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Ah, se não fosse a névoa da manhã 

E a velhinha janela, onde me vou 

Debruçar, para ouvir a voz das cousas, 

Eu não era o que sou. 

 

Se não fosse esta fonte, que chorava 

E como nós cantava e que secou… 

E este sol, que eu comungo, de joelhos, 

Eu não era o que sou. 

 

Ah, se não fosse este luar, que chama 

Os espectros à vida, e se infiltrou, 

Como fluido mágico, em meu ser, 

Eu não era o que sou 

 

E se a estrela da tarde não brilhasse; 

E se não fosse o vento, que embalou 

Meu coração e as nuvens, nos seus braços, 

Eu não era o que sou 

 

Ah, se não fosse a noite misteriosa 

Que meus olhos de sombras povoou 

E de vozes sombrias meus ouvidos, 

Eu não era o que sou 

 

Sem esta terra funda e fundo rio 

Que ergue as asas e sobe, em claro voo; 

Sem estes ermos montes e arvoredos, 

Eu não era o que sou 

 

(Teixeira de Pascoaes, s.d., p. 43) 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 

Ao Marlon, 

Descansa em paz! 

 

 



V 
 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A realização desta dissertação de mestrado contou com importantes 

apoios e incentivos sem os quais não se teria tornado uma realidade e aos 

quais estarei eternamente grato. 

 

Ao Professor Doutor Pedro Sarmento, pela sua orientação, total apoio, 

disponibilidade, pelo saber que transmitiu, pelas opiniões e críticas, total 

colaboração no solucionar de dúvidas e problemas que foram surgindo ao 

longo da realização deste trabalho e por todas as palavras de incentivo. 

 

À Maria José, querida Zézinha, pela sua imprescindível ajuda na 

elaboração e correção do trabalho. 

 

À Cátia Cardoso, pelo companheirismo, força e apoio. 

 

 

Por último e tendo consciência que sozinho nada disto teria sido 

possível, dirijo um agradecimento aos meus pais, avôs e irmão, em especial à 

minha mãe, por ser um modelo de coragem, pelo seu incentivo, paciência e 

amor. 

À Cata, o verdadeiro amor nunca se desgasta, quanto mais se dá mais 

se tem. 

À Margarida e ao Miguel, é possível morrer por amor, mas é muito 

melhor viver para amar. 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

ÍNDICE GERAL 

 

Agradecimentos  

 

V 

 

ÍNDICE GERAL VII 

Índice de figuras IX 

Índice de quadros XI 

Resumo XIII 

Abstract XV 

Introdução 

 

1 

 

CAPÍTULO I | ENQUADRAMENTO TEORICO 2 

1. Evolução do Desporto 2 

2. Políticas Desportivas 8 

3. Autarquias e Desporto 16 

4. Desporto para todos 

 

24 

 

CAPÍTULO II | CARACTERIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS – MUNICÍPIO 

DE AMARANTE 

30 

1. Breve caracterização do município de Amarante 30 

1.1. Caracterização sociodemográfica  33 

1.1.1. Enquadramento territorial 33 

1.1.2. Caracterização demográfica 

 

35 

CAPÍTULO III | CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DESPORTIVA DO 

MUNICÍPIO DE AMARANTE 

40 

1. Equipamentos desportivos 42 

2. Apoio ao associativismo 46 

3. Programas desportivos 48 

4. Atividades de enriquecimento curricular 50 

5. Organização de eventos 52 



VIII 
 

 

 

CAPÍTULO IV | A MINHA ATIVIDADE COMO TÉCNICO SUPERIOR 

DE DESPORTO 

 

54 

1. Gestão das Piscinas Municipais de Amarante 60 

2. Criação do projeto desportivo Amarante Vida Longa 66 

3. O aparecimento da Universidade Sénior de Amarante 

 

74 

CAPÍTULO V | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

84 

Bibliografia 88 

Anexos XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Freguesias do Concelho de Amarante 35 

Figura 2. Localização dos equipamentos desportivos municipais 45 

Figura 3. Livro “Amarante Vida Longa – a pensar nos seniores” 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE QUADROS 

 

 

Quadro 1. Caracterização Geral do Concelho de Amarante 34 

Quadro 2. Média de utilizadores de banhos livres por mês durante as 

várias épocas 

59 

Quadro 3. Número de alunos inscritos nas escolas de natação “os 

golfinhos” 

64 

Quadro 4. Número de utentes no período de verão 66 

Quadro 5. Alunos inscritos no projeto Amarante Vida Longa 70 

Quadro 6. Número de alunos por ano letivo 80 

Quadro 7. Número de disciplinas por ano letivo 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

RESUMO 

 

 

O relato intitulado “Técnico superior de desporto em tempo de mudança” 

integrado no mestrado em Ciências do Desporto – área de especialização de 

Gestão Desportiva, descreve a minha atividade profissional como técnico 

superior de desporto na autarquia de Amarante, desde a minha entrada para os 

quadros técnicos, ano de 2003. 

