parte dos beneficiários no momento de 

equacionarem as suas orientações de desenvolvimento. 

Destas opções e orientações da definição de medidas de política se 

encontrarão previsivelmente consequências nos indicadores da demografia 

federada. 

Passaremos agora a produzir uma reflexão comparativa entre a situação atual 

já apresentada em momento anterior e elementos de caraterização similares 

recolhidos e tratados em estudos sobre a Região mas correspondentes a 

momentos temporais diferentes. 

Neste sentido recorremo-nos dos trabalhos desenvolvidos no contexto 

específico da Região por Reis (2001) e Castro. (2004) tentando compilar os 

indicadores/valores comuns ente ambos e daí partindo para uma comparação 

com a situação atual. 

Dado que em ambos os trabalhos são disponibilizados dados coincidente sobre 

as épocas 1991/1992 e 1995/1996 utilizaremos as mesmas já que 

correspondem a épocas de final de mandato dos respetivos Governos 

Regionais. Incluiremos ainda os elementos disponibilizados por Castro (2002) 

sobre a época desportiva 1999/2000 de forma a aproximar mais os períodos 

em análise. 
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Relativamente ao total de atletas federados a evolução global a nível Açores foi 

a seguinte: 

Quadro 25: Evolução do número de atletas federados 

 

Como se pode observar do quadro, a evolução do número de atletas federados 

nos Açores ao longo deste período alargado de tempo foi muito significativa 

mais do que triplicando nestas 19 épocas de distância. 

Num primeiro período entre 1992 e 2000 o crescimento é muito acelerado, 

mais do que duplicando naquele período de tempo (cresce 236%) e 

posteriormente essa evolução torna-se mais lenta, mas mesmo assim e no 

período entre 2000 e 2011 aumenta 70%. 

 

 

Gráfico 02: Evolução do número de atletas federados 1992-2011 

Como se pode observar pela representação da evolução através do gráfico, a 

mesma é menos acentuada no final do período (2008 a 2011) o que pode 

indiciar uma tendência para a estabilização deste indicador. 

 

1992 1996 2000 2008 2009 2010 2011

6.982 13.347 16.505 21.102 21.921 21.844 23.283TOTAL ATLETAS
 FEDERADOS

ATLETAS\ÉPOCAS
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A partir da compilação efetuada partir de ambos os autores, vejamos agora 

mais pormenorizadamente a distribuição dos atletas federados no contexto das 

diferentes ilhas. 

Quadro 26: Evolução da distribuição por ilha do número de atletas federados 
no período 1992 a 2011 

 

De imediato ressalta que a situação do Corvo, já referenciada por ambos os 

autores, se mantem inalterada, continuando a não se verificar atividade 

federada naquela ilha. Certamente que deste facto não será alheia a sua 

reduzida dimensão populacional 

É também consistente a situação de a ilha de S. Miguel ser aquela que 

apresenta maior número de atletas federados logo seguida pela ilha Terceira. 

É curiosa a comparação da evolução entre as duas ilhas de dimensão 

populacional mais aproximada, Pico e Faial, que mais recentemente nos 

últimos 3 anos apresentam valores de atletas federados muito aproximados, 

situação que no início do período não se verificava existindo maior 

predominância na ilha do Faial e que foi progressivamente esbatendo-se por 

um aumento mais importante no número na ilha do Pico. 

Mas observemos agora o comportamento da variação ao nível da 

proporcionalidade da população de cada ilha. 

 

 

Censo 1991 Censo 2001 1992 1996 2000 2008 2009 2010 2011

SANTA MARIA 5.922 5.578 352 859 1.356 1.217 1.266 1.027 1.044
S. MIGUEL 125.915 131.609 2.648 4.764 5.960 9.297 9.601 9.261 10.115
TERCEIRA 55.706 55.833 1.972 4.068 4.635 6.159 6.355 6.850 6.928
GRACIOSA 5.189 4.780 246 403 438 376 329 322 460
S. JORGE 10.219 9.674 160 474 608 546 586 545 608
PICO 15.202 14.806 579 1.022 1.605 1.700 1.714 1.704 1.811
FAIAL 14.920 15.063 864 1.347 1.417 1.551 1.749 1.732 1.889
FLORES 4.329 3.995 161 410 486 256 321 403 428
CORVO 393 425 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 237.795 241.763 6.982 13.347 16.505 21.102 21.921 21.844 23.283

TOTAL POPULAÇÃO TOTAL ATLETAS

ILHAS
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Quadro 27: Evolução da distribuição por ilha da taxa de participação absoluta 
no período 1992 a 2011 

 

Começando por referenciar a variação da taxa de participação absoluta a nível 

global Açores, merece-nos destaque imediato a enorme variação ao longo do 

período. 

