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RESUMO 
 

 O município, como a estrutura mais próxima do cidadão, constitui-se como 

uma entidade decisiva na implementação das políticas públicas desportivas a nível 

local, com ações voltadas ao desporto como um direito consagrado na 

Constituição da República de Moçambique. 

O presente estudo teve como objetivo a análise das políticas públicas 

desportivas e dos modelos adotados para a gestão do desporto no município da 

Beira, bem como a caraterização do movimento associativo local. Para tal, 

recorremos à metodologia de natureza qualitativa, através da aplicação de 

entrevistas aos responsáveis pelo desporto no município, e de natureza 

quantitativa, através da aplicação de questionários às associações provinciais e ao 

Clube Desportivo do Ferroviário da Beira. Os resultados tiveram por base a 

análise do conteúdo das informações das entrevistas e da estatística descritiva 

dos dados do questionário.  

Os resultados do nosso estudo sugerem que (i) a política desportiva do 

município assenta na organização e coordenação de atividades desportivas em 

conjunto com os núcleos desportivos, onde a principal atividade promovida é o 

futebol e a realização de alguns eventos como a Maratona Municipal e o Torneio 

alusivo ao dia 20 de agosto; (ii) em relação ao movimento associativo, a fundação 

dos clubes desportivos vai desde 1924 até 2009, sendo o Clube Ferroviário da 

Beira o mais antigo e o que tem maior número de praticantes; (iii) por sua parte, a 

fundação das associações vai desde 1924 a 1999, sendo a Associação Provincial 

de Basquetebol a mais antiga; estas associações organizam atividades 

desportivas respeitando o calendário desportivo nacional e dirigem-se aos 

escalões mais jovens; por último (v), concluímos também que em ambas as 

entidades existe pouca qualificação técnica dos recursos humanos envolvidos na 

promoção e no desenvolvimento de atividades desportivas. 

 

Palavras-chave: GESTÃO DESPORTIVA; POLÍTICAS DESPORTIVAS; GESTÃO 

MUNICIPAL; ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO. 
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ABSTRACT 
 

 The municipality, as the closest structure to the citizen, it is a crucial entity in 

the implementation of sports public policies at local level, with actions directed to 

sport as a right enshrined in the Constitution of the Republic of Mozambique. 

The present study had as its objective the analysis of the sport public 

policies and the models adopted for the management of sport in the city of Beira, 

as well as the characterization of the associative movement. To do this, we have 

used the methodology of qualitative nature, through the application of interviews to 

the responsible for sport in the municipality, and of quantitative nature, through the 

application of questionnaires to the regional associations and also to the Sport 

Club Ferroviário da Beira. The results were based on analysis of the information 

content of the interviews and the descriptive statistics of questionnaire’s data. 

The results of our study suggest that (i) the sports policy of the municipality 

is based on the organization and coordination of sport activities in conjunction with 

the sport nuclei, where the main promoted activity is football and some events such 

as the Municipal Marathon and the Tournament allusive to August 20th; (ii) in 

relation to the associative movement, the foundation of sport clubs goes from 1924 

to 2009; the Sport Club Ferroviário da Beira is the oldest and the one that has a 

greater number of practitioners; (iii) on its hand, the foundation of associations 

goes from 1924 to 1999; the Regional Basketball Association is the oldest; these 

associations organize sport activities respecting the national sport calendar and 

are addressed to a younger population; finally (v), we conclude that in both entities 

there is little technical qualification of the human resources involved in the 

promotion and in the development of sport activities. 

 

Keywords: SPORT MANAGEMENT; SPORT POLICIES; MUNICIPAL 

MANAGEMENT; SPORT ASSOCIATION MOVEMENT.  
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1.1. Enquadramento e delimitação do problema 

 

O desporto nas sociedades antigas ocupou um papel fundamental 

assumindo-se como um meio laboral, de recreação e de educação do ser humano, 

com a finalidade de aumentar as potencialidades do homem como ser vivo. O 

fenómeno desportivo atravessou séculos, em formas e modelos mais ou menos 

codificados, elaborados e organizados, ressurgindo no início do século XX e 

desenvolvendo-se flamejante e exponencialmente no seu decurso, sobretudo a 

partir dos anos 50, momento a partir do qual foi alastrando consigo todas as 

idades, grupos, estatutos sociais e culturais (Bento & Bento, 2010). 

Com o passar dos séculos, as sociedades foram mudando a sua forma de 

organização, passando da fase das tribos às atuais formas de organização. O 

desporto também seguiu a mesma linha de evolução, passando da sua forma de 

organização tradicional (clubes, federações e associações) – onde os critérios de 

acessibilidade supunham condições prévias, as quais tinham que ver, sobretudo, 

com avaliações de qualidade na prestação desportiva – a modelos mais 

abrangentes e inclusivos, transportando uma dinâmica portadora de outros 

valores, motivações e comportamentos no plano de exercício corporal, do 

rendimento desportivo e da simples manutenção física (Constantino, 1999). 

 Como consequência destas transformações, o desporto passou a ser um 

direito para todos os cidadãos, independentemente da idade, classe social, sexo 

ou capacidade de rendimento. O sistema desportivo necessitou assim um 

reordenamento político-administrativo e uma interpretação do desporto enquanto 

direito do cidadão, tarefa para a qual, em muitos casos, não se têm condições e, 

muito menos, vontade de cumpri-la.  

 Em Moçambique, as atividades desportivas estão consagradas no artigo 

93º, nº 1, da Constituição da República (CRM) como um direito para todos os 

cidadãos. Para tornar este direito uma realidade, e o mais abrangente possível, 

houve necessidade de descentralizar a administração do sistema desportivo de 

modo a concretizá-lo mesmo nos locais mais recônditos, daí que a criação dos 
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municípios como órgãos representativos do governo a nível da administração 

local1 permitiu a prossecução dos objetivos governamentais, facilitando assim o 

acesso dos cidadãos a serviços de utilidade pública como é o caso das atividades 

desportivas.  

Como bem afirma Pereira (2009), o Estado tem no poder local, em 

particular nas câmaras municipais, órgãos com atribuições e competências 

fundamentais para a prossecução da sua missão, isto é, servir os cidadãos e as 

organizações, dar boas respostas às aspirações, necessidades e motivações e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. É este papel 

importante e insubstituível que o Estado, através do desempenho dos 

governantes, dos organismos da administração pública central, dos eleitos 

regionais e locais, e da administração autárquica, tem de continuar a realizar 

eficazmente e da melhor forma possível. 

Esta afirmação é secundada por Gallardo Guerrero e Jiménez Gómez 

(2004) quando afirmam que a administração local é a mais próxima do cidadão, a 

que melhor conhece as suas necessidades e, em consequência, a que deve 

prestar o maior número de serviços desportivos ao público em geral.  

Esta realidade, em Moçambique parece não ser patente em muitos casos 

de administração local. Esta inquietação, a nossa atividade enquanto profissionais 

do desporto e as fortes motivações pessoais em querer aprofundar na teoria e na 

prática os conhecimentos e modos de intervenção do governo a nível local em 

matéria de políticas desportivas – neste caso, num estudo centrado no município 

da Cidade da Beira – levaram-nos à seguinte questão de partida para a 

prossecução deste trabalho:  

 

 Qual é a realidade do Município da Cidade da Beira no que diz respeito à 

política desportiva e à gestão do desporto local? 

                                                           
1
   Lei n

0
 2/97 de 18 de fevereiro publicada no Boletim da República, I serie nº 7, 2º Suplemento, 1997, a qual 

determina o quadro jurídico-legal para a implantação das Autarquias Locais.  



 

5 

 

1.2. Objetivos 

 

De modo a manter uma linha coerente durante a pesquisa, traçamos como 

principal linha orientadora o seguinte objetivo geral:  

 Analisar a política desportiva e os modelos adotados para a gestão do 

desporto no Município da Beira. 

Para dar cumprimento ao objetivo geral, traçamos os seguintes objetivos 

específicos: 

 Conhecer as linhas orientadoras subjacentes à política desportiva municipal 

no fomento às atividades desportivas junto dos responsáveis políticos;  

 Identificar e classificar a oferta desportiva do Município, bem como as 

instalações desportivas existentes; 

 Caraterizar o movimento associativo local e a política encetada pelo 

Município para o seu apoio. 

 

1.3. Relevância do estudo 

 

Estudar as políticas públicas não se revela tarefa fácil dado que estas são 

consideradas o setor chave para o desenvolvimento de um país, pois é através 

delas que são elaboradas todas as diretrizes político-estratégicas dos governos 

referentes aos planos a executar, quer sejam anuais, bienais ou quinquenais. Esta 

tarefa torna-se mais complexa quando se trata de políticas públicas desportivas, 

um setor que sempre foi visto pelos decisores políticos como uma área 

complementar às outras ou simplesmente como uma área de espairecimento 

depois de grandes jornadas laborais. 

Hoje em dia, é reconhecido pelos governos da maioria dos países que, o 

desporto – tal como a saúde, a educação, e a segurança social –, constitui um 

direito cuja satisfação o Estado deve procurar assegurar, nomeadamente quando 
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se trata de desenvolver uma política de promoção social numa sociedade em que 

são grandes e diversas as disparidades sociais.  

O desporto, pelo seu valor intrínseco, tem vindo a ser considerado, cada 

vez mais, um bem para todas as pessoas que o praticam. Com o evoluir da 

sociedade tem-se tornado um importante meio para a obtenção de outros fins e 

benefícios, designadamente de natureza biológica, psicológica e social (Pereira, 

2009; Pires, 1996). 

 Acompanhando o pensamento de Ricardo e Viñas (2012), o desporto 

evoluiu a grande velocidade nas últimas décadas: novos segmentos de população 

acedem à prática desportiva e novos tipos de práticas estão a ser desenvolvidas 

com novas modalidades desportivas. Em definitiva, a prática desportiva evoluiu, 

desde o desporto de competição, a uma prática orientada à aquisição de hábitos 

de vida saudáveis com o objetivo de ter uma maior qualidade de vida. É esta 

evolução onde a administração pública em geral deve considerar que a prática 

desportiva excede a competência exclusivamente privada para converter-se de 

interesse público.  

 Atualmente, o desporto municipal assume, simultaneamente, 

responsabilidades num espetro de intervenção próprio no sistema desportivo, 

diferente da escola, do clube e da associação, um papel de parceiro vital para a 

sustentabilidade destes subsistemas (Almeida, 2012). Efetivamente, os municípios 

têm sido as entidades catalisadoras do desenvolvimento desportivo local por 

excelência e os que têm assumido no panorama nacional maior protagonismo no 

desenvolvimento desportivo das últimas três décadas (Carvalho et al, 2012). 

 A globalização é um fenómeno que nos acompanha diariamente a todos e 

que nos ajuda a ter um melhor desempenho. Por isso, ao nível das autarquias, a 

expressão "Pensar global e agir local", faz agora muito sentido pois, atualmente, 

com grande facilidade, cruzam-se experiência e acesso a práticas realizadas 

noutros países e em diferentes contextos culturais e realizam-se intercâmbios que 

possibilitam a todos o despertar para novas realidades e novas necessidades 

(Pereira, 2012). 
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 A procura da satisfação das necessidades desportivas não é 

exclusivamente assunto dos países desenvolvidos ou de zonas urbanas de maior 

dimensão ou concentração. Claramente, nos países desenvolvidos, as 

oportunidades conferidas à prática desportiva são maiores em relação às 

oferecidas nos países em vias de desenvolvimento. Porém, hoje assistimos a um 

desporto globalizado que faz parte do estilo de vida das sociedades, o que exige a 

criação de condições para a sua satisfação aos poderes públicos centrais e locais.  

 Em Moçambique, a investigação no campo das ciências do desporto tem 

vindo a ser realizada envolvendo, normalmente, os domínios do crescimento 

somático, da composição corporal, da aptidão física, da atividade física e da 

biomecânica, olvidando outras áreas de pesquisa, como é o caso das políticas 

desportivas, sejam elas públicas ou privadas, ou da gestão desportiva. Assim, 

reclama-se a investigação da realidade moçambicana nestes domínios tão 

carentes de estudo.  

 A presente dissertação, para além de ser pioneira no seu objeto de 

pesquisa, pretende ser um contributo que possa permitir uma melhor perceção da 

influência das políticas públicas desportivas para a promoção e o desenvolvimento 

desportivo a nível local e também nacional.  

 Especificamente para a Cidade da Beira, este estudo será o primeiro que 

envolverá o associativismo desportivo local e a Direção Municipal da Juventude e 

Desporto, pelo que ansiámos humildemente que contribua para uma melhor 

interpretação e perceção da importância das políticas públicas desportivas – 

desde a sua elaboração até à sua implementação – para o desenvolvimento 

desportivo local. Esperamos também que esta investigação sirva de base 

inspiradora para estudos ulteriores a nível local e nacional. 
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1.4. Estrutura da dissertação 

 

 No que diz respeito à estrutura da presente dissertação, após a introdução, 

apresentamos três capítulos, seguidos das principais conclusões e limitações do 

estudo, referências bibliográficas e anexos. 

 No primeiro capítulo apresentamos a fundamentação teórica, onde são 

abordados os conceitos de desporto, política, políticas públicas e políticas públicas 

desportivas, o enquadramento do desporto nos textos internacionais e nacionais, 

os modelos mais utilizados para a gestão do desporto municipal, a caraterização 

geral do país, assim como a situação do desporto desde a época colonial até a 

atualidade, terminando com uma breve caraterização da Município da Cidade da 

Beira, local onde foi realizado o estudo. 

 O segundo capítulo é dedicado à descrição da metodologia usada para a 

consecução do respetivo estudo, referindo-nos aos participantes, aos instrumentos 

utlizados para a recolha de dados e aos procedimentos para a respetiva análise. 

 Já no terceiro capítulo fazemos uma apresentação e discussão dos 

resultados e a interpretação dos discursos dos entrevistados. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
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1. DESPORTO 

 

 O desporto, enquanto fenómeno social, esteve sempre presente nas fases 

da evolução da sociedade, o que explica as motivações para o seu estudo. Neste 

aparte, interessa-nos perceber as várias interpretações feitas progressivamente 

para este fenómeno, assim como a sua função social. 

 

 

1.1. Conceito de desporto 

 

 Parlebas (2008) define o desporto como todo o género de exercícios ou 

atividades físicas que têm por fim a realização de uma performance e cuja 

execução repousa essencialmente sobre um elemento definido: uma distancia, um 

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

adversário e, por extensão, o próprio desportista.  

 Pierre Coubertin (1934), apud Pires (2007), definiu o desporto como um 

culto voluntário e habitual de exercício muscular intenso suscitado pelo desejo de 

progressão e não hesitando em ir até ao risco. 

 Costa (1997) define o desporto como 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, sendo o desporto uma prática cultural intrínseca ao ser 

humano, tem-no acompanhado ao longo da sua evolução. 

 Por sua parte, Pires (1996) considera o desporto uma realidade social que 

cruza as mais diversificadas áreas das atividades humanas, quer elas sejam de 

cariz profissional, educacional ou de recreio, ou relativas à saúde das populações. 

Este autor afirma ainda que, cada vez mais, o desporto é olhado como um produto 

e um serviço geradores de educação, cultura, lazer e economia no quadro da 

organização social dos países. Quer queiramos, quer não, deixou de ser 
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instrumento exclusivamente de ordem pedagógica a funcionar num circuito 

fechado ao serviço das escolas e dos professores, para passar a ser uma 

atividade de significativo valor económico, social e político no quadro das decisões 

que devem presidir as estratégias de desenvolvimento dos países. 

 O desporto é muito mais do que um mero divertimento lúdico ou uma 

simples atividade física. É uma exigente filosofia e pedagogia da existência que 

afirma que o homem tem que se cumprir em todos os campos e áreas do seu 

labor, não sendo dispensado de transcender e humanizar também pelas 

performances corporais. É um meio humildemente tentativo e pertinaz de enxergar 

e inventar o Homem e de perseguir o sentido da vida (Bento & Bento, 2010). 

 

1.2. Função social do desporto 

 

 Na sociedade atual é incontestável a importância atribuída ao desporto, 

pois vivemos tempos em que se valoriza cada vez mais a cultura do tempo livre. 

Evidentemente, as formas de ocupar o tempo livre são variadas, mas o desporto 

tem, sem dúvida, um importante papel social a desempenhar. 

 Sarmento (2009) explica que o desporto moderno é visto como um meio de 

aglutinação e consolidação social através da prática desportiva organizada, uma 

vez que desenvolve os conceitos básicos da vida em comunidade, como o 

respeito pelas regras, o trabalho em equipa, o voluntariado, a superação, o apoio 

aos desfavorecidos, e a luta por níveis mais evoluídos e por uma saúde pública 

cada vez mais efetiva. 

 O desporto é um dos fenómenos sociais que acompanha o 

desenvolvimento e a internacionalização do capitalismo, alastrando-se a partir da 

Europa pelo mundo fora, constituindo um movimento de mundialização 

(Constantino, 2006). 

 Bento e Bento (2010) consideram que participar no desporto é participar na 

construção de pessoas e identidades cujo ego é sempre um espírito incarnado, 

uma tatuagem corpórea da alma. Ocupamo-nos da apropriação e irradiação de 
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símbolos, mitos e ideias através de desempenhos corporais, pois o desporto é um 

dos fatores de exaltação da humanidade e da sua maestria em canalizar as forças 

primárias e rasteiras da nossa natureza para fins que nos engrandecem e 

enternecem.  

 O desporto é veículo universalmente reconhecido de aproximação entre os 

povos. Constitui-se como um código de comunicação tão espontâneo como eficaz, 

potencialmente mobilizador do desenvolvimento, da afetividade, expressividade, 

disciplina, criação de valores éticos e estéticos, e hábitos de higiene, entre outros 

(Sérgio, 2001). 

 As características do desporto, seja ele de carácter competitivo ou não, 

favorecem o aparecimento de uma forma rápida e consistente de comportamentos 

ajustados socialmente, tanto no seio da própria atividade como fora dela, para 

além de desencadear um ajustamento de comportamentos e rotinas de vida nos 

membros do agregado familiar dos praticantes. Por isso, o desporto, sem ser a 

fórmula mágica para a inserção social é, com certeza, um meio de inclusão 

(Costa, 1987). 

 O desporto contra outros seres iguais a nós é um desporto onde a ética 

desportiva encontra maior espaço de relevo, pois confrontam-se feitios humanos 

que merecem ser estudados. É quase impossível dissociar função social da ética, 

pois muitos dos desportistas têm que lidar com ela, já que estabelecem contactos 

com vidas humanas. Aqui, o desporto é muito mais que uma atividade (McIntosh, 

1974). 

 O desporto tem uma função social de interligação entre as pessoas, de 

respeito pelo próximo, pelo adversário, de convivência e de ética pela vida que 

compete connosco. Logo, o desporto alia-se à função social dado que fomenta a 

relação entre os indivíduos, entre os atletas, entre os adeptos e entre as massas. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS DESPORTIVAS 

 

2.1. Conceito de política 

 

Neste aparte abordaremos o conceito de política apoiando-nos nas 

referências de diversos autores e peritos no assunto. 

O conceito de política deriva de uma reflexão muito antiga. Importa, por 

isso, proceder à sua delimitação conceptual, cientes de que, até hoje, não foi 

possível decantar uma opinio communis universal, ou sequer maioritária, sobre a 

mesma (Pires, 1998). 

O sentido da palavra política é expresso pelo termo policy em inglês e essa 

dimensão de política é a mais concreta e a que tem relação com orientações para 

a decisão e a ação (Secchi, 2012). Este autor considera ainda a política como 

forma de organizar a sociedade em seus diversos âmbitos e cuja finalidade é 

manter a ordem pública, a defesa do território nacional e o bem social da 

população. 

O termo política nasce na Grécia não como substantivo, mas sim como 

adjetivo, para qualificar aquilo que é próprio à polis (politikós), e por isto engloba “o 

que se refere à cidade”, como o “urbano”, o “civil”, o “público” e mesmo o 

“sociável”. A política parece que qualifica o espaço comum formado pelas relações 

entre as pessoas, a polis, mais do que a cidade (no sentido atual do termo). A 

política corresponde à comunidade, ao espaço dividido pelas pessoas e, por isto, 

pertencente a todas as pessoas (Bobbio, 2003). 

O mesmo autor define a política como uma atividade humana que tem por 

objetivo a conquista, a manutenção, e o exercício do poder no âmbito do estado. 

Como critério aproximativo poderá aceitar-se o “poder” como a possibilidade de 

eficazmente impor aos outros o respeito da própria conduta ou de traçar a conduta 

alheia. 

Na Antiguidade Clássica encontramos os escritos de Aristóteles quem, por 

sua vez, considerou a política como a ciência mais suprema na qual as outras 
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ciências estão subordinadas e nela se baseiam e que têm como tarefa investigar a 

melhor forma de governo e instituições capazes de garantir a felicidade coletiva 

(citado por Weffort, 1991). 

 

2.2. Políticas públicas  

 

No campo da investigação social constata-se um grande aumento do 

interesse pelo estudo das políticas públicas ou, em outras palavras, da ação das 

autoridades públicas no seio da sociedade (Burriel i Paloma, 1992). As políticas 

públicas são o estudo do como, do porque e com que efeito os governos 

prosseguem cursos de ação e inação (Heidenheimer, Hugh & Adams, 1990).  

Não obstante, na literatura especializada sobre o tema, não há consenso 

quanto à definição do que são políticas públicas. Secchi (2012) considera as 

políticas públicas como diretrizes elaboradas para enfrentar um problema público 

e possui dois elementos fundamentais: intencionalidade pública e resposta a um 

problema público; em outras palavras, a razão para o estabelecimento de políticas 

públicas é o tratamento ou resolução de um problema entendido como 

coletivamente relevante. 

As políticas públicas são um conjunto de ações intencionais empreendidas 

por um ou grupo de atores orientadas a abordar um problema ou situação 

preocupante (Anderson, 2009). Este autor agrega que as políticas públicas são 

tomadas por um grupo de autores, já que estas são regularmente resultado de 

múltiplas decisões tomadas por atores no marco governamental, implicando a 

existência de poderes e níveis que respondam por um setor.  

Silva e Bassi (2012) consideram as políticas públicas uma combinação de 

recursos que permitem inferir na transformação de uma realidade social a partir da 

intervenção do Estado em determinado local com um propósito coletivo e em 

benefício da sociedade. 

 Jenkins (1978) define políticas públicas como o conjunto de decisões 

interrelacionadas tomadas por um ator ou grupo de atores políticos relativas à 
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seleção de objetivos e aos meios de os alcançar no contexto de uma determinada 

situação na qual estas decisões deveriam, em princípio, estar sob o poder de 

alcance desses atores.  

Nesta linha de pensamento, encontramos a reflexão de Brooks (1989) que 

afirma que as políticas públicas são o quadro geral das ideias e valores no qual 

são tomadas as decisões e a ação ou inação adotada pelos governos em relação 

a alguma questão ou problema. A sua implementação depende da capacidade 

financeira, gerencial e técnica necessárias para a sua realização dentro do 

programa do governo. 

Correia (2009) define as políticas públicas como tudo aquilo que os 

governos decidem fazer ou não fazer. As mesmas carecem de intervenção 

governamental ao ponto de podermos afirmar que há convergência suficiente 

relativamente ao fato de serem consideradas públicas quando derivam da 

responsabilidade dos governos e/ou das autoridades locais em prol de um 

objetivo.  

Como podemos constatar, não existe uma única forma de definir ou abordar 

as políticas públicas. Cada conceito enfatiza uma dimensão particular das 

mesmas e, ao deixar de fora alguns elementos para a sua conceitualização, os 

conceitos podem apresentar limitações analíticas, isto porque as políticas públicas 

são um fenómeno complexo que, para o seu estudo, é necessário delimitar o setor 

em análise, sendo, para o nosso caso, as políticas públicas desportivas. 

 

2.3. Políticas públicas desportivas 

 

 As relações entre a política e o desporto são historicamente muito recentes. 

O contributo pioneiro nesta matéria é atribuído a Meynaud que no seu livro 

intitulado “A política e O desporto”, datado de 1966, disseca o desporto como 

elemento fundamental de democratização, traduzindo, desta forma, o peso político 

deste setor (Januário, 2011; Constantino, 2006). 
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 O desporto assume-se como um instrumento estratégico utilizado das mais 

variadas formas pelos governos centrais dos vários países. Contudo, pode e deve 

ser utilizado pelas estruturas políticas de outra dimensão. As relações que o 

desporto tem vindo a estabelecer com o sistema social têm-se vindo a tornar, 

igualmente, cada vez mais complexas por motivos que se relacionam com as 

próprias decisões de políticas nacionais ou internacionais dos países (Pires, 

1996).  

 Correia (2009) afirma que os responsáveis pela criação de políticas 

públicas desportivas devem atuar em concordância com o seguinte princípio 

matriz: “Pensar e atuar no domínio desportivo com a intenção essencial de 

melhorar os níveis de acesso continuado dos cidadãos à prática do desporto”. 

 Pires (1989) considera que as políticas públicas desportivas são um 

dispositivo que tem como objetivo organizar a dinâmica dos múltiplos aspetos 

específicos da sociedade desportiva, em função da teia de relações que devem 

estrategicamente ser estabelecidas para a obtenção dos objetivos inicialmente 

determinados, em função de um quadro de princípios.  