 

Este trabalho faz uma caracterização do conceito de desporto, a 

evolução deste nos últimos tempos bem como as mudanças que a nova forma 

de encarar o desporto provocou nas sociedades. 

 

A caracterização do concelho e da política desportiva implementada são 

descritas de forma sucinta ao longo deste relatório.   

 

Para além desta análise foi apresentado o contexto no qual o técnico 

superior de desporto cumpre as suas funções no organigrama de uma 

autarquia e mais especificamente a descrição de dois projetos municipais que 

devido ao seu êxito tiveram uma abrangência desportiva, social e cultural. 
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ABSTRACT 

 

 

The report titled "Sports technician in time of change" Integrated into the 

masters in Sports Science - specialized area of Sports Management, describes 

my professional activity as a sports technician in the autarchy of Amarante, 

since my entry for the technical frameworks in 2003. 

 

This work provides the characterization of the concept of sport, its 

evolution in recent times as well as the changes that the new way of looking at 

sport has caused in societies. 

 

Both the characterization of the county and the sports policy 

implemented are briefly described in this report. 

 

Beyond this analysis it was presented the context in which the sports 

technician fulfills his functions in the organizational structure of an autarchy and 

more specifically the description of two municipal projects which due to their 

success had a sporting, social and cultural comprehensiveness. 
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AMARANTE 
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“O desporto tornou-se, nas últimas décadas, uma atracção crescente 

para inúmeras pessoas. A adesão à sua prática não tem parado de crescer e 

não encontra comparação com qualquer outra prática social, tirando a do 

trabalho.” 

 (Bento et al.; 1999, p. 51)  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Após terminar a minha licenciatura em Ciências do Desporto na opção 

de Recreação e Lazer, na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação 

Física – Universidade do Porto, ingressei, em 2003, no mundo do trabalho na 

cidade que me viu nascer e crescer, Amarante. As minhas funções dentro da 

autarquia, enquanto técnico superior de desporto, colocaram-me questões, 

para algumas das quais, não tinha solução e/ou resposta. 

A minha, ainda, curta carreira profissional obrigou-me a constatar que 

havia algumas lacunas na minha preparação enquanto técnico. 

Ao decidir efetuar um mestrado, não foi com a convicção de colmatar as 

dificuldades que irão continuar a ocorrer. Contudo, este estudo permitir-me-á, a 

médio prazo, resolver algumas dessas lacunas. 

O presente relatório de mestrado que efetuei e cujo título é “Técnico 

superior de desporto em tempo de mudança” apresenta-se estruturado da 

seguinte forma: 

No primeiro capítulo foi abordado o desporto numa perspetiva teórica. A 

mudança que ocorreu no conceito de desporto permitiu que este, numa fase 

inicial, tivesse uma prática essencialmente competitiva, este vai ser 

gradualmente acompanhado por uma conceção de desporto como uma prática 

de lazer e bem-estar. Esta mudança leva a outra: o Estado e o poder político 

implementaram equipamentos e meios que permitiram que o desporto 

abrangesse todos os cidadãos. 

É a democratização do desporto bem expressa na seguinte citação: “A 

compreensão do fenómeno desportivo actual não é simples. A sociedade evolui 

e o desporto com ela, tornando-se mais complexo, mais multifacetado. As 

relações do desporto com a economia estreitaram-se e passaram a ser aceites 

como naturais. Neste contexto, o entrecruzamento entre o desporto e a política 

também se tornou mais forte e visível.” (Carvalho, 1998, p. 41) 

O poder local tornou-se mais interventivo na melhoria das condições de 

vida das suas populações. É este aspeto que nos permitiu situar o relatório 
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deste trabalho. As infraestruturas desportivas nos concelhos, a dotação de 

pessoal técnico competente na sua gestão e orientação técnica permitem-nos 

entender as funções de um técnico superior de desporto numa autarquia. O 

seu papel é determinante não só na execução de projetos que lhe são 

atribuídos como também na apresentação e execução de outros da sua 

autoria. 