Efetivamente a variação total no período entre 1992 e 2011 corresponde a um 

aumento de 328%. Sendo que entre 1992 e 2000 esse valor se cifrou em 

236,39% e de 2000 até 2011 ficou pelos 138,75%. 

A ilha que maior variação apresenta nesta taxa é S.Jorge já que passa de 

1,57% em 1992 para 6.28% em 2011 o que corresponde a um crescimento de 

401,41%. 

Em situação inversa encontra-se a ilha Graciosa que iniciando o período com 

um valor muito interessante para o ano de referência e que era de 4,74% (3ª 

ilha com valor mais elevado) acaba o períodoe embora com a sua melhor taxa 

em 9,62% o que corresponde a uma variação positiva de 202,99% a mais baixa 

de todas. 

Para podermos observar as variações ao nível do enquadramento humano 

desta prática, apenas nos podemos socorrer do trabalho de Castro (2004) uma 

vez que no trabalho de Reis não existem referência a este tipo de 

enquadramento. Os dados disponíveis referem-se apenas à categoria 

treinadores/técnicos. 

Censo 1991 Censo 2001 1992 1996 2000 2008 2009 2010 2011

SANTA MARIA 5.922 5.578 5,94% 14,51% 22,90% 21,82% 22,70% 18,41% 18,72%
S. MIGUEL 125.915 131.609 2,10% 3,78% 4,73% 7,06% 7,30% 7,04% 7,69%
TERCEIRA 55.706 55.833 3,54% 7,30% 8,32% 11,03% 11,38% 12,27% 12,41%
GRACIOSA 5.189 4.780 4,74% 7,77% 8,44% 7,87% 6,88% 6,74% 9,62%
S. JORGE 10.219 9.674 1,57% 4,64% 5,95% 5,64% 6,06% 5,63% 6,28%
PICO 15.202 14.806 3,81% 6,72% 10,56% 11,48% 11,58% 11,51% 12,23%
FAIAL 14.920 15.063 5,79% 9,03% 9,50% 10,30% 11,61% 11,50% 12,54%
FLORES 4.329 3.995 3,72% 9,47% 11,23% 6,41% 8,04% 10,09% 10,71%
CORVO 393 425 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL 237.795 241.763 2,94% 5,61% 6,94% 8,73% 9,07% 9,04% 9,63%

ILHAS

TOTAL POPULAÇÃO TAXA PARTICIPAÇÃO ABSOLUTA
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Mas mesmo neste enquadramento torna-se necessário proceder a um 

esclarecimento já que nos anos em causa, a sistema de recolha de elementos 

tinha algumas fragilidades e não é possível afirmar com segurança que os 

valores indicados correspondam a treinadores devidamente inscritos em cada 

época na respetiva Federação Portuguesa de tutela, o que já é seguro a partir 

de 2008. 

Mesmo com estas ressalvas, julgamos importante apresentar os elementos de 

comparação pois darão uma imagem aproximada dos rácios médios de 

enquadramento. 

Quadro 28: Evolução do rácio entre atletas e técnicos no período 1992 a 2011 

 

Observando o quadro, detetamos de imediato um valor estranho na progressão 

da evolução e que se refere ao ano de 2000, que provavelmente decorrerá da 

inclusão nos dados então disponibilizados pela Direção Regional da Educação 

Física e Desporto de indivíduos não habilitados para o efeitos e não federados. 

Suportamos esta nossa afimação em Almeida C. (2002) já que relativamente 

ao universo considerado para efeitos do “Inquérito aos Treinadores da Região 

Autónoma dos Açores” foi então definido, em início de janeiro de 2002, em 605 

individuos correspondentes “à totalidade dos treinadores no ativo na Região 

Autónoma dos Açores, de modalidades devidamente enquadradas numa 

estrutura associativa”. 