 As políticas públicas, quando se situam no domínio da promoção de 

atividades desportivas, denominam-se políticas públicas desportivas e, quando 

estas se desenvolvem a nível local, apelidam-se de políticas desportivas 

municipais (Burriel i Paloma, 1992).  

 Referimo-nos às políticas públicas desportivas quando nos reportamos às 

decisões e medidas tomadas pelo município com o intuito de promover, orientar, 

apoiar e regular o processo de desenvolvimento desportivo. Para ser real, carece 

também do envolvimento ativo, participado e comprometido dos munícipes e do 

associativismo local (Januário,2011). 

 As políticas públicas desportivas requerem a conjugação de diversas 

políticas públicas em áreas que se encontram imbricadas ao objetivo do bem-estar 

da pessoa humana em todos os seus sentidos (Chemin, 2008). Esta autora 

considera ainda que, as políticas públicas desportivas bem formuladas e 

concretizadas pelos municípios, contribuem para uma restruturação qualitativa da 
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relação da pessoa com o seu tempo e com o seu estilo de vida, com atitudes que 

levam a ganhos significativos para a vida de um maior número de habitantes. 

 

2.4. O município e as políticas públicas desportivas 

 

 O município é uma entidade local básica na organização territorial do 

estado. Os seus elementos integrantes são o território, a população e a sua 

organização. Tem personalidade jurídica e plena capacidade para obrar no 

cumprimento dos seus fins, segundo o princípio básico da sua autonomia no 

exercício das suas funções dentro do marco legal vigente (Gallardo Guerrero & 

Jiménez Gómez, 2004). As autarquias locais têm como função a representação do 

Estado ao nível local para a administração e o desenvolvimento do respetivo 

território e contribuem para a integração e unidade nacionais, e ainda para a 

realização de tarefas e programas económicos, culturais e sociais de interesse 

local e nacional.  

Neste sentido, a colaboração efetiva a nível local é a chave para o êxito. O 

esforço que permite e encoraja a atividade desportiva requer a cooperação do 

planeamento urbano, da habitação, da saúde pública, dos serviços sociais e da 

educação, bem como do setor privado e do voluntariado (Edwards & Tsouros, 

2006). 

As autarquias são as entidades que mais próximas estão do cidadão, pelo 

que devem, de maneira geral, estabelecer as devidas correções no Sistema 

Desportivo, criando as condições de acesso à prática desportiva para a 

generalidade das pessoas. As autarquias não devem ser meras estruturas 

repetidoras a nível local dos erros e dos excessos que são cometidos a nível 

nacional (Pires, 1996).  

Os municípios são as estruturas que com maior dinamismo realizam uma 

função de promoção e desenvolvimento material da prática desportiva e que se 

tornaram nos máximos gestores do desporto no sector público (Delgado Lacoba, 

2005).  
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O município, como órgão de administração pública mais próximo do 

cidadão, é o conhecedor mais direto da realidade desportiva existente no seu 

âmbito territorial e é quem recebe as demandas dos cidadãos. Neste sentido, 

Pereira (2009) afirma que o Estado tem, no poder local, em particular nas câmaras 

municipais, órgãos com atribuições e competências fundamentais para a 

prossecução da sua missão, isto é, servir os cidadãos e as organizações, dar boas 

respostas às suas aspirações, necessidades e motivações e ainda contribuir para 

a melhoria da qualidade de vida das pessoas.    

Edwards e Tsouros (2006) afirmam que a promoção da atividade desportiva 

requer o envolvimento e a cooperação de todos os níveis e setores 

governamentais (nacional, regional e local), como o estabelecimento de papéis e 

comprometimentos claros em cada um dos níveis. Estes autores salientam que os 

governos locais desempenham um papel crucial no desenvolvimento e na criação 

de ambientes e oportunidades favoráveis à atividade desportiva e à vida ativa. 

Para Carvalho (1994), a política desportiva municipal tem de partir da 

realidade local, mas erguendo as suas formas de ação sobre a base de uma 

conceção moderna e humanizadora da prática desportiva.  

 O mesmo autor afirma que uma política desportiva municipal estruturada 

em bases ou convicções políticas deve estar centrada numa lógica de “serviço 

público” para ter um verdadeiro significado e ser coerente. O Plano de 

Desenvolvimento Desportivo Municipal deve estar sustentado nas seguintes 

quatro questões-chave: (i) quais os objetivos prioritários; (ii) quais os meios; (iii) 

qual a dotação orçamental; (iv) qual a lógica: serviço público ou 

autofinanciamento. 

 Pires (2007) defende que uma política desportiva conduzida a nível local 

passa pela criação de condições para que a generalidade da população, desde 

que o deseje, tenha acesso a atividades físicas e desportivas. Refere serem 

necessários (i) quadros teóricos de suporte alternativos ao modelo dominante; (ii) 

a idealização de novas políticas; e (iii) a responsabilização dos decisores pelas 

opções tomadas. Adverte para o facto de, ainda que uma política de curto prazo 
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possa aparentemente ser bem-sucedida, se na sua origem não se previu um 

levantamento prévio e científico da realidade, os seus resultados poderão 

justificar-se simplesmente na aleatoriedade.  

 Nunes (1999) afirma que os objetivos de uma política desportiva municipal 

passam obrigatoriamente por:  

a. Promover a utilização válida de tempo livre de cada indivíduo do ponto de 

vista individual e social, tomando em consideração os diferentes setores da 

população na perspetiva do desenvolvimento sociocultural, quer se trate de 

formas competitivas em diferentes níveis, quer através de outras formas 

diferenciadas não competitivas; 

b. Estimular a realização de atividades desportivas de rendimento; 

c. Fomentar as atividades físicas e desportivas de vincada internacionalidade 

formativa em íntima relação com o sistema educativo, integrando todas as 

crianças e jovens durante todo o período do seu crescimento; 

d. Promover a realização de atividades físicas e desportivas dirigidas a grupos 

especiais da população, sob formas diferenciadas, em que podem ser 

concomitantes as atividades recreativas, competitivas e de rendimento; 

e. Apoiar, sob todas as formas possíveis, o associativismo local, 

considerando-o como um fator decisivo no desenvolvimento do concelho; 

f. Contribuir para a criação de bases materiais (instalações e equipamentos) 

da prática sob todas as formas, procurando definir um planeamento local 

diretamente integrado no plano diretor municipal; 

g. Promover a mais ampla ação de coordenação que garanta a rentabilidade 

das ações e uma maior e mais profunda participação de um maior número 

de instalações na definição do plano de desenvolvimento desportivo 

municipal; 

h. Promover a organização de projetos de atividades que possam fornecer 

respostas adequadas às necessidades dos grupos da população que não 

se encontram integrados em qualquer tipo de instituições ou tenham 

especiais dificuldades de integração. 
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 As autarquias deverão prestar o maior número de serviços desportivos ao 

público em geral e estabelecer canais de comunicação capazes de ajudar a todos 

os cidadãos ao acesso à prática desportiva de acordo com as orientações 

existentes (Delgadinho, 2011). 

 Nesta linha de pensamento, Graziano, Pessula e Tembe (2008) afirmam 

que existe a necessidade de as câmaras municipais oferecerem programas 

desportivos que incluam atividades que possam permitir melhorar a condição 

física sem esforço excessivo e que divirtam ou incrementem a dinâmica de grupo, 

contendo simultaneamente exercícios físicos e lúdicos, a fim de satisfazer o gosto 

pelo desporto e a qualidade inerente de quem procura desenvolver uma atividade 

desportiva. 

 Já Burriel i Paloma (1992) considera que a política desportiva municipal é 

um processo em contínua interação em que a administração local realiza uma 

atuação mediante a prática ou implementação de decisões tomadas pelo poder 

político, as quais conduzirão a resultados e, em consequência, a um impacto 

determinado, podendo ser:  

a) Políticas de base: Destinam-se à criação de oportunidades de 

prática desportiva adequada ao maior número possível de cidadãos. 

Têm assim preocupações de generalização da prática desportiva. 

Procuram a constituição de um leque diversificado de oferta de 

atividades desportivas de modo a responderem às diferentes aspirações 

e desejos dos cidadãos, contrariando a lógica de exclusão em que as 

políticas de elite são baseadas. Utilizam o desporto como instrumento 

de qualidade de vida, de formação de base dos praticantes e dirigem-se 

a quase todos. Contudo, a adequação destas políticas obriga a que a 

evolução do praticante, no sentido de alcançar prestações de alto nível, 

seja também prevista no exercício destas políticas para não impedir a 

sua ambição legítima.  
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b) Políticas de elite: Destinam-se fundamentalmente a apurar um 

conjunto de atletas de alto nível de um país, de uma região ou de uma 

autarquia, e canalizam a maior parte dos recursos destinados ao 

desporto para o cumprimento deste objetivo. Utilizam diversos 

processos tendentes à deteção de talentos, à sua promoção e 

canalização para altos níveis de competição. O recrutamento dos 

praticantes faz-se necessariamente junto do nível competitivo inferior, 

selecionando os melhores, os mais capazes, aqueles que têm um nível 

prestativo da qualidade mais alta. O instrumento organizativo mais 

utilizado para dar cumprimento a esta intenção pela base, tem sido a 

figura dos torneios de captação. Após o recrutamento, o processo 

seletivo continua através da formação e do aperfeiçoamento, no intuito 

de desenvolver o potencial dos praticantes identificados com essas 

características.   

 Uma política desportiva municipal deve estar centrada em diretrizes claras 

e num desporto que privilegia o desenvolvimento integral do ser humano, a sua 

inclusão e o seu bem-estar social. As autarquias devem preocupar-se com uma 

política desportiva abrangente dirigida essencialmente à criação de oportunidades 

de prática desportiva adequada ao maior número possível de cidadãos, tendo 

assim, como uma das principais preocupações, a generalização da prática 

desportiva (Pires, 1989; Cunha, 1997). 

 

2.4.1. Principais áreas de intervenção das autarquias 

 

 Nos tempos atuais, assistimos a um desporto que deixou a sua forma 

tradicional, aquela que privilegiava os mais aptos e habilidosos, para tornar-se 

numa atividade ao alcance de todos e que pode ser praticada em grupos, coletivos 

ou individualmente. Nos últimos 30 anos, a oferta de produtos e de serviços 

desportivos cresceu de forma excecional. A década de 1980 foi a época da 

diversidade, a partir da qual se proporcionou, de maneira geral, um fácil acesso a 
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uma enorme variedade de práticas desportivas. Este crescimento começou a fazer 

parte dos hábitos de vida do dia-a-dia dos cidadãos, não só como praticantes, mas 

também como consumidores de atividades desportivas, produtos desportivos, 

serviços, espetáculos, e instalações formais e informais (Pires, 1996).  

 O desporto nunca foi – nem é, e dificilmente alguma vez será – uma das 

principais prioridades para a generalidade das câmaras municipais. Contudo, o 

desporto tem vindo a conquistar relevo no leque das prioridades de muitas 

câmaras municipais uma vez que se trata de uma área cada vez mais valorizada 

socialmente, com impactos positivos na saúde, e tratada como instrumento de 

promoção turística com elevada repercussão mediática, fatos que têm exigido um 

investimento em profissionais, equipamentos, programas e eventos desportivos, 

refletindo o sentimento existente nos decisores políticos de que este setor tem 

tanta importância como outros (Pereira, 2009). 

 A missão das câmaras municipais em matéria de desporto é criar, melhorar 

e aumentar as condições de acesso da população à prática do desporto (Pereira, 

2009). Este autor salienta que as realidades (condicionantes territoriais e recursos) 

são díspares de município para município, e que é aceitável a existência de 

diversas práticas assentes em diferentes ideias de abordagem e desenvolvimento 

do desporto, pelo que considera que as câmaras municipais têm as seguintes 

áreas de intervenção no domínio do desporto:  

 Ordenamento territorial em termos de equipamentos e espaços desportivos; 

 Estabelecimento de parcerias e apoio ao associativismo; 

 Desenho de programas e atividades desportivas; 

 Promoção do desporto para todos; 

 Relacionamento com o sistema educativo: desde sempre existiu uma 

relação umbilical entre o desporto e o sistema educativo, assim como entre 

este e as câmaras municipais. Um bom relacionamento e cooperação entre 

as câmaras municipais e o sistema educativo são fundamentais em 

qualquer política de desenvolvimento local, pois uma boa articulação e uma 

colaboração estreita entre as câmaras municipais e os estabelecimentos de 
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ensino contribuirão para o aumento da participação desportiva e para a 

rentabilização da utilização dos equipamentos desportivos existentes;  

 Formação, estudos e apoio documental: elaboração da Carta do 

Associativismo Desportivo, da Carta dos Equipamentos Desportivos 

Artificiais, da Carta dos Espaços Naturais para Práticas Desportivas, da 

Carta da Procura da Prática Desportiva, da Carta do Enquadramento 

Humano Desportivo, e da Carta de Condição Física da População, entre 

outros documentos; 

 Organização de eventos e de espetáculos de desporto: neste ponto, o 

envolvimento das autarquias deve ser entendido na perspetiva da fruição 

cultural das populações, tal como é patrocinada a realização de qualquer 

outro evento artístico, para além de interesses relacionados com a 

promoção turística. 

 Apoio ao desporto profissional: apesar de ser um apoio discutível, não pode 

ser menosprezado, pois trata-se de um setor que também está relacionado 

com as políticas locais de desenvolvimento económico e promoção do 

turismo. 

 Este autor realça que a administração local deve constituir-se como 

estimuladora e colaboradora de iniciativas de formação, direcionadas para os 

diversos agentes desportivos locais, de modo a melhorar a sua qualidade, seja 

através da realização conjunta de cursos técnicos, ações de formação e de 

reciclagem, colóquios, seminários ou congressos sobre diversos temas. 

 No dizer dos moçambicanos Graziano et al. (2008), o desporto deve 

constituir para os municípios um valor cultural e de promoção social de grande 

relevância na melhoria da qualidade de vida dos munícipes, pelo que a sua área 

de intervenção deve ir sempre no sentido de apostar pelo desenvolvimento global 

do desporto nos seguintes domínios; 

 Construção, manutenção, racionalização e gestão das instalações; 

 Proposta de estratégias e criação de condições para o desenvolvimento do 

associativismo desportivo; 
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 Dinamização de atividades de índole desportiva junto da população;  

 Formação de animadores e dirigentes desportivos;  

 Promoção de protocolos com federações e organização de eventos de 

âmbito nacional, assim como apoio integral à expressão físico-motora e 

educação física nas escolas, apostando no desporto para todos no sentido 

de criar hábitos desportivos na população. 

 Neste concernente, Constantino (1999) afirma que uma das áreas de 

intervenção dos municípios é a promoção da saúde das populações com: 

 A adoção de planos de equipamento de caráter artificial e natural, 

suscetíveis de oferecer às populações múltiplas possibilidades de práticas 

físicas; 

 A criação, desenvolvimento e apoio a projetos que induzam o cidadão a 

uma prática regular da atividade física desportiva numa perspetiva de 

qualidade de vida, saúde e bem-estar; 

 A criação de campanhas sistemáticas de informação nos cidadãos sobre 

modalidades de atividade física que são suscetíveis de ter efeitos benéficos 

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

 O apoio a projetos de alargamento da prática física desportiva a cidadãos 

com deficiência, colaborando com as entidades vocacionadas para o efeito; 

 A criação e o desenvolvimento de projetos que suscitem o interesse dos 

idosos a uma prática física na perspetiva de manutenção de uma adequada 

condição física; 

 A criação e desenvolvimento de projetos que suscitem uma colaboração 

estreita com a comunidade escolar no âmbito da educação para a saúde; 

 A colaboração em torno de projetos de promoção da saúde das populações 

com as autoridades de saúde local. 

 As principais áreas de intervenção das autarquias segundo Delgado Lacoba 

(2005) correspondem às seguintes funções desempenhadas pelas câmaras 

municipais: 
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 Função Administradora: administração dos recursos disponíveis com 

eficácia e eficiência controlando os gastos e reduzindo o défice; 

 Função Coordenadora: redução paulatina do protagonismo em todos os 

programas, implicando cada vez mais os clubes e o movimento associativo 

e dando importância crescente a outras instituições intermédias;  

 Função Reguladora: gestão e regulamentação do uso de instalações, 

espaços desportivos e participação do cidadão; 

 Função Integradora: facilitação da prática desportiva a todos os cidadãos 

como instrumento potenciador da qualidade de vida; 

 Função Inversora: criação de redes de equipamentos públicos, facilitadoras 

do acesso à prática desportiva; 

 Função Planificadora: definição de objetivos concretos e desenho de 

estratégias para a sua prossecução, assim como previsão e quantificação 

dos meios e recursos necessários para os prazos estabelecidos. 

 A intervenção duma autarquia em matéria de desporto é uma intervenção 

cujo sentido essencial é situado ao nível de um fator auxiliar do desenvolvimento 

desportivo e ao nível da criação de maiores e mais fáceis condições de acesso às 

atividades desportivas a um maior número de cidadãos, grupos etários e sociais, 

em condições que favoreçam a maior capacitação dos indivíduos e dos grupos 

sociais (Ferreira & Nery, 1996). 

 Depois de definir o campo da intervenção das câmaras municipais com 

apoio da literatura existente sobre a matéria, cabe assinalar que a base para o 

sucesso das atividades desportivas passa necessariamente pela ação de 

planificar, ao nível dos responsáveis pela área do desporto, a coordenação com os 

outros setores municipais, assim como pela articulação estreita com todos os 

agentes desportivos locais na elaboração de um plano para o desenvolvimento 

desportivo tendo em conta os anseios e as necessidades dos munícipes. 
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2.5. A gestão do desporto nos municípios e os seus modelos  

 

O desporto abandonou, definitivamente, os processos de boa vontade com 

os que foi gerido no passado. A gestão por impulsos deixa de ser eficaz quando o 

discricionarismo de ordem pessoal já não resolve problemas cuja solução está 

diretamente relacionada com a capacidade de integrar recursos e competências. A 

gestão do desporto é um processo de intervenção entre agentes envolvidos com o 

desporto e os recursos disponíveis (humanos, materiais, económicos, instalações 

desportivas, etc.), mediante parâmetros de eficácia e eficiência (Pires, 1996; 

Gallardo Guerrero & Jiménez Gómez, 2004). 

A gestão do desporto pode ser definida como a soma de operações 

técnicas, comerciais e de marketing que se desenvolvem para conseguir um grau 

máximo de funcionamento e uma maior otimização na entidade desportiva 

(Aragón Cansino, 1991). 

O interesse pelos processos de gestão do desporto é devido não só ao seu 

valor económico, mas também à sua dimensão política. As autarquias devem 

entender o desporto como um verdadeiro serviço público que é prestado aos 

munícipes, pelo que é indispensável uma adequada estrutura orgânica e técnica 

de suporte com os respetivos meios humanos, técnicos e materiais (Constantino, 

1999).  

Deste modo, a gestão dos serviços desportivos municipais é um assunto de 

vital importância, pois com a generalização da prática desportiva tornou-se 

necessário encontrar alternativas para um melhor serviço desportivo, dai que 

sejam adotados modelos de gestão diferentes de município para município, de 

acordo com as políticas assumidas e a operacionalização das mesmas.  

A seguir apresentamos os modelos mais utilizados tendo em conta os tipos 

propostos por Constantino (1999). 
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2.5.1. Gestão direta 

 

 Aquela em que a entidade municipal garante um regime de exclusividade e 

controlo sobre a gestão do equipamento, podendo ou não concessionar espaços 

de uso (café, restaurantes, lojas e outros), mas em circunstância alguma aliena ou 

transfere o controlo da decisão sobre a gestão de todo o equipamento.  

 Este tipo de gestão, relativamente às autarquias, é caraterizado por integrar 

o serviço de gestão e manutenção de equipamentos desportivos municipais na 

estrutura orgânica do próprio município.  

 

2.5.2. Gestão atribuída ou concessionada 

 

 Neste tipo de gestão a entidade pública municipal transfere para uma 

entidade associativa ou privada a responsabilidade da gestão e manutenção da 

instalação. A entidade associativa pode ser clube ou coletividade desportiva. 

Neste caso, é indispensável protocolizar essa cedência, igualmente para definir as 

obrigações de cada uma das partes. 

 Este tipo de gestão tem a vantagem de encaixar na sociedade civil 

(operadores privados ou associativos) tarefas de serviço público, aliviando a 

administração local de encargos e tarefas suplementares. A sua desvantagem 

principal é o fato de ser difícil garantir regimes de acessibilidade equilibrados, num 

caso, o dos privados, pelo elevado custo dos serviços, e, no outro, o dos 

operadores associativos, pela tendência para a sua privatização a favor do clube 

gestor em detrimento dos restantes. 

 

2.5.3. Gestão mista 

 

 Este tipo de gestão é um compromisso entre a gestão direta e a gestão 

concessionada. É uma situação em que a entidade proprietária divide com outra a 

gestão do equipamento desportivo. É uma solução com razoáveis índices de 
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eficácia sobretudo nos equipamentos desportivos localizados nos 

estabelecimentos de ensino em que, durante os horários das aulas, a 

responsabilidade da instalação é da escola e, no horário pós-escolar, uma outra 

entidade (associativa ou municipal) garante a gestão.   

 A desvantagem deste tipo de gestão é a dificuldade no domínio do suporte 

dos custos de manutenção, já que nem sempre é fácil encontrar uma equação de 

equilíbrio entre o que deve ser suportado por uma parte e por outra. 

 

2.5.4. Gestão indireta 

 

 Estamos perante este modelo, quando a gestão e manutenção do 

equipamento é realizada por um organismo criado para o efeito, como por 

exemplo, uma empresa municipal. 

 Através deste modelo de gestão, e após a criação das empresas municipais 

estar previamente assegurada por estudos que garantam a viabilidade económica 

e o equilíbrio financeiro, é possível gerar uma melhoria do serviço público prestado 

e ganhos de economicidade visíveis na medida em que há maior flexibilização e 

transparência na estrutura de custos dos serviços prestados. 

 Tendo em conta os aspetos que distinguem um modelo do outro, convém 

salientar que o modelo de gestão a adotar não depende apenas da tipologia dos 

equipamentos desportivos ou da entidade gestora. Pedroso, Menezes e Sarmento 

(2011) explicam que é essencial, na altura de selecionar o modelo de gestão, 

entender os aspetos sociais, econômicos e culturais da população que utiliza o 

espaço, bem como o local onde são construídos os equipamentos, para que, com 

toda essa informação, seja implementado o modelo de gestão que mais se adapte 

à realidade global do equipamento. 
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3. DIRETRIZES INTERNACIONAIS PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

DESPORTIVAS  

 

 Focar as diretrizes internacionais referentes às políticas públicas 

desportivas não se revela tarefa fácil, principalmente quando têm de se analisar e 

interpretar documentos internacionais de diferentes índoles. Contudo, não 

podemos nos alhear desta tarefa, dada a importância que alguns documentos 

internacionais têm por constituírem referenciais de atuação para os países 

signatários e, neste caso, para Moçambique.   

 Neste sentido, é inquestionável destacar a Carta Internacional de Educação 

Física e Desporto da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO), a Carta Africana da Juventude, o Protocolo sobre a 

Cultura, Informação e Desporto da Comunidade para o Desenvolvimento da África 

Subsariana (SADC) e a Carta do Desporto dos Países Africanos de Língua Oficial 

Portuguesa (PALOP’s). 

 

3.1. Carta Internacional de Educação Física e Desporto2 

 

 A Carta Internacional de Educação Física e Desporto da UNESCO tem em 

vista colocar o desenvolvimento da educação física e do desporto ao serviço do 

progresso da humanidade, promover o seu desenvolvimento e incitar governos, 

organizações não-governamentais competentes, educadores, famílias e indivíduos 

a inspirarem-se nela. No seu artigo 1º, n.º 1, é estabelecido que todas as pessoas 

têm direito à educação física e ao desporto, direito entendido como indispensável 

para o desenvolvimento das personalidades. 

 Este direito deve ser garantido tanto no quadro do sistema educativo como 

noutros aspetos da vida social. Esta carta recomenda também que devem ser 

dadas condições especiais aos jovens, inclusive às crianças em idade pré-escolar, 

                                                           
2
 Proclamada na Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, reunida em Paris, na sua 20ª sessão, em 21 de novembro de 1978. 



 

31 

aos idosos e às pessoas com deficiência, a fim de permitir o desenvolvimento 

integral das suas personalidades através de programas de educação física e de 

desporto adaptados às suas necessidades.  

 No artigo 5º, n.º 2, os governos, os poderes públicos, as escolas e os 

organismos privados competentes a todos os níveis são invocados a unir esforços 

e a concentraram-se na planificação da localização e da utilização ótima das 

instalações e dos equipamentos e materiais necessários à educação física e ao 

desporto. 

 

3.2 Carta Africana da Juventude3 

 

 Importa referir que não existe em específico uma Carta Africana de 

Educação Física e Desporto, mas sim existe a Carta Africana da Juventude que, 

no seu artigo 22o, considera que os jovens têm direito a repouso, lazer, brincar e 

participar em atividades desportivas e socioeducativas e ainda que a prática do 

desporto, o teatro, a arte, a música e outras formas de vida cultural fazem parte de 

uma vida saudável. 

 Para o efeito, exalta aos Estados membros da União Africana para tomar as 

medidas que permitam o acesso equitativo dos jovens de ambos os sexos à 

educação física, atividades desportivas, culturais, artísticas, recreativas e de lazer, 

assim como a criar serviços e infraestruturas adequados em zonas rurais e 

urbanas.  

