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Resumo 

 

Este relatório diz respeito a toda a atividade do estágio profissionalizante 

e o seu contributo para o desenvolvimento de competências ao nível da gestão 

desportiva do estagiário. 

A Associação de Patinagem do Minho, sediada em Barcelos, assumiu-se 

como a entidade anfitriã deste estágio realizado entre outubro de 2012 e maio 

de 2013. Coube ao Sr. Adolfo Miranda, diretor administrativo da referida 

associação, assumir a função de orientador coordenando e acompanhado todo 

este processo. 

Os principais objetivos inerentes a este estágio foram a aquisição de 

conhecimentos e competências acerca do funcionamento e gestão de uma 

organização como a Associação de Patinagem do Minho através do 

acompanhamento e colaboração com os seus diretores, escriturário 

administrativo e selecionador regional de hóquei em patins.  

Efetuou-se, neste relatório, uma revisão bibliográfica acerca de 

temáticas que permitem compreender e intervir melhor no estágio em questão, 

nomeadamente o associativismo, o associativismo desportivo, as 

organizações, o gestor e a organizações desportivas e a patinagem e suas 

disciplinas – hóquei em patins, patinagem artística, patinagem de velocidade e 

hóquei em linha. Caraterizou-se ainda a entidade acolhedora do estágio do 

ponto de vista legal, funcional e institucional. 

A prática profissional realizada foi alvo de uma análise profunda 

procurando descrever-se todas as funções e atividades realizadas.  

A realização deste estágio profissionalizante proporcionou uma 

experiência profissional ímpar no âmbito da gestão desportiva que contribuiu 

significativamente para a formação pessoal abrindo novos horizontes e 

preparando o estagiário para novos desafios profissionais. 

 

 

Palavras-chave: ASSOCIAÇÃO; ORGANIZAÇÃO; PATINAGEM; HÓQUEI EM 

PATINS; GESTÃO DESPORTIVA. 
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Abstract 

 

This report covers all the activities of the traineeship as well as their 

contribution to the trainee’s skill development in sports management. 

The Skating Association of Minho, located in Barcelos, hosted the 

traineeship, between October 2012 and May 2013. The managing director of 

the association, Mr. Adolfo Miranda, took on the role of orienteer, coordinating 

and guiding the whole process. 

The main objectives of this traineeship were the acquisition of knowledge 

and competencies needed to operate and manage an organization similar to the 

Skating Association of Minho, through monitoring and collaboration with their 

directors, administrational personnel and regional roller hockey team coach. 

This report contains a literary review of themes that allow a better 

understanding and intervening of the traineeship in question, namely 

associationism, sports associationisms, organizations, managers and sports 

organizations and skating and its disciplines – roller hockey, figure skating, 

speed skating and in-line hockey. It also features a description of the Skating 

Association of Minho’s legal, functional and institutional status. 

The professional practice was subject to a thorough analysis, seeking to 

describe all functions and activities that took place. 

The completion of this traineeship provided a unique experience in the 

field of sports management which contributed significantly to personal 

development by opening new horizons and preparing the trainee for new 

professional challenges  

 

 

 

 

 

 

Keywords: ASSOCIATION; ORGANIZATION; SKATING; ROLLER HOCKEY; 

SPORT MANAGEMENT. 
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1. Introdução 

 

Seis anos após se ter concluído a licenciatura em Desporto e Educação 

Física na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) decidiu-

se ingressar, nesta mesma faculdade, no curso de 2º ciclo em Gestão 

Desportiva com a ambição de se adquirir novas e melhores competências para 

se intervir de uma forma mais adequada no mundo do desporto. 

Para se intervir no mundo do desporto de uma forma mais organizada 

torna-se então pertinente a compreensão da área da gestão desportiva. Para a 

gestão fazer sentido é necessário conhecer o ambiente cultural, económico, 

social, político e tecnológico onde as suas funções – planear, liderar, coordenar 

e controlar – estão a ser aplicadas (Pires e Sarmento, 2001). Segundo os 

mesmos autores o desporto apresenta-se como um setor de intervenção 

profissional diversificada com enormes potencialidades que tem vindo a criar 

um crescente número de oportunidades de emprego. É hoje possível 

identificar, na área da gestão do desporto, diversos postos de trabalho tais 

como diretores técnicos, diretores gerais, gestores de eventos desportivos, 

entre outros. Deste modo é então necessária uma especialização em gestão do 

desporto de modo a que surjam especialistas que respondam, com eficiência, 

às rápidas mudanças sociais. 

Após a primeira reunião com a diretora do curso foi com entusiasmo que 

se decidiu dar início à procura de uma entidade onde fosse possível a 

realização de um estágio na área da gestão do desporto. A adesão ao 

Processo de Bolonha por parte da FADEUP levou a uma reorganização do 

ensino a partir de 2008/09 deixando de ser obrigatória a realização da 

dissertação final de mestrado podendo agora os mestrandos optar por fazer um 

estágio profissionalizante e elaborar o respetivo relatório. A oportunidade de se 

adequar o conhecimento teórico adquirido ao longo dos anos a uma formação 

prática foi uma prioridade. Citando Fernando Pessoa (1926) “Toda a teoria 

deve ser feita para ser posta em prática, e toda a prática deve obedecer a uma 

teoria. Só os espíritos superficiais desligam a teoria da prática, não olhando a 
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que a teoria não é senão uma teoria da prática, e a prática não é senão a 

prática de uma teoria.” 

O interesse pela Associação de Patinagem do Minho (APM) para a 

realização do estágio surgiu de uma forma muito natural devido à anterior 

ligação de catorze anos do estagiário a um clube seu filiado, quer como 

praticante de hóquei em patins quer como treinador. Foi também a 

oportunidade de se voltar a estar diariamente em contato com o hóquei em 

patins, que é a modalidade de eleição do estagiário e da qual, por motivos 

profissionais, se esteve um pouco mais afastado nos últimos anos. 

Estando a APM sediada em Barcelos, concelho de onde se é natural, 

decidiu-se dirigir às suas instalações e estabeleceu-se o primeiro contato com 

o escriturário administrativo que aconselhou a voltar à associação na semana 

seguinte para expor o assunto aos elementos da direção durante a sua reunião 

semanal. Foi então nessa reunião que se tomou conhecimento que a APM já 

colaborou, em anos anteriores, com outras instituições para a realização de 

estágios daí os seus diretores terem demonstrado total abertura para a 

integração do estagiário na associação.  

Seguidamente deu-se conhecimento à diretora do curso desta 

possibilidade de estágio, o qual foi devidamente autorizado e, deste modo, na 

semana seguinte iniciou-se este novo ciclo na APM. Ao estagiar-se na referida 

associação ir-se-á acompanhar e apoiar nas tarefas desenvolvidas pelo 

orientador e simultaneamente diretor para a área administrativa, pelo diretor 

para o hóquei em patins e restantes elementos da direção, pelo escriturário 

administrativo e também pelo selecionador regional de hóquei em patins.  

A função de direção constitui uma condição necessária para o 

desenvolvimento da atividade desportiva e consiste na organização da 

interação dos fatores humanos, económicos, materiais, legais, culturais, sociais 

e tecnológicos, de modo a alcançar continuamente os resultados desejados. 

Dirigir é definir objetivos, planear, tomar e implementar decisões, organizar e 

controlar. É uma base essencial para a obtenção de rendimentos tanto ao nível 

do país, de uma federação, associação ou clube (Batista, 2004).  
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Tendo em conta a forma simpática e disponível com que, desde o 

primeiro dia, o estagiário foi recebido nesta instituição só se podia esperar uma 

rápida integração onde certamente se iria estabelecer uma relação de 

entreajuda e respeito com todos os seus intervenientes. Pretendia-se realizar o 

estágio com o máximo de empenho e dedicação respondendo com eficiência 

ao que fosse solicitado contribuindo assim para o desenvolvimento desportivo 

associativo e para a própria formação do estagiário, com a esperança de que 

as competências adquiridas permitissem abraçar novos desafios a nível 

profissional.  

 

 

1.1. Caracterização geral, planeamento e objetivos do estágio  

 

O estágio profissional teve como entidade acolhedora a APM e decorreu 

entre os meses de outubro de 2012 e maio de 2013, consumando um total de 

cerca de 530 horas. O horário de trabalho foi bastante flexível variando de 

acordo com as tarefas e funções a desempenhar e de maneira a que 

possibilitasse a conciliação com a atividade profissional do estagiário. 

A APM tem por fim promover, regulamentar, dirigir e exercer a disciplina 

da prática da patinagem, na sua área de jurisdição, sob a orientação da 

Federação de Patinagem de Portugal (FPP). A escolha desta prestigiada 

associação para a realização do estágio deveu-se, essencialmente, ao fato de 

ela ter feito parte da vida do estagiário desde muito jovem uma vez que foi 

praticante de hóquei em patins durante doze anos num clube seu filiado e 

posteriormente ter continuado essa ligação como treinador da mesma 

modalidade durante dois anos. Foi esta ligação à APM que despoletou a 

curiosidade de se conhecer melhor a sua organização e forma de 

funcionamento estando em contato com toda a sua estrutura diretiva. 

O estágio teve como objetivo fundamental conhecer a forma de 

funcionamento da APM através do acompanhamento e apoio nas suas funções 

de alguns elementos que compõe a estrutura organizacional desta associação, 

nomeadamente, do diretor administrativo, do diretor para o hóquei em patins, 
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do escriturário administrativo e do selecionador regional de hóquei em patins. 

Deste envolvimento e colaboração pretende-se adquirir e aperfeiçoar 

competências ao nível da gestão desportiva que é uma área em expansão e 

com um papel muito interventivo no setor desportivo.  

Assim sendo foram definidos os principais objetivos para o processo de 

estágio: 

 Planear, organizar, controlar e acompanhar as provas 

associativas de hóquei em patins, nomeadamente, o Campeonato 

Regional, a Taça do Minho e o Torneio de Encerramento; 

 Assegurar a gestão da página web da APM (http://apminho.pt); 

 Colaborar na gestão das seleções regionais de hóquei em patins; 

 Participar na organização do X Torneio Internacional de Carnaval 

de hóquei em patins; 

 Acompanhar todas as reuniões da direção; 

 Colaborar no processo eleitoral para as eleições dos novos 

corpos sociais; 

 Elaborar o relatório de gerência de 2012. 

 

Em concordância com os objetivos delineados realizou-se o 

planeamento da atividade de estágio, conforme quadro seguinte (quadro 1). Da 

sua análise podemos constatar que imediatamente após o início do estágio se 

começou a assegurar a gestão da página web da associação, sendo que numa 

primeira fase houve um processo de aprendizagem em relação ao 

funcionamento da mesma. Para além disso começou-se desde logo a 

acompanhar as reuniões semanais da direção bem como o campeonato 

regional de hóquei em patins que já tinha iniciado. 
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Quadro 1 – Cronograma do planeamento da atividade do estágio profissionalizante 

2012 2013 

Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio 

Gestão da página web 

Reuniões da direção 

Campeonato Regional  

 

Início dos 

treinos da 

seleção 

Torneio de 

Natal 

Torneio dos 

Reis 

Torneio de 

Carnaval 

Torneio  

Inter-Regiões 
 

Reinício dos 

treinos 

 

Eleições dos 

corpos 

sociais 

 

 
Elaboração do relatório de 

gerência 2012 
 

 Taça do Minho 

 
Torneio de 

Encerramento 

 

 O cronograma anterior permite ver o delineamento das atividades a 

serem executadas durante os meses de estágio. 

 

 

1.2. Finalidade e processo de realização do relatório 

 

 Este relatório apresenta toda a experiência de estágio e a reflexão sobre 

o contributo das aprendizagens para o desenvolvimento pessoal e profissional 

do estagiário.  

 Numa primeira fase deste trabalho é feito o enquadramento da prática 

profissional através de uma revisão bibliográfica que aborda temas 

considerados pertinentes, nomeadamente, o associativismo e o associativismo 

desportivo, as organizações, o gestor e a organização desportiva e a 

patinagem e suas disciplinas – hóquei em patins, patinagem artística, 
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patinagem de velocidade e hóquei em linha. É também feita a caraterização da 

entidade acolhedora do estágio do ponto de vista legal, funcional e institucional. 

Posteriormente é analisada a prática profissional realizada durante o 

estágio procurando descrever-se todas as funções e atividades realizadas. O 

registo diário de todas as ações realizadas ao longo do estágio contribuiu 

significativamente para uma mais fácil e melhor elaboração deste capítulo. 

Por fim todo o trabalho prático desenvolvido é objeto de uma análise 

crítica onde são apresentadas as principais conclusões e reflexões. 
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2. Enquadramento da prática profissional 

 

Pretende-se neste capítulo fazer uma revisão bibliográfica acerca das 

temáticas consideradas mais relevantes para o estágio em questão, 

nomeadamente: o associativismo, o associativismo desportivo, as 

organizações, o gestor e as organizações desportivas, a patinagem e as suas 

disciplinas – hóquei em patins, patinagem artística, patinagem de velocidade e 

hóquei em linha. Por fim é feita a caraterização da APM do ponto de vista legal, 

institucional e funcional. 

 

 

2.1. Associativismo 

 

O associativismo é o movimento no qual as pessoas se agrupam em 

torno de interesses comuns constituindo, dessa forma, associações, entidades 

com personalidade jurídica e com objetivos de entreajuda e cooperação. É, 

simultaneamente, a expressão organizada da sociedade civil e a forma 

privilegiada de intervenção. É um importante meio de exercer a cidadania, pois 

apela à responsabilização e intervenção dos cidadãos em várias esferas da 

vida social (Frantz citado por Costa, 2010). 

Segundo Pinto (citado por Luís, 2011) a expressão “associativismo” 

designa por um lado a prática social da criação e gestão das associações, que 

são organizações providas de autonomia e de órgãos de gestão democrática, 

tais como a assembleia geral, direção, conselho fiscal e outros departamentos, 

dependendo das funções exercidas pela associação. Por outro lado, designa a 

defesa da prática dessa associação, enquanto organismo sem fins lucrativos e 

de livre organização de pessoas, os sócios, para a obtenção de objetivos 

comuns.  

No plano histórico, de acordo com Solar (2009), as tendências 

conhecidas do associativismo agrupam-se em duas principais. A primeira 

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

instituições medievais e a segunda tendência ocorre principalmente na 
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sociedade norte-americana, onde a emigração e ruturas com as tradições 

europeias determinam caraterísticas diferentes no associativismo. 

No dia 10 de dezembro de 1948 foi aprovada a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos que estipula, no seu artigo 20º, que “toda a pessoa tem 

direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas” sendo que “ninguém 

pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Também a Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, no seu artigo 11º, convenciona que 

“qualquer pessoa tem direito à liberdade de reunião pacífica e à liberdade de 

associação, incluindo o direito de, com outrem, fundar e filiar-se em sindicatos 

para a defesa dos seus interesses”. Acrescenta ainda que “o exercício deste 

direito só pode ser objeto de restrições que, sendo previstas na lei, constituírem 

disposições necessárias, numa sociedade democrática, para a segurança 

nacional, a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção do crime, a 

proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de 

terceiros (…)”. 