Desta forma, ao longo do período verifica-se uma progressiva diminuição do 

rácio de atletas por técnico que indicia um melhor enquadramento da respetiva 

prática. 

Infelizmente, os restantes indicadores evolutivos apresentados no ponto 5 do 

presente trabalho não podem ser utilizados para esta comparação temporal por 

não estarem disponíveis. 

Indicadores/Ano 1992 1996 2000 2008 2009 2010 2011
Atletas 6.982 13.147 16.505 21.102 21.921 21.844 23.283
Técnicos 228 412 904 938 1.007 1.078 1.124

Rácio atletas/técnicos 30,6 31,9 18,3 22,5 21,8 20,3 20,7
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Mas porque se tratam de elementos relativos à Região Autónoma dos Açores 

julgamos que é de interesse uma comparação, embora que breve, 

relativamente aos elementos diponíveis da Região Autónoma da Madeira, quer 

pela sua natureza autonómica quer também pela semelhança territorial advinda 

do seu caráter arquipelágico. 

Para esta tarefa socorremo-nos dos elementos oficialmente disponibilizados 

pelo Instituto do Desporto da Região Autónoma da Madeira (IDRAM, IP- RAM) 

nomeadamente da Demografia Federada relativa aos anos envolvidos. No que 

respeita à Região Autónoma dos Açores foram utilizados idênticos documentos 

disponibilizados oficialmente pela DRD. Todos estes documentos se encontram 

disponíveis nas respetivas páginas web. 

Quadro 29: Comparação da evolução de alguns indicadores da demografia 
federada na RAA e RAM no período 2008 a 2011 – Associações, clubes e 

atletas 

 

Como se verifica pela análise do quadro, a expressão quantitativa do 

associativismo desportivo federado nas duas Regiões Autónomas é bastante 

diferente com clara primazia para os Açores, de uma forma global e bem 

expressiva o número de clubes e de atletas federados. 

Se nos Açores se verifica que o ano de 2011 corresponde à maior expressão 

ao nível de atletas federados, pela inversa na Madeira esse ano corresponde 

ao desempenho mais baixo de todos. 

Ano

AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA

Associações 46 24 48 25 48 25 49 26
Clubes 239 176 249 180 257 176 249 165
Atletas 21.102 16.894 21.921 16.593 21.844 16.721 23.283 16.194

Masculinos 14.812 12.355 15.723 12.100 15.491 10.070 16.220 11.711
70,19% 73,13% 71,73% 72,92% 70,92% 60,22% 69,66% 72,32%

Femininos 6.290 4.539 6.198 4.493 6.353 4.651 7.063 4.483
29,81% 26,87% 28,27% 27,08% 29,08% 27,82% 30,34% 27,68%

Taxa participação 
Absoluta

8,73% 6,90% 9,07% 6,77% 9,04% 6,82% 9,63% 6,61%

Escalões de Formação 
(até 18 anos)

15.956 11.202 16.358 11.228 16.173 11.451 17.439 10.761

75,61% 66,31% 74,62% 67,67% 74,04% 68,48% 74,90% 66,45%

2008 2009 2010 2011
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No ano de 2011 os Açores possuíram em atividade 249 clubes desportivos e 

23.283 atletas federados, o que corresponde a mais 50,9% de clubes e mais 

43,8% de atletas federados, do que a Região Autónoma da Madeira. 

Julgamos que deve merecer também uma saliência especial o fato de a taxa de 

feminização dos Açores ser sempre maior do que a da Madeira tendo mesmo 

atingido o valor mais elevado também em 2011 com 30,34%. 

Ao nível da taxa de participação absoluta esta realidade está bem refletida já 

que os Açores apresentam no final do período um valor de 9,63% enquanto a 

Madeira se fica pelos 6,61% 

No que respeita à variação do número de atletas dos escalões de formação, a 

mesma acompanha a variação global do total de atletas federados, mas 

julgamos ser importante fazer notar que o peso do conjunto desses escalões 

no total da prática, é bem importante nos Açores com valores muito próximos 

dos 75% e na Madeira mais abaixo, variando entre os 66,4% e os 68,4%. 