Assim, os capítulos III e IV pretendem fazer a descrição e caracterização 

da política desportiva desenvolvida na autarquia de Amarante, bem como a 

descrição de um projeto designado por Amarante Vida Longa que foi seguido 

pela Universidade Sénior de Amarante e cuja conceção e execução foi da 

minha responsabilidade enquanto técnico superior de desporto nesta autarquia. 

Para melhor enquadramento deste concelho foi, no capítulo II, efetuada 

uma breve caracterização do concelho de Amarante em termos históricos e 

sociodemográficos. 

O relatório teve por objetivo reportar a minha atividade enquanto técnico 

superior de desporto na Câmara Municipal de Amarante. Neste relato está 

expresso que as funções de um técnico superior não se confinam na gestão e 

promoção dos equipamentos desportivos municipais mas também na 

elaboração e execução de programas de abrangência social, quer sejam de 

âmbito desportivo ou outro. 
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CAPÍTULO I | ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

 

 

1. EVOLUÇÃO DO DESPORTO 

 

 

“A crise do desporto moderno parece-nos ser um dos indicadores mais 

significativos que nos aconselham a reequacionar os modelos tradicionais de 

organização desportiva. Tanto o “desporto profissional” como o “desporto 

educação” estão em profunda crise. Esta crise surge também da degradação 

do modelo corporativo do desporto tradicional, que já não responde às 

dinâmicas da sociedade da nova economia naquilo que esta tem a ver com a 

indústria do entretenimento associada às novas tecnologias de informação e 

comunicação e ao desporto.” 

(Pires e Sarmento, 2001, p.88) 

 

 

A conceção moderna do desporto, que hoje temos, surgiu na Europa, a 

partir da segunda metade do século XIX. Esta nova conceção ficou a dever-se 

à evolução dos jogos tradicionais para os jogos que tinham como objetivo a 

obtenção do recorde. 

A busca pela perfeição que é o que caracteriza o desporto moderno é 

também o resultado da inserção do desporto na sociedade moderna, que 

procura a eficácia, o progresso e o rendimento. 

Verificamos que o desporto moderno nasceu com a sociedade capitalista 

e industrial, e pode ser descrito como a busca ininterrupta pelo melhor, pelo 

mais capaz. 

Como este desporto moderno é uma consequência da sociedade 

industrial, reproduz-se lado a lado com uma sociedade que sonha, que tem 

uma esperança renovada no futuro. Contudo, esta sociedade, é uma sociedade 

muito ávida de evolução, do imediato. O desporto aparece como um estímulo à 

fuga dos seus limites, uma espécie de abstração da sociedade industrial. Esta 
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sociedade exalta os melhores, os mais capazes, e o desporto procura também 

os mais aptos. Só que no desporto este processo apresenta-se como justo e 

aceitável porque todos podem chegar ao topo com esforço e dedicação, 

enquanto na sociedade não é bem assim. O desporto apresenta-se como uma 

fuga desta opressão que a sociedade industrial cria. 

No entanto, procuraremos de uma forma sucinta e breve, expor a 

evolução do desporto, através das análises de alguns autores nos últimos anos 

dos séculos XX e XXI. 

O desporto é uma prática social cuja origem se pode situar numa fase de 

desenvolvimento social correspondente ao que historicamente e 

sociologicamente, se designa por Revolução Industrial. 

O desporto tal como hoje o conhecemos surgiu no início do século XX, 

orientado para a competição e rendimento. Tudo isto assenta numa cultura do 

protestantismo religioso, que se caracteriza por valores como a ética e a 

cultura, onde tudo conjugado direciona para a competição e para o rendimento 

como fator decisivo. 

Neste sentido, o desporto foi-se organizando e os modelos de 

competição foram evoluindo de simples competições de natureza informal a 

competições de natureza mais formal e organizadas: competições regionais, 

nacionais e internacionais. 

Com a evolução das sociedades assistimos também a uma evolução a 

nível industrial, ou seja, as sociedades caminharam para o que ficou designado 

de sociedades pós industriais. Como seria espectável o desporto acompanhou 

esta modificação. 

Nos inícios de século XX com a “internacionalização” do desporto 

através de grandes acontecimentos como os Jogos Olímpicos, os 

Campeonatos do Mundo, os Campeonatos Continentais; a prática desportiva 

popularizou-se. 