 

 

 

                                                           
3
 Adotada na Sétima Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo, realizada a 2 de 

julho de 2006 em Banjul, Gâmbia. 
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3.3. Protocolo sobre a Cultura, Informação e Desporto SADC4 

 

 O governo de Moçambique, reconhecendo a importância de dar 

cumprimento às formalidades previstas no protocolo da SADC sobre a cultura, 

informação e desporto, bem como para usufruir dos benefícios recíprocos de 

cooperação nestas três áreas, ratificou este protocolo em Conselho de Ministros 

no dia 14 de fevereiro de 2002, e publicado na resolução n.º 1/2002 do Boletim da 

República, 3.º Suplemento, I Série, Número 7. 

 Este protocolo, reconhecendo a educação física e o desporto como um 

fator importante na abordagem de problemas sociais, económicos e políticos, 

assim como na promoção do orgulho e da integração comunitária, no seu Capítulo 

III, Secção III, artigo 25o, no 1, insta os estados ao desenvolvimento e à revisão 

das políticas desportivas e recreativas nacionais nos seus países. 

 

3.4. Carta do Desporto dos Países de Língua Portuguesa5  

 

 Esta carta aposta na adoção de medidas para tornar a prática do desporto 

o mais acessível possível às populações. Assume o desporto como “todas as 

atividades de ar livre, expressão corporal, jogos tradicionais, atividades de 

manutenção e melhoria da condição física”. 

 No seu artigo 4o, sustenta que as instalações desportivas, a sua dimensão, 

diversidade, acessibilidade e planificação deverão ser consideradas como 

interesse público e, como tal, assumidas pelas autoridades nacionais. No artigo 6o, 

como forma de incentivar à prática, é sugerida a oferta de instalações e programas 

                                                           
4
 Protocolo da Comunidade de Desenvolvimento da África Subsariana (SADC) sobre Cultura, Informação e 

Desporto, assinado pelos Chefes de Estado e de Governo no dia 14 de agosto de 2001, em Blantyre, 

República de Malawi. 
5
 Conferência de Ministros Responsáveis pelo Desporto dos Países de Língua Portuguesa reunidos em Bissau, 

nos dias 26 e 27 de fevereiro de 1993, e subscrita por Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 

Portugal e São Tomé e Príncipe. 
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adequados, imputando aos poderes públicos central, regional e local a afetação 

dos recursos. 

4. MOÇAMBIQUE E O DESPORTO 

 

 Nesta parte pretendemos fazer uma análise da situação desportiva do país 

desde a época pré-colonial até ao momento atual. Porém, antes de entrar em 

detalhes com a situação desportiva, é pertinente uma breve caraterização geral 

dos principais indicadores do país, assim como do local selecionado para a 

realização do nosso estudo. 

 

4.1. Geografia e população 

 

 Moçambique está situado na costa oriental da África Austral, limitado a 

norte pela Tanzânia, a noroeste pela Zâmbia e Malawi, a oeste pelo Zimbabwe, a 

sul e oeste pela África do Sul e pela Suazilândia, e a leste pelo Canal de 

Moçambique. A área total é de 799.390 km2. 

 O país tem um total de 11 províncias distribuídas em 3 regiões; Sul (Maputo 

Cidade, Província de Maputo, Gaza, Inhambane); Centro (Manica, Sofala, 

Zambézia, Tete); Norte (Nampula, Cabo Delgado, Niassa). A sua capital, e maior 

cidade, é Maputo. No seu território são faladas 20 línguas, sendo o Português a 

língua oficial6. 

 Segundo o relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Moçambique tinha, em 2012, uma população total 

estimada de aproximadamente 24 milhões de habitantes.  

 

                                                           
6
 Instituto Nacional de Estatística de Moçambique (2007). Portal do Governo de Moçambique: 

http://www.ine.gov.mz/Dashboards.aspx. Consultado no dia 16 de maio de 2013. 
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4.2. Contexto histórico7 

 

 A história de Moçambique encontra-se documentada pelo menos a partir do 

século X, quando um estudioso e viajante árabe, Al-Masudi, descreveu uma 

importante atividade comercial entre as nações da região do Golfo Pérsico e os 

“Zanj” da “Bilad as Sofala”, que incluía grande parte da costa norte e zona centro 

do atual Moçambique (Almeida, 1978). 

 No entanto, vários achados arqueológicos permitem caracterizar a “pré-

história” do país (antes da escrita). Os primeiros habitantes de Moçambique foram 

provavelmente os Khoisan. Entre o século I e IV, começaram a desaparecer com a 

chegada dos Bantus. O evento mais importante dessa pré-história é a fixação 

nesta região destes povos que não só eram agricultores, mas também 

introduziram a metalurgia do ferro, entre os séculos I e IV. Entre os séculos X e 

XIX existiram vários estados Bantus, o mais conhecido, o império dos 

Mwenemutapas (ou Monomotapa).  

 A chegada dos primeiros portugueses a Moçambique data de finais do 

século XV, sendo 1498 o ano da chegada de Vasco da Gama a Moçambique.  

 A penetração portuguesa transformou-se numa ocupação militar em 1885, 

com a partilha de África pelas potências europeias durante a Conferência de 

Berlim, levando a uma verdadeira administração colonial no início do século XX. 

 

4.3. Situação política e independência 

 

 Moçambique tem uma trajetória política que compreende períodos 

históricos distintos. Estes correspondem, em grande medida, à colonização, à luta 

anticolonial e ao período pós-independência. Esta antiga colónia e província 

                                                           
7
 Portal do Governo de Moçambique: Resumo Histórico. Http://www.ine.gov.mz/Dashboards.aspx. 

Consultado no dia 17 de maio de 2013. 
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ultramarina de Portugal teve a sua independência em 25 de junho de 1975, na 

sequência da Revolução dos Cravos8. 

 Após a independência, com a denominação de República Popular de 

Moçambique, foi instituído um regime socialista de partido único, cuja base de 

sustentação política e económica viria a degradar-se progressivamente devido à 

morte do Presidente Samora Machel, principal percursor deste sistema. Nos anos 

1986-1987, foram assinados acordos com o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), criando assim uma abertura para a iniciativa privada (Capela, 

2010). 

 A abertura do regime foi ditada pela crise económica em que o país se 

encontrava, pelo desencanto popular com as políticas de cunho socialista e pelas 

consequências insuportáveis da guerra civil que o país atravessou entre 1976 e 

1992. Na sequência do Acordo Geral de Paz (AGP), assinado em 4 de outubro de 

1992, entre a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e a Resistência 

Nacional de Moçambique (RENAMO), o país assumiu o multipartidarismo, tendo 

realizado as primeiras eleições com a participação de vários partidos políticos em 

1994. 

 Desde a assinatura do AGP, Moçambique é visto como uma das maiores 

histórias de sucesso de reconstrução pós-guerra e recuperação económica em 

África. O país realizou as suas quartas eleições presidenciais e legislativas 

pacíficas e democráticas em dezembro de 2009, reafirmando o seu compromisso 

para com a estabilidade política, a governação democrática e a reconciliação 

nacional. 

 

4.4. Indicadores económicos 

 

                                                           
8
 Período da história de Portugal resultante de um golpe de Estado militar, ocorrido a 25 de abril de 1974. 
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 A moeda nacional é o metical. Segundo as atuais taxas de câmbio (maio 

2013), 1 euro equivale a 38 meticais9. Moçambique tem um PIB nominal de 12,9 

mil milhões de dólares americanos e um crescimento económico em torno a 7,5%. 

 

 

4.5. Indicadores sociais  

 

 De acordo com o relatório das Nações Unidas, Moçambique ainda é 

considerado um dos países mais pobres do mundo. O seu índice de 

desenvolvimento humano está abaixo do considerado satisfatório (PNUD, 2012).  

 O recenseamento geral da população em 2007 revelou que a população 

feminina representava o 52,1% do total, que corresponde a uma razão de sexo de 

92,8 homens para cada 100 mulheres (Arnaldo 2007). 

 Dados do PNUD (2012) indicam que, de 2011 para 2012, a taxa de 

fertilidade total oscilou de 5,6 para 5,5, mantendo-se elevada. Com isto, tem-se 

uma população essencialmente jovem, com 46,9% abaixo dos 15 anos de idade, 

48,5% entre os 15 e os 64 anos, e 4,6% com 65 anos ou mais. É fundamental 

destacar que este relatório indica também que, na sua maioria, a população é 

rural, com uma proporção de 31% residente em zonas urbanas e 69% no rural. 

 No que diz respeito ao acesso a serviços de saúde primária, constata-se 

uma melhoria de 1997 a 2012, mas a situação ainda é preocupante apesar da 

esperança de vida ao nascer ter aumentado dos 44 para os 52,8 anos. A região 

sul supera em mais de 10 anos as regiões centro e norte (PNUD, 2012). No geral, 

o perfil epidemiológico de Moçambique observado com base na proporção das 

principais causas de morbimortalidade aponta para uma acentuada mortalidade: 

84,5 em cada 1.000 nados vivos, devido a doenças evitáveis, nomeadamente 

malária (28,8%) e SIDA (26,9%). A estas causas, seguem-se as afeções 

perinatais (6,5%), doenças diarreicas (4,4%) e pneumonias (4,3%). 

                                                           
9
 Portal do Banco de Moçambique: http://www.bancomoc.mz/. Consultado no dia 16 de maio de 2013. 
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4.6. Educação 

 

 Um sistema nacional de educação é um dos investimentos de longo prazo 

que mais influencia o desenvolvimento de uma nação, pois garante a formação da 

massa crítica, reforçando os valores da cidadania consciente, e, 

consequentemente, a capacidade de intervenção responsável do indivíduo e da 

coletividade na busca do desenvolvimento sociocultural, económico e de 

sustentabilidade ambiental de um país (Brouwer, Brito & Menete, 2010). 

 Taimo (2010) refere que, numa perspetiva histórica, o sistema de educação 

moçambicano é o resultado duma evolução caracterizada por três grandes 

épocas: 

 A primeira época corresponde ao período colonial, até 1975, sendo 

caracterizada por um sistema de educação restrito a uma camada muito 

reduzida, definida em termos culturais e raciais. 

 A segunda época começa com a independência nacional e caracteriza-se 

por um esforço gigantesco no sentido de alargar a educação para todos os 

moçambicanos.  

 A terceira época inicia-se com o Acordo Geral de Paz e as eleições de 

1994. É um período de estabilidade social e crescimento económico, 

caracterizado por uma retoma do investimento na educação. É fundamental 

destacar que a Assembleia Popular aprova em 1983 o Sistema Nacional de 

Educação (SNE) que até ao momento é o que esta em vigor10.  

 Atualmente, e conforme é definido pelo Ministério da Educação da 

República de Moçambique11, o sistema educativo em Moçambique divide-se em 3 

subsistemas: ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino extraescolar. 

 O ensino pré-escolar é atualmente oferecido por creches e escolinhas do 

Ministério da Mulher e Ação Social (MMAS), das organizações não-

                                                           
10

 Lei nº 4/83, de 23 de março de 1983, sobre o Sistema Nacional de Educação, publicado no Boletim da 

República, I Série, número 12, de 23 de março de 1983, 3° Suplemento. 
11

 http://www.mec.gov.mz/EDUCA/Pages/default.aspx. Consultado no dia 19 de maio de 2013. 
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governamentais ou comunitárias e pelo sector privado. Este subsistema, 

coordenado pelo MMAS, divide-se em dois níveis: o nível das creches, que cobre 

as crianças dos 0 aos 2 anos, e o nível dos jardins-de-infância, que atende 

crianças entre os 2 e os 5 anos. A frequência é facultativa. 

 O ensino escolar compreende: i) o Ensino Geral que, por sua vez, divide-

se em: Ensino Primário (1ª a 7ª classe) (ensino obrigatório) e Ensino Secundário 

(8ª a 12ª classe); ii) o Ensino Técnico-Profissional; e iii) o Ensino Superior. 

 O ensino extraescolar engloba atividades de alfabetização, 

aperfeiçoamento, e atualização cultural e científicas realizadas fora do sistema 

regular do ensino. 

 Moçambique regista uma alta taxa de analfabetismo com quase metade da 

população adulta analfabeta com um índice de 56,1% (PNUD, 2012). 

 

5. SITUAÇÃO DESPORTIVA 

 

 Resumir a análise do desporto em África à introdução dos desportos 

europeus modernos não é um assunto totalmente pacífico. Alguns autores 

defendem não ser correto estabelecer uma divisão rígida entre formas desportivas 

introduzidas pelas colonizações europeias e outras práticas atléticas tradicionais 

(Domingos, 2006; Baker & Mangan, 1987).  

 Para o caso de Moçambique, falar do desporto é viajar na história do país, 

uma vez que este fenómeno sempre esteve presente em todos os períodos da 

evolução da sua sociedade.  

 A história do desporto moçambicano pode subdividir-se em quatro 

momentos históricos, a saber:  

 O desporto pré-colonial; 

 O desporto no período colonial; 

 O desporto depois da independência; 

 O desporto na atualidade.  
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5.1. O desporto na época pré-colonial 

 

 A época pré-colonial considera-se a fase que decorreu antes da chegada 

do colono. As comunidades que habitavam o sul de África estavam organizadas 

em tribos e as práticas físicas tinham como caraterística principal o caráter 

utilitário e de sobrevivência. 

 Moçambique não foge a essa regra, apesar de não existirem estudos 

específicos sobre as atividades desportivas praticadas nesse período. Contudo, 

podemos destacar as seguintes práticas físicas: as largas caminhadas realizadas 

pelas comunidades em busca de alimentos, a pesca, a caça, a luta, e a dança em 

saudação dos deuses, entre outras (Junod, 1996). 

 

5.2. O desporto no período colonial 

 

A organização desportiva desenvolvida em Moçambique sob domínio 

colonial português refletiu de forma particular as clivagens sociais que 

caracterizavam este espaço colonial onde a prática desportiva era privilégio de 

uma elite detentora do poder, um desporto que assentava na base de interesses 

baseados na origem tribal e ligado a ocupações profissionais (Domingos, 2006; 

Graziano et al., 2008).  

 Um dos primeiros registos que procuraram sistematizar a evolução do 

desporto em Moçambique foi realizado por Ismael Mário Jorge12 na sequência do 

artigo L’education physique et le sport apresentado ao Congresso Colonial de 

Paris em 1931, onde o autor traça uma cronologia dos acontecimentos que 

considerou fundamentais para o desenvolvimento das práticas desportivas em 

Moçambique. 

 Domingos (2009) afirma que nas políticas desportivas coloniais, a educação 

do corpo era uma componente fundamental que procurava educar os jovens, 

                                                           
12

 Capitão de Infantaria, Professor no Liceu 5 de Outubro, Chefe dos escuteiros, Presidente da Junta de 
Salvação Pública e Dirigente da Associação de Futebol de Lourenço Marques. 
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estimular o desenvolvimento integral da sua capacidade física, a formação do 

caráter e a devoção à pátria, no sentimento da ordem, no gosto da disciplina e no 

culto do dever militar.  

 Em 1939, a Mocidade Portuguesa (MP) chegou a Moçambique, 

constituindo-se como a primeira medida de centralização de controlo e 

coordenação das práticas desportivas no território, atuando fora e dentro das 

escolas. A MP dirigia-se à juventude de origem portuguesa e à população 

assimilada13 para a qual estava destinado o associativismo não europeu 

(Domingos, 2009). 

 Em 1952 foi criado o Centro de Medicina Desportiva da MP. Cabia a este 

inspecionar, assistir e orientar a prática desportiva, aprovar a condição dos atletas, 

inspecionar treinos e caucionar os calendários das provas desportivas. Destinava-

se a toda juventude de Lourenço Marques (LM), a exceção dos indígenas14. Em 

1957 instituiu-se o Conselho Provincial de Educação Física de Moçambique 

(CPEFM) com poderes de coordenação e fiscalização de associações, clubes e 

atletas15. 

É nos últimos anos da presença portuguesa em Moçambique que as 

políticas desportivas estatais revelaram alguma eficácia, devido à participação do 

desporto em esquemas mais alargados de políticas sociais, mas até lá, o desporto 

estatal dirigido fundamentalmente à população europeia lutou em permanência 

com a falta de meios materiais e humanos (Graziano et al., 2008). 

De forma geral, podemos dizer que o desporto no tempo colonial baseava-

se em políticas discriminatórias. O associativismo para elites baseava-se em 

clubes com ligação direta com a metrópole e com as grandes empresas existentes 

no país. Por outro lado, as instalações desportivas no país eram construídas, em 

                                                           
13

 Estatuto adquirido quando o indígena provasse ter um estado civilizacional segundo critérios do 

colonizador que o conduziriam aos direitos de cidadania. 
14

 Artigo 37º do Decreto nº 38 980, de 8 de novembro de 1952, Boletim Oficial de Moçambique, 52º. 
15

 Lei 2083, de 15 de junho 1956, Diário do Governo, nº 122, I Série, publicada no Boletim Oficial de todas as 

províncias ultramarinas em datas diferentes. Em Moçambique, Diploma-Legislativo nº 1670, de 4 de maio de 

1957. 
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particular, nos centros urbanos com maior concentração, em Lourenço Marques e 

em alguns aglomerados rurais, e eram complementados por outras infraestruturas 

desportivas, edificadas nas escolas e nas unidades militares. A organização dos 

clubes era por grupo social e racial como instrumento utilizado para fomento tribal 

e étnico que serviu essencialmente à política colonial (Domingos, 2009; Graziano 

et al., 2008). 

 

5.3. O desporto depois da independência 

 

 A proclamação da independência nacional trouxe importantes 

transformações no contexto político, social, económico e desportivo influenciando 

de forma positiva o modo de vida da população. O primeiro governo de 

Moçambique independente adotou um sistema de desenvolvimento desportivo que 

assentava no princípio do alargamento do acesso à prática desportiva e educação 

física (Graziano et al., 2008). 

 Após a independência nacional, a educação física e desporto, por força da 

Portaria n.º 39/76, de 14 de fevereiro, esteve integrada no Ministério da Educação 

e Cultura como unidade orgânica específica denominada Direção Nacional de 

Educação Física e Desportos (DNEFD). 

 Em 1983, por Decreto Presidencial n.º 90/83, de 29 de dezembro, e dada a 

exigência de conferir uma certa autonomia a esta área, foi criada a Secretaria de 

Estado de Educação Física e Desportos (SEEFD), cujo titular, até 1985, estava 

subordinado diretamente ao Conselho de Ministros. Dois anos depois, o seu titular 

passou a ser subordinado do Ministro da Educação (ME), por força do Decreto 

Presidencial n.º 5/85, de 22 de maio. 

 A aprovação da Constituição da República de 1990, que consagra a 

economia de mercado e o sistema político multipartidário teve repercussões 

negativas na gestão do sistema desportivo nacional. A necessidade de conferir 

dignidade institucional ao tratamento das questões juvenis levou a que, em 1992, 

fosse criado o Ministério da Cultura e Juventude (MCJ). Outrora, e num contexto 
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monopartidário, os assuntos juvenis estavam corporizados na Organização da 

Juventude Moçambicana (OJM). 

 Em 1994 é extinto o Ministério da Cultura e Juventude (MCJ) e criado o 

Ministério da Cultura, Juventude e Desportos (MCJD). Este, por sua vez, é extinto 

por Decreto n.º 1/2000, de 17 de janeiro, dando lugar ao Ministério da Juventude e 

Desportos (MJD), cujas atribuições são definidas pelo Decreto Presidencial n.º 

12/2000, de 28 de julho. 

 Face ao cenário acima descrito, o Governo adotou em 1995 a Política do 

Sector de Educação Física e Desportos que consagrava três vertentes de 

atuação, a saber: 

 Fomento do desporto para todos através do alargamento da oferta da rede 

desportiva em todas as vertentes e através da promoção das vantagens 

da prática desportiva para todos os cidadãos;  

 Contribuição para o melhoramento dos níveis do desporto de rendimento; 

 Redução das assimetrias regionais e reforço dos laços de solidariedade 

nacional e internacional. 

 A guerra de desestabilização influenciou sobremaneira o aprofundamento 

das assimetrias regionais e frustrou grande parte dos planos de consolidação da 

prática desportiva generalizada. Porém, a necessidade de assegurar o 

financiamento da atividade desportiva, nas suas variadas vertentes, levou à 

criação, por parte do Governo, do Fundo de Promoção Desportiva, cujo escopo da 

sua ação é promover a mobilização e gestão de meios financeiros para o 

desenvolvimento do desporto no país. 

 

5.4. O desporto na atualidade 

 

 Na atualidade, o desporto moçambicano vive uma dinâmica de insatisfação 

que dificulta a impulsão da maioria das modalidades para o confronto internacional 
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de mais alto nível (Graziano et al., 2008). A realidade desportiva moçambicana 

debate-se com os seguintes: 

 Especialização precoce, fruto de um plano de formação mal concebido; 

  Assimetrias profundas na distribuição das infraestruturas desportivas e 

equipamentos em todo o território nacional; 

 Pouco aproveitamento dos talentos desportivos provenientes dos jogos 

escolares, resultado da ausência de centros de excelência desportiva; 

 Pouco diálogo e pouca coresponsabilização entre o movimento associativo, 

as autarquias e o Estado.  

 Em 2002, com o objetivo de estabelecer o regime jurídico da atividade 

desportiva e assegurar o funcionamento do sistema desportivo nacional, foi 

aprovada a Lei do Desporto, Lei n.º 11/2002, de 12 de março, que no artigo 15º, 

n.º 1, estabelece a criação do Conselho Nacional do Desporto (CND) como órgão 

consultivo do governo para as políticas a adotar no desporto, com representação 

das diversas áreas e sensibilidades. Este órgão tem como uma das principais 

funções dinamizar e apoiar o associativismo desportivo e criar condições que 

assegurem a sua autonomia e funcionamento. 

 Segundo esta lei, no artigo 5º, alíneas a) e b), o sistema desportivo 

moçambicano esta organizado em:  

  Desporto para todos, que abrange todo o conjunto de atividades 

desportivas, formais e seletivas, de formação, competição, reabilitação e 

manutenção física praticadas nos núcleos e clubes desportivos, incluindo as 

de iniciativa individual, e visando fundamentalmente a massificação do 

desporto. 

 Desporto de rendimento, que abrange todo o conjunto de atividades 

desportivas formais e seletivas, de formação e competição, mas praticadas 

nos clubes desportivos, e visando particularmente a superação dos 

resultados desportivos e que constitui um fator de promoção desportiva.  



 

44 

 A lei do desporto no artigo 17º, n.º 1, estabelece como associações 

desportivas as seguintes organizações:  

 Núcleos desportivos; 

 Clubes desportivos;  

 Sociedades desportivas;  

 Associações desportivas distritais; 

 Associações desportivas provinciais; 

 Federações desportivas; 

 Associação de agentes desportivos; 

 Comité Olímpico de Moçambique.  

 Apesar de todos os avanços que o país alcançou na organização do 

sistema desportivo nacional, ainda enfrenta problemas para a massificação 

desportiva a nível nacional, mas existem esforços para a massificação da prática 

da atividade física e do desporto através do fortalecimento do associativismo 

desportivo e da melhoria de resultados do desporto de alta competição. 

 

6. CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS AUTARQUIAS EM MOÇAMBIQUE 

 

 No início da década de 1990, as reformas de descentralização na África-

subsariana aparecem associadas ao fenómeno da liberalização política e ao 

processo da democratização como consequência duma série de fatores, 

nomeadamente as crises económicas e políticas, as pressões dos doadores para 

a “boa governação”, e a urbanização crescente, entre outros (Forquilha, 2006).  

 O mesmo autor afirma ainda que, em Moçambique, é a partir da abertura 

do espaço político na década de 1990, que a descentralização (política e 

administrativa) tornou-se um dos elementos fundamentais do próprio processo de 

reforma do Estado, sublinhando, por um lado, a participação dos cidadãos na 
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administração e no desenvolvimento a nível local e, por outro lado, o 

melhoramento dos mecanismos de funcionamento do Estado.  

 Havendo necessidade de criar-se um quadro jurídico-legal para a 

implantação das autarquias locais para a descentralização do poder em 

Moçambique, o governo, ao abrigo do artigo 135º, n.º 1, da CRM, aprovou a Lei 

n.º 2/97, de 18 fevereiro, que determina a criação das autarquias locais16. 

 É com base no reconhecimento desta importância que, na estrutura da 

administração estatal, o país conta atualmente com 53 municípios, tendo feito a 

Associação Nacional dos Municípios de Moçambique a seguinte descrição das 

principais características gerais17. 

 

6.1. Estrutura geral das autarquias 

 

 A Lei 2/97, no artigo 1º, n.º 2, considera as autarquias locais como pessoas 

coletivas públicas dotadas de órgãos representativos próprios que visam a 

prossecução dos interesses das populações respetivas sem prejuízo dos 

interesses nacionais e do Estado.   

 O artigo 32º considera como órgãos fundamentais dos municípios os 

seguintes;  

 Assembleia Municipal;  

 Presidente do Concelho Municipal; 

 Concelho Municipal. 