Esta proporcionalidade em redor dos 75%, muito importante e estável que os 

escalões de formação possuem no total de atletas federados dos Açores, 

estará certamente ligado de uma opção de desenvolvimento regional que 

privilegia o apoio à atividade de treino e competição dos escalões de formação 

também ela estável no tempo e que já em 2006 mereceu por Serpa um estudo 

de apreciação e ponderação, tendo o mesmo então afirmado nas suas 

conclusões que “o Programa de Apoio às Atividades de Treino e Competição 

dos Escalões de Formação é um importante instrumento de desenvolvimento 

desportivo porquanto contribui para a melhoria das condições gerais de 

formação desportiva, disponibiliza um apoio financeiro direto para que os 

clubes desenvolvam mais e melhor atividade formativa, é um meio de reforço 

do reconhecimento e da valorização do esforço do clube, é um meio de 

estabelecer contatos próximos com as entidades governativas e cooperar na 

orientação política específica, é uma forma de justa contrapartida pelo papel e 

ação social e desportiva que o clube desenvolve junto dos jovens e concorre 

para a melhoria da organização e gestão do clube.” Serpa. (2006, p258). 
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Observemos mais pormenorizadamente a situação relativa do número de 

atletas federados através do gráfico seguinte: 

 

Gráfico 03: Comparação da evolução do número de atletas federados na RAA 
e RAM no período entre 2008 a 2011 

 

Conforme se observa, neste indicador os Açores apresentam uma tendência 

para aumentar o número de atletas ao longo do período, um aumento de 2.181 

atletas, ou seja 10,34%, enquanto pela inversa na Madeira se verifica uma 

certa estabilização, com tendência para decrescer já que entre 2008 e 2011 

diminuem 700 atletas ou seja 4,14%. 

A variação da expressão do número de atletas federados dos escalões de 

formação é mais visível pelo gráfico que seguidamente se apresenta. 



111 

 

 

Gráfico 04: Comparação da evolução do número de atletas federados dos 
escalões de formação na RAA e RAM no período entre 2008 a 2011 

Também ao nível dos Escalões de formação e tal como o gráfico demonstra o 

comportamento de ambas as regiões é bem diverso, com predominância para 

os Açores que possuem sempre uma maior incidência destes escalões em 

números absolutos atingindo 17.439 atletas no ano de 2011 contra os 10.761 

da Madeira, ou seja, este diferencial de 6.678 atletas significa que os Açores 

possuem mais 62,1 % de atletas federados dos escalões de formações que a 

Madeira. 

Para uma mais completa comparação entre a situação das duas Regiões 

vamos agora apresentar elementos relativos ao enquadramento humano dos 

atletas, pelos diferentes tipos de agentes desportivos não praticantes. 

No quadro seguinte poderemos observar a variação ao longo do mesmo 

período relativamente ao número de treinadores, árbitros ou juizes, dirigentes e 

outros agentes, alertando-se que para o efeito e no caso dos treinadores e dos 

árbitros/juizes se utilizaram os valores disponibilizados relativos a elementos 

federados no caso dos Açores e, elementos em atividade e com formação no 

caso da Madeira, já que se deve assumir que os elementos sem formação não 

poderão ser portadores de licença desportiva. 
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Quadro 30: Comparação da evolução de alguns indicadores da demografia 
federada na RAA e RAM no período 2008 a 2011 – Agentes desportivos não 

praticantes 

 

 

Pela apreciação do quadro podemos verificar que também nestes indicadores 

os Açores possuem resultados mais expressivos em termos absolutos, o que 

naturalmente estará ligado à dimensão do número de atletas federados. 

Do lado dos Açores o aumento entre 2008 e 2011 verifica-se nas categorias de 

ténicos dirigentes e outros agentes. Enquanto que os árbitros/juizes diminuiram 

ligeiramente. 

Do lado da Madeira e nas duas categorias com registos disponiveis para a 

totalidade do período, verificou-se uma redução em ambas, mas mais 

acentuada no número de treinadores, que ao passar de 808 para 682 

apresenta uma redução de 15,6%. 