De acordo com o artigo 46º da Constituição da República Portuguesa 

“os cidadãos têm o direito de, livremente e sem dependência de qualquer 

autorização, constituir associações, desde que estas não se destinem a 

promover a violência e os respetivos fins não sejam contrários à lei penal. As 

associações prosseguem livremente os seus fins sem interferência das 

autoridades públicas e não podem ser dissolvidas pelo Estado ou suspensas 

as suas atividades senão nos casos previstos na lei e mediante decisão 

judicial. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação nem 

coagido por qualquer meio a permanecer nela. Não são consentidas 

associações armadas nem de tipo militar, militarizadas ou paramilitares, nem 

organizações racistas ou que perfilhem a ideologia fascista”. 

Para uma cidadania plena é imperioso impulsionar a participação cívica 

dos portugueses nas instituições do chamado terceiro setor (setor não 

lucrativo), de maneira a fomentar e a cimentar o movimento associativo num 

centro de estágio para a democracia (Mendes, 2008). 

Segundo Couvaneiro (citado por Costa, 2010) são três os princípios do 

associativismo: a liberdade, a democracia e a solidariedade. A liberdade 
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porque a adesão e/ou saída de uma associação é livre; os cidadãos podem 

constituir associações e ninguém pode ser coagido a fazer parte delas; o 

cidadão membro de uma associação não fica impedido de pertencer a outras e 

essa qualidade é compatível com outras atividades. A democracia porque o 

funcionamento de uma associação baseia-se na equidade entre os seus 

membros – cada membro um voto; pressupõe a participação de todos os 

associados na vida associativa, nomeadamente através da assembleia geral e 

da responsabilidade partilhada, já que todos os associados podem vir a ocupar 

os cargos diretivos. A solidariedade porque as associações resultam de uma 

congregação de esforços, em primeiro dos seus fundadores, posteriormente 

dos associados; é a capacidade de cooperação desinteressada que garante o 

desenvolvimento da associação e a prossecução dos seus fins. 

O mesmo autor refere que as associações são por natureza entidades 

cujas atividades assentam, em grande parte, no trabalho de voluntários. Ser 

voluntário é exercer uma atividade solidária e construtiva que se desenvolve no 

âmbito de uma entidade promotora. Muitas vezes o papel de associado 

acumula-se com o de voluntário, inclusivamente no caso dos associados que 

ocupam lugares nos corpos dirigentes. 

 

 

2.2. Associativismo Desportivo 

 

O associativismo desportivo surgiu em Inglaterra no séc. XVIII e 

expandiu-se por todo o mundo. Tem tido ao longo da sua existência momentos 

de imensa glória sendo apontado como o responsável pela formação moral e 

cívica de grandes figuras públicas ao mesmo tempo que é acusado de 

contribuir para a perda de valores e princípios da sociedade moderna 

(Fernandes, 1999). 

As associações desportivas são pessoas coletivas de direito privado cujo 

objetivo é o fomento e a prática de atividades desportivas e que num grande 

número de situações representa a principal via de acesso à prática 
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generalizada da atividade desportiva pelos diferentes grupos sociais (Câmara 

Municipal da Maia, 2012).  

A necessidade de partilhar a prática desportiva em grupo levou à sua 

institucionalização, ou seja, ao aparecimento de clubes, associações e 

federações que se encontram organizados de uma forma hierárquica: os clubes 

ocupam a base de uma hipotética pirâmide, as associações a parte central e as 

federações o topo. Estas instituições têm como objetivo organizar, 

regulamentar e supervisionar a prática das atividades físicas desportivas nas 

respetivas regiões e países.  

O associativismo desportivo exerce, em esfera de ação social própria, 

uma função de reconhecido valor social, complementar à função social do 

estado englobando os clubes desportivos que estão ou não filiados em 

associações de modalidades. Por sua vez, os clubes desportivos são meios de 

acesso e suporte fundamental à atividade desportiva de largos estratos da 

população. Considerando a importância que os clubes desportivos ou 

associações podem ter junto da população, constituindo em muitos casos a 

única via de acesso à prática desportiva, será importante conhecer a realidade 

do associativismo para de forma eficaz se poder intervir (Escola Secundária de 

Caldas de Vizela, 2006). 

A Câmara Municipal de Viseu (2012) no seu Programa de Apoio ao 

Movimento Associativo Desportivo considera que o associativismo desportivo 

tem sido um dos pilares fundamentais do desenvolvimento desportivo a nível 

nacional e local. Defende ainda que o trabalho desenvolvido pelos inúmeros 

dirigentes desportivos que, em regime de voluntariado, têm contribuído para a 

formação desportiva de muitos milhares de jovens ao longo dos anos, merece 

o devido reconhecimento pelas entidades públicas com competência nesta 

área. A intervenção das instituições públicas deve focar-se na definição e 

operacionalização de políticas públicas de incentivo, dinamização, formação e 

apoio, assentes em critérios que perspetivem o apoio às instituições que 

melhor trabalham e que melhor serviço prestam à sociedade onde se inserem.  

O apoio ao movimento associativo, dado nomeadamente pelas câmaras 

municipais, materializa-se em diversas medidas como por exemplo o apoio à 
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beneficiação de espaços e instalações desportivas; organização de atividades 

e eventos desportivos; aquisição de veículos de transporte e outros 

equipamentos. 

O clube desportivo - a unidade base do associativismo – continua a ser a 

principal e, em muitos casos, única via de acesso à prática do desporto por 

parte de diferentes grupos de cidadãos. Numa sociedade caraterizada pela 

emergência do virtual, os clubes continuam a ser um imprescindível reduto de 

sociabilidade, contribuindo decisivamente para a construção de identidades 

locais e para o reforço da integração social e da coesão comunitária. A sua 

atividade reveste-se, assim, de um inegável valor, constituindo obrigação dos 

poderes públicos a concessão de apoios que, segundo regras de isenção e 

transparência, viabilizem a sua valiosa função social (Câmara Municipal de 

Oeiras, 1994).   

Costa (2006) considera o desporto como um direito de todo o cidadão. 

Nas sociedades mais desenvolvidas são conhecidos e reconhecidos os 

benefícios da prática desportiva no bem-estar e realização do ser humano. No 

entanto, a realidade desportiva tal como a conhecemos na atualidade foi fruto 

de várias modificações e de profundas transformações ao longo dos anos. 

Recuando a meados do século XIX encontramos o livre associativismo colado 

a questões de caráter filantrópico. Só na década de trinta e quarenta do século 

XX encontramos o Estado a iniciar uma intervenção no desporto a fazê-lo de 

uma forma violenta, pois pretende controlar este movimento e restringir a 

prática a clubes desportivos mais ou menos controláveis. Este processo 

desencadeou-se até abril de 1974 onde as profundas mudanças políticas no 

país levaram a que o desporto se assumisse, também, num clima de liberdade 

e encontrasse formas organizativas diversas. A Constituição da República 

Portuguesa incumbe o Estado de promover o livre acesso de todos os cidadãos 

à prática desportiva, além de o responsabilizar por assegurar os meios à 

formação desportiva. No entanto, segundo Costa (2006), não tem existido uma 

política de continuidade na atribuição de apoios por parte do Estado, o que tem 

levado à existência de um associativismo muitas vezes efémero e com 

modelos organizativos débeis. Mas o próprio movimento associativo também 
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tem culpas na crise que atravessa, pois ele próprio não se tem reinventado 

face às exigências da sociedade atual em que a concorrência é cada vez mais 

agressiva. Ainda não conseguiu encontrar modelos de ajustamento aos tempos 

atuais, não se tem renovado e não tem prosperado vivendo-se, hoje, na 

maioria das coletividades com objetivos e modelos de gestão totalmente 

ultrapassados. O movimento associativo necessita de dirigentes capazes, 

disponíveis, com nova mentalidade, formação e visão. Dirigentes que saibam 

planear, que dominem os fatores de desenvolvimento desportivo e que tenham 

a coragem de romper com privilégios instaurados. 

Segundo o Instituto Português do Desporto e da Juventude (2012) o 

associativismo assume, cada vez mais, um papel estratégico no âmbito do 

sistema desportivo, cultural e juvenil, uma vez que estas estruturas, dada a 

proximidade face aos cidadãos, afirmam-se quer como polos de 

desenvolvimento local, promovendo a crescente oferta de atividades, quer 

como espaços para fomentar hábitos de cidadania ativa. O desenvolvimento 

desportivo, cultural e juvenil, define-se, sumariamente, pelo aumento de um 

conjunto de indicadores, que assentam no número de praticantes e elementos, 

nos níveis de regularidade e frequência desportiva e cultural, no número de 

organismos de acolhimento, na rede de infraestruturas, no número de 

modalidades praticadas, na abrangência e formação dos seus públicos, bem 

como nos níveis de excelência dos resultados alcançados. 

O associativismo desportivo teve um grande crescimento em Inglaterra 

na segunda metade do século XIX e a sua influência ditou o aparecimento dos 

primeiros clubes desportivos em Portugal. Segundo Crespo (1978) os primeiros 

tempos do associativismo desportivo português foram marcados por uma nítida 

predominância de clubes náuticos estando o aparecimento destes relacionado 

com o impulso da aristocracia e da burguesia em ascensão. A primeira 

coletividade terá nascido em 30 de abril de 1856, foi ela a Real Associação 

Naval de Lisboa. Seguiu-se a criação do Ginásio Clube Português em 1875 e 

do Clube Fluvial Portuense em 1876. Ainda no final do século XIX foram 

criados, entre outros, o Real Clube Naval de Lisboa, a Associação Cristã da 

Mocidade e a Associação Naval de Lisboa. Por esta altura, para além dos 
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desportos náuticos, as associações desportivas dedicavam-se em especial à 

ginástica, tiro e velocipedia.  

De acordo com Solar (2009), após a criação do associativismo civil, e 

com ele, associações para responder às necessidades da vida em sociedade, 

viu-se a necessidade de criar um associativismo com vista à satisfação das 

carências desportivas da população, incluindo as atividades recreativas, de 

lazer e competição. A melhoria das condições de vida no século XIX permitiu 

que as pessoas se começassem a associar para passar os tempos livres e de 

lazer, e desta forma nasceram os primeiros clubes recreativos, culturais e 

desportivos.  

Para Pires (1987) o associativismo desportivo tem raízes no 

associativismo patriótico e encontra as suas origens nas Confrarias e 

Irmandades Religiosas. 

Na perspetiva de Bento (2004) é através do associativismo desportivo 

que as pessoas tomam o desporto como um lugar de encontro e de convívio 

entre indivíduos de diferentes condições socioeconómicas, diferentes idades, 

diferentes ideologias. O desporto ensinou as pessoas a aceitarem o próximo, 

serem cívicos e a obterem hábitos morais. O associativismo desportivo 

assumiu um papel cimeiro no movimento de construção democrática, de 

modernização cultural e de humanização da vida humana.  

Pires (1987) refere que as associações facilitam a relação entre 

federações e clubes para além de possibilitarem às federações desenvolverem 

uma política desportiva. Sabe-se que, ainda antes do aparecimento das 

associações, verificava-se uma relação direta dos clubes com as federações, 

porém, com o aumento do número de clubes e de atletas, esta relação tornou-

se mais difícil e menos eficiente. Surgiram assim as associações dando auxílio 

às modalidades que representam, desenvolvendo-as na cidade ou região onde 

se encontram.  

Constantino (1999) considera que não existe desenvolvimento do 

associativismo sem que haja constrangimentos devido à falta de verbas, sendo 

impossível esperar do Estado ajudas que este não possui. Constata ainda que 

cada vez mais estas ajudas do Estado são benefícios que dependem de 
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circunstancialismos e vivem ao sabor de mediatismos, prejudicando desta 

forma os cidadãos.  

 

 

2.3. Organizações 

  

 Pertencer a um grupo é uma coisa natural desde o nosso nascimento. 

Mas organizar-se é outra coisa pois inclui a vontade expressa de ligar-se com o 

mundo, com o que se passa, para poder expressar e contribuir com as suas 

ideias. Ligar-se não só pessoalmente mas a partir do grupo. Do grupo como 

núcleo de iniciativa cultural e social como base de relacionamentos e 

sociabilidade de onde surge a equipa, o sentimento de pertença ao clube, a 

procura e a partilha de objetivos comuns (Moreno, 2008). 

A sociedade humana é formada por organizações de diferentes tipos e 

tamanhos. A vida em sociedade é facilitada pelas atividades desenvolvidas por 

essas organizações nos mais diversos setores de atuação.  

Os conceitos relativos à organização fazem alusão ao termo sistema. 

Este sistema é formado por pessoas, recursos financeiros, recursos materiais 

atuando de forma conjunta para o alcance de objetivos. De acordo com 

Chiavenato (2002) para que uma organização possa existir deve atender aos 

seguintes pré-requisitos: existirem pessoas aptas a se comunicarem, atuarem 

de forma conjunta e atingirem um objetivo comum. 

Maximiano (2004) refere que as organizações são grupos sociais 

deliberadamente orientados para a realização de objetivos que, de forma geral, 

se traduzem no fornecimento de produtos e serviços. Deste modo, evidencia-se 

que uma organização não é um grupo aleatório de pessoas que estão juntas ao 

acaso. Ela estabelece-se consciente e formalmente para atingir certos objetivos 

que os seus membros não estariam capacitados a atingirem sozinhos. 

Entretanto, para uma organização ser bem-sucedida no alcance dos 

seus objetivos é necessária a atuação de administradores capazes de 

satisfazerem as demandas internas e externas no que diz respeito ao tipo e 

porte da instituição por eles administrada. Nesse sentido, Maximiano (2004) 
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considera que os gestores das organizações desempenham papéis, funções e 

tarefas planeadas e estruturadas para obter resultados operacionais que 

garantam a sobrevivência das organizações em harmonia com o ambiente 

externo e com as condições internas. 

Srour (1998) considera que as organizações podem ser definidas como 

coletividades especializadas na produção de um determinado bem ou serviço. 

Elas combinam agentes sociais e recursos e convertem-se em instrumentos de 

economia de esforço em que ações cooperativas se dão de forma ordenada. 

As organizações são planeadas de forma deliberada para realizar um 

determinado objetivo e formam unidades sociais portadoras de necessidades e 

interesses próprios. 

 O mesmo autor refere que toda a organização constitui um microcosmo 

social onde o caráter principal pode ser definido a partir de três dimensões 

analíticas: económicas, políticas e sociais – que demarcam todo o espaço 

social. Essas três dimensões, além da dominância, servem para demarcar 

espaços internos e variados, como unidade produtiva, entidade política e 

agência ideológica.  

 Para Coelho (2004) as organizações existem pois todos precisamos de 

bens e serviços para viver e são as organizações as responsáveis por produzir 

esses bens e serviços. Portanto, as organizações existem para atender às 

necessidades e desejos da sociedade e do mercado. 

 Nem sempre houve a necessidade de se juntar pessoas e recursos a fim 

de se produzir bens ou serviços para atender a sociedade. Contudo, nos 

tempos contemporâneos, as organizações ganharam complexidade e volume.  

 Cury (2003) classifica as organizações segundo três critérios: 

flexibilidade, complexidade e evolução histórica.   