 O artigo 34º considera a Assembleia Municipal como um órgão 

representativo do município dotado de poderes deliberativos. Segundo o artigo 

35º, a assembleia municipal é constituída por membros eleitos por sufrágio 

                                                           
16

 Lei n.º 2/97, de 18 de fevereiro, I Série n.º 7, Boletim da República, 2º Suplemento, que aprova o quadro 

jurídico para a implantação das autarquias locais. 
17

  Estudo referente aos primeiros 33 municípios. 
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universal, direto, igual, secreto, pessoal e periódico dos cidadãos eleitores 

residentes no respetivo círculo eleitoral.  

 Já o artigo 49º define o Concelho Municipal como órgão executivo colegial 

do município, constituído pelo Presidente do Concelho Municipal e por Vereadores 

por ele escolhidos e nomeados. 

 O artigo 57º da mesma lei, considera o Presidente do Conselho Municipal 

um órgão executivo singular do município. De acordo com o artigo 58º, n.º 1, o 

presidente é eleito por sufrágio universal, igual, direto, secreto e periódico dos 

cidadãos eleitores recenseados na área do respetivo município. 

 

6.2. Recursos humanos  

 

 A maioria dos municípios iniciou um processo de estruturação do seu 

quadro de pessoal, pois a maioria dos funcionários possuem uma formação 

académica e profissional bastante baixa. A maioria dos técnicos possui o nível 

básico ou o nível elementar, sobretudo os que se situam entre os 40 e os 50 anos. 

Para reverter esta situação, têm estado a decorrer processos de recrutamento de 

técnicos com qualificação média ou superior, com resultados positivos que 

contribuem para a melhoria da qualidade do trabalho prestado pelos municípios. 

Prevalece, no entanto, a limitação da contratação de mais quadros dada a 

insuficiência financeira. 

 É comum em todos os municípios existir um grande desequilíbrio entre o 

número de funcionários integrados no quadro de pessoal do Estado e os 

contratados por outras formas de financiamento. Prevalecem igualmente os 

problemas relacionados com funcionários em idade de reforma que permanecem 

nos seus postos de trabalho. É de notar que a média da representatividade dos 

homens e mulheres na estrutura dos funcionários é de 65% homens para 35% 

mulheres. Num total de 53 autarquias, somente 2 municípios são dirigidos por 

mulheres. 
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6.3. Âmbito financeiro  

 

 A exiguidade de recursos financeiros é um dos maiores constrangimentos 

para a maioria dos municípios. Contudo, contam com fundos subvencionados pelo 

governo central em forma de compensação autárquica e impostos coletados a 

nível local, apesar de que muitos dos impostos ainda não são cobrados. Nos 

municípios moçambicanos, a insuficiência dos recursos financeiros manifesta-se, 

entre outras formas, pela pouca autonomia financeira que estes apresentam.  

 

6.4. Infraestruturas e equipamentos de apoio  

 

 É ainda tímida a intervenção no âmbito do incremento e manutenção de 

infraestruturas e equipamentos sociais diversos. São ainda muito poucos os 

recursos de apoio para a realização da missão dos municípios. Muitas das 

infraestruturas existentes entram em degradação pela ausência de meios para a 

sua manutenção ou mesmo reposição.  

 

6.3. Património edificado  

 

 Em geral, todos os municípios funcionam em edifícios próprios, embora 

com espaços exíguos face ao atual crescimento, não somente da população da 

autarquia, mas também das forças produtivas diversas. A maioria dos municípios 

alienou o seu património construído. 

 

6.5. Principais constrangimentos  
 

 Todos os municípios estão desprovidos de uma base de dados 

sistematizada. A pouca informação existente não está editada nem publicada e 

não é de domínio público. A maior parte da documentação identificada inclui 
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informação dispersa sobre a atualidade dos municípios, nomeadamente, bases 

para a preparação de monografias, planos estratégicos, estudos de 

desenvolvimento, e planos de ordenamento, entre outra documentação relevante.  

 O recurso à consulta de instituições como o INE, setores da agricultura, 

comércio, pesca, e educação, é igualmente pouco produtivo. Na maior parte dos 

casos, as informações existentes nesses sectores excluem a área municipal. As 

informações produzidas são apresentadas apenas com a abordagem de âmbito 

distrital ou provincial, conforme os casos. 

 

7. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO MUNICÍPIO DA BEIRA18 

 

 Sendo este município sobre o qual recai a nossa investigação, parece-nos 

importante tecer algumas considerações relativamente à sua localização, 

população, situação política e alguns indicadores sociais. 

 

7.1. Situação geográfica 

 

 A Beira, a segunda maior cidade de Moçambique, é a capital da província 

de Sofala, elevada a categoria de cidade em 20 de agosto de 1907. A cidade está 

organizada administrativamente em 5 postos com 26 bairros, nomeadamente: Alto 

da Manga, Chaimite, Chingussura, Chota, Esturo, Inhamízua, Macuti, Macurungo, 

Mananga, Manga Mascarenha, Maraza, Matacuane, Matadouro, Mungassa, 

Muave, Munhava-Central, Ndunda, Nhaconjo, Nhangau, Nhangoma, Palmeiras, 

Ponta-Gêa, Pioneiros, Vila Massane, Tchonja e Vaz.  

 Ao nível de desenvolvimento regional, é o centro urbano mais importante da 

região centro do país, não apenas devido ao desenvolvimento das suas 

infraestruturas ferro-portuárias, mas também pelo facto de ser a terminal do 
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 Associação Nacional dos Municípios de Moçambique: Perfil das 33 autarquias de Moçambique, 2009 
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Corredor da Beira que congrega a rede de transportes ferro-portuários, o 

Gasoduto, e a estrada EN6 que permite o acesso via terrestre a outras províncias 

da zona centro e países vizinhos. O porto desempenha um papel importante na 

transação de mercadorias nacionais e internacionais para o país. 

 

7.2. Contexto histórico 

 

 A povoação foi fundada em 20 de agosto de 1887, numa área conhecida 

pelo nome de Aruângua, e recebeu inicialmente o nome de Chiveve, devido a um 

curso de água local que atravessa a cidade. O nome atual é em homenagem ao 

Príncipe Português da Beira, D. Luís Filipe, primogénito de D. Carlos I, nascido em 

1887, ano em que foi estabelecido no local o Posto Militar de Aruângua. 

 É uma cidade com maioria de população cristã, havendo também elevado 

número de muçulmanos e hindus. Em 1946, foi elevada a categoria de sede do 

distrito de Manica e Sofala, que incluía também a atual província de Tete. Em 

1978, a Câmara Municipal da Cidade foi transformada em Conselho Executivo e a 

Resolução n° 7/87, de 25 de abril, classificou-a com nível B. A Lei n° 3/94, de 13 

de setembro, determinou a criação do Distrito Municipal, revogado pela Lei nº 2/97 

que determina a implantação das autarquias locais. 

 

7.3. Clima 
 

 A Cidade da Beira localiza-se no limite meridional e na zona subequatorial, 

possuindo, de acordo com a classificação de Köpen (1936), um clima de tipo 

tropical chuvoso de inverno seco. A sua posição litoral exposta aos ventos 

marítimos húmidos e a influência da corrente marítima quente confere-lhe 

características climáticas próprias. 

 O clima é caracterizado pela existência de duas estações de seis meses de 

duração e nitidamente diferenciadas pela coincidência entre a estação das chuvas 
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e o período quente e húmido. De acordo com os dados climáticos, a temperatura 

mínima absoluta é de 12,9°C e a máxima é de aproximadamente 30°C. Apesar da 

fraca amplitude térmica anual, já foram registadas temperaturas extremas de 

42,9°C e 9,4° C para os períodos, quente e frio, respetivamente, (Muchangos, 

1994). 

 

7.4. População e indicadores demográficos 

 

 De acordo com os dados do Instituo Nacional de Estatística (INE), em 2007, 

o efetivo populacional da Cidade da Beira, era de 431.583 habitantes, sendo 

50,9% da população equivalente a 219.624 homens e 49,1% equivalente a 

211.959 mulheres. Este efetivo está distribuído pelos seguintes grupos etários: 

dos 0 aos 14 anos, 171.855, igual a 39,8% da população total; dos 15 aos 64 

anos, 251.136, igual a 58,2% da população total, os indivíduos com mais de 65 

anos fazem um total de 2%, percentagem equivalente a 8,592, como segue:  

 

 

 Gráfico 1. Faixas etárias da população do Município da Cidade da Beira 
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 Quanto ao crescimento populacional, dados do INE de 2007 indicam que a 

taxa de crescimento da população da cidade é de 41,9%, com uma taxa de 

natalidade de 1,6% e de mortalidade 4,9%. 

 A Cidade da Beira regista um grande fluxo migratório devido aos países e 

províncias vizinhas, dado que está na origem de dois corredores de transporte. O 

Corredor da Beira facilita o acesso do interior do continente ao litoral e aos países 

como Zâmbia, Malawi e Zimbabwe. 

 

7.5. Situação política 

 

 Na Cidade da Beira estão representadas 3 forças políticas, 

designadamente: o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), que 

administra a Câmara Municipal, a FRELIMO, que administra o governo provincial e 

a RENAMO, que é a terceira força política. Esta situação tem dificultado em 

grande medida o acesso a informação nas instituições públicas, uma vez que as 

instituições estão sob administração de duas forças políticas opostas. 

 Duma forma sucinta, tentamos descrever os indicadores principais do país, 

das autarquias em geral e, em particular, as características principais da Cidade 

da Beira, podendo verificar-se que grande parte da população na sua maioria é 

jovem, fator a ter em conta na planificação de qualquer tipo de oferta desportiva, 

cultural, recreativa, etc. 

 

8. ENQUADRAMENTO LEGAL DO DESPORTO E AS AUTARQUIAS 

 

 Como foi descrito em parágrafos anteriores, as autarquias locais em 

Moçambique têm, desde 1997, espaço próprio e autonomia administrativa, que 

visa a prossecução dos interesses das respetivas populações sem prejuízo dos 

interesses nacionais e da participação do Estado. De seguida, iremos analisar o 

enquadramento do desporto nas autarquias em documentos fundamentais, 
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designadamente a CRM, o regime jurídico para a implantação das autarquias, a 

Lei do Desportivo e a Estratégia de Revitalização do Desporto (ERDD). 

 

8.1. Constituição da República de Moçambique e as autarquias 

 

 Tal como Portugal, Moçambique é também um país que se pode classificar 

de intervencionista ao nível da legislação que produz nos diversos setores sociais. 

O desporto não escapa a esta regulação normativa, pelo que a temática de 

políticas públicas desportivas está intimamente relacionada com os instrumentos 

legais que regulam esta atividade.  

 A Educação Física e o Desporto estão consagradas na CRM, no artigo 93º, 

n.ºs 1 e 2, como um direito para os cidadãos e incumbindo ao Estado da sua 

promoção e difusão, através das instituições desportivas e escolares. 

 No que respeita às competências atribuídas às autarquias, a CRM, no 

artigo 271º, n.º 1, explicita: 

 

 “As autarquias locais têm como objetivo organizar a participação dos 

cidadãos na solução dos problemas próprios da sua comunidade, e 

promover o desenvolvimento local, o aprofundamento e a consolidação da 

democracia no quadro da unidade do Estado Moçambicano”. 

 

 A CRM não especifica as responsabilidades das autarquias locais no 

âmbito desportivo, mas sim delega poderes duma forma geral para a prossecução 

dos objetivos do Estado e a promoção do desenvolvimento local. 

  Neste sentido, entendemos que a promoção do desenvolvimento local 

passa exclusivamente pela integração de todas as esferas sociais que incidem 

sobre este processo onde o desporto faz parte. Assim, sendo o desporto um 

fenómeno social total que interage com a vida política, económica e sociocultural 

hoje, é-lhe reconhecido um papel importante principalmente quando se trata de 

desenvolvimento pessoal e social, da promoção da saúde, da educação, da 



 

53 

cultura ou do turismo, tornando-se assim, num poderoso instrumento para o 

desenvolvimento local e a cidadania. Estes e outros fatores levam com que, direta 

ou indiretamente esteja implícito em assuntos relacionados com o 

desenvolvimento local, referidos no artigo 271º da CRM. 

 

8.2. Regime jurídico para a implantação das autarquias  

 

 Como já referido anteriormente, a Lei n.º 2/97 de 18 de fevereiro, 

estabelece a criação das autarquias locais como vimos anteriormente. No seu 

artigo 6º, delimita as funções dos municípios. Na alínea f) do mesmo artigo, define 

como obrigações das autarquias no âmbito desportivo, promover a cultura, os 

tempos livres e o desporto na respetiva área de jurisdição, como forma de 

massificação da educação física e do desporto e ainda como forma de melhorar a 

qualidade de vida das populações. 

 

 

8.3. As autarquias na Lei do Desporto19   

 

 Sendo o desporto uma atividade social de interesse público que contribui 

para a formação e o desenvolvimento integral do ser humano e também para a 

melhoria da qualidade de vida e bem-estar e a coesão social, nacional e 

internacional, torna-se necessário a adoção de medidas legislativas que tenham 

em vista a criação de bases para o desenvolvimento destas atividades e para 

estimular o envolvimento da sociedade civil em todos os pontos do país. Neste 

concernente, o governo, pela presente Lei, artigo 42º, n.º 1), deve:  

 

 “Promover, em coordenação com as autarquias e demais órgãos locais, 

uma política integrada de construção, preservação, desenvolvimento e 
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 Lei n.º 11/2002, de 12 de março, I Série, n.º 10, Boletim da República, 2.
o
 Suplemento. 
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gestão de infraestruturas desportivas, tendo em conta os aspetos de 

segurança, e prevenção da violência nos recintos desportivos, higiene, 

meio ambiente e urbanização”. 

 

 No mesmo artigo, no n.º 2, o governo chama a atenção às autarquias locais 

para que: 

 “Nos planos diretores municipais e nos planos de urbanização em geral 

sejam previstas zonas para a prática desportiva”. 

 

 Verifica-se que a Lei do Desporto não especifica diretamente atribuições às 

autarquias no âmbito desportivo, contudo insta as autarquias para que, em 

coordenação com os demais órgãos locais, desenvolvam uma política integrada 

de construção de equipamentos desportivos, assim como, prevejam espaços para 

a prática de atividades desportivas. 

 

 

8.4. Estratégia de Revitalização do Desporto e as autarquias 

 

 No Programa Quinquenal 2010-2014, o Governo considera que o desporto 

contribui para a socialização do Homem, para elevar a autoestima dos 

moçambicanos, para promover a cultura de paz, unidade nacional e coesão social, 

e para melhoria da sua qualidade, desenvolvimento integral e bem-estar individual, 

incluindo a consolidação da amizade entre povos. É neste concernente que é 

elaborada a estratégia de revitalização do desporto. 

 Esta estratégia tem como objetivo fazer do desporto um fator integrante e 

aglutinador do desenvolvimento da sociedade através da massificação da sua 

prática e do fortalecimento do associativismo desportivo. Para tal, foram 

desenhadas uma série de estratégias que incluíam a participação de todas as 

instituições ligadas à prática desportiva e aos órgãos administrativos. Nesta 

estratégia, a administração central pretende: 
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 Promover a criação de núcleos desportivos em coordenação com os órgãos 

locais e autárquicos, e garantir que os planos diretores e os planos de 

urbanização em geral dos municípios, cidades, vilas, postos administrativos 

e outros aglomerados populacionais prevejam espaços para a prática 

desportiva. 

 

 Se atendermos a que as políticas desportivas devem assentar em 

instrumentos que possibilitem o processo de desenvolvimento desportivo, não 

podemos olvidar o aspeto normativo como um desses fatores de desenvolvimento 

(Januário., Sarmento., & Carvalho, 2012).   

 Verificamos que a CRM, a Lei do desporto e a ERDD, no referente ao 

desporto, não atribuem responsabilidades às autarquias isoladamente, mas sim 

em coordenação com o governo e os demais órgão locais. 

 Assim sendo, a análise da CRM, Lei do desporto e a ERDD, permitiu-nos 

constatar que os municípios não estão dotados de responsabilidades 

isoladamente no âmbito desportivo, mas sim são chamados a cooperar com o 

governo central e demais órgãos locais para o desenvolvimento desportivo na sua 

circunscrição política. Já o quadro jurídico para a implantação das autarquias (Lei 

2/97) determina que uma das funções dos municípios é a promoção do desporto a 

nível local como um fator de desenvolvimento. 

 Num balanço conclusivo deste capítulo, podemos dizer que, após a revisão 

da literatura especializada, da análise das diretrizes internacionais no âmbito 

desportivo, assim como a da legislação moçambicana, nos aclaram e fazem 

perceber o alcance do papel atribuído às autarquias no âmbito do objeto em 

estudo, assim como à necessidade de intervenção e implicação do poder local no 

contexto de desenvolvimento desportivo. 
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1. METODOLOGIA 

 

 A metodologia é o conjunto de diretrizes que orientam a pesquisa para a 

captação e processamento de informações com vista à resolução de um problema 

(Barros & Lehfeld, 2000). Assim sendo, foi nossa preocupação no presente 

capítulo descrever com o maior rigor possível, todo o processo e forma como os 

dados foram coletados, analisados, sintetizados e interpretados, bem como aclarar 

os procedimentos de validação utilizados.  

 Para uma melhor compreensão da temática em estudo, optamos pela 

utilização duma metodologia de natureza quantitativa e qualitativa.  

 Tendo em consideração que a pesquisa quantitativa subscreve-se na 

pesquisa exploratória que, de acordo com Thomas e Nelson (1996), utiliza o 

questionário como instrumento principal para recolher informações de uma 

população específica, nosso estudo não fugiu a esta particularidade. 

 Na parte qualitativa foi selecionada, como instrumento principal, a entrevista 

semiestruturada. A escolha deste instrumento apoia-se nas palavras de Silva e 

Menezes (2005) quando explicam que a utilização da entrevista semiestruturada 

permite recolher um maior leque de informações dos sujeitos entrevistados, já que 

a planificação deste instrumento é relativamente aberta e estimula ao entrevistado 

uma maior possibilidade de expressar outras ideias durante o processo, 

enriquecendo assim o discurso. 

 

1.1. Participantes  

 

 Participaram deste estudo os Responsáveis pela Vereação do Desporto do 

Município da Beira, os Secretários Gerais das Associações Provinciais de 

modalidades desportivas de Basquetebol, Voleibol, Atletismo e Natação, e o 

Secretário-Geral do Clube Desportivo do Ferroviário da Beira, todos eles 

exercendo atividades na circunscrição da autarquia.  
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 Relativamente aos Responsáveis do Desporto no município, selecionamos 

aqueles que consideramos serem atores fundamentais na definição e 

implementação da política desportiva, designadamente o Diretor Municipal da 

Juventude e Desporto e os Chefes dos Núcleos. Por outro lado, selecionamos os 

Secretários Gerais das Associações por serem as pessoas que mais lidam com os 

assuntos administrativos nas suas agremiações. Em seguida, descrevemos o 

perfil dos participantes.  

 

 

 Quadro 1 - Perfil dos participantes das associações provinciais, clubes e do município 

Perfil dos participantes 

Associação/Clube Idade Sexo F. Académica Experiência 

Basquetebol 43 M Licenciado 4 Anos 

Atletismo 30 M 12ª Classe 10 Anos 

Natação 30 M 12ª Classe 6 Anos 

Voleibol 34 M 12ª Classe 5 Anos 

Clube F. Beira 47 M Licenciado 15 Anos 

Município 

Diretor 43 M 12ª Classe 6 Anos 

Chefe do núcleo 1 47 M Bacharel 15 Anos 

Chefe do núcleo 2 23 M 12ªClasse 6 Anos 

 

 Relativamente ao perfil dos participantes, como apresentado no quadro 

acima, verifica-se que os Secretários Gerais das Associações Desportivas por 

modalidades são do sexo masculino e, na sua maioria, possuem o nível médio do 

ensino secundário geral, com a exceção do Secretário-Geral da Associação 

Provincial de Basquetebol que é Licenciado em Ensino de Desenho. Os 

participantes têm uma experiência de trabalho que varia de 4 a 10 anos. Já o 

Secretário-Geral do Clube Desportivo do Ferroviário da Beira é Licenciado em 

Engenharia Civil, com 15 anos de trabalho na administração do clube. 

 Quanto ao perfil dos responsáveis pela Vereação do Desporto, constata-se 

que o Diretor e o Chefe do Núcleo 2 possuem o nível médio do ensino secundário 
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geral e uma experiência de 6 anos de trabalho. O Chefe do Núcleo 1 é Bacharel 

em Ensino de História, com 15 anos de experiência como Responsável do Núcleo. 

 

1.2. Processo de recolha de dados 

 

 A utilização de diferentes técnicas para a recolha de informações permitiu-

nos tornar os dados recolhidos mais consistentes. Como bem explicam Coutinho 

(2011) e Mason (2006), a utilização de múltiplos métodos permite reduzir as 

fraquezas de usar uma única abordagem durante todo o processo de pesquisa, 

uma vez que as informações recolhidas são corroboradas a medida que o estudo 

vai avançando. A utilização destas técnicas era a que melhor se ajustava para a 

recolha das informações junto dos Secretários Gerais das associações e dos 

Responsáveis pelo Desporto no município, procurando assim interligar as 

informações recolhidas.  

 

1.2.1. Questionário20  

 

 Para a caracterização do associativismo local, o nosso questionário seguiu 

a orientação do utilizado por Costa (2010), com algumas adaptações face ao 

objeto do nosso estudo e à realidade desportiva do Município da Cidade da Beira. 

Para a validação do questionário contamos com a participação de dois doutorados 

em Ciências do Desporto. Após a validação, passamos à fase piloto, onde 

procedemos à sua aplicação para verificar possíveis erros e dificuldades de 

interpretação. 

 O teste piloto foi aplicado durante o mês de julho de 2012, junto dos 

Secretários Gerais das Associações Provinciais de Voleibol e Ginástica de 
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 Ver Anexo 1. 
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Maputo, assim como do Secretário-Geral do Clube de Desporto e Recriação da 

Universidade Pedagógica de Moçambique. 

 A aplicação do questionário final decorreu no mês de agosto de 2012 na 

cidade da Beira, e foi dirigido aos Secretários-Gerais das Associações Provinciais 

de modalidades desportivas e dos Clubes, e tinha como objetivo principal a 

recolha de dados que nos permitissem caraterizar o movimento associativo local, 

assim como a situação desportiva na Cidade da Beira. 

  Para uma melhor caracterização da situação desportiva, o questionário 

estava composto por 36 itens agrupados nas seguintes áreas: Identificação da 

Associação; Instalações Desportivas; Apoio Municipal ao Associativismo; 

Enquadramento das Atividades Desportivas Realizadas e Orçamento. A resposta 

a cada item foi dada na escala de Likert de 5 níveis, onde 1=Nada; 2=Fraco; 

3=Razoável; 4=Bom e 5=Muito bom, com a diferença de que na área de 

instalações desportivas, 1=Outra; 2=Cedido; 3=Alugado; 4=Pública e 5=Própria. 

 O questionário foi aplicado na sede das respetivas associações aos 

Secretários-Gerais, tendo sido o preenchimento feito pelos inquiridos na presença 

do inquiridor para o caso de existir alguma dúvida relacionada com as questões 

colocadas e evitar alguma interpretação errónea das questões. 

 No total, foram aplicados 5 questionários, dos quais 4 foram aplicados aos 

Secretários-Gerais das associações desportivas por modalidade e 1 ao Secretário-

Geral do Clube Desportivo do Ferroviário da Beira. 

 Durante a recolha de dados, enfrentamos diversos problemas, 

nomeadamente a dificuldade em encontrar os Secretários-Gerais das associações 

provinciais, dado que estes trabalham diretamente com a Direção Provincial da 

Juventude e Desporto (DPJD), entidade sob a tutela do partido no poder e que 

representa o Ministério da Juventude e Desporto (MJD) a nível provincial. 

 Esta circunstância foi o grande entrave para esta fase, pois o nosso estudo 

foi realizado num município sob responsabilidade de outro partido político diferente 

do partido do governo central, razão pela qual algumas associações provinciais 

foram interditas de responder ao questionário. 
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 Em relação aos clubes, apenas conseguimos aplicar o questionário ao 

Clube Ferroviário da Beira. Os restantes clubes não responderam ao convite 

endereçado para participar no estudo, situação que se viu agravada pelo facto de 

não ter sido possível localizar aos Responsáveis pela Direção. 

 

1.2.2. Entrevista21 

 

 Tendo em conta os objetivos estabelecidos e o tipo de pesquisa 

desenvolvida, selecionamos a entrevista semiestruturada para recolha de 

depoimentos junto dos Responsáveis pelo Desporto no Município. A nossa 

escolha apoia-se nas palavras de Hérbert, Goyette e Boutin (2012), quando 

afirmam que este tipo de entrevista, através da conversação, busca dados que 

possam ser utilizados em análise qualitativa e onde, na maioria das vezes, o 

entrevistador mantém o controlo no decurso de todo o processo já que se refere 

sempre a um quadro preestabelecido. 

 Selecionado o tipo de entrevista, passamos à elaboração do guião inicial, o 

qual foi submetido para avaliação da orientadora, quem fez as respetivas 

sugestões para a sua melhoria. Realizadas as correções, foi também submetido à 

análise de dois doutorados em Ciências do Desporto com Especialização em 

Gestão Desportiva e com experiência na validação destes instrumentos, tendo 

sido efetuados os reajustamentos que permitiriam validar definitivamente o guião 

da entrevista em consonância com os objetivos do estudo.  