Ano

AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA

Treinadores 938 808 1.007 691 1.078 703 1.124 682
Rácio 22,50 20,91 21,77 24,01 20,26 23,79 20,71 23,74

Árbitros/Juízes 1.064 680 1.089 675 1.067 568 1.049 614
Rácio 19,83 24,84 20,13 24,58 20,47 29,44 22,20 26,37

Dirigentes 1.381 a) 1.388 a) 1.529 521 1.527 755
Rácio 15,28 a) 15,79 a) 14,29 32,09 15,25 21,45

Outros Agentes 152 a) 184 a) 213 a) 204 a)

a) Dados não disponíveis

2008 2009 2010 2011
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Gráfico 05: Comparação da evolução do número de treinadores na RAA e 
RAM no período entre 2008 a 2011 

 

Ao longo do período verificou-se um crescimento constante do número de 

treinadores em atividade nos Açores. 

Quase pela inversa, a Madeira viu reduzir o seu número de treinadores entre 

2008 e 2011 embora com essa tendencia ligeiramente contrariada no ano de 

2010. 

 

Gráfico 06: Comparação da evolução do número de árbitros/juizes na RAA e 
RAM no período entre 2008 a 2011 
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No que respeita número de árbitros/juizes constata-se uma redução entre 2008 

e 2011 em ambas as Regiões embora mais ligeira nos Açores, 1,41% enquanto 

que na Madeira reduz 9,71%. 

Outro dos elementos disponíveis de comparação entre as duas Regiões é o 

número de equipas participantes regularmente em competições nacionais, quer 

porque representam elementos de maior qualidade de participação competitiva, 

quer também pelo impato público e custos de deslocações. Vejamos então a 

comparação entre o evoluir da situação no quadro seguinte. 

 

Quadro 31: Comparação da evolução de alguns indicadores da demografia 
federada na RAA e RAM no período 2008 a 2011 – equipas participantes em 

campeonatos regionais de regularidade 

 

 

A variação ao longo desde período para o número de equipas participantes em 

competições nacionais é diferente entre as duas Regiões sendo que esteve 

estável nos Açores entre 2008 e 2010 verificando-se um aumento de 5 equipas 

no ano de 2011 a que corresponde uma variação de 11%. 

No caso da Madeira a variação mais cedo um ano já em 2010 o aumento das 8 

equipas que se verifica corresponde a mais 24%, valor que decresce logo para 

2011 para 40 equipas. 

Também aqui os Açores apresentam primazia dado que possuiram no ano de 

2011 mais 11 equipas do que a Madeira, ou seja, mais 27,5%. 

Ano

AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA

Equipas participantes em 
Campeonatos Nacionais 
de regularidade b)

46 34 46 34 46 42 51 40

b) Açores inclui equipas das "Séries Açores" sendo 22 em cada época. Madeira a partir de 2010 inclui equipas da "Série 
Madeira" sendo 12 em cada época. Madeira inclui ainda equipas de Desporto Adaptado sendo 3 em 2007, 2008 e 2011 
e  4 em 2009 e 2010.

2008 2009 2010 2011
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Este número de equipas aparece em ambos os casos influenciado pelas 

soluções organizativas das provas que sendo campeonatos nacionais de 

regularidade, possuem uma extensão territorial especifica e condicionada 

acada Região. Tratam-de “Série Açores” ou “Série Madeira” que neste caso 

envolvem competições de Futebol masculino da III divisão nacional em ambas 

as Regiões e nos Açores incluem ainda séries de Voleibol, masculino da II 

Divisão e feminino da divisão A2. 

Para terminar esta comparação entre as duas Regiões Autónomas do País, 

apresentamos agora um quadro construido a partir dos Decretos Legislativos 

Regionais que, para cada ano, aprovaram os respetivos orçamentos. 

Não se tratam de valores executados mas sim dos valores orçamentados para 

cada ano e previstos de ficarem à disposição de cada uma das estruturas da 

Administração pública regional que em cada uma delas desempenham funções 

na área do desporto quer referenciados como receita quer como despesa. 

Quadro 32: Comparação da evolução das previsões orçamentais na RAA e 
RAM no período 2008 a 2011 afetos à DRD e ao IDRAM 

 

 

Logo numa primeira observação verifica-se que os valores absolutos previstos 

para a Madeira são substancialmente mais elevados dos que os dos Açores e 

de uma forma constante ao longo do período. 