 A organização pode ser definida segundo a sua capacidade de ser mais 

ou menos flexível. Organizações menos flexíveis tendem ao estilo de 

organização burocrática. Organizações mais flexíveis tendem ao estilo de 

organização adocrática. Quanto à complexidade ela não significa 

necessariamente tamanho, uma grande empresa pode ser menos complexa 

que uma pequena empresa. Complexidade está ligada aos processos internos 
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da organização, sua estrutura e à forma com que ela age devendo as 

empresas procurar a melhor maneira de se organizarem e que lhes trará os 

melhores resultados. Por fim, através da linha do tempo as organizações 

estruturaram-se de maneiras diferentes, adequadas a cada momento histórico 

que vivenciaram. Segundo Cury (2003) é importante ressaltar que todos os 

momentos foram fundamentais para se entender e chegar ao estilo mais 

adequado de cada empresa dentro das suas limitações e objetivos. Cada 

momento foi imprescindível para se aprender com as falhas históricas e 

procurar os acertos, aprimorando através do tempo e desenvolvendo diferentes 

formas de se realizar a arte e ciência de administrar. 

 

 

2.4. O Gestor e as Organizações Desportivas 

 

 A gestão é hoje em dia feita por uma equipa encabeçada por um 

elemento que é o catalisador de todo o processo de gestão – o gestor. Não 

obstante, o serviço que a organização desportiva oferece resulta da 

intervenção da totalidade de pessoas que nela participam (Lopes, 2010). 

Segundo o mesmo autor a gestão é feita por todos, uns intervindo diretamente 

e outros de modo indireto, desde as pessoas que trabalham no escritório até às 

que constroem a instalação, o treinador, os que fazem a limpeza e manutenção 

da instalação ou os que recebem os desportistas na receção.  

Portanto o gestor deve ter em mente que a coordenação de todas as 

pessoas é a chave para o modo como a organização funciona. No final o 

resultado do trabalho de todas as pessoas resulta melhor ou pior e o serviço 

desportivo será melhor ou pior prestado. 

O propósito básico do controlo de gestão é aproveitar, com maior 

eficiência, os recursos disponíveis para o alcance dos objetivos (Navaza, 

2008). 

Segundo Mestre et al. (2002) a tomada de decisão é, para muitos 

gestores, o papel mais importante no processo de gestão de uma organização 

ou empresa. Atualmente, o campo de gestão tornou-se numa estrutura 
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organizacional tão complexa que a tomada de decisão está a mudar de uma 

abordagem centralizada para modelos de tomadas de decisão 

descentralizadas e compartilhadas. 

 A um nível mais alto de complexidade da associação (ou dos planos, 

programas e projetos em execução) maior o número de decisões a serem 

tomadas. Mas isso é algo que acontece em quase todas as áreas do desporto, 

por exemplo, um corredor de maratona deve tomar mais decisões que um 

corredor de cem metros. 

 Numa organização desportiva, clube ou associação, o papel de líder 

pode e deve ser assegurado, não apenas pelo gestor, mas também pelos 

treinadores, sendo a missão destes extrair o máximo dos desportistas, são na 

verdade as pessoas que apresentam o nosso serviço ao cliente final (Lopes, 

2010). 

As funções de um gestor desportivo não são mais que as funções de um 

gestor de empresas, adaptadas às particularidades de uma empresa 

desportiva, que está condicionada pela especificidade da atividade que se 

desenvolve no seio de uma organização desportiva. Para além da função de 

gestão, os gestores acumulam com frequência a função de direção que é mais 

ampla e pressupõe uma formação empresarial mais profunda. 

Bento (citado por Araújo, 1994) afirma que a função de um dirigente de 

topo num clube, associação ou federação exige: 

 Conhecer a essência do desporto e da modalidade desportiva em 

causa, entendendo bem as suas implicações culturais, sociais e 

económicas; 

 Estar informado dos aspetos focais do processo de formação do 

rendimento desportivo desde a formação de base e deteção de 

talentos, passando pelas etapas intermédias de fomento, 

consolidação e desenvolvimento de talentos, até às etapas finais 

da expressão plena do rendimento desportivo; 

 Compreender as medidas e apoios necessários à prática 

desportiva, nomeadamente de ordem médica, psicológica e 

pedagógica; 
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 Conhecer o movimento desportivo internacional nos seus aspetos 

fundamentais. 

 

 No entanto, conforme sublinhado por Soucie (2002), constatamos que 

continua a existir uma falta de preparação adequada por parte dos gestores 

que se encontram à frente de organizações desportivas, persistindo ainda a 

ideia de que qualquer pessoa com formação de âmbito desportivo pode gerir 

uma empresa desportiva. Segundo este autor, os especialistas e profissionais 

que trabalham em atividade física devem ocupar-se de uma gestão eficaz das 

organizações desportivas. Se, por um lado, os empregos especializados neste 

domínio estão a aumentar e a diversificar-se cada vez mais nos últimos 

tempos, é triste notar a má preparação dos gestores. Aparentemente o mito da 

antiguidade ou o simples fato de ter pertencido durante muitos anos a uma 

organização desportiva constituem os principais critérios – senão os únicos – 

de seleção dos gestores. Na verdade, no domínio do desporto e da atividade 

física, a maioria dos gestores são nomeados não em função da sua formação 

profissional em gestão desportiva mas sim porque pertencem há algum tempo 

ao organismo em causa. 

 Numa moderna organização desportiva todos têm o seu posto, as suas 

funções, responsabilidades e direitos – a todos cumpre contribuir na medida e 

âmbito pertinente para a produção de resultados desportivos na quantidade e 

qualidade estabelecida pela organização como objetivos a alcançar. 

 Segundo Marques (1997) os problemas que se colocam à ação dos 

dirigentes desportivos a nível jurídico, financeiro, de gestão, social e ético 

exigem a adoção urgente de tomadas de decisão em matéria de formação. A 

ausência de formação de dirigentes desportivos tem-se revelado um dos elos 

mais fracos do sistema desportivo. Nem todos podem ser dirigentes 

desportivos e aqueles que o forem têm de estar preparados para o ser.  

 Atualmente, o desporto ocupa um espaço muito abrangente, sendo um 

fenómeno influenciador em vários campos da sociedade, caraterizada pela 

dinâmica e interação global, devendo o administrador desse fenómeno - o 
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gestor desportivo - estar preparado para atender a esta transformação (Celma, 

2004). 

 Na perspetiva de Sarmento (2005), o gestor desportivo terá de estar 

preparado para lidar simultaneamente com os políticos e com a população 

(clubes, cidadãos, instituições, etc.) e assumir-se como elo de ligação entre as 

necessidades da população e as possibilidades do poder político. Realça ainda 

que este papel reforça a posição do gestor desportivo enquanto difusor de 

novos pensamentos e formas de atuação, que possam harmonizar o 

funcionamento das autarquias ao permitir a otimização dos recursos no serviço 

às populações. 

 

 

2.5. Patinagem 

 

Segundo alguns relatos, os patins de rodas foram vistos em algumas 

gravuras curiosas em meados do século XVIII, onde apareciam diversas 

pessoas a patinar com uma roda em cada pé. Estes patins, porém, com estas 

rodas primitivas, parecidas com as rodas de uma bicicleta (de tamanho 

reduzido), foram evoluindo com o passar dos anos (Portal São Francisco, s.d.). 

No início do século XX a patinagem na Europa era uma realidade em 

três modalidades (velocidade, artística e hóquei) pelo que se impunha a 

necessidade de ordenar este novo desporto (Correia, 2005). Nesse sentido, 

reuniram-se na Suíça em abril de 1924, na cidade de Montreux, representantes 

da França, Alemanha, Inglaterra e da própria Suíça, fundando a Federação 

Internacional de Patinagem sobre Rodas (FIPR). 

Em Portugal, a primeira referência à utilização de um par de patins 

remonta a 1873, quando a família real portuguesa os utilizava com intuitos 

recreativos (Gomes, 1998). Desde os primórdios da sua existência que a 

patinagem está intimamente ligada às personalidades elegantes e 

aristocráticas da sociedade portuguesa (Lacerda, 1991). 

A patinagem é uma atividade desportiva que assenta num ato inatural, 

como é patinar. Patinar é uma ação cíclica de propulsão, utilizando 
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instrumentos denominados de patins, sendo necessário saber, no início da 

propulsão, provocar corretamente os desequilíbrios corporais responsáveis 

pelo deslocamento (Lacerda, 1991). Segundo Vaz (2003) patinar não é mais do 

que um jogo de equilíbrio, de agilidade e de destreza, ajustando as suas ações 

no sentido de orientar o seu deslocamento com intencionalidade e 

oportunidade na realização de percursos variados. O mesmo autor refere que a 

patinagem constitui um fator do desenvolvimento do equilíbrio físico e 

emocional, contribuindo assim, para uma correta representação mental que o 

indivíduo faz de si próprio melhorando o seu nível psico-motor.  

Para Batista (2002) o ato de patinar é, para qualquer pessoa que 

experimente, um desafio, uma sensação de prazer e emoção bastante notórias 

e cativantes. Sobretudo entre os mais jovens onde é difícil encontrar crianças 

que não gostem desta modalidade. 

 A FPP é a mais alta entidade da modalidade a nível nacional e engloba 

quatro disciplinas: hóquei em patins (HP), hóquei em linha (HL), patinagem 

artística (PA) e patinagem de velocidade (PV). Esta federação desportiva tem 

como objetivos principais (FPP, 2012a): 

 Promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, a prática do 

conjunto das disciplinas da patinagem; 

 Promover a defesa da ética desportiva, organizar a preparação e 

participação competitiva das seleções nacionais e representar a 

patinagem junto de organizações congéneres internacionais; 

 Promover o processo de formação e desenvolvimento dos jovens 

desportistas e dos recursos técnicos e humanos relacionados 

com o conjunto das disciplinas da patinagem; 

 Representar perante a administração pública os interesses da 

FPP e seus filiados. 

 

De acordo com os dados de janeiro de 2013 disponibilizados pela FPP 

relativamente à época de 2011/12 no hóquei em patins e ao ano de 2012 na 

patinagem artística e patinagem de velocidade verificamos a existência de 

11517 praticantes de patinagem em Portugal divididos por 196 clubes.  
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O gráfico 1 representa o número de clubes que em Portugal se dedicam 

à prática das disciplinas da patinagem. 

 

 

Gráfico 1 – Número de clubes de patinagem inscritos na FPP por disciplina (HP – Época 2011/12;  

PA e PV – Ano 2012) 

 

De realçar que a soma destes três valores supera o total de 196 clubes 

referidos anteriormente pelo fato de vários clubes se dedicarem à prática de 

mais do que uma disciplina da patinagem. No entanto o número de clubes 

efetivo é 196. Assim sendo o hóquei em patins é a disciplina com maior número 

de clubes (126) imediatamente seguido da patinagem artística (105). Já a 

patinagem de velocidade está presente num universo mais reduzido de clubes 

(25) enquanto o hóquei em linha não tem qualquer clube inscrito nesta 

federação. 

No gráfico seguinte (gráfico 2) podemos analisar a divisão dos 11517 

praticantes de patinagem pelas três disciplinas praticadas. 
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Gráfico 2 – Número de praticantes de patinagem inscritos na FPP por disciplina (HP – Época 2011/12;  

PA e PV – Ano 2012) 

 

Da análise do gráfico 2 verificamos que o hóquei em patins é a disciplina 

da patinagem que contém mais praticantes inscritos na FPP (6877), seguido da 

patinagem artística (3813) e da patinagem de velocidade (827). De realçar que 

não há registo de quaisquer praticantes de hóquei em linha inscritos na FPP. 

Decompondo o total de praticantes de patinagem pelas catorze 

associações de patinagem do país obtemos o gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3 – Número de praticantes de patinagem inscritos por associação (HP – Época 2011/12;  

PA e PV – Ano 2012) 
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Podemos constatar que as associações de patinagem de Lisboa e do 

Porto se destacam de todas as outras associações no que ao número de 

praticantes inscritos se referem (2708 e 2095, respetivamente), o que não é 

uma novidade, visto que é nestas áreas que se encontram os maiores 

aglomerados populacionais. Por sua vez a APM é a quinta associação de 

patinagem do país com maior número de praticantes (851) precedida de 

Setúbal (1058) e Aveiro (855). De realçar que no interior do país o número de 

clubes que se dedicam à prática da patinagem é ainda muito reduzido 

encontrando-se a grande maioria dos clubes e dos praticantes na zona do 

litoral. 

 

 

2.5.1. Hóquei em Patins  

 

Gouveia (2002) refere que o hóquei em patins é certamente a 

modalidade desportiva em que Portugal conquistou mais títulos, quer a nível de 

seleções quer de clubes. Atesta-o de forma eloquente a impressionante sala de 

troféus da FPP. Mas a história desta modalidade não se faz só com Portugal; 

há que lembrar como dado importante a participação de Inglaterra em todo o 

processo, como ainda de Espanha, da Argentina e da Itália, as quais, com 

Portugal, constituem o quarteto da vanguarda na luta pelos títulos, como sendo 

a elite da modalidade. A seu reboque todos os outros outsiders vão fazendo a 

sua evolução e criando a sua história. 

Ainda segundo o mesmo autor o “jogo em que se bate com um stique 

numa bola, calçando uns patins” nasceu em Inglaterra em meados do século 

XIX. Cedo atravessou fronteiras e após a criação da Federação Internacional 

de Patinagem sobre Rodas em 1921 o hóquei em patins estava lançado. Cinco 

anos mais tarde disputou-se o 1º campeonato europeu e dez anos após esse 

evento o 1º mundial. A grande divulgação do hóquei em patins surge no início 

dos anos quarenta através da rádio e dos jornais sendo os jogos da seleção 

portuguesa acompanhados em silêncio e emoção em todos os lares. Durante 

anos foi assim; o hóquei, cumprindo uma importante missão do desporto, 
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identificava e unia um povo, dando-lhe consciência de que o talento e a 

dedicação eram chave para o sucesso. Com o aparecimento da televisão, 

aquilo que fazia parte do imaginário auditivo de muita gente passou do virtual 

ao real e as caraterísticas do jogo passaram a ser visualizadas, despertando 

ainda mais os sentimentos de amor por este desporto que atingia elevados 

índices de audiência, situando-o logo a seguir ao futebol. É justo que se diga 

que desde sempre e até hoje a generalidade dos portugueses manifestam uma 

sintomática empatia com a modalidade. 

O hóquei em patins é uma modalidade que apresenta especificidades 

que a distinguem da maioria dos jogos coletivos. O fato de ser praticado com 

um stique e se desenvolver em cima de patins condiciona todo o processo de 

aprendizagem/abordagem desta modalidade (Ferreira, 2012). 

Na perspetiva de Vila (2000) o hóquei em patins é um jogo desportivo 

coletivo (JDC) que integra variadíssimas manifestações na expressão do 

movimento, plasticidade e beleza, contribuindo para o desenvolvimento psico-

sociomotor do praticante. 

Segundo Lopes (2000) a relação constante de cooperação com os 

colegas e de oposição com os adversários, obriga a que os jogadores tomem 

decisões constantes e rápidas, onde os elementos cognitivos implícitos nas 

respetivas ações definem a qualidade do mesmo.  

Para Sénica (1995) o hóquei em patins é um JDC que apresenta 

características muito próprias, que têm tido várias transformações ao longo dos 

tempos, desde os recintos e equipamentos, até à alteração das regras, com o 

intuito de aumentar a sua competitividade e espetacularidade.  