 Após todos os procedimentos metodológicos, resultou a versão final da 

entrevista, constituída pelas seguintes dimensões: Recursos Humanos; Política 

Desportiva; Gestão do Desporto Municipal; Instalações Desportivas; Oferta 

desportiva do Município e Relação com o movimento associativo. 

  Elaborado o guião final, passamos à fase da elaboração e assinatura da 

credencial de apresentação no Município da Beira. 
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 Ver Anexos 2 e 3. 
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 O teste piloto foi realizado no mês de julho de 2012 com 3 membros da 

Direção Distrital da Juventude e Desporto do Distrito Urbano número 5 da Cidade 

de Maputo, com o intuito de testar a compreensibilidade das questões colocadas.   

 Não tendo sido necessário efetuar alterações, passamos para a fase de 

aplicação final da entrevista. Para a operacionalização desta fase, calendarizamos 

as entrevistas com os Responsáveis pela Vereação do Desporto no Município da 

Cidade da Beira. Foi definido o local, a data e a hora para a sua realização.  

 No total, foram realizadas 3 entrevistas, das quais 1 foi dirigida ao Diretor 

Municipal da Juventude e Desporto e as restantes aos Chefes de Núcleo. A média 

de tempo da duração das entrevistas foi de 52 minutos, destacando que a mais 

rápida teve uma duração de 35 minutos e, a mais demorada, de 78 minutos. 

 A entrevista com o Diretor Municipal foi realizada no dia 22 de agosto de 

2012, às 12:30, na Direção Municipal da Juventude e Desporto. Em relação às 

entrevistas com os Chefes dos Núcleos, uma foi realizada no dia 10 de agosto, às 

11:46, e outra no dia 19 de agosto, às 14:10, na Direção Municipal. 

 As entrevistas foram registadas em gravação áudio digital num gravador 

Philips, modelo LFH0615, número de série VR12000034213, e transcritas 

fielmente em formato Word com a ajuda do programa Scribe v 4.01, processando 

e analisando posteriormente os textos. 

 

1.3. Corpus do estudo 

 

 Um dos passos mais importantes da pesquisa qualitativa prende-se com a 

determinação do corpus do estudo que, segundo Bardin (2008), é o conjunto dos 

documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos analíticos. 

Assim, o corpus do nosso estudo está composto pelo conjunto de documentos 

fundamentais que regulam o panorama desportivo nacional, e os que decorrem da 

aplicação das entrevistas, tais como: 

 Constituição da República de Moçambique 

 Lei do Desporto n.º 11/2002, de 12 de março 
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 Lei 2/97, de 18 de fevereiro, quadro jurídico-legal para implantação 

das autarquias locais 

 Plano de atividades desportivas do município 

 Transcrições das entrevistas 

 A análise destes documentos foi de vital importância, já que suportaram a 

nossa investigação e permitiram-nos elaborar um quadro teórico em matéria de 

política pública desportiva municipal de forma a conseguirmos produzir um texto 

interpretativo e o sistema de categorização que mais adiante explicitamos.   

 

1.4. Categorização 

 

 A categorização é uma operação de classificação de elementos 

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

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

definidos (Bardin, 2008; Moraes, 1999) 

 Bardin (2008) recomenda que, para que uma categorização seja 

considerada boa, deve possuir as seguintes qualidades: exclusão mútua, 

homogeneidade, pertinência, objetividade e fidelidade e produtividade. 

 A etapa da categorização foi crucial no nosso estudo. Utilizando as palavras 

de Guerra (2006), esta fase constituiu o elo de ligação entre a questão de 

pesquisa e o trabalho de campo efetuado, permitindo a sistematização de todo o 

conjunto de informações recolhidas durante todas as fases do nosso estudo no 

sentido de definir os conceitos fundamentais e a inter-relação existente entre eles. 

 Para a determinação das categorias, tiveram-se em conta as 

recomendações de Bardin (2004), estabelecendo-se as subcategorias e as 

unidades de registo respetivas conforme explicitado e sistematizado no quadro (2). 
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Categoria A. Recursos Humanos  

 

 Partindo da revisão da literatura e dos objetivos traçados para a nossa 

pesquisa, consideramos que esta categoria pode subdividir-se em duas 

subcategorias: Técnicos Especializados na Área do Desporto e Técnicos Não 

Especializados. Esta categoria traduz-se na capacitação, formação académica, 

trabalhadores, anos de experiência, funcionários e técnicos como correspondentes 

unidades de registo. 

 Esta categoria foi estabelecida com o intuito de conhecer a formação dos 

Responsáveis pelo Desporto no Município para verificar se a mesma tinha relação 

com a área na qual desenvolvem as suas funções.  

 

Categoria B. Política Desportiva 

 

 Esta categoria apresenta duas subcategorias, designadamente, política 

desportiva de base e política desportiva de elite. Sustentados na revisão da 

literatura, consideramos que esta categoria se revela, para além das 

subcategorias, nas seguintes palavras: planos estratégicos, plano político, 

coordenação, apoios, planificação local, direção, colaboração, inclusão, formação, 

implementação, articulação, orçamento, etc.  

 Com a definição desta categoria, procuramos saber qual a política 

desportiva encetada pelo Município, os seus objetivos e as principais dificuldades 

para a sua implementação. 

 

Categoria C. Instalações Desportivas 

 

 Esta categoria apresenta as subcategorias de instalações públicas e 

privadas e revela-se nas seguintes palavras: equipamentos, infraestruturas, 

instalações, campos, pavilhões, estádios, pista, acessibilidade, construção, 
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reabilitação, manutenção, limpeza, carta de instalações desportivas, tipo de 

instalações, utilização e classificação.  

 A inclusão desta categoria permitiu-nos conhecer a quantidade das 

infraestruturas desportivas pertencentes ao Município, a sua classificação e 

tipologia, e perceber ainda as perspetivas futuras em relação a esta área, como 

refere Gordinho (2004) ao afirmar que o desenvolvimento desportivo depende, em 

parte, da qualidade e do investimento feito nos equipamentos desportivos. 

 

Categoria D. Oferta Desportiva 

 

 Tendo em conta os pressupostos teóricos do nosso estudo, assim como os 

objetivos estabelecidos, esta categoria tem duas subcategorias: atividades de 

recreação e atividades de formação ou alto rendimento. A mesma manifesta-se 

nas seguintes palavras: programas desportivos, eventos, investimento no 

desporto, modalidades, diversidade, patrocínio, realização, inclusão, participação, 

faixa etária, demanda e oferta, desporto de rendimento, recreação, e desporto de 

base. 

 Procura-se identificar aqui qual a oferta desportiva promovida pelo 

Município e ainda a sua diversidade de acordo com a necessidade dos munícipes.  

 

Categoria E. Gestão do Desporto Municipal 

 

 Esta categoria apresenta duas subcategorias: gestão direta e gestão 

indireta, e revela-se através das palavras: modelo de gestão, fiscalização, diretor 

técnico, estratégia, etc. 

 Com a inclusão desta categoria pretendemos conhecer o modelo utilizado 

pelo Município para a gestão do desporto municipal e os equipamentos 

desportivos pertencentes à mesma. 
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Categoria F. Relação com o movimento associativo 

 

 Esta categoria manifesta-se nas seguintes palavras: cooperação, apoio a 

projetos, desenvolvimento de planos conjuntos, protocolos, plano de atividade, 

formação de árbitros e animadores.  

 Com esta categoria procuramos saber o tipo de apoio que o Município 

presta ao movimento associativo local para a promoção e desenvolvimento das 

atividades desportivas. 

 

 Quadro 2 - Categorias, subcategorias e unidade de registro relativas às entrevistas 
efetuadas 

 

Categorias Subcategorias Unidade de registo 

Recursos 
Humanos 

 Especializados na área do 
desporto  

 Outras áreas 

Capacitação, formação académica, 
trabalhadores, anos de experiência, 
funcionários e técnicos. 

Política Desportiva 
 Política de base 

 Política de elite 

Plano estratégico, plano político, 
coordenação, apoios, planificação local, 
direção, colaboração, inclusão, formação, 
implementação, articulação, orçamento. 

Instalações 
Desportivas 

 Públicas 

 Privadas 

Equipamentos, infraestruturas, 
instalações, campos, pavilhões, estádios, 
pista, acessibilidade, construção, 
reabilitação, manutenção, limpeza, carta 
de instalações desportivas, tipo de 
instalações, utilização e classificação. 

Oferta Desportiva 
 Atividades de recreação 

 Formação e alto rendimento 

Programas desportivos, eventos, 
investimento no desporto, modalidades, 
diversidade, patrocínio, realização, 
inclusão, participação, faixa etária, 
demanda e oferta, desporto de 
rendimento, recriação, e desporto de 
base. 

Gestão do 
Desporto 
Municipal 

 Direta 

 Indireta 

Modelo de gestão, fiscalização, diretor 
técnico, estratégia, etc. 

Relação com o 
movimento 
Associativo 

 Apoio às agremiações 

 Iniciativas individuais 

Cooperação, apoio a projetos, 
desenvolvimento de planos conjuntos, 
protocolos, plano de atividade, formação. 
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1.5. Procedimentos de análise 

 

 Após a recolha das entrevistas e questionários, procedemos à sua análise 

para dar sentido aos dados recolhidos para a pesquisa. Obedecendo às 

explicações de Flick (2009), foi nesta fase de pesquisa que tentamos construir um 

novo conhecimento a partir das informações obtidas com o questionário e as 

entrevistas, pois os dados em si constituem apenas dados brutos que só terão 

sentido ao serem trabalhados de acordo com os procedimentos de análise 

apropriados. 

 

1.5.1. Questionário 

 

 Para o tratamento dos dados do questionário usamos o programa Microsoft 

Office Excel 2007, determinando os valores absolutos e percentuais para as 

respostas dadas em cada área.   

 

1.5.2. Entrevista 

 

Aqui analisamos as informações que resultaram das transcrições das 

entrevistas aplicadas aos Responsáveis do Desporto do Município, recorrendo à 

análise de conteúdo. Este procedimento pretendia a busca do que um discurso ou 

documento exprimem em termos concretos, como Bauer e Gaskell (2000) 

explicam, referindo que a análise de conteúdo é uma técnica de proceder à 

inferência objetiva a partir de um texto para o seu sentido e contexto social. A sua 

validade é julgada conforme a congruência com a teoria e os objetivos 

estabelecidos na pesquisa. 

Por sua vez, Mattos (2006) e Flick (2002) explicam que a análise de 

conteúdo constitui uma técnica que trata dos dados coletados de diversas formas, 

tais como a documentação do material coletado, notas de campo, diário de 
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pesquisa, fichas de documentação, fotos, filmes, áudios, transcrição das 

entrevistas, etc., objetivando a identificação do que está a ser dito a respeito de 

um determinado tema que tem relevância no processo de pesquisa.  

 A escolha desta técnica apoia-se nas palavras de Januário (2011), ao 

afirmar que o recurso à análise de conteúdo é uma técnica amplamente utilizada 

em investigação qualitativa, especialmente nesta área de conhecimento. 
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 Neste capítulo são apresentados e discutidos os principais resultados do 

nosso estudo. O capítulo está organizado em duas partes, sendo que na primeira 

são apresentados e discutidos os resultados dos questionários aplicados às 

associações e clubes e na segunda parte os resultados das entrevistas aplicadas 

aos responsáveis pelo desporto do Município.  

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO ASSOCIATIVISMO LOCAL 

 

 As associações desempenham, desde há muito, um papel essencial na 

vida das comunidades, sejam elas culturais, recreativas, desportivas ou de 

solidariedade social, pois asseguram um contributo insubstituível na construção e 

afirmação de identidades coletivas, na formação artística e desportiva, no 

desenvolvimento e capacitação das pessoas enquanto cidadãs ou na prestação 

de serviços de proximidade. Neste aparte trataremos das associações de caráter 

desportivo dado que são as que fazem parte da nossa pesquisa. 

 Segundo o n.º 1 do artigo 52º da CRM, todos os cidadãos gozam de 

liberdade de associação. Assim sendo, o associativismo é um direito de cada 

cidadão e serve para unir a vontade de um grupo de pessoas em defesa de um 

mesmo interesse.  

 Para melhor caraterizar o movimento associativo local e o desporto na 

cidade recolhemos dados sobre a situação dos clubes desportivos e das 

associações desportivas por modalidade referentes ao ano da sua fundação, 

número total dos membros e praticantes, instalações desportivas, o apoio 

municipal ao associativismo, enquadramento das atividades desportivas e o 

orçamento das associações desportivas. Em seguida fazemos a sua 

apresentação, começando com os clubes desportivos e, consequentemente, 

associações por modalidades desportivas. 
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1.1. Situação dos clubes  

 

 De acordo com o glossário da Lei do Desporto, os clubes desportivos são 

pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, cujo objetivo é o fomento 

e a prática de atividades desportivas. 

 Os clubes desportivos assumem um papel decisivo na organização e 

estruturação do desporto moderno. É neles que se implementam os projetos 

desportivos e os que tentam chamar a um maior número de pessoas à prática 

desportiva.  

 Desde o aparecimento da prática do desporto moderno, os clubes 

desportivos sempre foram os grandes responsáveis pelo seu desenvolvimento, 

posto que são o núcleo de qualquer política de desenvolvimento desportivo, ao 

serem os que estruturam toda a atividade desportiva (Carvalho, 1994).  

 Na cidade da Beira, a existência dos clubes desportivos data desde a 

época colonial, no âmbito da criação de associações de carater recreativo, 

cultural, artístico, desportivo e beneficentes para todos os praticantes, apesar de 

que na altura eram para os colonos e pequenos assimilados (Graziano et al., 

2008; Domingos, 2009).  

 Abaixo seguem os dados sobre a situação dos clubes na cidade da Beira. 

 

Grupo Desportivo “Rebenta Fogo” 

 

 Fundado a 5 de junho de 1942, este clube movimentava o futebol de 11 e 

foi vencedor em 1970 do campeonato provincial da segunda divisão e em 1973 

ganhou o torneio quadrangular realizado pela Texlom. No período compreendido 

entre 1976 – 1995 o clube esteve mergulhado numa crise que lhe levou a falência. 

A sua refundação foi autorizada no dia 28 de maio de 1998, pelo despacho do 

Governo Provincial de Sofala22. 

                                                           
22

 Boletim da República, III Série, número 50, publicação oficial da República de Moçambique de 10 de 

dezembro de 2008. 
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Aéreo Clube da Beira 

 

 Clube dedicado a desportos aeronáuticos, foi fundado a 6 de dezembro de 

1936. Esta agremiação era subsidiada pela municipalidade da Cidade da Beira e 

pela Companhia de Moçambique. Nos termos dos estatutos, no Boletim Oficial 

número 498, de 6 de dezembro de 1936, competia-lhe manter o serviço da 

aviação de turismo numa escola de pilotagem. Por volta de 1950 estava equipada 

com sete aeronaves, três Tiger Moth, três Taylorcraft e um Piper Pacer. 

Atualmente o clube desenvolve atividades de paraquedismo e formação de pilotos. 

 

Grupo Desportivo “Tubarões do Índico” 

 

 Fundado a 16 de março de 1994, movimenta apenas o futebol na categoria 

de séniores e na segunda divisão. Foi campeão provincial nas épocas 1999 - 2000 

e 2000 - 2001 e vencedor da taça de futebol "Tubarões do Índico".  

 

Sporting Clube da Beira  

 

 Foi criado a 17 de dezembro de 1929, tendo os seus estatutos sido 

aprovados a 4 de agosto de 1962 pelo então Governador-Geral de Moçambique, 

sendo a filial nº 39 do Sporting Clube de Portugal. Foi vencedor do campeonato 

nacional de futebol de 1964 e vencedor da Taça Salazar em 1966. 

 Nos estatutos atuais, tem como data de fundação oficial, o 17 de dezembro 

de 2009, que na realidade corresponde a uma refundação, necessitando de 

adequar os estatutos a uma realidade mais atual. Proposta aos sócios a sua 

alteração, foi aprovada em Assembleia-Geral realizada no dia 20 de dezembro de 

2009, e reativada a sua filiação no Sporting Clube de Portugal. Em 2010 o clube 

contava com cerca de 80 sócios efetivos.  

 O clube tinha como missão servir à população do bairro onde se encontra 

inserido (Palmeiras) e à Cidade da Beira em particular e à República de 

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Sporting_Clube_de_Portugal
http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Sporting_Clube_de_Portugal
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Moçambique no seu geral, com a prática das seguintes modalidades desportivas 

nas categorias de juvenis, juniores e séniores: futebol 11, futebol de salão, 

basquetebol, voleibol, atletismo e ginástica. Atualmente, o clube movimenta 

somente o futebol 11.  

 Em 2010, foi promovido à primeira divisão do Campeonato Nacional e em 

2011 desceu para a segunda divisão. Nos últimos anos, esta agremiação está a 

enfrentar uma crise organizacional e financeira, para além das condições 

deploráveis em que se encontram as infraestruturas para a prática de outras 

modalidades desportivas.  

 

Clube Ferroviário da Beira  

 

 Fundado em 1924, é um clube que joga na primeira divisão do campeonato 

moçambicano de futebol, vulgo "Moçambola". Único clube da cidade que conta 

com um leque de instalações desportivas próprias onde são praticadas as 

seguintes modalidades desportivas: futebol 11, basquetebol, voleibol, atletismo, 

natação e badmínton. 

 Este clube foi vencedor da Taça de Moçambique de Futebol em 1993 e 

2005. Participou na Taça das Confederações (CAF) nos anos de 1999 e 2006, 

onde foi até a segunda e quinta eliminatória respetivamente. 

 O clube conta com um total de 30 treinadores, dos quais quatro do sexo 

feminino e o restante masculino, estando distribuídos nas categorias seguintes: 

juvenis, juniores e séniores. Para além dos treinadores, o clube conta com um 

total de 16 dirigentes, 14 serventes e 32 trabalhadores distribuídos em outras 

áreas.  

 O número de praticantes demostra a participação desportiva, o 

envolvimento e a dinâmica dos clubes, bem como o seu papel social no meio onde 

se insere (Albuquerque, 2007). No quadro que se segue apresentamos o número 

dos praticantes federados e não federados do clube. 
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 Quadro 3 - Número total de atletas federados e não federados 

Número de praticantes federados e não federados do clube 

Atletas federados Atletas não federados Total 

352 475 827 

  

 Observando o quadro acima, constata-se que o clube dispõe de um total de 

827 praticantes, de entre os quais 352 são federados e 475 não federados. Ao 

compararmos estes números com a população da cidade (p. 50), repara-se que os 

mesmos são baixos, uma vez que não atingem o 0,2% da população da cidade da 

Beira com idades entre os 0-64 anos. Não obstante, para a realidade dos clubes 

locais, estes números são bastante elevados, já que os outros clubes movimentam 

apenas uma modalidade desportiva e em categorias de séniores.  

 Estes resultados contrastam com os encontrados no estudo de Costa 

(2010), em que 85,2% dos clubes possuíam menos de cem praticantes, num 

universo de 54 clubes estudados. Já no estudo de Albuquerque (2007), 76% dos 

clubes possuíam entre 51 e 250 praticantes, o que pode ser justificado pela 

quantidade de clubes que existem nos concelhos onde foram realizados os 

estudos referenciados.  

 Outro dado que importa é a distribuição dos praticantes por sexo como 

indica o quadro: 

 

 

 Quadro 4 - Distribuição dos praticantes por sexo 

Distribuição dos praticantes por sexo 

Sexo M F Total 

P. Federados 253 99 352 

P. Não Federados 260 215 475 

Total 513 314 827 
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 Olhando para o quadro constata-se que num total de 352 praticantes 

federados, 99 são do sexo feminino e, dos praticantes não federados, 215, o que 

significa que, num total de 827 praticantes, 314 são do sexo feminino e o restante 

masculino. Estes dados revelam que o número de participação das mulheres em 

atividades desportivas no clube é relativamente baixo comparado com os homens.  

 Estes números podem ser justificados pela própria evolução histórica da 

participação da mulher em atividades desportivas, já que, às mulheres, sempre foi 

reservado o cenário doméstico, onde se ocupavam do papel de filhas exemplares, 

esposas zelosas, mães dedicadas, representantes da honra familiar, e com 

caraterísticas de docilidade e submissão, como já apontado por alguns estudos 

(Borges & Paula, 2000; Göellner, 2007).  

 O clube Ferroviário da Beira movimenta a maior parte de modalidades 

desportivas da cidade, com mais de 800 praticantes distribuídos em 6 

modalidades desportivas, nomeadamente: futebol 11, basquetebol, voleibol, 

atletismo, natação e badmínton, para além de contar com um leque de instalações 

desportivas próprias como indica o quadro abaixo. 

 

 Quadro 5 - Instalações do Clube Ferroviário da Beira 

Instalações Tipologia Tipo de Recinto Total 

De base 

Formativas 

Campos de Futebol 2 

Polidesportivo Coberto 2 

Campos de voleibol 2 

Campos de Basquetebol 2 

Pista de Atletismo 1 

Piscinas 2 

Recreativas 

Piscinas 1 

Campo de Voleibol 2 

Campo de Basquetebol 1 

Campo de Ténis 1 

Especiais Especiais para Espetáculo 
Desportivo 

Pavilhão Multiuso 1 

Estádio de Futebol 1 
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 A classificação das instalações desportivas do Clube Ferroviário da Beira 

respeitou os critérios estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, 

sobre a classificação das instalações desportivas em Portugal, dado que em 

Moçambique não existe uma tipificação das instalações desportivas, nem por via 

legislativa, nem através de um atlas desportivo nacional. 

 Infelizmente, podemos dizer que a maior parte dos clubes da Cidade da 

Beira não dispõem de uma base de dados que nos permita fazer uma 

caraterização mais abrangente sobre a situação dos mesmos. 

 

 

1.2. Associações desportivas por modalidade 

 

 As associações desportivas fazem parte do conjunto de organizações que 

se dedicam à organização de atividades desportivas em Moçambique.  

 De acordo com o glossário da Lei do Desporto, as associações desportivas 

provinciais são pessoas coletivas de direito privado, sem fins lucrativos, que 

englobam um conjunto de núcleos, clubes e associações distritais nela inscritos e 

que têm como finalidade a promoção da prática desportiva.  

 

1.2.1. Ano de fundação das associações 

 

 As datas de fundação das associações variam entre 1924 e 1999. Duas 

foram fundadas na década de 1980, e uma na de 1990, sendo a Associação 

Provincial de Basquetebol fundada em 1924, representando a mais antiga das 

associações conforme o quadro abaixo: 

 Quadro 6 - Ano de fundação das associações 

Nome da Associação Ano da Fundação 

Atletismo 1983 

Basquetebol 1924 

Natação 1986 
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Voleibol 1999 

 

 O fato da Associação Provincial de Basquetebol ser a mais antiga em 

relação as demais, pode ser justificado pela presença do Clube Atlético Chinês, 

cuja fundação remonta à primeira metade da década de 1920, quando é criada, na 

cidade da Beira, a Associação Chee Kung Tong Club que respondia, no ultramar, 

à lealdade republicana e nacionalista. Esta agremiação era considerada uma 

associação beneficente e de instrução, cuja finalidade era promover o bem-estar 

moral e material da comunidade chinesa, e eram praticados vários exercícios e 

modalidades desportivas, sendo o basquetebol uma das mais praticadas na altura 

(Macagno, 2010). 

 A fundação tardia de algumas associações justifica-se pelo período colonial 

que o país atravessou, pois na altura havia fortes limitações à liberdade de 

associação, resultado das políticas desportivas coloniais implantadas pela 

metrópole. De acordo com Domingos (2009), o braço institucional da política 

desportiva, a MP de Moçambique, reiterava o regime de segregação imposto pelo 

sistema de indigenato, cuja dinâmica, de natureza associativa, era dominada pelo 

futebol e respondia a um princípio de divisão racial. 

 Resultados similares foram encontrados por Costa (2010), num estudo 

sobre o associativismo e política desportiva municipal no concelho de Fafe, 

Portugal. Neste estudo os dados relacionados com os anos de fundação das 

associações naquele concelho, é justificada pela época que Portugal viveu desde 

o Estado Novo até 1974, altura em que Moçambique estava sob o domínio 

colonial, o que direta ou indiretamente pode ter influenciado o movimento 

associativo. Porém, com a independência no ano de 1975, surge uma maior 

abertura para o associativismo, trazendo consigo um aumento do número das 

associações em todo o território nacional. 
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1.2.2. Órgãos das associações 

 

 As associações contam com um número de órgãos que variam de 12 a 49, 

distribuídos pela Direção, Conselho Fiscal, Assembleia Geral e voluntários. 

Observando o quadro 7, verificamos que todas as associações têm membros da 

Direção que variam de 2 a 8 membros.  

 As associações de basquetebol e natação possuem um Conselho Fiscal, 

enquanto as de atletismo e voleibol, não. As de basquetebol e voleibol têm uma 

mesa de Assembleia Geral composta por 3 membros. 

 

 Quadro 7 - Distribuição dos órgãos das associações por cargo 

Órgãos das associações 

Nome da 
Associação 

Cargo Sexo Remuneração 
Total 

Dir. CF AG A/J Ser. Vol. Out. M F R NR 

Atletismo 2 - - 5 - 10 - 15 2 5 12 17 

Basquetebol 8 3 3 14 - - - 22 6 14 14 28 

Natação 6 3 - 40 - - - 36 13 40 9 49 

Voleibol 4 - 3 5 - - - 10 2 5 7 12 

Total 106 106 106 106 

Legenda: Dir. = Direção; CF = Conselho Fiscal; AG= Assembleia Geral; A/J= Árbitro ou Juízes;  

Ser. = Serventes; Vol.= Voluntários; Out. = Outros. 