Pelo exposto anteriormente, o fenómeno desportivo está intrinsecamente 

ligado à evolução da sociedade. A evolução desportiva acompanha a evolução 

social. Até há pouco tempo atrás o movimento associativo não tinha em conta 

as necessidades dos cidadãos (busca da competição). Hoje, o desporto tem 
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por base uma filosofia e tenta corrigir esta situação e procura a integração das 

pessoas na sociedade através da sua prática (desporto para todos). 

Esta nova teorização de desporto surge no final do século XX e insere-

se no desenvolvimento geral da civilização ocidental com uma evolução de 

forma mais lenta ou mais rápida de acordo com as sociedades. 

O modelo desportivo português procurou sempre o alto rendimento a par 

da realidade mundial, deixando de lado a versão mais recreativa e não 

competitiva, ou seja, trabalhava-se para a elite e deixava-se de lado a base. 

Todas as políticas eram orientadas para os resultados competitivos, 

esquecendo-se em termos de políticas públicas, a promoção e o alargamento 

do desporto à população. 

Atualmente são indiscutíveis os benefícios da prática desportiva na 

formação e desenvolvimento da personalidade individual. Daí que o acesso 

generalizado das diferentes práticas desportivas a diferentes faixas etárias, a 

partir do ensino pré-primário, seja uma prática assumida nos nossos dias. 

Todas estas mudanças que vimos a descrever não ocorreram de um 

momento para o outro, foram acontecendo de forma lenta e ao ritmo da 

transformação da consciência cultural e desportiva das sociedades 

contemporâneas. Estes reflexos permitiram repensar a prática do desporto e o 

papel do individuo nesta mesma prática. Neste contexto, as autarquias 

assumem um papel importante no que diz respeito à promoção do desporto e à 

inclusão dos indivíduos. Mais do que desporto ao alcance de todos queremos 

desporto para todos em que todos pratiquem e que poucos assistam. 

O desporto assume uma grande importância na sociedade. Também 

sabemos da importância das políticas desportivas e dos técnicos desta área 

nas autarquias para o seu desenvolvimento. Mas antes de falarmos quer das 

políticas desportivas quer do papel dos técnicos de desporto, convém 

abordarmos e compreender a evolução que o desporto teve ao longo dos anos. 

 

As autarquias tiveram no passado um papel importante no 

desenvolvimento desportivo dos concelhos. Continuam a ter, mas deverão 

saber organizar-se, devem saber que tipos de serviços devem prestar à sua 
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sociedade, devem conseguir identificar as necessidades desportivas 

concelhias, entre outras funções. 

Os Municípios são agora questionados sobre o seu papel quanto ao 

desenvolvimento e função do desporto junto das suas populações. 

As Câmaras Municipais podem exercer no domínio do desporto, uma 

ação de grande utilidade para as populações, contudo esta é tanto mais 

eficiente e eficaz quanto as autarquias suportem as suas políticas num 

enquadramento técnico a tempo inteiro, responsável e solidário pelas soluções 

que propõe (tentamos mostrar como estes princípios são agora aplicados nas 

autarquias através do relatório apresentado a partir do Capítulo IV). 

 “Durante os últimos cinquenta anos do século vinte o Mundo assistiu a 

uma evolução constante e profunda em muitos domínios. Foram, por um lado, 

as grandes mudanças das tecnologias, entre as quais as da comunicação e 

informação, da medicina e da genética, da biotecnologia, dos transportes, bem 

como, por outro lado, a ascensão de muitos países em diferentes áreas 

geográficas e regimes políticos democráticos.” (Correia, 2009, p.9) 

Ainda e segundo o mesmo autor, o desenvolvimento da sociedade, 

envolve uma lista variada de mudanças que têm como base um conjunto de 

indicadores sociais tais como a saúde, a educação, a tecnologia, a esperança 

de vida, ou mesmo o desporto. Estes estão direta ou indiretamente ligados às 

mudanças económicas e necessitam de ser estudados por si e pela sua 

relevância. Falamos de desenvolvimento socioeconómico, onde o desporto 

terá, indiscutivelmente, o seu papel específico. O desporto pode, apresentar-se 

como um valioso campo e instrumento de desenvolvimento humano, 

contribuindo para a expressão livre e democrática dos indivíduos e das 

comunidades nacionais que estes representam e constituem. 