Atinge-se um maior diferencial entre eles no ano de 2011, quando a Madeira 

possui mais 17,2 milhões de euros, sendo que este ano é também aquele em 

que se verificam os valores mais baixos de todo o período e em ambas as 

Ano

AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA AÇORES MADEIRA
Orçamento global 
anual da Região 1.107.515.075 1.497.694.579 1.129.634.134 1.505.000.000 1.427.110.253 1.630.000.000 1.354.735.252 1.623.000.000

Valor global anual 
afeto ao organismo 19.832.598 34.911.242 20.808.493 35.794.134 19.120.019 34.808.737 17.447.369 34.569.888

Percentagem do 
orçamento global 
anual da Região

1,79% 2,33% 1,84% 2,38% 1,34% 2,14% 1,29% 2,13%

2008 2009 2010 2011
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Regiões. Este diferencial é altamente significativo variando entre 172% como 

valor mais baixo em 2009 e 198,1% como valor mais elevado em 2011. 

Dado que os orçamentos globais das duas Regiões são diferentes entre si, 

convém relativizar a afetação de verbas por cada uma à respetiva 

administração regional desportiva, pelo que observando o peso relativo de 

dentro do orçamento global regional ficamos com uma imagem mais clara da 

situação. 

Desta forma, continua também a ser o ano de 2011 aquele em que verifica uma 

maior diferença entre ambas as Regiões e também o menor peso relativo de 

ambas. 

Efetivamente a Madeira está seguramente à frente no peso relativo 

disponibilizado do orçamento regional para a área do desporto, com 2,13% do 

mesmo enquanto que os Açores disponibilizam 1,29% do seu orçamento 

global. 

 

 

Gráfico 07: Comparação da variação da percentagem do orçamento regional 
global previsto para afetação à administração regional da área do desporto na 

RAA e RAM no período entre 2008 a 2011 

Pelo gráfico apresentado observamos que ao longo do período em referência, 

se verificou uma diminuição do peso relativo do rçamento regional anual global 
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de ambas as regiões, afeto à administração pública regional da área do 

desporto. 

Este diminuição é mais acentuada nos Açores do que na Madeira. 
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Conclusões finais 

A Região Autónoma dos Açores através dos mecanismos constitucionais e 
legais que possui à sua disposição, tem a capacidade de autonomamente 
decidir e legislar sobre a matéria desporto, podendo dessa forma e suportada 
em opções de governação, expressas em medidas de política pública 
influenciar o rumo do seu desenvolvimento desportivo. 

É isso que se tem verificado, nomeadamente através da produção de Decretos 
Legislativos Regionais, fórmula mais elevada de produção legislação na 
Região, os quais se têm vindo a suceder numa forma assumida de 
continuidade evolutiva e que marcam para determinadas áreas um rumo 
consistente, mas que por via da posição hierárquica que ostentam condicionam 
as futuras decisões ao nível da definição das medidas de política e sua 
operacionalização pelo próprio Governo. 

Esta situação de condicionamento das opções do Governo, até eventualmente 
em face das suas opções expressas no programa de governo, não é mais do 
que uma aparente contradição, pois traduz-se afinal na expressão mais 
concreta da estabilidade governativa que se tem verificado na Região e da 
linha de continuidade evolutiva que tem sido assumida para a área do 
Desporto. 

A evolução dos indicadores disponíveis relativamente à vertente associativa do 
desporto federado, quando comparados ao longo do período e em particular 
com outros estudos mais antigos, permitem concluir por um elevado dinamismo 
e crescimento do mesmo. 

Deste facto, não estão alheias as opções de governação, traduzidas em linhas 
de continuidade nos diferentes programas de governo e a adequada 
transformação que as medidas de política, levadas à prática, estão a conseguir 
no desenvolvimento das atividades. 

Quando observados os indicadores da demografia federada e em particular os 
relativos aos praticantes federados na sua dispersão pelas diferentes ilhas, 
verifica-se que a sua expressão por todo o território regional não é ainda muito 
equilibrada, com especial referência negativa relativamente à ilha de S. Miguel, 
uma vez que a mesma possui a maior percentagem da população residente. 

O grau de correção da definição, operacionalização e implementação das 
medidas de política pública de desenvolvimento desportivo regional, aliado à 
forma transparente e explícita como as mesmas são disponibilizadas aos 
parceiros institucionais, bem como a Visão que a atual estrutura da 
administração pública regional desportiva dos Açores defende e concretiza, são 



120 

 

fatores fundamentais para a evolução que o Desporto dos Açores tem sofrido 
ao longo dos últimos anos e que se traduz por possuir uma base estrutural 
muito significativa na sua quantidade, apresentando também uma série de 
resultados desportivos de relevo e grande orgulho para todos os Açorianos. 