 

 Duma forma geral, observa-se que os órgãos das associações são 

constituídos por ambos os gêneros. Apesar da presença das mulheres em todas 

as associações, os números em si demostram que estas estão em minoria em 

relação aos homens, representando 21,69% do número total dos órgãos das 

coletividades, enquanto os homens representam 78,31% do total dos membros. 

 Estes dados justificam-se pelas limitações que as mulheres tiveram para o 

acesso às atividades desportivas durante todo o processo histórico do desporto. 

Na verdade, há décadas atrás, as mulheres eram interditadas de participar em 

qualquer atividade desportiva, sob diversas alegações, desde a sua fragilidade 
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física, passando pela sua condição materna, e até mesmo pelo facto da arena 

desportiva fortalecer o espírito do guerreiro masculino, sendo apontado como o 

único local no qual a supremacia masculina seria incontestável (Knijnik & 

Vasconcellos, 2003). 

 Resultados similares foram referidos pelas autoras Carvalho e Cruz (2007), 

ao mencionar estudos realizados em 2000, com uma amostra de 41 federações 

com utilidade pública desportiva, nas que as mulheres representavam um 10% do 

total de treinadores e, em 2005, em 69 federações desportivas em Portugal, na 

maioria dos cargos executivos, não existia uma única mulher. 

 Os resultados do nosso estudo concorrem com os encontrados no estudo 

realizado por Almeida e Cruz (2010). Estas autoras concluíram que, nas 62 

federações com cerca de 458 lugares de natureza executiva (Presidente e 

Direção), 409 são ocupados por homens (89,3%) e apenas 49 (10,7%) por 

mulheres. Outros dados do mesmo estudo evidenciaram que a Comissão 

Executiva do Comité Olímpico Internacional (COI) apenas integra uma mulher num 

total de 15 membros e, no conjunto dos 107 membros ativos do COI, apenas 16 

são mulheres, representando um 15,23% do total dos membros. 

 Quanto à remuneração, a maioria dos cargos não são remunerados, dado 

que as associações são sem fins lucrativos. Contudo, os juízes e os árbitros são 

remunerados de acordo com o número e tipo de provas ou jogos realizados.  

 

1.2.3. Número de praticantes por associação 

 

 No quadro 8 observa-se que as associações contam com um total de 1.464 

praticantes, dos quais 538 são do sexo feminino e 926 masculinos.  

 As associações de basquetebol e natação contam com um número de 

praticantes entre 500 e 515, a de voleibol com 278 e, em contraste, a de atletismo 

conta com 171 praticantes. No nosso entender, o baixo número de atletas na 

associação de atletismo pode estar relacionado com as características da própria 

modalidade e das condições climatéricas da cidade da Beira, assim como pelo 
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fato de outras modalidades, na maioria das vezes, serem praticadas em 

instalações indoor, com a exceção da natação, uma vez que as condições 

climatéricas estimulam a sua prática. 

 

 Quadro 8 - Número de praticantes por associação 

Número de praticantes 

Nome da Associação 
Federados N. Federados 

Total 
M F M F 

Atletismo 35 16 80 40 171 

Basquetebol 355 160 0 0 515 

Natação 120 80 200 100 500 

Voleibol 100 76 36 66 278 

Total 
610 332 316 206 

1464 
942 522 

 

 Dos 942 praticantes federados de todas as associações, 332 são do sexo 

feminino e correspondem a 35,24% do número total dos federados e 64,75% 

correspondem a 610 praticantes federados do sexo masculino. Relativamente aos 

não federados, 39,46% equivalem a 206 dos praticantes do sexo feminino e 

60,53% equivalem a 316 praticantes do sexo masculino. Estes dados demostram 

que existem assimetrias acentuadas entre homens e mulheres na prática 

desportiva, assim como no que se refere aos cargos de dirigentes em todas as 

associações.  

 Estudos sobre a inserção da mulher na prática desportiva demostram que 

as mulheres sempre foram discriminadas no seu direito de realizar estas 

atividades (Scraton, 1997; Schneider,1996; Borges & Paula, 2000; Goellner 2007; 

Carvalho & Cruz 2007). Sempre foram consideradas fracas para a prática 

desportiva, para além de que foi alegado que estas atividades provocariam danos 

à sua saúde, em particular à reprodutiva.   

 Parece-nos também que estes dados estão associados às características 

socioculturais da Cidade da Beira, dado que ainda prevalecem tradições e 
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costumes culturais muito enraizadas de ritos de iniciação que têm como função 

formatar a identidade feminina, com base numa estrutura de dominação masculina 

fundamentada na passividade da mulher. 

 Dados similares foram encontrados pelas autoras Almeida e Cruz (2010) 

em Portugal, onde concluíram que, em 2009, estavam inscritos 496.489 

praticantes em 58 federações desportivas, dos quais 375.645 eram homens 

(75,7%) e 120.844 mulheres (24,3%). As federações desportivas apresentavam 

taxas de feminização muito diferenciadas: apenas 17 federações tinham mais do 

que 30% de praticantes femininas inscritas; 17 tinham taxas de feminização 

abaixo dos 10% e 13 apresentavam taxas inferiores a 5%. 

 Quanto à fraca integração de mulheres quer na prática desportiva 

generalizada quer na ocupação de cargos de direção, a realidade das associações 

desportivas estudadas não representa um caso insólito, pois este é um problema 

de cariz internacional. Não obstante, a literatura relacionada com o assunto 

demostra que estão sendo feitos esforços para minimizar a reduzida participação 

feminina nos diferentes níveis e funções da prática desportiva.  

 No seu estudo, Goellner (2007) concluiu que os investimentos reduzidos no 

desporto feminino, a estrutura precária, os salários e os prémios inferiores aos dos 

homens, e a pouca visibilidade mediática, continuam a caracterizar as relações 

desiguais entre homens e mulheres no desporto.  

 Em Moçambique, a produção de conhecimento sobre políticas públicas é 

escassa, particularmente quando visualizada numa perspetiva de género e 

deporto. Os estudos publicados ou do domínio público sobre o impacto da 

discriminação de género na educação, mesmo quando não diretamente enfocados 

nas políticas públicas, são de circulação limitada, e maioritariamente produzidos 

por organizações não-governamentais (ONG’s) no âmbito da produção das suas 

estratégias e programas de ação (Osório & Silva, 2008). O mesmo se passa no 

setor do desporto, portanto, a falta de estudos no país sobre género e desporto, 

limitaram-nos a estabelecer critérios comparativos em relação a outros municípios 

do território nacional. 
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 É de referir que Moçambique é um dos países com maior número de 

mulheres no Parlamento e no Executivo, destacando-se um aumento no exercício 

de funções na governação de 13% em 2004 para 25,9% em 2008. Este equilíbrio 

entre os dois órgãos de poder corresponde a uma real vontade política de adotar 

as orientações de Pequim23 (Osório, 2010). Tais dados abrem a esperança de, 

também no desporto, a situação de grande assimetria relativamente a participação 

desportiva entre os sexos se esbata e se comecem a vislumbrar políticas 

desportivas que promovam oportunidades de participação das mulheres nos 

diferentes níveis de atividades desportivas.  

 

1.2.4. Instalações Desportivas 

 

 Observando o quadro 9, verificamos que as associações não possuem 

instalações desportivas próprias, o que significa que na maioria das vezes, para a 

realização das atividades, os espaços desportivos são cedidos. 

 

 Quadro 9 - Tipologia, classificação e propriedade de instalações desportivas da Cidade da 
Beira

24
 

Instalações Tipologia Tipo de Recinto Total Proprietário 

De base 

Formativas 

Campos de futebol 17 MB, CFB 

Polidesportivo 
coberto 

4 
DPJD, Escolas e 

CFB 

Campos de 
voleibol 

8 
Escolas, CFB, 
UPM, DPJD 

Campos de 
basquetebol 

6 
CFB, UPM,  e 

Escolas 

Pista de atletismo 1 CFB 

Piscinas 3 UPM e CFB 

Recreativas 

Piscinas 2 UPM e CFB 

Campo de voleibol 4 UPM, CFB e MB 

Campo de 
basquetebol 

4 UPM, CFB e MB 

 

                                                           
23

 A Declaração e Plataforma de Ação de Beijing (BDPFA, 1995) recomenda um conjunto de medidas a serem 
adotadas pelos governos e partidos políticos com o objetivo de assegurar a participação política das 
mulheres. 
24

 Decreto-lei nº 141/2009,16 de junho, sobre classificação de instalações desportivas em Portugal 
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Instalações Tipologia Tipo de Recinto Total Proprietário 

Especializadas Especializadas 

Campo de golfe 1 Privado 

Campo de ténis 1 CFB 

Parque de 
equitação 

1 Privado 

Especiais 
Especiais para 
Espetáculo 
Desportivo 

Pavilhão multiuso 2 CFB e DPJD 

Estádio de futebol 1 CFB 

 Legenda: MB – Município da Beira; UPM- Universidade Pedagógica de Moçambique; 

DPJD- Direção Provincial da Juventude e Desporto; CFB – Clube Ferroviário da Beira. 

 

 Outro dado a reter do quadro 9 é que a maior parte das instalações usadas 

pertencem, na sua maioria, ao Clube Ferroviário da Beira, à Universidade 

Pedagógica de Moçambique, à Direção Provincial da Juventude e Desporto e às 

escolas. Quanto ao tipo de recinto, nota-se que há um maior número de campos 

de futebol, seguidos por campos de voleibol e basquetebol.  

 Relativamente às instalações mais usadas, os resultados evidenciaram que 

50% das associações desportivas usam os pavilhões polivalentes, 25% as 

piscinas e 25% a pista de atletismo, como segue no gráfico abaixo: 

 
 Gráfico 2 - Instalações mais usadas pelas associações. 

 

 Julgamos que o maior uso dos pavilhões polivalentes pode estar associado 

às caraterísticas climatéricas da cidade já referidas. 

 Constatamos também que o número de pavilhões polivalentes não é 

suficiente e, em alguns casos, são partilhados, como é o caso das associações de 

basquetebol e voleibol, que utilizam conjuntamente os pavilhões polivalentes. 

50% 

25% 

25% 

Instalações mais usadas 

Pavilhões Polivalentes 

Pista de atletismo 

Piscinas 
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 De acordo com Almeida (2012), as instalações desportivas constituem a 

estrutura de suporte à procura e à oferta de serviços desportivos, recreio ou lazer, 

sem as quais não é possível o exercício efetivo destas atividades.  

 Matos (2000) encontrou resultados similares em que os clubes e as escolas 

eram os que detinham um maior número de instalações desportivas, com 

predominância para campos de futebol. No mesmo estudo, o autor concluiu que 

as instalações desportivas existentes no município eram insuficientes para 

satisfazer a demanda desportiva. 

 

1.2.5. Apoio Municipal 

 

 Da análise dos dados do questionário, constatou-se que as associações 

não contam com apoio financeiro por parte do município. Contudo, há colaboração 

entre as entidades, apesar da mesma ser considerada fraca pela totalidade das 

entidades inquiridas. Esta colaboração materializa-se na oferta de materiais 

desportivos e na participação em formações promovidas pelo município. 

 A promoção da prática desportiva nas autarquias passa pelo trabalho 

coordenado entre os responsáveis políticos, o movimento associativo local e 

outras organizações envolvidas na promoção destes serviços. Como bem explica 

Loureiro (2012), a criação de condições que permitam às populações 

comportamentos ativos e um estilo de vida saudável onde esteja incorporada uma 

forte componente de atividade física e desportiva, passa necessariamente pela 

colaboração entre todas as entidades ligadas à promoção destas atividades, no 

sentido de criar sinergias que permitam o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos.  

 Os nossos resultados divergem dos encontrados por Costa (2010), que no 

seu estudo concluiu que havia uma estreita colaboração entre o movimento 

associativo e a câmara municipal, expressado através da manutenção e 

melhoramento das infraestruturas, da construção de novas infraestruturas e do 

subsídio regular para atividades de caráter frequente e ocasiões especiais.   
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 Resultados diferentes também foram encontrados por Libânio (2008), que 

concluiu que as coletividades desportivas assumiam-se como parceiros 

fundamentais da política de desenvolvimento desportivo do concelho, o que levava 

a uma excessiva dependência do associativismo desportivo em relação aos 

apoios prestados pelo município. Todavia, havia um apoio ao associativismo com 

a condição essencial de que os serviços prestados seriam destinados para a 

população em geral e com uma oferta de qualidade destes. 

 Outro estudo que refuta nossos resultados é o realizado por Januário 

(2011). Este concluiu que todas as autarquias no cumprimento das suas 

atribuições celebravam contratos-programa e concebiam verbas para o desporto, 

tendo, como uma das prioridades, o financiamento ao movimento associativo. 

 

1.2.6. Enquadramento das Atividades Desportivas 

 

 Relativamente a este ponto, foi nossa intenção conhecer o tipo de atividade 

promovida pelo movimento associativo local. Aqui constatamos que todas as 

associações organizavam atividades desportivas, na maioria das vezes, com 

enquadramento dentro do calendário desportivo nacional, o que justifica o maior 

número de praticantes federados nas associações (quadro 8).  

 Para o caso das pessoas com deficiência, 75% das associações não 

organizavam nenhuma atividade para este grupo e 25% das agremiações 

realizavam, mas tendo em conta o calendário desportivo. 

 Já para o caso de outras atividades fora do calendário desportivo, como é o 

caso das férias desportivas e atividades desportivas para pessoas da terceira 

idade, nenhuma das associações organizava.  

 Esta situação pode estar associada à falta de programas fora do calendário 

desportivo para os praticantes não federados, dado que as associações dirigem as 

suas atividades fundamentais à competição. Para o caso das pessoas da terceira 

idade, a falta de atividades desportivas pode estar associada ao número total de 
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habitantes deste estrato social, que não ultrapassa o 2% da população total da 

cidade. 

 Os nossos resultados diferem dos encontrados na pesquisa de Libânio 

(2008), onde concluiu que as atividades desportivas do movimento associativo na 

sua maioria eram dirigidas às faixas etárias com idades abaixo dos 15 anos e um 

segundo grupo com idades que vão dos 15 aos 35 anos, não obstante existiam 

programas de atividades dirigidas a todas as faixas etárias. 

 Por sua vez, Costa (2010) encontrou uma distribuição homogénea de 

atividades desportivas, isto é, existiam atividades para todas as faixas etárias, 

apesar de existir uma predominância para a faixa etária acima dos 15 anos de 

idade. 

 

1.2.7. Orçamento 

 

 As questões orçamentais são assuntos delicados e que os responsáveis, 

na maioria das vezes, não comentam (Albuquerque, 2007). Esta situação 

confirma-se nos resultados encontrados no nosso estudo, onde não nos foram 

disponibilizadas informações sobre os valores em nenhuma associação. Porém, 

foram-nos reveladas as principais fontes de rendimento. 

 As agremiações contavam com um subsídio do fundo nacional de fomento 

à atividade desportiva e verbas provenientes da filiação e inscrição dos clubes, 

assim como dos patrocinadores dos campeonatos provinciais. Contudo, 

resultavam insuficientes. Importa referir que as associações não recebem apoio 

financeiro do município. 

 Pereira (2012) refere que as principais fontes de receita do associativismo 

assentam, desde logo, nas quotizações dos associados, nos rendimentos dos 

bares (por gestão direta ou por concessão) e nos proveitos decorrentes da gestão 

do património desportivo e não desportivo (nem sempre explorado) em que a 

publicidade assume particular importância. Os donativos particulares (em dinheiro 

e/ou em géneros ou serviços) e as receitas de atividades culturais e recreativas 
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diversas são também importantes e tradicionais fontes de obtenção de receitas 

das associações.   

 No estudo realizado por Costa (2010), os dados indicavam que na maior 

parte das associações as receitas geradas revelavam-se insuficientes e 

demonstravam a crise que vive o associativismo na atualidade. A maior parte das 

receitas provinham da câmara municipal, realidade diferente no nosso estudo, 

dado que as agremiações não recebem apoio financeiro do município. 

 Matos (2000) concluiu que a proveniência dos fundos era da câmara 

municipal e que a mesma investia em coletividades desportivas para o 

desenvolvimento de atividades desportivas. 

 Os nossos resultados também são refutados por Libânio (2008), onde os 

seus resultados indicam que o subsídio da câmara municipal nas coletividades era 

destinado ao apoio a projetos desportivos e despesas ligadas à logística e aos 

recursos humanos.  

 Os estudos referenciados revelaram diferenças em relação à proveniência 

dos fundos do movimento associativo para com o nosso, pois uma parte do 

orçamento era disponibilizada pelas câmaras municipais. Não obstante, para o 

nosso estudo, os fundos são provenientes do fundo de fomento a atividades 

desportivas, inscrição dos clubes e patrocinadores de campeonatos provinciais.  

 

2. POLÍTICA DESPORTIVA MUNICIPAL 

 

 Seguidamente debruçar-nos-emos sobre a outra componente empírica do 

nosso estudo, designadamente a política desportiva municipal e as suas 

dimensões. 

 Nos últimos anos, o setor desportivo tem tido uma grande intervenção dos 

governos, o que leva a considerar o desporto – especialmente o não competitivo – 

um bem de interesse público e de natureza eminentemente social que tem 

vantagens para o bem-estar da sociedade no seu todo, legitimando a intervenção 
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do Estado na sua promoção e financiamento a nível central, regional ou local 

(Correia, 2009). 

 O mesmo autor reforça que as políticas desportivas municipais implicam a 

determinação de objetivos, bem como a sua correspondente e indispensável 

implementação. Estas devem ser analisadas nos seus respetivos processos de 

elaboração, focando-as nas necessidades existentes a nível local, assim como o 

envolvimento de todos os atores, quer sejam privados ou públicos.   

 Assim sendo, considerando a importância reconhecida às autarquias na 

promoção de atividades desportivas, iremos analisar as respostas desencadeadas 

pelos decisores e responsáveis pela promoção de atividades desportivas junto da 

população do Município da Beira. 

 Antes de entrar em detalhes sobre a análise de conteúdo das informações 

obtidas através das entrevistas efetuadas, expomos a matriz organizacional do 

município de forma a compreendermos a localização do desporto nos serviços da 

autarquia25. 

 

Figura 1 - Matriz Organizacional do Município da Beira 

                                                           
25

 Adaptado pelo autor a partir da informação sobre o perfil geral das autarquias em Moçambique. 

Associação Nacional dos Municípios de Moçambique (ANAMM), 2009. 

Assembleia Municipal 

Departamentos Municipais Secções Municipais 

Chefes de Bairros Núcleos dos Bairros 

Presidente Concelho Municipal 

Secretaria Geral Vereações Municipais 

V. Desporto 
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 Os municípios em Moçambique, duma forma geral, integram uma 

Assembleia Municipal, um Presidente e um Concelho Municipal, tal como referido 

anteriormente (p. 45). Para além destes órgãos, cada município tem a sua matriz 

organizacional. O Município da Beira está constituído por 1 Secretaria-geral, 9 

Vereações, 14 Departamentos, Secções Municipais, 26 Chefes de Bairros e 7 

Chefes de Núcleos. Nesta matriz organizacional o desporto está integrado nas 9 

Vereações, especificamente na Vereação da Área do Desporto. 

 

 

2.1. Recursos Humanos 

 

 Os recursos humanos são a chave para o sucesso de uma organização 

independentemente dos seus fins (lucrativos ou não), por isso a seleção destes é 

de capital importância, posto que o comportamento de um indivíduo pode 

determinar o sucesso ou insucesso de todas as atividades. Assim, atuar com 

preocupação nesta área é fundamental pois a prestação final de um serviço é feito 

pelo trabalho coordenado de uma equipa. 

 As pessoas são um recurso raro e diferente dos outros recursos, cuja 

criatividade, competência, qualidade e envolvimento são a essência da vantagem 

competitiva. Como são um recurso raro, uma cuidada planificação e seleção, uma 

formação e recompensa adequada e uma apropriada integração na organização, 

são requisitos importantes para a utilização de um recurso de forma estratégica e 

eficiente (Brewters, 1995; Legge, 1995). 

 Os recursos humanos desempenham um papel determinante no sucesso 

de qualquer atividade desportiva, pelo que formar equipas de alto desempenho é 

crucial nesta área. Dentro do quadro de pessoal do município, constam no seu 

organigrama 9 Vereações, onde uma delas é a Vereação de Desporto, com 11 

funcionários distribuídos da seguinte maneira:  
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 1 Vereador 

 1 Diretor  

 2 Técnicos da Secretaria 

 7 Chefes de Núcleos26 

 

 Estes funcionários exercem as suas atividades na Direção Municipal da 

Juventude e Desporto com a exceção dos Chefes de Núcleos que são os 

Técnicos Responsáveis pela implementação das atividades desportivas 

programadas nos bairros municipais.   

 Da entrevista realizada com o Sr. Diretor Municipal da Juventude e 

Desporto, em relação a formação dos funcionários da Vereação do Desporto, 

referiu que nenhum dos funcionários tinha uma formação específica na área de 

Educação Física ou Gestão Desportiva, mas sim outro tipo de formação que, 

apesar de não ser específica, é fundamental no funcionamento da Vereação. Não 

obstante, este destacou que era necessário uma capacitação em assuntos ligados 

ao desporto para os técnicos que trabalhavam nesta direção. 

 Por sua vez, os Chefes de Núcleos corroboraram que não possuíam 

nenhum tipo de formação ligada ao desporto e que sentiam necessidade de 

capacitação ou formação em matéria desportiva, sobretudo em aspetos 

relacionados com a liderança, já que estes, na maioria das vezes, trabalham com 

várias pessoas diferentes e, às vezes, surgem situações difíceis de lidar com elas.  

 A formação específica dos recursos humanos é um fator importante para o 

sucesso das atividades de uma empresa ou organização, pois permite um 

aprofundamento teórico sobre a realidade que se irá enfrentar na prática 

profissional. Como bem afirma Lima (2008), o desenvolvimento de recursos 

humanos engloba atividades de treinamento e educação contínua com o objetivo 

de aumentar a habilidade do indivíduo para realizar tarefas com eficiência e 

                                                           
26

  Segundo o glossário da Lei do Desporto, o Núcleo é uma organização desportiva de base cujo objetivo é o 

fomento e a prática desportiva. 
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entusiasmo, dando-lhe oportunidade de progredir por apresentar um melhor 

desempenho operacional.  

As autarquias devem entender o desporto como um verdadeiro serviço 

público que se presta aos munícipes, pelo que é indispensável uma adequada 

estrutura orgânica e técnica de suporte com os respetivos meios humanos, 

técnicos e materiais (Constantino, 1999).  

Os resultados do nosso estudo corroboram os encontrados na pesquisa de 

Bernardo (1999), que concluiu que num dos municípios da região não havia 

nenhuma estrutura orgânica definida para o Pelouro do Desporto e, 

consequentemente, não havia quadro humano para corporizar os eventuais 

objetivos desportivos da autarquia. 

Outro estudo com resultados similares aos nossos é o realizado por Libânio 

(2008), que constatou que dentro do quadro de pessoal existiam funcionários 

suficientes, porém, os mesmos pertenciam a categoria de pessoal não qualificado. 

A falta duma formação específica por parte dos Responsáveis pelo 

Desporto no nosso estudo pode estar relacionada com o fato da introdução tardia 

do Curso de Licenciatura em Educação Física na cidade e a falta de instituições 

para a formação de agentes e técnicos desportivos a curto ou médio prazo no 

Município da Beira.   

 Na atualidade, observa-se um aumento da procura da atividade física e 

desportiva pelos cidadãos. Passamos de uma situação em que os indivíduos 

tinham de adaptar-se à oferta da atividade física existente, para uma realidade em 

que a oferta precisa de moldar-se às necessidades da população. Assim, o 

desporto e a atividade física são indicadores de evolução da sociedade, 

aumentando o seu espetro de atividades, que se manifestam de múltiplas formas: 

desporto escolar, de competição, de recreação, para o espetáculo e profissional. 

Cada um constitui uma realidade dentro das autarquias provocando níveis de 

influência distintos, o que torna necessário a existência de recursos humanos 

especializados e devidamente formados para responder a esta demanda nos 

serviços desportivos (Sampaio, 2010). 
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2.2. Oferta Desportiva Municipal 

 

 A oferta de atividades desportivas é um grande indicador da política 

desportiva duma região ou município. Não obstante, é necessário considerar que 

existem grandes diferenças de vária ordem entre municípios que é fundamental 

observá-las na altura de planificar atividades desportivas.  

 A oferta de atividades desportivas de um município deve responder às 

necessidades dos seus munícipes. Para tal, deve ser antecedida de estudos 

prospetivos que permitam identificar e conhecer as práticas desportivas mais 

solicitadas pelos cidadãos, para além de analisar a quantidade e tipologia das 

instalações desportivas existentes para que se possam planificar atividades 

desportivas tendo em conta todos estes fatores. 