Há necessidade de definir instrumentos que mostrem quais as 

necessidades das práticas desportivas a implementar nos nossos dias bem 

como a evolução dessas práticas nos últimos tempos. 
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Em suma, a evolução do desporto foi sendo feita através de uma história 

de sucessos e fracassos. Sucesso na obtenção de resultados desportivos 

internacionais, sucesso na melhoria do rendimento, um aumento de praticantes 

federados, êxito no aumento dos indivíduos que ocupam o seu tempo livre em 

atividades físicas de recreação e lazer. 

 

Relativamente à evolução do desporto em Portugal é, contudo, uma 

história recente e com alguns aspetos negativos, em parte devido à falta de 

uma visão e orientação estruturada, sensata e essencialmente desapaixonada. 

O desporto para todos foi também uma conquista da revolução do 25 de abril. 

A evolução que então ocorreu foi muito rápida e muitas vezes factual o que 

levou a uma evolução pouco sedimentada em regras concretas. 

Foi uma evolução carente de uma visão de modelos de gestão eficazes 

e muito assentes na ideia de que os problemas se resolviam com 

financiamentos públicos. 

Atualmente, os desafios que se colocam são de otimização dos recursos 

materiais e de instalações desportivas mais exigentes e mais diversificadas, a 

procura de mais financiamento privado. Tem de se repensar as bases para 

conseguirmos adotar isto às novas necessidades e características da 

sociedade portuguesa. 

Hoje afigura-se complicado falar do desporto e conceber o seu 

desenvolvimento sem ter em conta as condições políticas, económicas e 

sociais. 
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2. POLÍTICAS DESPORTIVAS 

 

 

“O interesse político das autarquias locais em torno do desporto não é 

recente. Todavia, a sua imposição como um “direito de todos” tanto a nível dos 

textos e documentos internacionais como nacionais rondará as quatro décadas. 

Ignorar a sua importância é, pois, contradizer os interesses, necessidades e 

expectativas das populações, assim como, o interesse público que lhe está 

subjacente.” 

 (Januário et al., 2009, p.26) 

 

 

 

O desporto possui uma legislação própria. Ao Estado são atribuídas 

competências específicas na sua organização e provisão. Portugal não é 

exceção, existindo Leis que regulem o desporto, ou seja, que obriga à criação 

de políticas públicas, à distribuição de recursos financeiros e organizacionais e 

à criação de muitas outras dinâmicas que o regulem. 

No quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos 

órgãos dos municípios e das freguesias, Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, 

refere na alínea b) do ponto n.º4 do Artigo 64.º compete à Câmara Municipal no 

âmbito do apoio a atividades de interesse municipal, o seguinte: apoiar ou 

comparticipar pelos meios adequados no apoio a atividades de interesse 

municipal, de natureza social, cultural, desportiva, recreativa ou outra. 

Mas não menos importante é a Lei de Bases da Atividade Física e 

Desporto (Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro). Esta Lei define as bases das 

políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto. 

Na opinião de Januário (2011) “numa perspectiva global o papel 

essencial e fundamental do município é o promover e co-promover a melhoria 

das condições de vida das suas populações.” (Januário, 2011, p.36) 
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Para compreendermos melhor a importância que as autarquias têm no 

desenvolvimento desportivo, é imperioso definirmos políticas desportivas 

municipais.  

De acordo com a Constituição da República Portuguesa o poder local, 

ou seja, os municípios, deve em colaboração com coletividades desportivas 

locais, definir estratégias que promovam o acesso de todos os cidadãos, sem 

qualquer discriminação, às práticas desportivas. 

As políticas desportivas locais, como qualquer outra política local, têm 

obrigação de estarem o mais orientadas possíveis para os cidadãos, no que diz 

respeito ao desporto, ou seja, promover comportamentos fisicamente ativos 

bem como um estilo de vida que incorpore uma componente de atividade física. 

É assim preponderante definir equilíbrios entre o modelo associativo tradicional 

e as novas formas de organização e procura desportiva, onde se inclui uma 

forte componente de auto-organização desportiva. O que acontece nos clubes 

e associações desportivas é que “a acção do dirigente assume um carácter de 

interesse social, correspondendo a uma substituição da acção do Estado em 

termos de uma colaboração que configura um serviço público”. (Carvalho, 

2012) 

O desporto e a prática da atividade física desportiva é um direito de 

todos os cidadãos e está definido na Constituição e a sociedade assim o 

deseja. O que se verifica atualmente é que os clubes e as associações 

desportivas não estão em condições de poderem garantir esse direito. Na 

opinião de Meirim (1995) “as associações têm uma organização interna própria 

regulamentada pelos seus estatutos.” (Meirim, 1995, p.19) 