De acordo com os dados disponibilizados pela FPP relativamente à 

época de 2011/12 no hóquei em patins verificamos a existência de 6877 

praticantes desta disciplina em Portugal. No gráfico seguinte (gráfico 4) 

dividimos este número pelas várias associações. 
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Gráfico 4 – Número de praticantes de HP inscritos por associação (Época 2011/12) 

 

Da análise do gráfico anterior destacamos as associações de patinagem 

de Lisboa e Porto como as associações com maior número de praticantes de 

hóquei em patins inscritos (1817 e 1481, respetivamente). A APM é a quarta 

associação do país no que a estes dados diz respeito (518) precedida por 

Aveiro (710). De realçar que todas as associações de patinagem têm atletas 

desta disciplina inscritos. 

 

 

2.5.2. Patinagem Artística 

 

A patinagem artística é uma modalidade de rara beleza que acompanha 

a forma de patinar com a expressão corporal acompanhada ao som de música. 

Em Portugal nasceu nos anos cinquenta, mas com pouca projeção em termos 

federados, era mais uma modalidade recreativa em que as pessoas se 

inscreviam para lições querendo somente aprender e divertir-se a patinar não 

tendo interesse em competir. O grande desenvolvimento da patinagem artística 

em Portugal dá-se nos anos setenta com um grande aumento do número de 
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atletas e consequente aumento do número de equipas (Liga dos 

Melhoramentos e Recreios de Algés, s.d. – a). 

A patinagem artística é um desporto com elevado grau de complexidade, 

em que as competições são consideradas um verdadeiro espetáculo (Neanne, 

2005). Trata-se de uma modalidade desportiva que engloba uma grande 

complexidade técnica e uma exigente capacidade artística, que os patinadores 

terão de demonstrar no momento da competição, e às quais serão atribuídas 

cotações distintas.  

Segundo Gomes (1998) são necessários vários anos de prática 

consecutiva, aliada a treino de outras atividades que complementam a 

patinagem artística, para que um patinador domine verdadeiramente as duas 

vertentes (técnica e artística), para as conseguir demonstrar no momento da 

competição. A música reforça o conteúdo do programa e os movimentos do 

corpo. 

De acordo com os dados disponibilizados pela FPP considerando o ano 

de 2012 da patinagem artística verificamos a existência de 3813 praticantes 

desta disciplina em Portugal. No gráfico 5 fazemos a divisão deste número 

pelas várias associações. 

 

 

Gráfico 5 – Número de praticantes de PA inscritos por associação (Ano 2012) 
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Analisando o gráfico anterior identificamos a Associação de Patinagem 

de Lisboa como a associação com maior número de praticantes de patinagem 

artística (858). A APM é a quinta associação do país no que a este número diz 

respeito (333). Apenas as associações de patinagem da Ilha Terceira e do Pico 

não têm atletas desta disciplina inscritos. 

 

 

2.5.3. Patinagem de Velocidade 

 

A patinagem de velocidade é um desporto que à semelhança da 

patinagem artística é normalmente praticado no gelo, mas que nos países de 

clima temperado se pratica com patins em linha em recintos destinados à 

modalidade ou em estrada (Liga dos Melhoramentos e Recreios de Algés, s.d. 

– b). 

A patinagem de velocidade teve início em Portugal como meio recreativo 

e foi através de gincanas que alcançou interesse e proporcionou espetáculos 

cheios de beleza, sendo o setor feminino aquele que maior predominância 

exercia nos festivais que então eram realizados com bastante frequência. 

Nessas gincanas, no ano de 1912, também os rapazes atuavam mas em saltos 

e provas de velocidade. Nestas corridas em patins salientam-se duas grandes 

fases que correspondem a acontecimentos marcantes na vida da modalidade. 

A primeira corresponde a uma época que vai desde o início, mais ao menos 

regular da prática da modalidade até ao ano de 1953, onde se atingiu um nível 

técnico razoável que permitiu estabelecer raízes profundas, adquirindo a 

vitalidade necessária para resistir ao intervalo que mediou entre a primeira e a 

segunda fase, intervalo esse que se pode definir entre 1953-54 e 1978. Em 

1979 a FPP decidiu reiniciar as corridas em patins. Dá-se então início à 

segunda fase atingindo o seu momento áureo com o aparecimento dos patins 

em linha. A construção de pistas e a vinda de técnicos estrangeiros que 

colaboraram em ações de formação contribuíram decisivamente para os bons 

resultados obtidos (FPP, 2009). 
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De acordo com os dados disponibilizados pela FPP considerando o ano 

de 2012 da patinagem de velocidade verificamos a existência de 827 

praticantes desta disciplina em Portugal. O gráfico 6 evidencia o número destes 

praticantes por associação.  

 

 

Gráfico 6 – Número de praticantes de PV inscritos por associação (Ano 2012) 

 

Pela análise do gráfico anterior concluímos que as associações com 

maior número de praticantes de patinagem de velocidade pertencem às regiões 

autónomas dos Açores e da Madeira. Assim sendo, a Associação de 

Patinagem da Ilha Terceira é a associação com maior número de praticantes 

(244), seguida pelo Pico (164) e pela Madeira (137). Já a APM é uma das seis 

associações de patinagem do país que não tem qualquer atleta desta disciplina 

inscrito.  

 

 

2.5.4. Hóquei em Linha 

 

O hóquei em linha é uma disciplina da patinagem relativamente recente 

e com pouca expressão no nosso país. Assemelha-se ao hóquei no gelo sendo 
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jogado com um disco e patins em linha nos recintos normalmente utilizados 

para o hóquei em patins. A primeira competição oficial de hóquei em linha 

realizada em Portugal foi em Nafarros na época de 1997/98.  

Na época seguinte (1998/99) realizou-se a primeira competição desta 

disciplina organizada pela FPP com os torneios de Loures e de S. João das 

Lampas. Na época 1999/00 realizou-se pela primeira vez o campeonato 

nacional de hóquei em linha que contou com a presença de cinco clubes 

(Associação de Patinagem de Lisboa, 2010). 

De acordo com os dados de janeiro de 2013 disponibilizados pela FPP 

constatamos que atualmente não existe qualquer praticante de hóquei em linha 

inscrito nas associações de patinagem do país. 

 

 

2.6. Caraterização da Associação de Patinagem do Minho 

 

Nesta parte do relatório pretende-se caraterizar a entidade acolhedora 

do estágio do ponto de vista legal, institucional e funcional. 

 

 

2.6.1. Contexto legal 

 

Segundo o artigo 31º do Decreto-Lei nº 248-B/2008, de 31 de dezembro 

(regime jurídico das federações desportivas), os clubes participantes em 

quadros competitivos de âmbito territorial específico agrupam-se em 

organizações de clubes organizadas de acordo com a área geográfica em que 

decorram as respetivas competições. Estas associações exercem, por 

delegação da federação desportiva em que se inserem, as funções que lhes 

são atribuídas. 

A APM foi oficialmente fundada a 08/03/1983 e segundo publicado no nº 

187, III série, do Diário da República de 13/08/1984 “foi constituída uma 

associação com a denominação Associação de Patinagem do Minho – APM – 

e sede no Pavilhão Gimnodesportivo da Cidade de Barcelos, que tem por 
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objeto promover, regulamentar e dirigir a prática da patinagem na província do 

Minho, sob orientação da Federação Portuguesa de Patinagem”. O mesmo 

diário refere ainda que “podem ser sócios da APM todos os clubes que na 

província se dediquem à prática da patinagem”. No entanto, apesar da 

fundação oficial da APM ter ocorrido em 1983 esta associação já funcionava há 

vários anos como uma secção da Associação de Desportos de Braga 

intitulando-se Associação de Patinagem de Braga. 

A APM tem estatutos próprios aprovados por unanimidade em 

assembleia geral de 18/12/2007 e alterados, também por unanimidade, em 

07/09/2012. É ainda regida por um Regulamento Geral Interno (RGI) aprovado 

em assembleia geral de 18/12/2007 e revisto e alterado, em função do Decreto-

Lei nº 248-B/2008, em 07/09/2012. 

Estatutos da APM: 

 Artigo Primeiro 

A Associação de Patinagem do Minho, também designada 

abreviadamente APM, tem por fim promover, regulamentar, dirigir 

e exercer a disciplina da prática da patinagem, na sua área de 

jurisdição, sob a orientação da Federação de Patinagem de 

Portugal. 

 Artigo Segundo 

A APM tem a sua sede em Barcelos podendo, por deliberação de 

2/3 dos votos da assembleia geral, transferi-la para qualquer outra 

localidade dentro da sua área de jurisdição, e durará por tempo 

indeterminado. 

 Artigo Terceiro 

Podem ser sócios da APM todos os clubes, que terão a 

designação de sócios coletivos e, individualmente, os patinadores 

de disciplinas individuais que serão designados por sócios 

individuais e que na área de jurisdição se dediquem à prática da 

patinagem. 
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 Artigo Quarto 

1) São órgãos da APM a assembleia geral, o presidente, a 

direção, o conselho fiscal, o conselho de justiça e o conselho de 

arbitragem.  

2) Os membros dos órgãos sociais da APM são eleitos pela 

assembleia geral, em listas completas para todos os órgãos 

sociais, únicas ou próprias, conforme o regulamento eleitoral, por 

um período correspondente ao ciclo olímpico (quatro anos), 

considerando-se o termo do ciclo olímpico, coincidente com os 

Jogos Olímpicos de Verão. 

 Artigo Quinto 

1) A assembleia geral da APM é constituída por todos os 

delegados representantes dos sócios coletivos no pleno gozo dos 

seus direitos, e é dirigida por uma mesa composta por um 

presidente, um vice-presidente, dois secretários efetivos e dois 

suplentes.  

1.1) As competências e forma de funcionamento da assembleia 

geral estão previstas no RGI e nas disposições legais 

supletivamente aplicáveis. 

 Artigo Sexto 

O presidente é o primeiro candidato da lista mais votada nas 

eleições para a direção, representa a APM, assegura o seu 

regular funcionamento e promove a colaboração entre os seus 

órgãos, sendo substituído, em caso de renúncia ou impedimento 

temporário ou definitivo, pelo segundo candidato da lista da 

direção. 

 Artigo Sétimo 

A direção é o órgão colegial de administração da APM, 

constituída por um número ímpar de membros, com um mínimo 

de nove. 

 



- 32 - 

 

 Artigo Oitavo 

O conselho fiscal da APM, constituído por um número ímpar de 

membros, num mínimo de três, fiscaliza os atos da administração 

financeira da associação, bem como o cumprimento dos estatutos 

e das disposições legais aplicáveis. 

 Artigo Nono 

O conselho de justiça da APM é composto por um número ímpar 

de membros, num mínimo de três sendo, obrigatoriamente, o seu 

presidente licenciado em Direito, e compete-lhe conhecer dos 

recursos interpostos das decisões disciplinares em matéria 

desportiva, e emitir pareceres jurídicos que lhe sejam solicitados 

por qualquer órgão da associação. 

 Artigo Décimo 

O conselho de arbitragem é composto por um número ímpar de 

membros, num mínimo de cinco, e compete-lhe coordenar e 

administrar a atividade de arbitragem, ajuizamento, cálculo e 

cronometragem, propor à assembleia geral as respetivas normas 

reguladoras, estabelecer os parâmetros de formação dos árbitros 

e proceder à classificação técnica regional destes. 

 Artigo Décimo Primeiro 

1) Em todos os casos não previstos nestes estatutos, rege o RGI 

e, subsidiariamente, as disposições legais aplicáveis. 

2) O RGI será aprovado pela assembleia geral da APM, e só 

poderá ser alterado por deliberação desta, expressamente 

convocada para o efeito. 

 

A APM é um dos sócios da FPP que é a mais alta entidade da 

modalidade a nível nacional. Para além da APM existem mais treze 

associações de patinagem no país que se dedicam à promoção e à prática 

desta modalidade.  
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O artigo 1º dos seus estatutos, aprovados em assembleia geral de 

23/10/2010, refere que a FPP é uma pessoa coletiva de direito privado e de 

utilidade pública, constituída sob a forma associativa e sem fins lucrativos, 

englobando clubes ou sociedades desportivas, associações de âmbito 

territorial, associações de praticantes, técnicos, oficiais de mesa e árbitros, e 

demais entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o 

desenvolvimento da patinagem em todas as suas variantes.  

De acordo com os artigos 7º, 46º e 47º da Lei nº 5/2007, de 16 de 

janeiro, Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, no que se refere ao 

apoio financeiro ao associativismo desportivo e com o regime de contratos-

programa de desenvolvimento desportivo previsto no Decreto-Lei nº 432/91, de 

6 de novembro1 , em conjugação com o disposto nos artigos 3º e 14º do 

Decreto-Lei nº 169/2007, de 3 de maio celebrou-se, em 2012, um Contrato-

Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a FPP e a APM que implicou 

uma comparticipação financeira por parte da federação à associação que se 

destinou à execução do Programa de Atividades de Desenvolvimento da 

Prática Desportiva que a APM se propôs levar a efeito durante esse ano. O 

valor dessa comparticipação financeira foi de 5369,26€ anuais repartidos 

mensalmente, sendo: 

a) O valor de 2500€ destinado a comparticipar, exclusivamente, os 

custos com a organização e gestão administrativa da associação; 

b) O valor de 2869,26€ destinado a comparticipar, exclusivamente, a 

execução do programa de desenvolvimento da atividade 

desportiva, conforme valor apurado com base no número de 

patinadores inscritos pela associação, à data de 31 de julho de 

2011 (hóquei em patins) e 31 de dezembro de 2011 (patinagem 

artística e patinagem de velocidade). 

 

Neste contexto, o artigo 7º da Lei nº 5/2007 da Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto, de 16 de janeiro, cita, no seu número 1, que 

                                                           
1
 Contudo deve ter sido por lapso mencionado este diploma uma vez que este regime é atualmente 

regulado pelo Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 
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“incube à Administração Pública na área do desporto apoiar e desenvolver a 

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

meios técnicos, humanos e financeiros bem como incentivar as atividades de 

formação dos agentes desportivos e exercer funções de fiscalização”. O 

número 1 do artigo 46º desta lei acrescenta que “podem beneficiar de apoios 

ou comparticipações financeiras por parte do Estado, das Regiões Autónomas 

e das autarquias locais as associações desportivas, bem como os eventos 

desportivos de interesse público como tal reconhecidos por despacho de 

membro do Governo responsável pela Área do Desporto”.  

Por sua vez o número 1 do artigo 47º da mesma lei indica-nos que a 

concessão de apoios ou comparticipações financeiras na área do desporto, 

mediante a celebração de contratos-programa, depende, nomeadamente, da 

observância dos seguintes requisitos: 

a) Apresentação de programas de desenvolvimento desportivo e sua 

caraterização pormenorizada, com especificação das formas, dos 

meios e dos prazos para o seu cumprimento; 

b) Apresentação dos custos e aferição dos graus de autonomia 

financeira, técnica, material e humana; previstos nos programas 

referidos na alínea anterior; 

c) Identificação de outras fontes de financiamento, previstas ou 

concedidas. 