 Neste sentido, o Diretor Municipal, quando questionado sobre a oferta 

desportiva promovida pela autarquia, referiu que a principal atividade era o futebol 

popular para ocupação de tempos livres dos jovens e que, a razão desta oferta, 

devia-se às limitações do município para oferecer outro tipo de atividade. Por 

exemplo, não é viável apostar em atividades de alto rendimento, posto que já tem 

ligas e associações que se dedicam a essas atividades.  

 Referiu também que, dentro das atividades organizadas, a população 

feminina participava pouco e, em relação às pessoas da terceira idade, está em 

processo a sua inclusão nas atividades que o município organiza. Já em relação 

às pessoas com deficiência, dentro do seu plano de atividades estava previsto 

para os meses de julho e agosto a sua promoção.   

 Constatamos que a oferta desportiva do município tem como principal 

atração o futebol popular e é dirigida para a camada jovem, excluindo as outras 

faixas etárias do seu direito ao desporto. Em termos de diversidade, verifica-se 

que a autarquia não possui uma oferta diversificada, não obstante, nos eventos 
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organizados pela câmara em datas especiais, como é o caso do torneio alusivo ao 

dia 20 de agosto, Dia da Cidade, há participação de todos os grupos sociais. 

 Por sua vez, os Chefes de Núcleos, quando questionados em relação à 

oferta desportiva do município, corroboraram ao referido pelo Diretor, afirmando 

que nos núcleos que dirigiam, a principal atividade era a modalidade de futebol e 

as outras atividades previstas no plano não eram sistemáticas, mas sim em datas 

específicas. 

 No seu estudo, Calão (2003) concluiu que havia uma oferta diversificada de 

atividades desportivas, não obstante as atividades mais praticadas serem as 

vulgarmente chamadas de tradicionais, nomeadamente futebol, natação e 

atletismo. 

 O desporto é um direito de todos, pelo que é necessário que o Estado, 

através da representação local, crie condições para que este direito seja realidade. 

A criação destas condições passa exclusivamente por uma oferta diversificada de 

atividades desportivas onde a sociedade tenha a possibilidade de escolha desta 

ou aquela atividade desportiva, de acordo com as suas necessidades e 

preferências, e independentemente do seu status social ou económico.  

 Desde as sociedades industriais, às atividades recreativas e de lazer 

revestem uma grande importância na vida do homem, quer como forma de 

regeneração das energias, quer como uma forma de socialização dos indivíduos, 

e ainda como adoção de estilos de vida saudáveis na sociedade. Portanto, as 

autoridades locais devem contribuir para corresponder aos interesses nas esferas 

de atividades do tempo livre com ofertas desportivas diversificadas. 

 A seguir, apresentamos o plano anual das atividades desportivas para o 

ano de 2012 do Município.  
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 Quadro 10 - Plano de atividades desportivas do Município 

Plano de Atividades 

Atividades Meses 

J F M A M J J A S O N D 

Capacitação dos árbitros de futebol             

Limpeza dos espaços desportivos a nível da 
cidade 

            

Criação do núcleo infantil de basquetebol e 
promoção do campeonato popular nos 
Bairros 

            

Parcelamento dos espaços identificados para 
a prática desportiva 

            

Projeção de telas gigantes nos Bairros             

Realização do campeonato popular e liga dos 
campeões a nível da cidade 

            

Promoção da prática de Ciclismo, atletismo, 
Xadrez, ciclismo, Badmínton e deporto para 
pessoas com deficiência 

            

Apoio aos clubes desportivos da cidade             

Realização da Maratona Municipal             

Realização do torneio alusivo ao dia 20 de 
agosto 

            

Curso de formação de árbitros de futebol             

Legenda: J – Janeiro; F – Fevereiro; M – Março; A – Abril; M – Maio; J – Junho; J – Julho;  

A – Agosto; S – Setembro; O – Outubro; N – Novembro; D – Dezembro. 

 

 Da análise do quadro 10, constata-se que, dentro do plano de atividades 

desportivas, apenas existe referência à capacitação e formação para árbitros de 

futebol e não há qualquer referência a outras modalidades desportivas.  

 Outros dados que importam destacar é a realização do torneio alusivo ao 

Dia da Cidade, no qual participam todas as faixas etárias da população da cidade, 

como referiu o Diretor Municipal, e a promoção de outras modalidades desportivas 

como xadrez, ciclismo, badmínton e deporto para pessoas com deficiência.  

 Quando analisamos as atividades desportivas promovidas pelo movimento 

associativo, verificamos que, dentro das suas atividades, a maior parte delas 

estava centrada em atividades desportivas que respeitavam o calendário 

desportivo nacional, na sua maioria dirigidas à camada jovem. 
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 Por sua vez, a oferta desportiva do município centra-se mais na modalidade 

do futebol e numa base formativa, obviando as atividades recreativas e de lazer, o 

que de certa forma excluía uma parte dos cidadãos nas suas atividades.  

 A associação de basquetebol e o Município, dentro do seu plano de 

atividades, organizavam atividades para as pessoas com deficiência. Contudo, 

estas atividades somente são realizadas nos meses de julho e agosto, conforme o 

plano. 

 A inclusão das pessoas com deficiência nas atividades desportivas 

representa um ganho para a sociedade, pois estas pessoas representam um 

número significativo e crescente da população, pois são logo à partida, menos 

ativas fisicamente do que aquelas que não são deficientes. Não obstante, o 

desporto é vital para este grupo, pois não só promove a saúde e prevê doenças, 

mas também ajuda a reduzir o número de consequências secundárias que podem 

ser resultado de um estado inicial limitado (Edwards & Tsouros 2006). 

 

2.3. Política Desportiva 

 

 Como foi referido nos capítulos anteriores, no enquadramento legislativo 

desportivo, incumbe às autarquias a promoção de atividades socioculturais a nível 

local, sem prejuízo dos interesses nacionais, e, para tal, deverão adotar um 

conjunto de ações que lhes permita cumprir esta missão. 

 A atividade desportiva é uma exercitação genuína da pessoa, um processo 

de purificação e autoaperfeiçoamento, uma forma de ascetismo secularizado que 

contribui à excelência sociocultural do homem (Bento, 2004). Estes, entre outros 

fatores, justificam a inclusão do desporto dentro das atividades socioculturais das 

autarquias. 

 A intervenção das autarquias em matéria desportiva requer medidas 

políticas que tenham impacto direto sobre o crescimento desportivo local e que 
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assentem na satisfação das necessidades das populações numa perspetiva de 

bem-estar e qualidade de vida (Carvalho, 1994). 

 O Diretor Municipal, quando questionado sobre a política desportiva do 

Município, referiu que a política desportiva deste consistia na organização e 

coordenação de todas as atividades desportivas a nível municipal, conjuntamente 

com os núcleos dos bairros municipais, sendo que o plano político estratégico tem 

a promoção do futebol popular como agenda principal. Segundo este, esta agenda 

justificava-se pela falta de instalações desportivas para a prática de outras 

modalidades desportivas. 

 O Diretor Municipal assumiu ainda que o futebol popular constituía a 

agenda primordial por ser a modalidade mais praticada, tendo como objetivos a 

formação e a emancipação desportiva. O diretor referiu ainda que, apesar do 

futebol ser a agenda principal, a política desportiva tinha um caráter inclusivo, já 

que todos os munícipes têm a possibilidade de praticar desporto. Realçou ainda 

que a preocupação futura da câmara era a manutenção da prática de futebol, com 

a intenção de incorporar outras atividades mais abrangentes para todas as faixas 

etárias, posto que esta modalidade era mais praticada pelos jovens e, na maioria 

das vezes, do sexo masculino, o que leva a uma exclusão quase que total das 

outras faixas etárias. 

 Os técnicos, por sua vez, realçaram que a principal preocupação do 

município era a promoção do futebol popular dado que não conta com instalações 

para a prática de outras modalidades desportivas. Estes sublinharam que há falta 

de metas claras para com os núcleos, o que se agrava pela pouca comunicação 

entre os órgãos decisores e executivos.  

 Por último, o Diretor sustentou que a política desportiva está mais centrada 

em atividades de formação, no sentido de criar hábitos de prática desportiva 

desde tenra idade, condicionando, deste modo, o acesso de todos os munícipes à 

prática desportiva, assim como de cimentar bases para as categorias posteriores.  

 Assim sendo, a política desportiva do município baseia-se na organização e 

coordenação de atividades desportivas conjuntamente com os núcleos, sendo o 
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futebol a principal atividade com objetivos de formação e emancipação desportiva. 

Ainda assim, uma maior parte dos munícipes fica excluída desta prática, posto que 

é mais praticada pelos jovens, na sua maioria do sexo masculino, o que nos leva a 

dizer que a política desportiva encetada pelo município não comtempla atividades 

para a terceira idade, para a população feminina e para as faixas etárias abaixo 

dos 15 anos.  

 Neste concernente, podemos afirmar que, embora a prática de desporto 

seja um direito estabelecido na CRM para todos os cidadãos, constata-se que este 

direito ainda está para além da realidade que se vive nos tempos atuais, pois o 

desporto nem sempre é planificado e organizado para satisfazer as necessidades 

das comunidades, ficando, em muitas situações, reduzido a uma parte da 

sociedade, como evidenciado na autarquia em estudo, o que contraria o preceito 

constitucional que declara o desporto como um direito para todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição social, política ou económica. 

 Costa (2010) constatou que a política de desporto para todos no Concelho 

de Fafe não se efetivava em pleno, porém havia uma certa sensibilidade por parte 

dos decisores políticos em garantir a todos o acesso ao desporto, o que corrobora 

os resultados encontrados no presente estudo. 

 Já Libânio (2008) concluiu que na política desportiva da Câmara de 

Tarouca havia uma ausência de projetos desportivos para a população com 

deficiência e um défice de atividades desenvolvidas para a camada feminina, 

sobretudo no âmbito federado, o que contrariava a política de "Desporto para 

Todos" declarada na Constituição Portuguesa. 

 Partilhamos a opinião de Jesus (1999) quando afirma que o "Desporto para 

Todos" não quer dizer apenas que o desporto deve ser praticado por todos, mas 

sim que é necessário organizar formas da sua prática, convenções e parâmetros, 

para corresponder aos diferentes estados de rendimento, desenvolvimento, 

motivação, interesses e necessidades desportivas das populações. Não é 

Desporto para Todos quando se excluem pessoas e grupos de pessoas, ou 

quando um grande número de pessoas se sente nele de uma forma totalmente 
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desligada, principalmente porque aquilo que é ajustado para uns, pode ser, e é 

muitas vezes, inadequado para outros. 

 O desporto de rendimento está contemplado na Lei do Desporto, artigo 7º 

"como o conjunto de atividades desportivas formais e seletivas, de formação, 

competição, praticadas nos clubes desportivos, visando particularmente a 

superação dos resultados desportivos e constitui um fator de promoção 

desportiva", incumbindo-lhe ao Estado apoiar e desenvolver a sua prática regular. 

 Tendo em conta que as autarquias são a representação do Estado a nível 

local, incumbe-lhes todo o tipo de apoio para o seu desenvolvimento a nível local.   

  A responsabilidade política de qualquer município no âmbito desportivo 

deve ser no sentido de estimular e incentivar a prática do associativismo, 

proporcionando aos clubes, às coletividades e a outras entidades que se dedicam 

à promoção do desporto, condições e meios para a melhoria da qualidade e 

incremento dos serviços que prestam a comunidade (Pereira, 2009).  

 Neste sentido, na entrevista feita ao Diretor Municipal, este afirmou que 

dentro da política desportiva municipal, o desporto de alto rendimento não 

constituía o alvo principal da autarquia, porém, sempre que fosse possível, era 

prestado um apoio às associações e clubes desportivos locais. 

 Já os Chefes dos Núcleos referiram que existia pouca atenção para com o 

desporto de alto rendimento por parte do município, o que pode ser justificado pelo 

fato das associações contarem com um apoio do fundo de fomento desportivo, 

proveniente da administração central, para além das receitas provenientes da 

filiação dos clubes. 

 Resultados diferentes dos nossos foram encontrados na pesquisa de 

Januário (2010) que concluiu que no desporto, na categoria da política para a elite, 

a intervenção municipal recaia, prioritariamente, nas instalações e equipamentos 

desportivos formais, no apoio ao associativismo ou na formação e na 

mediatização do concelho. 
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 Costa (2010) e Libânio (2008) concluíram nos seus estudos que as 

autarquias fomentavam as atividades desportivas de rendimento e  que  existia um 

trabalho coordenado entre todas as entidades ligadas às atividades desportivas. 

 Pereira (2012) concluiu que, no que respeita ao relacionamento entre as 

autarquias e o associativismo em Portugal, não existem provavelmente câmaras 

que não concedam algum tipo de apoio aos clubes e coletividades que promovem 

o desporto a nível local, independentemente de possuírem ou não eleitos com 

responsabilidades política pelo desporto, serviços ou técnicos de desporto. 

 Em relação à política desportiva do município, de um modo geral, podemos 

afirmar que existe uma maior inclinação por parte dos decisores em criar maiores 

incentivos para as políticas de base do que para as de elite, o que viola os 

preceitos da Lei do Desporto, dado que incumbe ao Estado apoiar a promoção 

desta prática através dos seus órgãos de representação local.  

 Outro indicador relevante é que, na política encetada pelo município, há 

pouca preocupação em relação às pessoas com deficiência, assim como à 

participação feminina.  

 Em relação às pessoas com deficiência, o Município da Beira não é um 

caso insólito, pois em Moçambique no seu todo, o desporto para as pessoas com 

deficiência está aquém da realidade desejada. A discriminação em relação às 

pessoas deficientes é um facto. É visível em quase todos os locais e em diversos 

setores de atividade, desde as infraestruturas, como prédios, até aos serviços 

públicos de transporte onde, por exemplo, é notória a falta de plataformas que 

garantam o acesso deste estrato social aos autocarros. 

 No respeitante a esta situação, Garcia e Lemos (2011) afirmam que o 

desporto é uma das áreas sociais que menos discrimina, pois oferece 

oportunidades de competição a qualquer pessoa, segundo regras iguais para 

todos, o que abriu as portas às pessoas com deficiência, mostrando que é uma 

atividade que não se restringe a pessoas com determinadas características típicas 

de qualquer super-homem, mas aberta a todas as condições humanas, pelo que, 

para este grupo de cidadãos, terá de reger-se exatamente pelo mesmo princípio 
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daquele desporto pensado para a população em geral, ou seja, deverá ser 

edificado pelos superiores princípios da ética. 

 Em Moçambique, o desporto para pessoas com deficiência está na sua 

fase inicial, pois os equipamentos e infraestruturas desportivas, aquando da sua 

construção, não tiveram em conta as questões de acessibilidade para este grupo 

da sociedade, o que atualmente tem sido um problema para o Estado, desde o 

nível central aos órgãos locais, pois a inclusão deste grupo no plano desportivo 

passa necessariamente pela adaptação das condições de acesso nas instalações, 

o que carece de investimentos elevados. 

  Por último, o Diretor Municipal referiu que existia um orçamento anual para 

a área do desporto, porém não estava autorizado a revelar os valores numerários, 

situação que foi igualmente verificada no movimento associativo local. Parece-nos 

que, não revelar o orçamento, constitui uma cultura normal nas entidades que 

participaram no nosso estudo. Relativamente a esta situação, nos estudos de 

Costa (2010) e Libânio (2008), todos os dados referentes ao orçamento ligado ao 

desporto foram facultados, assim como as verbas para o apoio ao movimento 

associativo. 

 

2.4. Relação com o Movimento Associativo 

 

 O associativismo tem um contributo fundamental no desenvolvimento social 

pela função que tem desempenhado na sociedade. Como afirma Correia (2012), 

às vezes, as associações substituem ao Estado em algumas obrigações, tal é o 

alheamento que este vem demostrando relativamente aos assuntos do desporto e 

desenvolvimento local e individual.  

 Este autor salienta que, em Portugal, os dados relativos ao associativismo 

desportivo apontam para um crescimento regular e permanente do número de 

praticantes desportivos federados ao longo dos últimos anos, quer em ambos os 

géneros quer em diversas modalidades desportivas. Em grande medida esta 

evidência deve-se, também, aos diversos tipos de apoios regulares concedidos 
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pelas câmaras municipais aos clubes, coletividades e outras associações de 

âmbito local, que têm fomentado a prática desportiva junto das populações. 

 O associativismo desportivo representa, no quadro desportivo, um aspeto 

relevante. O seu trabalho tem um valor social inegável, sendo obrigações do poder 

público a disponibilização de meios e recursos que viabilizem o trabalho das 

agremiações.  

 O Diretor Municipal, quando questionado sobre a relação do município com 

o movimento associativo local, referiu que existia uma relação materializada de 

diversas formas, como é o caso da colaboração para a realização de formações e 

capacitação aos árbitros de futebol, para além de que a autarquia fazia um 

levantamento das necessidades das associações e dos clubes no início das 

atividades, para logo analisarem-se as possibilidades de apoio, e tais apoios 

podiam ser em forma de financiamento aos projetos desportivos, nivelamento dos 

terrenos ou vias de acesso. 

 Na análise realizada na caracterização do movimento associativo local, as 

agremiações referiram que o apoio ao movimento associativo por parte do 

município era fraco, o que de certa forma foi corroborado pelo Diretor Municipal ao 

referir o tipo de apoio que prestavam.  

 Relativamente a este ponto, Pereira (2009) refere que as câmaras 

municipais, de forma a auxiliar o associativismo, para além do apoio financeiro 

para o desenvolvimento de obras, atividades ou formação, poderão ser alvo de 

apoio das autarquias locais, através da cedência e/ou donativos de material e 

equipamento desportivo, apetrechamento de instalações, cumprimento ou 

interpretação da legislação, fornecimento de documentação, etc.  

 Esta realidade, pelo que constatamos, está longe de ser realidade no 

Município da Beira, pois os nossos resultados indicam uma fraca colaboração 

entre estas duas partes. Julgamos que esta conjuntura, para além, da situação 

política da cidade, está relacionada com o modelo administrativo do sistema 

desportivo nacional, o que leva a que não haja uma clara responsabilização das 

funções entre a Direção Provincial da Juventude e Desporto e o Município.  
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 Resultados diferentes foram encontrados por Ferrão (1999), que concluiu 

que um 64,28% das câmaras inquiridas sobre o apoio aos clubes e associações, 

prestavam um apoio ou subsídio no sentido destas agremiações organizarem 

atividades físicas e desportivas que possam ser praticadas pelos mais jovens, 

enquanto um 37,72% não concediam apoio.  

 Bernardo (1999) concluiu no seu estudo que a totalidade das câmaras 

municipais declararam possuir uma política de apoio ao associativismo desportivo. 

Este acrescenta que a política de apoio ao associativismo não deveria assentar 

somente em subsídios e podia integrar outros tipos de apoio. 

 Calão (2003) concluiu que a câmara municipal apoiava o movimento 

associativo local, quer ao nível de grandes eventos desportivos, quer ao nível de 

atividades de competição vocacionadas para a participação dos escalões etários 

mais jovens que integravam os serviços desportivos sistemáticos prestados. 

 O discurso feito pelo Diretor Municipal demonstra que o apoio prestado pela 

autarquia ao movimento associativo, para além de ser fraco, não é frequente, e 

parece-nos depender do grau de importância atribuído pelos decisores da câmara 

para a sua concessão. Verifica-se também que há pouca coordenação entre os 

serviços desportivos municipais e as restantes entidades envolvidas na promoção 

de atividades desportivas na cidade.  

 Januário (2010) concluiu que abundavam as contribuições municipais ao 

movimento associativo na ordem de um milhão de euros por ano, sendo o 

associativismo desportivo um dos principais vetores de intervenção na prática 

federada, aos quais a autarquia materializava múltiplos apoios, escudados na 

formação desportiva como principal argumento justificativo para as 

comparticipações. 

 O associativismo desportivo representa uma das principais áreas de 

intervenção das autarquias locais, considerando o papel preponderante que o 

associativismo tem no fomento da prática desportiva. Contudo, sem apoios, o 

associativismo fica fraco, não podendo avançar com ideias ou projetos de 

desenvolvimento desportivo. 
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 Uma política desportiva municipal coerente deve, nos dias de hoje, ter três 

componentes distintas, mas complementares: 1) Apoio ao associativismo e alta 

competição; 2) Apoio ao desporto de base; e 3) Desenvolvimento das 

infraestruturas desportivas com o intuito de criar condições que permitam o acesso 

de todos à prática desportiva, pois investir na massificação desportiva é reduzir os 

custos elevados investidos na saúde pública (Paz, 1973; Carvalho,1994; Dulac, 

1995: Constantino, 1999; Gallardo Guerrero & Jiménez Gómez, 2004; Pires, 

2007). 

 

2.5. Instalações Desportivas 

 

 Programar e planear o espaço de prática desportiva é um fator decisivo 

para a criação de valor junto do munícipe, através de políticas desportivas que 

rentabilizem os recursos investidos numa resposta eficiente e adequada às suas 

necessidades, contribuindo também, por esta via, para a qualidade de vida do 

território do município (Almeida, 2012). Dentro das prioridades iniciais de 

financiamento, a construção de infraestruturas desportivas constitui uma marca 

incontornável de intervenção do poder local na correção das carências de espaços 

adequados à generalização da prática desportiva regular, sendo, desde logo, 

reconhecido às autarquias locais um papel cimeiro nesta vertente.  

 Há uns anos, as instalações desportivas eram construídas para responder 

ao modelo desportivo federado, o que exigia a aplicação de regulamentos das 

diferentes modalidades (Costantino, 2006). Atualmente, as necessidades das 

populações parecem não encontrar correspondência nestes equipamentos, o que 

urge a alteração do modelo de organização do espaço para a prática desportiva. 

 Deste modo, na entrevista realizada aos Responsáveis pelo Desporto na 

autarquia, constatamos que o município conta com 15 campos de futebol, 2 

campos em construção, dos quais um é de voleibol e outro de basquetebol. 

Relativamente ao número das instalações, os inquiridos consideraram 
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insuficientes as instalações do município. O Diretor Municipal referiu que para 

colmatar esta situação, estão em processo projetos para a ampliação da rede de 

infraestruturas desportivas e qualificação de algumas que já foram identificadas 

para a prática desportiva. Quanto às especificidades das infraestruturas 

existentes, a maioria destinam-se à prática de futebol.  

 Em relação ao acesso para as pessoas com deficiência, os entrevistados 

concordaram em que não existiam problemas de acesso dado que as instalações 

não possuem barreiras de proteção e qualquer um pode assistir aos jogos de 

futebol. Nas instalações futuras ter-se-á em atenção a questão da acessibilidade 

para as pessoas com deficiência. 

 Analisando a realidade do Município da Beira, é visível uma quantidade de 

infraestruturas desportivas. Porém, a maioria destas instalações pertencem ao 

Clube Ferroviário, à Universidade Pedagógica, às escolas e à Direção Provincial 

da Juventude e Desporto. 

 Observa-se também que as instalações existentes na cidade, na sua 

maioria, correspondem a instalações de base formativa direcionadas para o 

acesso de disciplinas especializadas. Por outro lado, o município não possuiu nem 

instalações de base recreativa nem de manutenção, nomeadamente ciclovias, 

circuitos, parques de manutenção, etc. Aqui destacamos que a falta de ciclovias 

não representa um caso insólito para o Município da Beira, mas sim um problema 

generalizado em todo o país. 

 Da análise feita em relação às instalações desportivas, apuramos que a 

autarquia revela carências ao nível de instalações como piscinas cobertas, 

piscinas ao ar-livre e pistas de atletismo. Ao nível de instalações como pavilhões, 

pequenos campos e grandes campos, a carência não é grande, apesar de não 

serem da propriedade desta (quadro 9). Todavia, é necessário ter em conta que 

as salas e pequenos campos existentes na cidade carecem de uma requalificação 

e dotação de áreas complementares, como por exemplo, balneários.  

 As instalações constituem um atrativo importante para a prática desportiva, 

mas para tal é necessário que estejam devidamente equipadas e que atendam às 
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necessidades dos munícipes. Como afirma Almeida (2012), é necessário um 

planeamento de instalações que ultrapasse a mera aplicação de um documento 

físico, um plano que se constitui como um processo dinâmico, e cujos objetivos 

comprometem o decisor político gerador de sinergias entre elementos do sistema 

desportivo local, onde se gera o valor e a qualidade a cada opção tomada para 

posicionar a oferta desportiva face à dispersão do público, com o propósito de 

cimentar resultados significativos e duráveis na vida das pessoas e das 

organizações que administram ou utilizam a rede de infraestruturas locais, 

rentabilizando os investimentos e meios municipais afetados. 

 Januário (2010) concluiu que as instalações e equipamentos dos 

municípios eram dirigidos, basicamente, ao desporto de competição e ao 

espetáculo, materializando-se em enormes investimentos de complexos 

desportivos, pavilhões municipais, centros de estágio e centros de alto rendimento 

de utilização estrita. 

 Bernardo (1999) no seu estudo concluiu que a grande maioria das 

instalações desportivas são grandes campos de jogos e que a relação entre as 

instalações cobertas e descobertas é de 3,72% para 96,28%, e que 40% das 

autarquias não dispõem ainda de pavilhão desportivo municipal e 50% não 

dispõem de piscinas cobertas. 

 Já Costa (2010) no seu trabalho concluiu que 88,9% das instalações do 

concelho correspondiam a instalações de base formativa e direcionadas para o 

acesso a disciplinas desportivas especializadas e aperfeiçoamento e treino 

desportivo, onde a maioria das instalações eram campos de futebol. 