As associações e os clubes desportivos foram constituídos tendo em 

vista o recrutamento dos melhores. Estes formam uma elite e serão em número 

reduzido, por conseguinte, têm problemas de espaço. Problemas no que 

concerne à integração de todas as necessidades que os praticantes de 

desporto têm, porque pode haver pessoas que não ambicionam ser os 

melhores, numa determinada prática desportiva, querem só praticar com o 

intuito de melhorar a sua saúde, ou passar melhor o seu tempo. Logo aqui as 
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associações não conseguem dar uma resposta eficaz aos problemas que lhes 

vão surgindo. 

Tendo em consideração o que foi dito, é importante definir a essência da 

política desportiva tendo em consideração a pouca capacidade de resposta das 

associações e clubes desportivos, porque a política desportiva terá de colmatar 

essa falha e agir no sentido de integrar a população num desporto para todos, 

onde todos veem as suas necessidades satisfeitas. 

 

Importa agora refletirmos sobre algumas questões que iremos enumerar: 

 

a) Primeira questão: 

Que sentido e que alcance político tem nas sociedades modernas, o 

reconhecimento do direito de todo o cidadão ao desporto? 

 

Como já ficou evidente no capítulo anterior, o desporto evoluiu e ganhou 

novos contornos. Em relação à primeira metade do século XX, Marivoet (2002) 

refere-se a esta época, como sendo um período onde “a cultura física 

valorizava a procura dos melhores níveis de performance, dirigindo-se todo o 

desenvolvimento desportivo para a prática da competição, quer em termos 

organizacionais, quer em termos dos próprios praticantes” (Marivoet, 2002, 

p.45). Neste seguimento, Constantino (1999) diz-nos que “o princípio que se 

instalou foi sempre o da superação permanente. O desporto organizou-se e 

estruturou-se de acordo com os modelos que acolhiam os melhores, os mais 

dotados e os mais capazes.” (Constantino, 1999, p.11) 

Na segunda metade do século XX, assistimos ao surgimento de novas 

mentalidades, onde imergiu uma preocupação com uma atividade física mais 

generalizada capaz de envolver todos os escalões etários.  

A partir dos anos 70 do século XX o pensamento sobre o desporto 

alterou-se: mudaram-se os entendimentos, mudaram-se as motivações, 

mudou-se essencialmente a forma de praticar desporto. Tudo isto levou a um 

novo ordenamento doutrinário conceptual e político e a uma mudança do 

próprio conceito de desporto. 
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b) Segunda questão: 

Se o desporto é um direito do cidadão e se o sistema desportivo deveria 

garantir esse direito, não deveria então rejeitar todas as formas de 

discriminação do exercício desse direito? 

 

Nas sociedades atuais, o modelo organizativo dos agentes tradicionais 

do sistema desportivo, nomeadamente clubes e associações desportivas, não 

está preparado para dar uma resposta global às novas formas de praticar 

desporto, porque há uma parte da população que não se revê no desporto de 

rendimento e competição, e que este não satisfaz as suas necessidades de 

prática de atividades físicas. 

O que se observou ao longo de muitos anos e o que se verifica hoje em 

dia, é que os clubes e associações desportivas selecionam os mais dotados, os 

mais preparados, os mais talentosos, os que asseguram uma maior prestação 

desportiva, criando um vazio no sistema desportivo, na medida em que os 

menos dotados são deixados de parte. 

Corroborando esta posição, Faria et al. (2006) refere que “o modelo 

dominante nas estruturas e na organização das práticas desportivas na maioria 

das modalidades tradicionais, em resultado também de condicionamentos de 

ordem cultural, mantém-se, em grande parte, resistente e alheado dos novos 

tempos, e longe de compreender e de satisfazer as necessidades ditadas pelas 

realidades sociais emergentes.” (Faria et al., 2006, p.62) 

Contrariamente ao que certas correntes políticas defendem, sabemos 

que a dificuldade do clube desportivo tradicional em se adequar aos tempos 

atuais não se encontra na ausência de medidas de apoio oficial. Apesar disso, 

sabemos que se não houver um apoio efetivo a situação e funcionalidade de 

muitos clubes será deficitária. Deste modo, a crise do modelo clássico era 

estrutural e não conjuntural. 