 

Por último, o número 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 169/2007, de 3 de 

maio, refere que “o Instituto de Desporto de Portugal, I. P. (IDP, I. P.) tem por 

missão apoiar a definição, execução e avaliação da política pública do 

desporto, promovendo a generalização da atividade física, incumbindo-lhe, 

igualmente, prestar apoio à prática desportiva regular e de alto rendimento, 

através da disponibilização de meios técnicos, humanos e financeiros”.  
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2.6.2. Contexto institucional 

 

Apesar da fundação oficial da APM ter ocorrido em 1983 esta 

associação já funcionava há vários como uma secção da Associação de 

Desportos de Braga intitulando-se Associação de Patinagem de Braga e onde, 

em 1952, se filiaram os seguintes clubes: Académico Basket Clube de Braga, 

Clube Desportivo da Póvoa, Clube Desportivo da Tebe, Famalicense Atlético 

Clube, Gil Vicente Futebol Clube, Hockey Clube de Barcelos, Sport Clube 

Vianense, Sporting Clube de Braga, Turismo Hóquei Clube das Caldas das 

Taipas e Vitória Sport Clube de Guimarães. 

De acordo com o artigo 3º do atual RGI da APM esta associação tem por 

fins:  

1. Promover, desenvolver, dirigir e regulamentar, na área da sua 

jurisdição, a prática do hóquei em patins, patinagem de velocidade e 

patinagem artística, em patins de rodas ou patins de gelo, e de 

acordo com o determinado nos estatutos e regulamento geral da 

FPP;  

2. Organizar as provas oficiais na região do Minho (distritos de Braga e 

Viana do Castelo) ou noutra região administrativa que eventualmente 

lhe venha a suceder, bem como em outras que entender 

convenientes para a expansão e progresso das modalidades 

indicadas no número anterior;  

3. Estabelecer e manter relações com as restantes associações do 

país;  

4. Representar a patinagem em todas as suas disciplinas, ao nível 

regional e, nomeadamente, junto da FPP, do IDP e das demais 

entidades oficiais;  

5. Fazer respeitar os seus princípios da prática desportiva na área da 

sua jurisdição. 
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À data de abril de 2013 dezassete clubes estavam filiados na APM 

dedicando-se à prática do hóquei em patins e/ou à patinagem artística, como 

evidenciado no quadro 2. 

 

Quadro 2 – Clubes filiados na APM e respetivas disciplinas (dados relativos a abril de 2013) 

Modalidades Filiados 

Hóquei em Patins e Patinagem Artística 

Associação Desportiva “Os Limianos” 

Escola Desportiva de Viana 

Hóquei Clube de Braga HP SAD 

Hóquei Clube de Fão 

Riba D’ Ave Hóquei Clube 

Famalicense Atlético Clube 

Hóquei em Patins 

Associação Desportiva de Barcelos/Campo 

Associação Juventude de Viana 

Centro de Atividades Recreativas Taipense 

Óquei Clube de Barcelos HP SAD 

Valença Hóquei Clube 

Patinagem Artística 

Clube Cávado Patinagem Artística 

Clube Natação e Cultura 

Clube de Patinagem da Didálvi 

Grupo Desportivo Vale do Lima 

Grupo Nun´Alvares 

Academia de Patinagem de Guimarães 

 

De realçar que a Academia de Patinagem de Guimarães é o mais 

recente clube da APM, tendo sido filiado no mês de janeiro de 2013. O 

aparecimento deste novo clube vem dar sequência ao grande desenvolvimento 

ao nível da patinagem artística que tem despontado na APM ao longo dos 

últimos anos e que se tem traduzido no aumento do número dos praticantes 

desta modalidade. De referir que no decorrer deste ano de 2013 o Famalicense 

Atlético Clube criou a sua secção de patinagem artística e já conta nos seus 

quadros com mais de quarenta praticantes desta disciplina.  
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Para a próxima época desportiva perspetivam-se o aparecimento de um 

novo clube de hóquei em patins bem como o regresso a esta mesma disciplina 

de um dos clubes da patinagem artística já existentes. A confirmarem-se estas 

duas situações serão de elevada importância não só para a APM mas também 

para o hóquei em patins português que ao longo dos últimos anos, devido 

principalmente às grandes dificuldades financeiras que o país atravessa, tem 

vindo a assistir ao desaparecimento de alguns dos seus clubes.  

Quanto à patinagem de velocidade de referir que nunca teve muita 

expressão no seio da APM não existindo nenhum clube que se dedique à 

prática desta modalidade. No entanto, até hoje, foram organizados por esta 

associação os seguintes torneios desta disciplina: o I Torneio Internacional de 

PV realizado em Esposende em agosto de 2008, o II Torneio Internacional de 

PV realizado em Esposende em julho de 2009 e o 1º Troféu Galo de Barcelos 

realizado em Barcelos em abril de 2010. 

O gráfico seguinte (gráfico 7) evidencia o número de clubes filiados na 

APM bem como as disciplinas a que se dedicam (à data de abril de 2013). 

 

 

Gráfico 7 – Número de clubes filiados na APM e respetivas disciplinas (dados relativos a abril de 2013) 

 

 Pela análise do gráfico constatamos que seis clubes da APM se dedicam 

às duas disciplinas, hóquei em patins e patinagem artística. Dos outros onze 

clubes, seis dedicam-se à patinagem artística e cinco ao hóquei em patins. 
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Analisando o número de praticantes registados na APM na última época 

de hóquei em patins (2011/12) e de patinagem artística (2012) verificamos que 

esta associação teve um total de 851 praticantes, sendo 518 de hóquei e 333 

de patinagem, divididos pelos vários escalões de formação até aos seniores. O 

gráfico 8 evidencia estes números. 

 

 

Gráfico 8 – Número de praticantes inscritos na APM (HP – Época 2011/12; PA – Ano 2012) 

 

Relativamente aos títulos mais importantes conquistados pelos clubes 

da APM podemos destacar no hóquei em patins: 

 

 Taça dos Campeões Europeus 

1990/91 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Supertaça Europeia 

1990/91 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Taça das Taças 

1992/93 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Taça CERS 

1994/95 – Óquei Clube de Barcelos 
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HP (2011/12) 
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 Campeonato Nacional da Primeira Divisão  

1992/93 – Óquei Clube de Barcelos 

1995/96 – Óquei Clube de Barcelos 

2000/01 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Campeonato Nacional da Segunda Divisão  

1979/80 – Famalicense Atlético Clube 

1989/90 – Associação Juventude de Viana 

1994/95 – Vitória Sport Clube de Barcelinhos 

1999/00 – Riba d’ Ave Hóquei Clube 

2004/05 – Hóquei Clube de Braga 

2006/07 – Hóquei Clube de Braga 

 

 Campeonato Nacional da Terceira Divisão  

1992/93 – Riba d’ Ave Hóquei Clube 

2012/13 (Época ainda em curso) – Centro de Atividades 

Recreativas Taipense 

 

 Supertaça Masculina 

1993/94 – Óquei Clube de Barcelos 

1998/99 – Óquei Clube de Barcelos 

2002/03 – Óquei Clube de Barcelos 

2003/04 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Taça de Portugal Masculina 

1991/92 – Óquei Clube de Barcelos 

1992/93 – Óquei Clube de Barcelos 

2002/03 – Óquei Clube de Barcelos 

2003/04 – Óquei Clube de Barcelos 
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 Campeonato Nacional de Juniores  

1955 – Famalicense Atlético Clube 

1998/99 – Óquei Clube de Barcelos 

2008/09 – Óquei Clube de Barcelos 

 

 Campeonato Nacional de Juvenis  

2002/03 – Óquei Clube de Barcelos  

 

 Campeonato Nacional de Iniciados  

1994/95 – Óquei Clube de Barcelos 

2008/09 – Óquei Clube de Barcelos 

2010/11 – Hóquei Clube de Braga HP SAD 

2011/12 – Óquei Clube de Barcelos HP SAD 

 

 Campeonato Nacional de Infantis  

2003/04 – Óquei Clube de Barcelos 

2010/11 – Associação Desportiva de Barcelos 

 

Ao nível das seleções regionais de hóquei em patins a APM conta no 

seu palmarés com quatro importantes títulos do Torneio Inter-Regiões 

recentemente conquistados pela seleção de iniciados nos anos de 2005, 2006, 

2009 e 2011.  

 

 

2.6.3. Contexto Funcional 

 

Segundo Freire (1997) o padrão de todas as relações juntamente com 

os recursos existentes numa empresa constitui a sua estrutura organizacional. 

Uma vez formulada a estratégia é necessário construir uma estrutura 

organizacional que se irá adequar aos objetivos da empresa, pois se não for 

feita de forma cuidada e orientada poderá levar ao insucesso. 
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Os órgãos sociais da APM, evidenciados no organograma seguinte 

(figura 1), são constituídos por trinta membros divididos pela assembleia geral, 

o presidente, a direção, o conselho fiscal, o conselho de justiça e o conselho de 

arbitragem. Os seus membros são eleitos pela assembleia geral por um 

período correspondente ao ciclo olímpico, ou seja, por quatro anos.  

 

 

Figura 1 – Organograma dos órgãos sociais da APM 

Órgãos Sociais da APM 
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Vogal 

2 Suplentes 
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Secretário 
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Presidente 

Relator 

Vogal 

Conselho de 
Arbitragem 

Presidente 

Secretário Responsável pelo Hóquei 
em Patins 

Tesoureiro 

Vogal para a Patinagem de Velocidade 
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Geral 

Presidente 

Vice-Presidente 

2 Secretários 

2 Suplentes 
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De acordo com os estatutos da APM e de forma sucinta: 

 As competências e a forma de funcionamento da assembleia 

geral estão previstas no RGI e nas disposições legais 

supletivamente aplicáveis;  

 O presidente representa a APM, assegura o seu regular 

funcionamento e promove a colaboração entre os seus órgãos; 

 A direção é o órgão colegial de administração da APM; 

 O conselho fiscal fiscaliza os atos da administração financeira da 

APM, bem como o cumprimento dos estatutos e das disposições 

legais aplicáveis; 

 Ao conselho de justiça compete conhecer os recursos interpostos 

das decisões disciplinares em matéria desportiva, e emitir 

pareceres jurídicos que lhe sejam solicitados por qualquer órgão 

da associação; 

 Ao conselho de arbitragem compete coordenar e administrar a 

atividade da arbitragem, ajuizamento, cálculo e cronometragem, 

propor à assembleia geral as respetivas normas reguladoras, 

estabelecer os parâmetros de formação dos árbitros e proceder à 

classificação técnica regional destes. 

 

Para além dos membros dos órgãos sociais, todos eles não 

remunerados, a APM tem contratado a tempo inteiro um escriturário 

administrativo que está diariamente ao seu serviço na sede da associação e 

que gere os serviços administrativos.  

Conta ainda com um selecionador/treinador regional para o hóquei em 

patins e um outro para a patinagem artística que são responsáveis pela 

seleção e preparação dos atletas que representam as seleções regionais do 

Minho nas mais variadas competições entre seleções associativas ao longo da 

época. 

De acordo com o artigo 6º do RGI a APM é constituída por três 

categorias de sócios: coletivos, honorários e de mérito. Atualmente são 
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dezassete os sócios coletivos da APM (clubes filiados), catorze sócios de 

mérito e um sócio honorário. 

 Relativamente a parcerias a APM tem protocolos com a Câmara 

Municipal de Barcelos e a Câmara Municipal de Esposende que subsidiam a 

associação nas suas atividades desportivas. 

 Quanto a receitas desta associação, segundo o artigo 74º do RGI, elas 

compreendem: 

 As quotas de filiação dos sócios coletivos;  

 As taxas cobradas por licenças e transferências;  

 As taxas de organização dos jogos das competições regionais e 

nacionais, dentro da área da APM, com entradas pagas;  

 O produto de multas;  

 As taxas de protestos julgados improcedentes;  

 Os donativos e subvenções e ainda quaisquer outras receitas não 

especificadas.  

 

Por outro lado, constituem despesas da APM: 

 Os encargos de instalações e manutenção de serviços;  

 Os custos de deslocações a efetuar por membros dos órgãos 

sociais, quando ao serviço da APM;  

 Os encargos resultantes da organização de atividades 

desportivas;  

 Os custos de prémios, medalhas, taças, emblemas e outros 

troféus;  

 Os subsídios a clubes e outros organismos previstos na lei, 

estatutos e regulamentos;  

 Os encargos resultantes de publicações de caráter desportivo e 

os gastos eventuais. 
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3. Realização da prática profissional 

  

O estágio profissional decorreu entre os meses de outubro de 2012 e 

maio de 2013, consumando um total de cerca de 530 horas. 

Durante o estágio teve-se a oportunidade de acompanhar o trabalho 

desenvolvido pelo diretor para a área administrativa e restantes membros da 

direção, do escriturário administrativo e do selecionador regional de hóquei em 

patins para além de se participar na realização de várias tarefas e atividades. 

 Neste ponto do relatório serão descritas de forma detalhada as 

atividades realizadas ao longo deste estágio. 

 

 

3.1. Gestão da página web da APM 

 

 A APM tem uma página web – http://apminho.pt – que tem como objetivo 

divulgar a associação e as suas atividades. Hoje em dia é quase impensável 

uma associação desportiva não estar presente na internet. Seja essa presença 

via website, como é o caso, ou mais recentemente via redes sociais. O 

potencial deste mercado é elevado dada a quantidade de utilizadores e neste 

contexto é importante que os sites sejam constantemente atualizados em 

função da necessidade de informação dos seus leitores. 

Logo no início do estágio ficou definido que uma das responsabilidades 

do estagiário seria a gestão desta página, tarefa que seria realizada 

diariamente. Apesar do site já existir há alguns anos o mesmo carecia de uma 

atualização regular. O processo de aprendizagem de funcionamento do site 

ocorreu rapidamente o que permitiu realizar esta tarefa de imediato. Desde 

então desenvolveu-se e manteve-se a página diariamente atualizada o que 

originou um aumento exponencial do número de seguidores. Pode-se constatar 

que desde o início do estágio a 16 de outubro de 2012 o número de visitas à 

página da associação cresceu de forma significativa ao longo dos meses 

seguintes. O gráfico 9 evidencia os melhores registos de visualizações mensais 

dos últimos cinco anos retirados da página web do servidor. 
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Gráfico 9 – Melhores registos de visualizações mensais dos últimos cinco anos da página apminho.pt 

 

Como se pode verificar pela análise do gráfico anterior o máximo de 

visualizações mensais que o site atingiu nos últimos anos, antes do início do 

estágio, registou-se em novembro de 2009 com um total de 12266 

visualizações. Relativamente aos valores registados nos meses do corrente 

ano pode-se afirmar que em todos eles se superaram os melhores valores 

registados até então tendo-se inclusive ultrapassado a barreira das 20000 

visualizações nos últimos dois meses, março e abril, com 21032 e 21000 

visualizações respetivamente. 

Semanalmente foram colocados na página os resultados das várias 

competições associativas e elaboradas as respetivas classificações, as 

agendas de jogos semanais, as alterações de jogos, o mapa disciplinar, os 

árbitros nomeados pelo Conselho Regional de Arbitragem de Hóquei em Patins 

(CRAHP), as convocatórias da seleção regional, notícias, entre outras. 

Para além das atualizações que passaram a ser diárias foram 

aperfeiçoados alguns aspetos e acrescentados alguns conteúdos que tornaram 

o site mais apelativo para o leitor. 
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3.2. Acompanhamento das reuniões da direção 

 

Outra tarefa que ficou destinada foi a de acompanhamento das reuniões 

da direção da APM que se reúne semanalmente, às quartas-feiras pelas 

18h30m, com os seus primeiros cinco membros. Assim sendo entre os dias 17 

de outubro de 2012 e 30 de abril de 2013 assistiu-se a um total de 23 reuniões 

da direção da APM. 