A prática desportiva federada nos Açores continua ao longo do tempo a ter 
uma expressão estável e significativa ao nível da atividade juvenil, indicador 
seguro do sucesso das opções assumidas de privilegiar esta vertente, quer 
pela existência de um programa estável de apoio específico à atividade de 
treino e competição dos escalões de formação do qual os clubes beneficiam, 
mas também pela influência que o modelo de determinação do apoio à 
atividade de âmbito local das entidades do associativismo desportivo tem, ao 
valorizar, discriminando positivamente, as expressões da organização 
competitiva do desporto jovem, quer através do número de atletas federados, 
quer do número de equipas. 

O compromisso público assumido pelo Governo dos Açores de incentivar a 
prática desportiva feminina teve uma concretização prática positiva, que se 
expressou no último ano pelo maior número de sempre, de atletas deste 
género e também pelo seu maior peso relativo. E isto em ano que se verifica o 
aumento do total de praticantes em ambos os géneros. 

Estamos fortemente convictos que também nesta área, a expressão de um 
princípio de discriminação positiva, implementado quer ao nível do apoio aos 
escalões de formação quer no modelo de apoio à atividade local, foi decisivo 
para o sucesso nesta área. 

Quando comparados um conjunto de indicadores entre a Região Autónoma dos 
Açores e a Região Autónoma da Madeira, verifica-se que a atividade desportiva 
associativa possui uma expressão muito mais acentuada nos Açores, apesar 
de o esforço, quer absoluto, quer relativo, do seu orçamento regional anual 
global, possuir uma expressão muito significativamente menor, do que o que se 
tem verificado na Madeira. 

Deste modo estamos convictos que será necessário dar continuidade ao 
trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito da rentabilização dos 
recursos financeiros, materiais e humanos que são colocados à disposição da 
estrutura da administração pública regional desportiva dos Açores, bem como 
dos seus parceiros institucionais intervenientes na área do Desporto federado. 

O conhecimento, a transparência e proximidade existentes entre a estrutura da 
administração pública regional desportiva dos Açores e as diferentes entidades 
do associativismo desportivo, permitirá agir de forma adequada às 
necessidades existentes e ao não comprometimento do desenvolvimento do 
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desporto Açoriano. Por outro lado, através desta forma de cooperação será 
certamente possível efetuar ajustamentos aos projetos existentes, de forma a 
adequá-los aos novos desafios, e sem pôr em causa as mais-valias já criadas 
pelos mesmos. 

A política desportiva não é uma área de intervenção social isolada e 
desenquadrada do todo da nossa vida comunitária, sendo por isso fundamental 
que se garanta a existência de uma lógica e coerência interna entre as 
diferentes áreas da governação cuja intervenção se reflete ao nível macro do 
desporto, desde a educação e formação, à juventude, ao ambiente e mar, à 
economia, ao turismo até à saúde, passando pela integração e solidariedade 
social e também pelas comunidades e relações externas. 

O trabalho e a evolução que se verificaram ao nível desportivo na Região não 
podem ser perdidos, pelo que é imperativo que se garantam as condições 
necessárias à manutenção dos resultados obtidos, relativamente à expressão e 
qualidade conseguidas nos últimos anos. 

Criar e disponibilizar condições que estimulem e potenciem o desenvolvimento 
desportivo regional, colocando-o em patamares de qualidade e excelência 
assente em fortes princípios de responsabilização individual e coletiva, como 
forma de consolidar o trabalho desenvolvido na Região ao longo dos últimos 
anos, parece-nos ser agora um desafio a assumir pelas futuras estruturas de 
governação. 

Os resultados deste conjunto de opções de desenvolvimento e de medidas de 
aplicação bem como o desenvolvimento já verificado, são merecedores de uma 
maior atenção, estudo e divulgação como forma de divulgação de modelos de 
boas práticas, passiveis de inspirarem outras realidades. 
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alteração do Decreto Legislativo Regional 21/2009/A de 2 de dezembro , 
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Desporto  – Acedido em 08 de agosto de 2012, disponível em 
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