 Ferrão (1999) constatou que as condições para a prática de atividades 

físicas eram limitadas em relação aos espaços desportivos, e as que existiam 

eram destinadas a ofertas particulares e idades avançadas.  

 Nossos resultados corroboram os resultados de Lopes (1999), que concluiu 

que o futebol ocupa a modalidade com maior número de instalações desportivas. 
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 No município da Beira, parece-nos que se mantém o modelo tradicional de 

construção de instalações desportivas por modalidades, onde o futebol é o foco 

principal das atenções, como ilustra o quadro abaixo: 

 

 Quadro 11 - Tipologia e classificação das instalações desportivas do Município da Beira
27

 

Instalações Tipologia Tipo de Recinto Total 

De base Formativas 

Campos de futebol 15 

Campos de voleibol 1 

Campos de basquetebol 1 

  

 Este modelo de construção das instalações já não responde às exigências 

atuais da prática desportiva, pois cada dia nascem novas formas de praticar 

desporto, o que demanda das autarquias um novo tipo de instalações.  

 Neste concernente, Cunha (2012) afirma que, pensar as instalações 

desportivas, impõe entendimentos sob várias perspetivas: a) como um 

equipamento urbano que responde a anseios e a necessidades de uma ou várias 

populações, grupos sociais ou nações, e b) como instrumentos cumpridores de 

anseios e desígnios desportivo. Tal posicionamento implica compreender o 

significado dos conceitos que elas mobilizam, bem como o sentido dos processos 

nos quais o desporto se envolve e desencadeia na dinâmica urbana e 

civilizacional atual.  

 As infraestruturas desportivas constituem-se, sem dúvida, como um fator 

decisivo do desenvolvimento da prática de atividades físicas e desportivas. Desta 

forma, o planeamento da construção de tais infraestruturas municipais deverá ter 

sempre presente as necessidades dos munícipes e não apenas os desejos da 

prática federada (Serralheiro, 2003). 

  O município administra o menor número de instalações desportivas na 

cidade, pelo que é necessário uma parceria com as outras entidades que 

possuem maior número de instalações desportivas, no sentido de facilitar o 

                                                           
27

 Decreto-lei n.º 141/2009, de 16 de junho, sobre a classificação das instalações desportivas em Portugal 
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acesso às instalações desportivas aos munícipes. Quando analisamos o quadro 

associativo da cidade, verificamos que a maior parte das associações desportivas 

por modalidade não contavam com instalações desportivas próprias. Já o Clube 

Ferroviário possuía o maior número de instalações desportivas no município.  

 

2.6. Gestão do Desporto Municipal 

 

 A gestão do desporto a vários níveis atingiu graus de complexidade, 

exigindo um conjunto de competências e de metodologias necessárias para que 

os gestores de desporto sejam eficazes e eficientes no exercício, através da 

disponibilização de paradigmas e de ferramentas utilizáveis no exercício da sua 

atividade (Soares, 2012).  

 Atualmente, não se pode dissociar o conceito de gestão do conceito de 

administração local. No entanto, para uma gestão municipal adequada, deve-se 

eleger o modelo mais apropriado para a prestação de serviços desportivos, tendo 

em atenção as caraterísticas específicas de cada município, como por exemplo, o 

número de habitantes, as instalações desportivas existentes, as atividades mais 

demandadas, o clima, etc.  

 O Diretor Municipal, quando inquirido sobre o modelo que o município 

utilizava, referiu que o modelo usado para a gestão do desporto municipal e as 

instalações desportivas era a gestão direta, sendo a utilização deste modelo 

justificada pelo tipo de atividades que o município promove e o tipo de instalações 

que são administradas pelo mesmo, para além da inspeção semanal feita pelos 

técnicos nos campos de futebol. Este acrescentou ainda que a maior parte das 

instalações que existem na cidade são propriedade do Clube Ferroviário da Beira 

e, as outras, administradas pela Direção Provincial da Juventude e Desporto.  

 Julgamos que a opção por este modelo está associada ao fato do município 

possuir poucas instalações desportivas. Porém, este modelo de gestão permite 

que a administração controle de uma forma muito objetiva a prestação dos 
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serviços desportivos, já que é o seu próprio pessoal encarregue de prestar o 

serviço, neste caso, os técnicos.  

 Os nossos resultados concorrem com os encontrados no estudo de 

Pedroso, Menezes & Sarmento (2011), onde os resultados indicaram que o 

modelo usado era a gestão direta. 

 Já Januário (2011), no seu estudo, concluiu que das 16 autarquias 

metropolitanas, 8 optavam pela gestão direta dos assuntos desportivos 

municipais, 7 por um modelo misto e 1 município pela empresa municipal, 

denotando modelos de organização e gestão diferenciados. 

 Resultados diferentes dos nossos foram encontrados por Gallardo Guerrero 

e Jiménez Gómez (2004), que nos seus resultados apresentaram que um 65% 

dos municípios utilizavam uma organização autónoma e um 35% possuíam uma 

gestão integrada em parceria.  

 Por sua vez, Libânio (2008) concluiu que no concelho de Tarouca era 

utilizado um modelo de gestão direta em relação à maioria das instalações e 

noutras, o modelo aplicado era a gestão mista. Este fator foi justificado devido à 

partilha das instalações com as escolas e juntas de freguesia respetivamente.  

 É fundamental destacar que a maior parte de especialistas em gestão 

reconhecem que não existe uma forma de gestão melhor do que a outra, sendo 

pertinente conhecer as variáveis existentes para se poder selecionar a melhor. 

Portanto, a gestão do desporto no âmbito municipal deve ser precedida de um 

estudo profundo e sistemático da realidade desportiva e do seu contexto, para que 

com os dados obtidos da oferta e da procura da prática desportiva, possa realizar-

se um diagnóstico correto da situação que permitirá idealizar as estratégias mais 

adequadas (Matos, 2000). 

 Esta ideia é corroborada por Gallardo Guerrero e Jiménez Gómez (2004) 

ao recomendarem que a definição de um modelo de gestão deve ser precedido de 

um estudo técnico onde sejam analisadas todas as variáveis necessárias para 

escolher o melhor tipo de gestão que garanta a prestação dos serviços de 

qualidade, cumprindo com todos os parâmetros de eficácia, eficiência e economia. 
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 Chegados a uma das etapas fundamentais desta pesquisa, passaremos a 

apresentar as principais conclusões, primeiramente no que respeita à revisão da 

literatura, seguindo com as ilações finais sobre o associativismo desportivo local e, 

por último, sobre a política desportiva municipal. 

 A revisão da literatura especializada permitiu-nos compreender os aspetos 

conceituais sobre as políticas públicas desportivas e os modelos de gestão do 

desporto municipal mais conhecidos, e ainda aprofundar o conhecimento sobre as 

diretrizes internacionais sobre o desporto e as incumbências que recaem aos 

governos para a sua promoção.  

 A análise da Constituição da República de Moçambique, da Lei do Desporto 

e da Estratégia de Revitalização do Desporto permitiu-nos compreender que os 

municípios não são chamados a promover atividades desportivas isoladamente, 

mas sim em coordenação com os demais órgãos locais, os quais são chamados 

também a prever espaços de prática desportiva nos seus planos diretores 

municipais e de urbanização. 

 De um modo geral, a revisão da literatura permitiu-nos compreender que, 

sendo os municípios as entidades mais próximas do cidadão, os mesmos jogam 

um papel essencial e determinante na implementação e promoção das políticas 

públicas desportivas e no desenvolvimento de atividades desportivas centradas na 

melhoria das condições de vida, do bem-estar e da satisfação das necessidades 

desportivas das populações locais. 

 

Associativismo Local 

 

 Em relação às agremiações desportivas que exercem atividades no 

Município da Beira, constatamos que o associativismo local está composto por 

clubes e associações provinciais por modalidades desportivas. 

 A fundação dos clubes desportivos vai desde 1924 até 2009, sendo o 

Ferroviário da Beira o clube mais antigo e o que movimenta um maior número de 
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modalidades desportivas e de praticantes e o que possui o maior número de 

instalações desportivas na cidade. 

 Em relação às associações desportivas provinciais, constatamos que a sua 

fundação também vai de 1924 até 1999, sendo a Associação Provincial de 

Basquetebol a mais antiga. Nos órgãos das associações existem ambos géneros, 

contudo há um maior número de homens do que mulheres. 

  Quanto ao número de praticantes, verificamos que as associações têm 

entre 171 e 500 praticantes de ambos os sexos, federados e não federados, a 

exceção da Associação Provincial de Basquetebol que não apresenta praticantes 

não federados. 

 Quanto ao orçamento, as associações contam com verbas do fundo de 

fomento desportivo nacional, receitas provenientes da inscrição anual dos clubes e 

dos patrocinadores dos campeonatos provinciais. Já o município não disponibiliza 

apoio em valores monetários, porém existe um apoio que é materializado em 

oferta de materiais, equipamentos desportivos e formações.  

 As associações não possuem instalações desportivas próprias, pelo que na 

sua maioria são cedidas pela Direção Provincial da Juventude e Desporto, pelas 

escolas e pelo Clube Ferroviário da Beira. 

 As associações organizam atividades desportivas respeitando o calendário 

desportivo nacional e não organizam atividades desportivas informais ou fora do 

calendário desportivo nacional e muito menos férias desportivas. As atividades 

desportivas organizadas dirigem-se aos escalões mais jovens, destacando-se a 

Associação de Basquetebol, que inclui atividades desportivas para pessoas com 

deficiência. 

 Tendo em conta a estrutura populacional da cidade da Beira, consideramos 

ser necessário uma reorganização das atividades do movimento associativo local, 

posto que as atividades estão mais centradas em camadas mais jovens. Assim, 

urge a organização de atividades desportivas abrangentes para todas as faixas 

etárias e camadas sociais. 
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Política Desportiva Municipal 

 

 A política desportiva do município assenta na organização e coordenação 

de atividades desportivas em conjunto com os núcleos desportivos, onde as 

principais atividades promovidas são o futebol e a realização de alguns eventos 

como a Maratona Municipal e o Torneio alusivo ao dia 20 de agosto.  

 Em relação aos planos de desenvolvimento desportivo, as preocupações 

futuras do município são manter o futebol popular e incorporar novas modalidades 

desportivas nas suas atividades com o intuito de tornar a oferta mais diversificada 

e acessível a todas as pessoas. 

 Assim sendo, concluímos que a Política de Desporto para Todos ainda não 

se efetiva na sua plenitude, o que pode estar relacionado com o fato da maior 

parte dos técnicos e funcionários da Vereação do Desporto não possuírem uma 

formação ligada ao desporto, e com o pouco conhecimento da legislação que 

regula as atividades físicas e desportivas.  

 A política de elite não representa a preocupação fundamental da autarquia, 

beneficiando esta de poucos apoios, o que sinaliza pouca responsabilização ou 

prioridade por parte do município.  

 Quanto à oferta desportiva, a autarquia promove poucas atividades para os 

munícipes, dado que as atenções estão centradas na massificação do futebol 

popular por ser a modalidade mais praticada. A população da terceira idade, as 

mulheres, as crianças e as pessoas com deficiência estão pouco abrangidas 

dentro da oferta desportiva do município, contudo, no plano de atividades, existem 

meses específicos para a promoção de atividades para estes grupos de cidadãos. 

 O município possui poucas infraestruturas desportivas, estando, a maior 

parte, direcionadas para a prática de futebol. Não obstante, existem na cidade 

instalações desportivas que podem ser aproveitadas pelo município para a 

promoção de outro tipo de atividades, o que passa necessariamente por um 

trabalho coordenado entre todas as entidades envolvidas na promoção do 
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desporto na cidade, através do estabelecimento de protocolos para a utilização de 

instalações e de um plano de atividades desportivas diversificado. 

 Concluímos também que no município nunca foi realizado um estudo sobre 

a procura e a oferta desportiva junto dos munícipes, nem tão pouco um 

levantamento do número total de instalações e equipamentos desportivos 

existentes na cidade, independentemente de pertencer ou não ao município. De 

uma forma geral, e a nível nacional, não existe um atlas desportivo que permita o 

conhecimento real do tipo, propriedade e classificação das infraestruturas 

existentes no país em cada município ou província. 

 Relativamente ao modelo de gestão dos serviços desportivos e instalações 

desportivas, o município optou pelo modelo gestão direta. 

 

 Em síntese, a realidade desportiva do município da Beira é caraterizada por 

apresentar, por um lado, um movimento associativo pouco ligado às atividades 

organizadas pela autarquia e uma oferta centrada nas modalidades consideradas 

tradicionais (basquetebol, voleibol, atletismo e natação), e, por outro, uma oferta 

de atividades centradas no futebol, onde o movimento associativo tem pouco 

envolvimento. 

 Concluímos também que em ambas as entidades existe pouca qualificação 

técnica dos recursos humanos envolvidos na promoção e no desenvolvimento das 

atividades desportivas. 

 De uma forma geral podemos dizer que o desporto na cidade está longe do 

almejado. Para ultrapassar esta situação é necessário que o município, enquanto 

entidade pública com responsabilidade no fomento desportivo, crie condições que 

favoreçam o acesso da população às atividades desportivas em coordenação com 

todas as entidades envolvidas na promoção do desporto a nível local. 
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

 Entre as várias limitações ou dificuldades que se apresentaram durante 

todas as fases desta pesquisa, destacam-se, entre outras, as seguintes: 

 A situação política que se vive na cidade dificultou o acesso à informação e 

à documentação por parte do município e das outras entidades que 

exercem atividade desportiva na cidade; 

 A falta de resposta ao convite endereçado às agremiações não nos permitiu 

envolver todas as associações desportivas da cidade;  

 Por fim, os poucos ou quase inexistentes estudos sobre as políticas 

desportivas municipais, assim como sobre as políticas públicas desportivas 

em Moçambique, foram um grande obstáculo na realização da presente 

investigação. 
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ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO PARA AS ASSOCIAÇÕES DESPORTIVAS E 

PARA OS CLUBES 

 

Objetivos: 

 Este questionário insere-se num estudo intitulado Políticas Públicas 

Desportivas e Gestão do Desporto Municipal: caso de estudo no município 

da Beira, Moçambique. Pretendemos recolher informações que nos permitam 

caracterizar o movimento associativo da Cidade da Beira, bem como a realidade 

desportiva local. 

 
Confidencialidade 

 A informação prestada será mantida em rigoroso sigilo, apenas sendo 

divulgados dados totais e sempre com omissão de nomes, podendo as 

associações ter acesso à informação, caso o solicitem. 

 
Colaboração 

 O sucesso deste estudo depende em grande parte da vossa colaboração. 

Solicita-se, portanto, o seu preenchimento com o maior rigor e exatidão. 

 
Agradecimento 

 Certo da Vossa colaboração, agradeço desde já o apoio prestado. 

 
1. Identificação da associação 

1. Associação Provincial de  

2. Ano da Fundação  

3. Endereço  

4. Telefone  

5. Site  

6.1. Secretário  

6.2. Sexo   

6.3. Idade  

6.4. Formação Académica   
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6.5. Anos de Experiencia  

 
1.1. Indique o número de trabalhadores 

Órgãos Homens  Mulheres Total 

Direção    

Conselho fiscal    

Assembleia geral    

Árbitros ou Juízes    

Serventes     

Voluntários     

Outros    

 
1.2. Indique o número de praticantes por sexo, federados e não federados, 

tal como segue abaixo: 

Número de Praticantes 

Federados Não Federados 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

    

 
2. Instalações Desportivas 

Tipologia 
1 

Outra 
2 

Cedido 
3 

Alugado 
4 

Pública 
5 

Próprio 

Campo de futebol      

Pavilhão Polivalente      

Salão de Ginástica      

Polidesportivo descoberto      

Pista de Atletismo      

Piscina 25m descoberta      

Piscina 50m descoberta      

Campo de Ténis      

Campo de Golfe      

Circuitos de Manutenção      

Salas desportivas      
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3. Apoio Municipal 

Tipo 
1 

Nada 
2 

Fraco 
3 

Razoável 
4 

Bom 
5 

Muito Bom 

Financeiro      

Material e equipamento desportivo      

Organização de Campeonatos      

Carta do Associativismo      

Colaboração entre a Associação e a Câmara Municipal      

Formação Desportiva      

 
4. Enquadramento das atividades desportivas 

 
1 

Nada 
2 

Fraco 
3 

Razoável 
4  

Bom 
5 

Muito Bom 

Atividades formais que respeitem o calendário desportivo      

Atividades informais fora do calendário desportivo      

Férias desportivas      

Primeira Divisão      

Segunda Divisão      

Campeonato popular      

 
5. Orçamento 

Proveniência 
1 

Nada 
2 

Fraco 
3 

Razoável 
4 

Bom 
5 

Muito Bom 

Fundos públicos      

Patrocinadores      

Receitas próprias      

Inscrição dos clubes      

Contribuição dos núcleos      

 

 

  



 

XXIV 

ANEXO 2 – Guião da Entrevista - Diretor Municipal 

 

Tema: Políticas Públicas Desportivas e Gestão do Desporto Municipal: 

estudo de caso no Município da Beira, Moçambique. 

 

Objetivos da entrevista 

1. Recolher informações que nos permitam analisar e caracterizar as políticas 

desportivas do Município da Beira, assim como os modelos de gestão 

utilizados para o desporto local. 

2. Perceber o pensamento político-estratégico em relação ao desporto no 

Município da Beira. 

 

A. Legitimação da entrevista 

1. Gostaria de saber mais alguma informação acerca do estudo ou 

sobre a entrevista? 

2. Existe algum inconveniente em gravar a entrevista? 

3. Existe algum aspeto que não tenha sido clarificado? 

 

B. Identificação  

 Nome; Sexo; Idade; Formação Académica; Anos de trabalho. 

 Superior hierárquico 

 

C. Recursos Humanos 

1. Qual o número de trabalhadores afetos na vereação do desporto? 

2. Todos eles têm formação em Educação física e desporto ou em gestão 

desportiva? 

 

D. Política Desportiva 

a. Qual é o pensamento político-estratégico do Município em relação à 

atividade desportiva? 
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b. Como carateriza a política desportiva do município?  

c. Quando foi incluído o desporto na estrutura orgânica do município e 

que lugar ocupa nesta estrutura? 

d. Qual a relação do desporto com outros serviços/setores da 

Autarquia? 

e. Quais são as populações para as quais se dirige mais a política 

desportiva do município? 

f. Qual o tipo de desporto mais privilegiado pelo município? 

g. Que dificuldades têm enfrentado na implementação da política 

desportiva municipal? 

h. Existe alguma articulação entre a Direção Provincial da Juventude e 

Desporto com o município no concernente ao desenvolvimento 

desportivo (relação com o Estado/Governo)? 

i. Qual é a percentagem do orçamento municipal dirigida ao sector 

desportivo? Indique por favor o montante dessa percentagem. 

j. Como avalia a participação dos munícipes nas atividades 

organizadas pelo município? 

k. Quais as principais preocupações políticas futuras para o desporto 

da Beira? 

l. Qual é o modelo utilizado para a gestão dos serviços desportivos 

municipais? Justifique brevemente. 

 

E. Instalações Desportivas 

a. O município dispõe de infraestruturas desportivas para livre acesso 

dos munícipes? 

b. As infraestruturas existentes direcionam-se especialmente para 

determinados desportos? Indique quais. 

c. Nas instalações existentes tiveram preocupações com a questão das 

acessibilidades (exteriores e interiores) para as pessoas com 
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deficiência? Em caso negativo, que adaptações foram realizadas 

para o acesso destas pessoas? 

d. Considera prioritário a reabilitação das instalações existentes? 

e. Existe algum plano para a construção de novas instalações? 

f. Considera as instalações desportivas existentes na cidade 

suficientes para a prática de atividades desportivas? 

g. Já foi realizado um levantamento sobre as instalações existentes 

(tipologia e classificação, características, modalidades desportivas, 

utilização)? 

h. Como são geridas as instalações desportivas?  

 

F. Oferta desportiva da Câmara Municipal 

a) Qual é a oferta das atividades desportivas que o município 

disponibiliza aos munícipes? Por que estas ofertas/programas? 

b) Considera que há diversidade na oferta? 

c) Dentro da oferta desportiva, existe atenção especial para o género e 

as pessoas com deficiência ou idosos? 

d) Quem são os responsáveis pela criação e desenvolvimento destas 

ofertas? 

e) Quais os eventos desportivos que realizam e com que fim?  

f) Existe muita adesão nas atividades por parte dos munícipes? 

g) Qual é a faixa etária que mais adere às atividades?  

h) Já foram realizados estudos sobre a oferta e procura dos serviços 

desportivos? 

 

G. Relação com o Associativismo Local  

a) Qual a relação ao nível desportivo entre o município e as 

associações desportivas provinciais e os clubes? 
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b) Que tipo de apoios concede o município para a promoção, a 

implementação e o desenvolvimento de projetos ligados à atividade 

desportiva apresentados por particulares? 

c) Que protocolos existem para a formação ou capacitação de técnicos 

ou animadores desportivos do município? 

d) O município intervém ou promove formação para treinadores, 

juízes/árbitros ou dirigentes desportivos? 

e) Quais as principais preocupações futuras no que respeita ao 

desenvolvimento desportivo local? 

 

H. Validação da entrevista 

a. Considera que o conteúdo da entrevista está de acordo com os 

objetivos da mesma? 

b. Gostaria de acrescentar mais algum aspeto que considere relevante 

para reafirmar a sua opinião acerca das temáticas tratadas? 

c. Tem alguma pergunta/questão a colocar? 

 

 

 

Muito obrigado pela sua inestimável colaboração. 
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ANEXO 3 - Guião da Entrevista - Chefes de Núcleos 

 

Tema: Políticas Públicas Desportivas e Gestão do Desporto Municipal: estudo de 

caso no Município da Beira, Moçambique. 

 

Objetivo da entrevista 

 Recolher informações que nos permitam analisar e caracterizar a política 

desportiva do Município da Beira, assim como os modelos de gestão 

utilizados para o desporto local. 

 Conhecer a opinião dos Chefes de Núcleo em relação ao desporto no 

Município da Beira e sua implementação. 

 

A. Legitimação da entrevista 

1. Gostaria de saber mais alguma informação acerca do estudo ou 

sobre a entrevista? 

2. Existe algum inconveniente em gravar a entrevista? 

3. Existe algum aspeto que não tenha sido clarificado? 

 

B. Identificação  

 Nome: Sexo; Idade; Formação Académica; Anos de trabalho. 

 A quem se reporta funcionalmente (ordens/responsabilidades) e 

como é estabelecida essa relação (reuniões, relatórios ou 

observação).  

 Como é a sua relação com os restantes chefes de núcleo? 

 

C. Política desportiva 

a. Qual a sua opinião em relação a política desportiva municipal? 

b. Considera que a política desportiva municipal coloca em prática o 

princípio do desporto para todos ou está mais direcionada para o 

desporto de rendimento/elite? 
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c. Que dificuldades têm sentido na operacionalização da política 

desportiva encetada pelo município? 

d. Conhece as principais motivações da população no que respeita ao 

desporto?  

e. Parece-lhe que a política desportiva levada a cabo pela autarquia 

corresponde às necessidades da população?  

 

D. Instalações Desportivas 

a) Considera que as instalações desportivas são suficientes e 

adequadas às necessidades dos munícipes? 

b) Que instalações desportivas pensa que deveriam existir para a 

prática desportiva da população? 

c) Quais são as instalações mais utilizadas para a prática de atividades 

físicas desportivas e por quê? 

d) Quais os principais problemas das instalações desportivas (outdoor e 

indoor) na operacionalização dos programas desportivos?  

e) Como Chefe de Núcleo, tem dificuldades na utilização das 

instalações do município? 

 

E. Oferta desportiva do município 

a) Qual a oferta desportiva/programas existentes que são promovidos 

pelo município? 

b) Quem planeia essas atividades? Quem orçamenta? Como são 

publicitadas? Como são avaliadas? 

c) Dos programas oferecidos pelo município, quais considera mais 

prioritários e adequados para os munícipes e por quê? 

d)  Considera que existe diversidade e abrangência na oferta 

desportiva? 

e) Da sua experiência com estes programas aponta para a sua 

continuidade ou optaria pelo desenvolvimento de outros? 
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f) Considera que existe preocupação na oferta de programas no que 

diz respeito às pessoas com deficiência e a participação feminina? 

 

F. Apoio ao desenvolvimento desportivo 

a) Que tipo de apoios é que o município concede para a implementação e 

promoção das atividades físicas desportivas? 

b) Sente que o município apoia e incentiva o associativismo desportivo? 

c) Considera o apoio do município adequado para que se possam cumprir 

todos os objetivos traçados para o desenvolvimento do desporto? 

d) Já participou em ações de formação promovidas/apoiadas pelo 

município? Quais? 

e) Sente necessidade de formação geral ou específica para a sua atividade 

profissional? Que tipo de formação? 

f) Parece-lhe que os programas com os quais trabalha têm contribuído 

para o desenvolvimento do desporto local? 

 

G. Validação da entrevista 

d. Considera que o conteúdo da entrevista está de acordo com os 

objetivos da mesma? 

e. Gostaria de acrescentar mais algum aspeto que considere relevante 

para reafirmar a sua opinião acerca das temáticas tratadas? 

f. Tem alguma pergunta/questão a colocar? 

 

 

 

Muito obrigado pela sua inestimável colaboração. 

 