Segundo o artigo 35º do RGI da APM a direção coadjuva o presidente, 

que a ela preside, e é o órgão colegial de administração da APM. É constituída 

por onze membros, a saber: 

1. Presidente; 

2. Presidente adjunto; 

3. Diretor para a área administrativa; 

4. Diretor para a área financeira; 

5. Diretor para o hóquei em patins; 

6. Diretor para a patinagem artística; 

7. Diretor para a patinagem de velocidade; 

8. Diretor técnico; 

9. Vogal; 

10. Primeiro suplente; 

11. Segundo suplente. 

 

 Nestas reuniões semanais compete à direção da APM apreciar todo o 

expediente existente, todos os assuntos de interesse para a modalidade, bem 

como todas as infrações disciplinares eventualmente cometidas nas 

competições associativas, aplicando as sanções disciplinares a que houver 

lugar. 

 As reuniões da direção são privadas, mas a elas podem assistir, sem 

direito de voto, os restantes membros dos corpos sociais ou quaisquer outras 

pessoas que a direção entenda convidar (artigo 41º, RGI), como foi o caso. 
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O acompanhamento das reuniões foi importante na medida em que a 

diversidade de conhecimentos num grupo permite que cada um aprenda com 

as experiências e competências dos outros. 

 

 

3.3. Planeamento, organização, controlo e acompanhamento das 

provas associativas de hóquei em patins 

 

O planeamento, organização, controlo e acompanhamento das provas 

associativas de hóquei em patins, nomeadamente, do Campeonato Regional, 

da Taça do Minho e do Torneio de Encerramento foram algumas das tarefas 

realizadas neste estágio. 

 

 

3.3.1. Campeonato Regional 

 

Aquando do início do estágio na APM estavam a ter início os 

campeonatos regionais de hóquei em patins nos escalões de escolares, 

infantis, iniciados, juvenis e juniores que, à exceção dos escolares, apuram as 

equipas para os respetivos campeonatos nacionais que têm início no mês de 

fevereiro e são organizados pela FPP. 

Assim sendo no início de cada semana efetuou-se o registo de todos os 

resultados desta competição, elaboraram-se as tabelas classificativas e a 

agenda de jogos para a jornada seguinte. Além disso elaboraram-se também 

tabelas com os marcadores de golos de todos os escalões que posteriormente 

se davam a conhecer ao selecionador regional. 

Ao longo da semana acedia-se a todos os pedidos de alterações de 

jogos por parte dos clubes e procedia-se às suas alterações nos calendários 

competitivos. O registo dos árbitros nomeados na agenda de jogos foi efetuado 

sempre à sexta-feira uma vez que o conselho de arbitragem do Minho reunia 

no dia anterior. 
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Após as reuniões da direção e sempre que alguma sansão disciplinar foi 

aplicada efetuou-se o seu registo num mapa disciplinar que foi elaborado para 

o efeito. 

 

 

3.3.2. Taça do Minho  

 

Após o término dos campeonatos regionais a 4 de fevereiro de 2013 

participou-se no planeamento da Taça do Minho que estava prevista no 

planeamento anual de atividades da APM. Esta competição deveria prolongar-

se pelo mesmo período de tempo da primeira fase dos campeonatos nacionais, 

ou seja, de 23 de fevereiro até 5 de maio. A duração da Taça do Minho por 

este período de tempo permite que, após o fim da primeira fase dos 

campeonatos nacionais, as equipas minhotas que neles participam e não 

sejam apuradas para a fase seguinte regressem às competições associativas 

sendo necessário o início de uma nova competição até ao final da época que é 

o Torneio de Encerramento.  

Assim sendo, para o planeamento da Taça do Minho, foi necessário que 

os clubes informassem a APM acerca dos escalões com que iriam participar 

nesta prova. Depois de se saber o número de equipas por escalão elaboraram-

se os quadros competitivos que se entenderam mais adequados para este 

período de tempo e que seriam propostos aos delegados dos clubes na reunião 

marcada para o efeito (quadro 3). 
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Quadro 3 – Quadros competitivos propostos e aprovados para a Taça do Minho 2012/13 de HP 

TAÇA DO MINHO 2012/13 – HÓQUEI EM PATINS 

Escalão Nº de equipas Quadro Competitivo 

Escolares 9 Duas séries: uma de 4 e outra de 5 equipas. 

Infantis 9 
Duas séries: uma de 4 e outra de 5 equipas. Final-Four 

entre os dois primeiros classificados de cada grupo. 

Iniciados 5 Sistema de todos contra todos. 

Juvenis 5 Sistema de todos contra todos. 

Juniores 4 Sistema de todos contra todos a quatro voltas. 

 

Chegada a reunião com os representantes dos clubes apresentaram-se 

as propostas de calendarização da competição que, depois de discutidas, 

foram aceites por todos. A partir desse momento pode dar-se início ao sorteio 

da Taça do Minho ficando os clubes com o dever de informar, nos dias 

seguintes, a APM acerca dos dias e horas para a realização dos jogos dos 

seus diversos escalões 

Como se pode verificar, pela análise da tabela anterior, nos escalões 

escolares e infantis, devido ao número de equipas, optou-se por se realizarem 

competições com duas séries de maneira a que as mesmas terminassem 

dentro do prazo estabelecido. Nos infantis, escalão onde já são elaboradas 

tabelas classificativas, realizou-se ainda, no último fim-de-semana disponível, 

uma final-four entre os dois primeiros classificados de cada grupo com as 

meias-finais a decorrerem no sábado de tarde e os jogos de apuramento do 3º 

e 4º lugar e a final a serem jogados no domingo de manhã. Após a final foram 

entregues, pelo presidente da direção e pelo diretor financeiro da APM, 

medalhas a todos os finalistas bem como a taça à equipa vencedora. O local 
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para a realização da final-four foi escolhido através de um processo de 

candidaturas para o qual todos os clubes foram devidamente informados.  

Nos escalões de iniciados e juvenis optou-se por se realizarem 

competições no sistema de todos contra todos. Já nos juniores o número 

reduzido de equipas permitiu que fosse realizada uma competição no sistema 

de todos contra todos a quatro voltas. 

Com o decorrer da Taça do Minho realizaram-se as mesmas tarefas que 

já foram anteriormente referidas para os campeonatos regionais.  

 

 

3.3.3. Torneio de Encerramento 

 

Com o aproximar do término da Taça do Minho começou-se então a 

planear a próxima competição prevista no planeamento anual de atividades da 

APM – o Torneio de Encerramento – adotando-se os mesmos procedimentos 

usados para o planeamento da Taça do Minho. Como já foi referido 

anteriormente o Torneio de Encerramento permite integrar e manter em 

atividade as equipas minhotas que participaram nos campeonatos nacionais e 

que não foram apuradas para a segunda fase. Esta nova competição teve 

início no fim-de-semana de 18 de maio e deve terminar no fim-de-semana de 

13 de Julho. 

No quadro seguinte (quadro 4) estão registadas as propostas para os 

quadros competitivos do Torneio de Encerramento 2012/13 que posteriormente 

foram aprovadas em reunião com os representantes dos clubes. 
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Quadro 4 – Quadros competitivos propostos e aprovados para o Torneio de Encerramento 2012/13 de HP 

TORNEIO DE ENCERRAMENTO 2012/13 – HÓQUEI EM PATINS 

Escalão Nº de equipas Quadro Competitivo 

Escolares 9 Sistema de todos contra todos a uma volta. 

Infantis 10 Sistema de todos contra todos a uma volta. 

Iniciados 8 Sistema de todos contra todos a uma volta. 

Juvenis 4 Sistema de todos contra todos. 

Juniores 4 Sistema de todos contra todos. 

 

Na impossibilidade de se realizarem competições a duas voltas, devido 

ao número de equipas, para os escolares, infantis e iniciados optou-se, nestes 

escalões, pelo sistema de todos contra todos a uma só volta. Apesar de neste 

sistema as equipas só se defrontarem uma vez tem a vantagem de possibilitar 

que todas joguem umas com as outras. 

 

 

3.3.4. Encontro/Convívio de Escolares 

 

No último domingo da época, dia 14 de julho, vai ser realizado, como 

habitualmente, um encontro de escolares com a realização de vários jogos 

onde estarão presentes todos os clubes da APM que têm este escalão em 

atividade. É uma forma de fomentar o convívio entre os praticantes mais 

pequenos e todos os elementos que os acompanharam ao longo da época.  
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3.4. Colaboração no processo eleitoral 

 

No dia 23 de novembro de 2012 realizaram-se, no salão nobre dos 

Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, eleições dos corpos sociais da APM 

bem como a sua tomada de posse. Houve apenas uma lista candidata, que foi 

eleita, composta na sua maioria por membros dos corpos sociais que 

terminaram o mandato. No entanto, algumas alterações merecem destaque: o 

anterior presidente da direção tomou posse como presidente da assembleia 

geral, o anterior presidente-adjunto da direção passou a presidente da mesma; 

tomaram posse dois novos membros como presidente-adjunto e diretor 

financeiro da direção; o anterior relator do conselho de justiça passou a 

presidente do mesmo conselho.  

Desde o início do estágio na APM teve-se a oportunidade de 

acompanhar e participar no processo eleitoral. Neste âmbito elaborou-se a lista 

dos membros dos corpos sociais candidatos às eleições, a lista dos delegados 

e respetivos suplentes que representam os sócios coletivos nas assembleias 

gerais e os boletins de voto.  

De acordo com o RGI da APM destacam-se os seguintes artigos 

relativos a esta temática: 

 Artigo 11º  

1) O mandato dos corpos sociais tem a duração de quatro anos, 

correspondentes ao ciclo olímpico considerando-se o seu termo 

coincidente com o final dos Jogos Olímpicos de Verão, salvo se a 

lei dispuser em sentido inverso. 

2) Os membros cessantes dos corpos são reelegíveis, de acordo 

com a lei geral.  

3) O exercício de cargo nos cargos sociais da APM é 

incompatível com a atividade de patinador ou árbitro, com o 

exercício de cargo na FPP, no Conselho Nacional de Arbitragem 

ou quaisquer outros conselhos distritais ou regionais de 

arbitragem, com o exercício de cargo nos corpos sociais de 

qualquer agremiação desportiva filiada na APM ou sua 
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congénere e com o cargo em qualquer secção de um sócio 

coletivo.  

4) Os cargos dos diversos corpos socias não são cumuláveis. 

 Artigo 12º 

Só pode ser eleita para os corpos sociais a pessoa que reúna os 

seguintes requisitos: ser maior; estar no pleno gozo dos seus 

direitos civis; não ter sofrido condenação por crime praticado 

contra a honra de terceiro; não ter sofrido penalidade disciplinar, 

enquanto dirigente desportivo, por infração reveladora de 

manifesta falta de espírito desportivo; ter a sua residência na 

área de jurisdição da APM. 

 Artigo 13º 

Os membros dos corpos sociais devem exercer os seus cargos 

com zelo e assiduidade, não podendo faltar, sem motivo 

justificado, a mais de três reuniões consecutivas para as quais 

foram regularmente convocados, sob pena da perda do mandato. 

 Artigo 14º 

Os membros dos corpos sociais da APM podem renunciar ao 

mandato para que foram eleitos, mas a sua eficácia só produz 

efeitos após a aceitação da mesma pelo presidente da 

assembleia geral. A demissão da maioria dos elementos que 

compõem qualquer órgão dos corpos sociais determinará a 

extinção do mandato dos restantes membros desse órgão. 

Sempre que se verifique a perda de mandato ou renúncia de 

qualquer membro dos corpos sociais da APM, compete ao 

presidente da assembleia geral dar posse ao dirigente primeiro 

suplente da lista, sob proposta do presidente da direção. 

 Artigo 15º 

Os membros dos corpos sociais terão de emitir um voto 

afirmativo nas deliberações tomadas em reunião podendo, 

contudo, explicitar a sua posição através de uma declaração de 
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voto, que será obrigatoriamente registada em ata da respetiva 

reunião. 

 Artigo 16º 

1) Os membros dos corpos sociais serão eleitos em listas 

completas para todos os órgãos sociais, únicas ou próprias 

conforme o regulamento eleitoral, que deverão ser apresentadas 

ao presidente da assembleia geral até trinta dias antes da 

reunião de assembleia geral convocada para o efeito. 

2) Cada lista será obrigatoriamente subscrita por um mínimo de 

10% dos votos da assembleia geral. 

3) Todas as condições de candidatura e forma de eleição são 

descritas em regulamento eleitoral próprio. 

 

 

3.5. Colaboração na gestão das seleções regionais 

 

O acompanhamento e colaboração com a seleção regional da APM, 

nomeadamente com o diretor para o hóquei em patins e o selecionador 

regional, foram outras das funções realizadas neste estágio. Para além destas 

funções surgiu ainda a possibilidade de se assumir o cargo de treinador-

adjunto da seleção e, posteriormente, o de selecionador regional. A gestão de 

uma seleção regional envolve um conjunto de diferentes tarefas com vista a 

assegurar um bom funcionamento dos treinos e uma adequada participação 

nos vários torneios. 

 A FPP tinha previsto, no seu planeamento anual, a realização do XXXVII 

Torneio Inter-Regiões de hóquei em patins, no escalão de iniciados, de dia 21 a 

24 de março de 2013. O Inter-Regiões é a mais importante prova organizada 

pela FPP ao nível das seleções associativas e decorre desde o ano de 1986. 

Atualmente é realizado anualmente, no entanto, houve anos em que foi 

realizado duas vezes por ano.  
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Antes da realização desta importante prova, e como habitualmente, a 

seleção da APM participou em três torneios que servem de preparação para o 

Inter-Regiões: Torneio de Natal, Torneio dos Reis e Torneio de Carnaval. 

 A seleção começou a sua preparação para esta época desportiva no dia 

6 de novembro de 2012. Para a realização dos treinos a APM tinha reservada 

uma hora e meia semanal, todas as terças-feiras, no Pavilhão Municipal de 

Salvador do Campo – Barcelos. No entanto nas semanas imediatamente 

anteriores aos torneios em que houve a necessidade de se realizar mais que 

um treino utilizou-se também o Pavilhão das Goladas em Braga, espaço cedido 

pela direção do Hóquei Clube de Braga HP SAD.  

A todos os atletas convocados foram sempre disponibilizados calções, 

camisolas e meias e ainda todo o material de apoio ao treino como bolas, 

coletes, cones sinalizadores e água. Para além da equipa técnica, composta 

pelo selecionador regional e seu adjunto, em todos os treinos da seleção estão 

presentes o diretor para o hóquei em patins, o escriturário administrativo e o 

massagista. Na semana imediatamente anterior a cada treino o selecionador 

regional entregava na APM a lista com todos os atletas convocados. Logo após 

esta lista estar disponível informavam-se, por correio eletrónico, todos os 

clubes com atletas convocados da hora e local do treino. 

Ao longo da temporada foram também realizados dois jogos-treino da 

seleção regional com as equipas de juvenis do Óquei Clube de Barcelos HP 

SAD e do Hóquei Clube de Fão como forma de preparação para o Torneio 

Luso-Galaico de Natal e para o Torneio Inter-Regiões, respetivamente. Para 

que a realização destes treinos fosse possível foi necessário, com a devida 

antecedência, entrar em contato com os responsáveis dos clubes para saber 

da sua disponibilidade e fosse feita a marcação. 