Os clubes desportivos e as associações desportivas foram, desde 

sempre, estruturadas e dimensionadas para uma vertente competitiva e de 

rendimento. Alterar esta filosofia desportiva destes modelos clássicos para um 
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modelo que abrangesse todos os que querem praticar desporto, além de ser 

utópico, na nossa opinião, era não reconhecer o esforço que tem sido prática 

comum da maioria dos clubes e associações que prestam um serviço não só 

desportivo, mas também social. 

“O associativismo, em todas as vertentes, está em crise, ouve-se dizer. 

E está verdadeiramente.” (Pereira, 2009, p.121). É preponderante pensar o 

modo como se desenvolvem as atividades desportivas e recreativas, sob pena 

de continuarmos a assistir a um afastamento das pessoas destas entidades 

desportivas. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas na prática desportiva 

(por conseguinte em associações) maior será o ganho para a sociedade e 

também na formação e desenvolvimento de crianças e jovens, na medida em 

que paralelamente às atividades desportivas as associações desenvolvem 

algumas atividades de cariz social e cultural. Perante isto, é audaz perguntar 

qual o papel dos governos e das autarquias locais no que diz respeito ao 

incentivo da prática desportiva. A resposta é simples: apoiar financeiramente (e 

não só) o associativismo desportivo. 

 

 

c) Terceira questão: 

Reconhecendo o valor socialmente útil do trabalho do associativismo 

desportivo, há que garantir as respetivas formas de apoio por parte das 

autarquias. Reconhecendo o caráter limitado do alcance da sua ação há 

que complementar o conjunto de condições oferecidas. 

 

É imperioso fazer um equilíbrio no que concerne à filosofia, teorização e 

investimento concedido ao desporto de competição, para alguns, e práticas de 

desporto absoluto para a grande maioria. 

Os Programas de Apoio ao Associativismo Desportivo devem ser 

regulados à luz da Lei Portuguesa, obedecendo a princípios de transparência, 

rigor e imparcialidade na afetação e gestão dos recursos públicos. 

Assim, no uso da competência cometida às Câmaras Municipais e nos 

termos do artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa; do artigo 64.º, 
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n.º 4, alínea b) e n.º 7, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 

pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, foi aprovado o Regulamento Municipal 

de Apoio ao Associativismo Desportivo por parte do Município de Amarante 

(Anexo A). 

O que se pretende com este Regulamento, e na linha de pensamento de 

Constantino (1999), “é uma grande flexibilidade operacional que permita 

permanentemente encontrar do ponto de vista político, as soluções desejáveis 

no plano de apoio ao associativismo desportivo, norteadas pelo princípio 

genérico de criar mais e melhores condições de prática desportiva às 

respectivas populações.” (Constantino 1999, p.27) 

Por outro lado, o poder local deve incentivar o acesso de todos os 

cidadãos à prática desportiva, implementando medidas políticas que visem um 

desenvolvimento desportivo local abrangente, nomeadamente com atividades 

direcionadas para a terceira idade; iniciativas alargadas aos cidadãos com 

deficiência; uma preocupação particular com as atividades de enriquecimento 

curricular do primeiro ciclo do ensino básico; desenvolvimento de projetos que 

visem a ocupação dos jovens nos seus tempos livres; promoção de projetos no 

âmbito do desporto para todos; criação e remodelação de infra estruturas com 

intuito de aumentar os índices de prática desportiva; entre outras. 

As medidas supracitadas devem fazer parte das orientações políticas a 

adotar e devem ser a base do que se considera ser a preocupação central das 

autarquias no desenvolvimento desportivo local, aceitando novas formas de 

prática desportiva, e por conseguinte aproximar o desporto do cidadão. 

O desenvolvimento do desporto, de acordo com Correia (2009), 

“implicará para além de um crescimento territorial harmonioso do desporto, a 

equidade e coesão no acesso ao desporto para quaisquer cidadãos, bem como 

um conjunto de condições básicas de bem-estar e rendimento que permitam a 

esses cidadãos a prática regular do desporto.” O autor completa dizendo o 

seguinte, “o desenvolvimento do desporto implicará também, por outro lado, o 

uso pleno das liberdades democráticas e de cidadania as quais permitem não 

apenas o acesso ao desporto como também as capacidades individuais de 

escolha e decisão de o praticar.” (Correia, 2009, p.33) 
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Há uma generalização do desporto nas suas diferentes e múltiplas 

vertentes e expressões que colocam os organismos e as entidades ligadas ao 

desporto numa situação de adaptação a um sistema aberto com uma interação 

com o meio socioeconómico e político. 