 

 

3.5.1. Torneio Luso-Galaico de Natal – Mealhada 2012 

 

 Nos dias 15 e 16 de dezembro a seleção da APM participou no Torneio 

Luso-Galaico de Natal na Mealhada organizado pela Associação de Patinagem 



- 57 - 

de Aveiro e o Hóquei Clube da Mealhada. Participaram nesta prova, para além 

da seleção da APM as seleções de Aveiro, Porto e Galiza.  

A comitiva do Minho foi constituída por quinze elementos, 

nomeadamente dez atletas, o diretor para o hóquei em patins, o selecionador, 

o treinador-adjunto, o massagista e um delegado. Com a devida antecedência 

foram contratados um autocarro e um motorista de uma empresa de 

transportes. A todos os atletas foram entregues, no treino imediatamente antes 

do torneio, sacos para os equipamentos, fatos de treino, blusões e camisolas 

para além do programa com os horários que deveriam ser cumpridos durante a 

competição. Devido ao número de jogos que iam ser disputados houve a 

necessidade de se levarem três equipamentos de jogo. Estes procedimentos 

referidos anteriormente foram usados em todos os torneios que contaram com 

a presença da nossa seleção e que são relatados mais à frente. 

Relativamente ao desempenho da seleção da APM os resultados foram 

muito positivos uma vez que se classificou à frente das outras duas seleções 

nacionais que posteriormente defrontou no Inter-Regiões (conforme quadros 

seguintes).  

 

Quadro 5 – Resultados do Torneio Luso-Galaico de Natal – Mealhada 2012 

RESULTADOS 

1ª Jornada 
AP Aveiro AP Porto 1-3 

AP Minho Galiza 2-3 

2ª Jornada 
AP Minho AP Aveiro 5-4 

AP Porto Galiza 1-3 

3ª Jornada 
AP Minho AP Porto 2-2 

AP Aveiro Galiza 3-2 
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Quadro 6 – Classificação do Torneio Luso-Galaico de Natal – Mealhada 2012 (V – Vitórias, E – Empates, 

D – Derrotas) 

 

 

3.5.2. VII Torneio dos Reis – Valongo 2013 

 

 Menos de um mês depois, nos dias 5 e 6 de janeiro de 2013, as mesmas 

seleções, à exceção da Galiza que foi substituída pela seleção do Ribatejo, 

defrontaram-se no VII Torneio dos Reis em Valongo organizado desta vez pela 

Associação de Patinagem do Porto e a Associação Desportiva de Valongo. A 

comitiva do Minho foi novamente constituída por quinze pessoas havendo 

apenas alteração em dois dos atletas convocados.  

Quanto aos resultados a seleção da APM voltou novamente a 

corresponder às expetativas classificando-se desta vez no primeiro lugar da 

classificação, deixando, mais uma vez, boas indicações para o Inter-Regiões 

(conforme quadros seguintes). 

 

Quadro 7 – Resultados do VII Torneio dos Reis – Valongo 2013 

RESULTADOS 

1ª Jornada 
AP Porto AP Ribatejo 4-3 

AP Minho AP Aveiro 1-1 

2ª Jornada 
AP Porto AP Aveiro 1-2 

AP Ribatejo AP Minho 2-4 

3ª Jornada 
AP Aveiro AP Ribatejo 3-2 

AP Minho AP Porto 3-2 

CLASSIFICAÇÃO 

Posição Equipa Jogos V E D Golos 
 

Pontos 

1 • 
 

Galiza 3 2 0 1 8:6 
 

6 

2 • 
 

AP Minho 3 1 1 1 9:9 
 

4 

3 • 
 

AP Porto 3 1 1 1 6:6 
 

4 

4 • 
 

AP Aveiro 3 1 0 2 8:10 
 

3 



- 59 - 

Quadro 8 – Classificação do VII Torneio dos Reis – Valongo 2013 (V – Vitórias, E – Empates,  

D – Derrotas) 

 

 

3.5.3. X Torneio Internacional de Carnaval – Braga 2013 

 

Nos dias 9 e 10 de março realizou-se o X Torneio Internacional de 

Carnaval em Braga, cuja organização foi da responsabilidade da APM em 

conjunto com o Hóquei Clube de Braga HP SAD. A escolha deste clube para 

colaborar na organização desta prova coube à APM que previamente informou 

todos os clubes filiados de que estavam abertas as candidaturas para a 

organização do referido torneio.  

O X Torneio Internacional de Carnaval da APM contou com as 

participações das seleções do Porto, Aveiro e Galiza, previamente convidadas, 

para além da seleção da APM. Houve um total de sessenta pessoas envolvidas 

nesta competição uma vez que cada comitiva foi constituída por quinze 

pessoas. Deste modo, as preocupações iniciais dos organizadores prenderam-

se com o local onde as comitivas ficariam instaladas bem como com o local das 

refeições. Após vários contatos para se analisar qual a melhor opção tendo em 

conta a relação qualidade/preço ficou definido, após visita às instalações, que 

todas as comitivas ficariam instaladas no Quartel do Exército do Regimento de 

Cavalaria nº 6 em Braga, local onde se realizariam também todas as refeições.  

Depois destas situações ficarem definidas foi enviado um programa a 

todas as associações participantes no torneio com as informações relativas ao 

CLASSIFICAÇÃO 

Posição Equipa Jogos V E D Golos 
 

Pontos 

1 • 
 

AP Minho 3 2 1 0 8:5  7 

2 • 
 

AP Aveiro 3 2 1 0 6:4  7 

3 • 
 

AP Porto 3 1 0 2 7:8  3 

4 • 
 

AP Ribatejo 3 0 0 3 7:11  0 
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mesmo, nomeadamente, local do torneio, contatos da organização e calendário 

de jogos. Foi também elaborado um cartaz do torneio. 

Na semana que antecedeu a competição foi marcada uma conferência 

de imprensa para apresentação do evento na sede da Junta de Freguesia de 

S. Vítor, com a presença de alguns membros da comunicação social da região. 

Nela intervieram o presidente da APM, o presidente do Hóquei Clube de Braga 

HP SAD e ainda o presidente da Junta de Freguesia de S. Vítor que foi um dos 

apoios à organização da prova. 

No primeiro dia do torneio cada comitiva recebeu à sua chegada 

identificações para todos os seus elementos que deveriam ser usadas para 

entrada no pavilhão e também no quartel. Após a realização dos dois primeiros 

jogos todas as comitivas foram acompanhadas até ao quartel, onde aí foram 

recebidas por elementos do exército que acompanharam todos os elementos 

aos respetivos quartos para se instalarem e depois realizarem a primeira 

refeição. 

Na cerimónia de encerramento da competição todos os participantes e 

associações foram presenteados, respetivamente, com medalhas e taças. De 

referir ainda que os árbitros presentes no torneio foram nomeados pelo CRAHP 

da APM. 

Mais uma vez os atletas da seleção da APM tiveram uma boa prestação 

dentro do terreno de jogo alcançando de novo o primeiro lugar da tabela 

classificativa (conforme quadros seguintes). 

 

Quadro 9 – Resultados do X Torneio Internacional de Carnaval – Braga 2013 

RESULTADOS 

1ª Jornada 
AP Minho AP Porto 2-1 

Galiza AP Aveiro 1-4 

2ª Jornada 
AP Porto Galiza 1-0 

AP Minho AP Aveiro 4-0 

3ª Jornada 
AP Aveiro AP Porto 2-1 

AP Minho Galiza 2-3 
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Quadro 10 – Classificação do X Torneio de Carnaval – Braga 2013 (V – Vitórias, E – Empates,  

D – Derrotas) 

 

 

3.5.4. XXXVII Torneio Inter-Regiões – Mealhada 2013 

 

No dia 20 de fevereiro de 2013, numa altura em que faltava um mês 

para o Inter-Regiões, o selecionador da APM decidiu que não tinha condições 

para continuar à frente da seleção em virtude de ter aceitado uma proposta 

para assumir o cargo de treinador principal da equipa sénior da Associação 

Desportiva “Os Limianos” que se encontrava a disputar o campeonato nacional 

da primeira divisão de hóquei em patins. Após esta tomada de decisão a 

direção da APM entendeu convidar o estagiário para o cargo de selecionador 

regional tendo-se assumido esta função de imediato. Desde então foram 

realizados os últimos cinco treinos de preparação para o Inter-Regiões.  

A Mealhada foi a cidade escolhida pela FPP para acolher os quatro dias 

desta competição, ficando a organização a cabo da FPP em conjunto com a 

Associação de Patinagem de Aveiro e do Hóquei Clube da Mealhada. A 

comitiva da APM foi constituída mais uma vez por quinze elementos, tal como 

as restantes comitivas. Previamente a APM enviou uma nota de imprensa aos 

vários órgãos de comunicação social da região dando conta da sua 

participação no torneio bem como dos atletas que foram convocados pelo 

selecionador regional. 

Este evento contou com a participação de dez seleções associativas 

onde marcaram presença os melhores atletas nacionais da modalidade do 

CLASSIFICAÇÃO 

Posição Equipa Jogos V E D Golos 
 

Pontos 

1 • 
 

AP Minho 3 2 0 1 8:4  6 

2 • 
 

AP Aveiro 3 2 0 1 6:6  6 

3 • 
 

AP Porto 3 1 0 2 3:4  3 

4 • 
 

Galiza 3 1 0 2 4:7  3 
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escalão de iniciados. A equipa técnica nacional de sub-17 tem no Inter-Regiões 

uma das mais importantes bases de observação dos talentos que serão 

presença regular nas futuras convocatórias das seleções nacionais.  

Terminada a prova a classificação ficou assim elaborada (quadro 

seguinte): 

 

Quadro 11 – Classificação do XXXVII Torneio Inter-Regiões – Mealhada 2013 

CLASSIFICAÇÃO 

Posição 
 

Equipa 

1 
 

AP Lisboa 

2 
 

AP Aveiro 

3 
 

AP Minho 

4 
 

AP Alentejo 

5 
 

AP Porto 

6 
 

AP Leiria 

7 
 

AP Ribatejo 

8 
 

AP Setúbal 

9 
 

AP Coimbra 

10 
 

Açores 

 

Deste modo a Associação de Patinagem de Lisboa obteve a sua 12ª 

conquista na prova tendo a APM obtido um prestigiante 3º lugar.  

Relativamente ao histórico da competição (gráfico 10) de referir que a 

Associação de Patinagem do Porto conta com dezoito conquistas, seguida pela 

Associação de Patinagem de Lisboa agora com doze, a APM com quatro, as 

Associações de Patinagem de Setúbal e de Aveiro com duas e a Associação 

de Patinagem de Leiria com uma (em duas edições houve dois vencedores 

pois participaram dois escalões distintos). 
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Gráfico 10 – Número de Torneios Inter-Regiões conquistados por associação 

 

 

3.5.5. II Torneio Luso-Galaico – Santiago de Compostela 2013 

 

Nos dias 1 e 2 de junho realizou-se em Santiago de Compostela o II 

Torneio Luso-Galaico de hóquei em patins, organizado pela Federação Galega 

de Patinagem, para jogadores nascidos nos anos de 1997/98. Para além da 

seleção regional da APM e da seleção anfitriã – seleção galega – participaram 

neste torneio as seleções das associações do Porto e Aveiro.  

As comitivas foram compostas por quinze pessoas. De forma a atenuar-

se a despesa relativa à viagem as direções da APM e da Associação de 

Patinagem de Aveiro optaram por partilhar o autocarro. Relativamente a 

resultados a seleção da APM voltou a destacar-se vencendo o torneio com três 

vitórias nos três jogos disputados. 

 

 

 

 

AP Porto 
AP Lisboa 

AP Minho 
AP Setúbal 

AP Aveiro 
AP Leiria 

18 

12 

4 

2 
2 

1 

Nº de Torneios Inter-Regiões conquistados por associação 
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3.6. Colaboração nos estágios associativos de deteção de 

talentos 

 

Nos dias 14 e 15 de abril decorreram na APM dois estágios de 

observação de talentos para atletas nascidos nos anos de 1997/98 (Deteção e 

Seleção de Talentos) e 1999/00 (Projeto Observar para vencer), marcados pela 

FPP e dirigidos pela equipa técnica nacional de sub-17. Estes estágios são 

operacionalizados em todas as associações de patinagem nacionais e reúnem 

os melhores atletas de cada uma dessas associações. 

Neste âmbito, foi competência do selecionador regional convocar 

aqueles que considerou os doze melhores atletas minhotos para cada um 

destes estágios de observação. Foi ainda competência da APM fornecer o 

material de apoio ao treino (doze bolas de hóquei em patins, três conjuntos de 

coletes de cor diferente, dez sinalizadores e quatro sticks); ter presente nos 

estágios um dirigente associativo, o selecionador regional e apoio clínico; 

marcar o pavilhão a utilizar e as refeições. 

 

 

3.7. Elaboração do Relatório e Contas da Gerência 2012 

 

A partir de fevereiro de 2013 começou-se a elaborar o Relatório e 

Contas de 2012 da APM que, pouco mais de um mês depois, foi entregue a 

todos os clubes filiados e à FPP. 

O Relatório e Contas é um documento que contém: 

 O relatório da direção; 

 Os órgãos sociais; 

 A estrutura técnica do hóquei em patins e da patinagem artística; 

 Os sócios honorários e de mérito; 

 Os clubes filiados e respetivos escalões; 

 A representação dos clubes da APM nos campeonatos nacionais; 

 As tabelas classificativas de todas as provas associativas; 
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 Informação acerca dos torneios com a participação das seleções 

regionais, nomeadamente, classificações, resultados, locais, 

datas, comitivas, atletas presentes, equipas participantes, entre 

outros; 

 Os estágios associativos de deteção de talentos promovidos pela 

FPP; 

 O relatório da patinagem artística; 

 Os votos de louvor, felicitações, agradecimentos e de pesar; 

 O parecer do conselho fiscal; 

 As contas. 

 

 Este documento contém também dados estatísticos da APM no que diz 

respeito: 

 Ao número de clubes filiados nas disciplinas de hóquei em patins 

e patinagem artística; 

 Ao número de praticantes filiados por clube e escalão; 

 Ao número de outros agentes desportivos; 

 Número de clubes presentes nas competições nacionais; 

 Número de jogos dos quadros competitivos regionais. 

 

 De seguida iremos dar destaque a estes dados estatísticos fazendo uma 

atualização dos mesmos relativamente à época em curso. 

No quadro 12 encontram-se os clubes de hóquei em patins filiados na 

APM bem como os escalões com que iniciaram a época 2012/13. De registar 

que o Famalicense Atlético Clube, o Hóquei Clube de Braga HP SAD e o HC 

Fão são os únicos clubes de hóquei em patins que se apresentaram no início 

da época com todos os escalões de formação. De realçar ainda que todas as 

equipas e escalões desta disciplina são do sexo masculino. No entanto regista-

se com agrado que atualmente existem oito praticantes do sexo feminino a 

competirem nos escalões mais jovens de alguns clubes. 
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Quadro 12 – Clubes de HP filiados na APM e escalões com os quais iniciaram a época 2012/13  

(ESC – Escolares, INF – Infantis, INI – Iniciados, JUV – Juvenis, JUN – Juniores, SEN – Seniores) 

CLUBES FILIADOS/ESCALÕES 2012/13 

CLUBES 
HÓQUEI EM PATINS 

ESC INF INI JUV JUN SEN 

Associação Juventude de Viana 
- - - - Sim Sim 

Associação Desportiva de Barcelos/Campo 
Sim Sim Sim - - - 

Associação Desportiva Os Limianos 
Sim Sim Sim - Sim Sim 

Centro de Atividades Recreativas Taipense 
Sim Sim - - Sim Sim 

Escola Desportiva de Viana 
Sim Sim Sim Sim - - 

Famalicense Atlético Clube 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Hóquei Clube de Braga HP SAD 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Hóquei Clube de Fão 
Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Óquei Clube de Barcelos 
Sim Sim - Sim Sim Sim 

Riba d’ Ave Hóquei Clube 
Sim Sim Sim Sim - Sim 

Valença Hóquei Clube 
- - Sim Sim - - 

 

Da análise do quadro anterior pode-se concluir que os escalões de 

hóquei em patins mais jovens, escolares e infantis, são aqueles que têm o 

maior número de clubes (nove cada). Com oito clubes, seguem-se os escalões 

de iniciados e de seniores. Por último, com sete clubes, surgem os escalões de 

juvenis e juniores. O gráfico 11 ilustra esta situação. 

 

 

 Gráfico 11 – Número de clubes de HP da APM por escalão no início da época 2012/13 

9 9 

8 

7 7 

8 

Escolares Infantis Iniciados Juvenis Juniores Seniores 

Nº de clubes HP da APM por escalão 
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No que diz respeito ao número de praticantes filiados verifica-se, no 

quadro e gráficos seguintes, que o hóquei em patins tem vindo a sofrer uma 

ligeira quebra no número de atletas ao longo das últimas épocas a que não são 

alheias as dificuldades económicas que a população e a maioria dos clubes 

atravessam (exceção feita às épocas 2009/10 e 2010/11). Devido a esta 

situação alguns clubes não conseguem ter em atividade todos os escalões da 

sua formação. De realçar que os dados referentes à corrente época são 

relativos a fevereiro de 2013 não sendo de excluir a possibilidade de até ao 

final da época serem inscritos novos atletas e se superar o valor registado em 

2011/12. 

 

Quadro 13 – Número de praticantes de HP inscritos na APM (dados relativos às últimas onze épocas) 

HÓQUEI EM PATINS – PRATICANTES FILIADOS 

Época 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Praticantes 637 707 693 653 551 546 569 643 520 518 498 * 

Nota: * valor registado em fevereiro de 2013 havendo por isso por isso possibilidade de aumento até ao 

final da época. 

 

 

Gráfico 12 – Número de praticantes de HP inscritos na APM (dados relativos às últimas onze épocas) 

Nota: valor de 2012/13 registado em fevereiro de 2013 havendo por isso por isso possibilidade de 
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 Dos 498 atletas de hóquei em patins registados na APM em fevereiro de 

2013, podemos dividi-los por escalões, de acordo com o gráfico 13. 

 

Gráfico 13 – Número de praticantes de HP da APM por escalão na época 2012/13 (dados relativos a 

fevereiro de 2013) 

 

 Da análise do gráfico anterior pode-se verificar que o escalão de 

seniores é o que apresenta um maior número de atletas inscritos (97), seguido 

dos infantis (94), iniciados (82), juniores (68), juvenis (62), escolares (50), 

benjamins (40) e bâmbis (5). De realçar que na APM não existe competição 

para os benjamins e bâmbis, portanto, os atletas destes dois escalões 

participam nos encontros/convívios de escolares.  

 Quanto ao número de atletas de hóquei em patins por clube na época 

2012/13 registam-se os seguintes valores, de acordo com o gráfico seguinte 

(gráfico 14). 
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Gráfico 14 – Número de praticantes de HP da APM por clube na época 2012/13 (dados relativos a 

fevereiro de 2013) 

 

 Conforme se pode analisar pelo gráfico anterior, o Riba d’ Ave Hóquei 

Clube é, por altura de fevereiro de 2013, o filiado com maior número de atletas 

inscritos na APM (65) ao contrário do Valença Hóquei Clube que conta apenas 

com quinze atletas inscritos divididos pelo escalão de iniciados e juvenis. 

 Seguidamente o quadro 14 evidencia o número de outros agentes 

desportivos inscritos na APM na época 2012/13 no que ao hóquei em patins diz 

respeito (dados de fevereiro de 2013). De realçar o elevado número de 

seccionistas existente (65) em contraste com o número reduzido de médicos 

(1). 

 

Quadro 14 – Número de outros agentes desportivos de hóquei em patins inscritos na APM na época 

2012/2013 (dados relativos a fevereiro de 2013) 

HÓQUEI EM PATINS – AGENTES DESPORTIVOS 

Treinadores 49 

Dirigentes 9 

Mecânicos 5 

Seccionistas 65 

Médicos 1 

Massagistas 7 

Delegados 33 

Fisioterapeutas 5 

Total 174 

Valença HC 15 
OC Barcelos 
HP SAD 56 

Famalicense AC 52 

Riba d' Ave HC 65 

AD Limianos 59 HC Fão 53 

ED Viana 41 

ADB/Campo 28 

HC Braga HP SAD 
60 

CART 45 

AJ Viana 24 
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 Na época desportiva 2012/13 a APM teve vários dos seus clubes filiados 

com participação nos campeonatos nacionais de hóquei em patins, conforme 

quadro seguinte (quadro 15). Os campeonatos nacionais das camadas jovens 

iniciaram-se em fevereiro de 2013 e as equipas foram apuradas mediante as 

classificações dos campeonatos regionais que decorreram até ao início desse 

mês. De realçar que o Centro de Atividades Recreativas Taipense conquistou 

esta época o título de campeão nacional da 3ª divisão e portanto na próxima 

temporada disputará o campeonato nacional da 2ª divisão.  

 

Quadro 15 – Número de clubes da APM com participação nos quadros competitivos nacionais de HP na 

época 2012/13 

HÓQUEI EM PATINS 

Clubes da APM nos quadros competitivos nacionais 

2012/13 

I Divisão 3 

II Divisão 3 

III Divisão 2 

Juniores 3 

Juvenis 2 

Iniciados 2 

Infantis 2 

 

Relativamente à patinagem artística, no quadro seguinte (quadro 16) 

encontram-se os clubes da APM que se dedicam a esta disciplina (dados 

relativos a abril de 2013). 
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Quadro 16 – Clubes de PA filiados na APM (em abril de 2013) 

CLUBES DE PATINAGEM ARTÍSTICA 

FILIADOS NA APM 

Associação Desportiva “Os Limianos” 

Escola Desportiva de Viana 

Hóquei Clube de Braga HP SAD 

Hóquei Clube de Fão 

Riba D’ Ave Hóquei Clube 

Famalicense Atlético Clube 

Grupo Nun’ Alvares 

Clube Natação e Cultura de Paredes de Coura 

Grupo Desportivo Vale do Lima 

Clube de Patinagem da Didálvi 

Clube Cávado Patinagem Artística 

Academia de Patinagem de Guimarães 

 

De destacar a Academia de Patinagem de Guimarães que é o mais 

recente clube da APM tendo-se filiado em janeiro de 2013. No decorrer deste 

mesmo ano o Famalicense Atlético Clube criou a sua secção de patinagem 

artística e já conta nos seus quadros com mais de quarenta praticantes desta 

disciplina.  

Em sentido inverso ao hóquei em patins o número de praticantes da 

patinagem artística na região do Minho tem aumentado significativamente ao 

longo dos últimos anos devido ao aparecimento de novos clubes que se 

dedicam a esta disciplina (gráfico 15).  
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Gráfico 15 – Número de praticantes de PA inscritos na APM (dados relativos aos últimos três anos) 

 

 Da análise do gráfico precedente constata-se que o número de 

praticantes de patinagem artística inscritos na APM passou de 132 em 2010 

para 333 em 2012. Relativamente ao ano de 2013 pode-se já afirmar que irão 

ser superados estes valores, contribuindo para isso os novos atletas inscritos 

pela Academia de Patinagem de Guimarães e pelo Famalicense Atlético Clube. 

 

 

3.8. Outras tarefas realizadas ao longo estágio 

 

Ao longo do estágio foram realizadas outras tarefas das quais se 

destacam: 

 Atualização do boletim de jogo para os encontros de escolares; 

 Atualização dos contatos dos clubes; 

 Organização dos cartões federativos e colocação de vinhetas; 

 Arquivo de inscrições/revalidações de atletas e outros agentes 

desportivos; 

 Atualização das classificações e resultados da VI Taça Jorge 

Coutinho; 

 Elaboração do cartaz e da ficha de inscrição do curso de árbitros 

de hóquei em patins promovido pelo Conselho Regional de 

Arbitragem; 

 Elaboração das folhas de presença para a assembleia geral. 
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4. Conclusão, reflexão final e perspetivas para o futuro 

 

 O relatório que agora se concluiu visa sobretudo dar a conhecer as 

tarefas desenvolvidas durante o estágio bem como a entidade onde se 

desenrolou todo este processo permitindo, de acordo com o planeamento e os 

objetivos iniciais, conhecer a forma de funcionamento da APM. O período de 

permanência nesta associação possibilitou a articulação do conhecimento 

teórico com uma formação prática de gestão desportiva revelando-se uma 

experiência impar.  

 Considera-se que a integração na APM decorreu de forma rápida e 

natural, tendo-se mantido sempre com todos os seus elementos uma relação 

cordial e de respeito de acordo com aquelas que eram as expetativas iniciais 

para este estágio. A disponibilidade e o empenho demonstrados por todos 

foram fundamentais para este rápido processo de adaptação tendo permitido 

que todas as dúvidas e questões que surgiram ao longo do ano fossem 

prontamente esclarecidas tendo-se procurado sempre responder com eficiência 

e competência a todas as solicitações. O orientador de estágio assumiu um 

papel fundamental no aconselhamento e supervisionamento de todas as ações. 

O trabalho desenvolvido ao longo destes sete meses de estágio permitiu 

conhecer a forma de funcionamento desta prestigiada organização desportiva 

no âmbito da patinagem e proporcionou a aquisição de um conjunto de 

ferramentas indispensáveis para o sucesso enquanto profissional do desporto. 

 O fato da direção da APM ser constituída por elementos ativos e 

dedicados com responsabilidades e tarefas bem definidas contribuiu 

significativamente para uma rápida e adequada concretização dessas mesmas 

tarefas. O estágio permitiu compreender a importância da coordenação entre 

todos os elementos que integram uma estrutura como a APM. 

 A concretização dos objetivos inicialmente previstos para este estágio 

permitiu desenvolver um conjunto de competências e qualidades necessárias 

para a atividade de um gestor desportivo, nomeadamente: 
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 Capacidade para a comunicação (saber ouvir e dialogar), para a 

cooperação e interação com diferentes tipos de pessoas, de 

clubes, associações e outras entidades; 

 Tomada de decisões; 

 Trabalho em equipa; 

 Gestão de uma página web; 

 Planeamento e controlo das competições; 

 Organização de eventos desportivos; 

 Programação de atividades; 

 Relação com os meios de comunicação social. 

 

O estágio contribuiu ainda para uma consciencialização de que sem 

motivação e um intenso empenhamento pessoal é mais difícil criar condições 

para a concretização de objetivos. Qualidades como a responsabilidade, 

seriedade, autenticidade, frontalidade e disciplina de trabalho são fundamentais 

no processo de gestão desportiva. 

É importante que os profissionais da gestão do desporto estejam 

preparados para responder aos desafios com que se confrontam no dia-a-dia, 

sejam eles de planeamento, controlo de custos, gestão de recursos humanos, 

entre outros. A formação contínua é fundamental para o aprofundamento de 

conhecimentos, contato com as tendências do setor e desenvolvimento de 

novas competências necessárias no processo evolutivo do profissional. Deste 

modo todo este processo de aprendizagem decorrente do estágio é apenas 

parte de um processo evolutivo de formação contínua. 

A formação de um profissional passa por uma prática orientada com 

uma forte componente na reflexão a partir de soluções de problemas reais, 

possibilitando que o profissional em formação enfrente situações novas e 

aprenda a tomar decisões.  

A APM tem tido ao longo dos últimos anos um papel determinante no 

desenvolvimento da patinagem na região do Minho. Sabendo-se das 

dificuldades que hoje em dia os clubes têm na captação de jovens para o 

hóquei em patins, devido principalmente aos elevados custos ao nível do 
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equipamento que esta modalidade acarreta, têm surgido nesta associação 

praticantes de enorme qualidade que vêm a fazer parte dos quadros das 

seleções nacionais. Os títulos nacionais de camadas jovens recentemente 

conquistados por vários clubes do Minho e as consecutivas presenças em 

fases finais dos campeonatos nacionais bem como as recentes conquistas do 

Torneio Inter-Regiões pela seleção regional de iniciados têm sido uma 

excelente propaganda para a APM. Quanto à patinagem artística de destacar o 

grande desenvolvimento que ela tem tido nos últimos anos com o aparecimento 

de vários clubes a dedicarem-se a esta modalidade resultando num aumento 

exponencial do número de atletas inscritos. 

Para que possa existir uma boa base de praticantes desportivos, é 

extremamente importante que exista, também, uma boa base de agentes 

desportivos. É aqui que o associativismo entra, pela sua importância e 

capacidade de aproximar pessoas interessadas na prática desportiva e 

pessoas que nem sabem que existe uma certa modalidade desportiva ao seu 

alcance. O associativismo tem a árdua tarefa de responder às necessidades de 

um leque variado de pessoas que pertencem a uma mesma sociedade. Desta 

forma, o desenvolvimento da patinagem passa não só pela formação de 

praticantes mas também de treinadores, árbitros e dirigentes. 

De acordo com Pires (2005) toda a organização necessita de um líder, 

uma coordenação, sendo que não poderá faltar uma hierarquia na tomada de 

decisões, ou seja, para uma sábia tomada de decisões relativamente à 

organização deverá haver uma linha de comando fazendo com que os 

objetivos que estão na origem da organização se concretizem. Ao longo destes 

meses de estágio na APM teve-se a oportunidade de conhecer e lidar com dois 

presidentes diferentes que têm em comum, entre outras qualidades, o fato de 

serem ambos líderes ativos e presentes. 

A colaboração com o diretor para o hóquei em patins, o escriturário 

administrativo e o selecionador regional na gestão das seleções regionais 

permitiu o desenvolvimento de todo um conjunto de procedimentos ligados à 

gestão de uma equipa de competição desde a gestão dos equipamentos, dos 

espaços de treino, dos transportes para os torneios, da interligação entre todos 
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os intervenientes (selecionador, atletas, massagista, diretores, clubes) bem 

como a organização de um torneio que envolveu a participação de sessenta 

pessoas. Para além destas tarefas teve-se o privilégio de, durante o mês de 

fevereiro, ter surgido o convite pela direção da APM a assumir-se um cargo de 

elevada responsabilidade como é o de selecionador regional. O selecionador, 

como gestor de pessoas, tem uma ação decisiva em tudo o que diga respeito à 

performance na organização desportiva. Este cargo tem permitido desenvolver 

uma diversidade de competências, não só relacionadas com o processo de 

treino e seleção de atletas, mas também com as relações que se 

estabeleceram com os jogadores, a direção, os clubes e a comunicação social. 

A realização deste estágio permite considerar que no futuro o estagiário 

estará mais capacitado para assumir funções que exijam a capacidade de gerir 

um grande número de intervenientes num processo de gestão desportiva. 
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