Perante o que foi dito anteriormente, a administração pública local deve 

estar atenta às políticas para o desporto, porque estas não se devem 

configurar num modelo único mas sim numa multiplicidade de respostas a um 

sistema caracterizado pela sua diversidade. O mote destas políticas públicas é 

pensar o desporto para as características individuais dos cidadãos. 

Finalmente, temos a esperança que se vai transformando num desafio, 

de que o desporto de futuro, será cada vez mais, o desporto dos cidadãos. 
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3. AUTARQUIAS E DESPORTO 

 

 

“O papel das autarquias no capítulo desportivo tem vindo a ser 

reforçado. No entanto, ao mesmo tempo que se verifica uma uniformidade 

legislativa, as práticas parecem demonstrar a existência de alguma diversidade 

na intervenção.”  

(Januário et al., 2009, p.27) 

 

 

As Autarquias têm um papel importante no processo de desenvolvimento 

do fenómeno desportivo em Portugal. De seguida vamos refletir sobre a sua 

intervenção.  

Conforme nos diz Correia (2009) “o desporto assumiu nos últimos 50 

anos uma importância crescente no domínio das políticas públicas europeias, e 

ao mesmo tempo as próprias políticas públicas têm reconhecidamente sido 

encaradas de formas completamente inovadoras”. (Correia, 2009, p.23). 

As políticas desportivas adotadas nas autarquias devem ter como 

orientação básica, um conjunto de procedimentos de gestão que permitam 

ajustar as decisões políticas e os programas desportivos àqueles a quem se 

dirigem. Temos de ter em conta a diversidade das atividades desportivas bem 

como todos os escalões etários a quem se dirigem. 

Na opinião de Carvalho et al (2009) “já é um lugar-comum afirmar que as 

Autarquias Locais são das entidades com uma intervenção mais assinalável na 

estrutura global do sistema desportivo e, actualmente, as principais 

financiadoras do associativismo e da própria actividade desportiva. Daí a 

importância que as mesmas revestem actualmente e podem continuar a 

exercer nos âmbitos do fomento e desenvolvimento do desporto.” (Carvalho et 

al, 2009, p.33) 

Como temos vindo a mencionar, o desporto tem vindo ao longo dos 

tempos a abranger conceitos, interesses e objetivos variados no seio da 

população. Temos vindo a observar que as pessoas optam pela prática de 
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atividades físicas que lhes permitam responder mais eficazmente às suas 

necessidades. É muito comum vermos hoje em dia (Amarante é disso um bom 

exemplo) os cidadãos a caminharem pelos centros das cidades, a andarem de 

bicicleta pelas serras, a explorarem desportos aquáticos, a dedicarem-se cada 

vez mais a desportos de natureza.  

O crescimento do desporto na sociedade tem circunstâncias e motivos 

diferentes dos do passado e estão muito para além do espetáculo desportivo. 

Esta alteração de paradigma tem de ser seguida de uma alteração do conteúdo 

das políticas. A base e o objetivo a atingir são os cidadãos. Tudo deve ter em 

conta este objetivo, porque tem consequências sobre todos os fatores de 

desenvolvimento desportivo. 

Os serviços públicos devem pensar e proporcionar diferentes 

modalidades desportivas que respondam às diferentes necessidades e 

solicitações dos cidadãos. 

O grande desafio que se irá colocar nos próximos anos aos eleitos é o 

de se adaptarem a esta dinâmica plural, bem como, conseguirem passar de um 

corpo de políticas que se dirigiam às necessidades coletivas de alguns, para 

políticas, que respondam às necessidades individuais de muitos.  

Ao abandonarmos a política de curto prazo que beneficia de fortes 

retornos eleitorais e efeito mediático (políticas populistas) teremos ganhos, a 

longo prazo, metas que se vão traduzir numa política de projeto de 

desenvolvimento com resultados mais prolongáveis e consolidados. 

De acordo com Igor Ansoff, deve haver uma base de desenvolvimento e 

planeamento das políticas desportivas e essa base é assente, “numa 

perspectiva de planeamento que envolvesse, por consequência, os três níveis 

de decisão, evoluindo respectivamente do topo para a base do sistema 

desportivo: as decisões estratégicas (objectivos e planos de longo prazo), as 

decisões tácticas ou administrativas (organização, controlo e motivação) e as 

decisões operacionais (regras, métodos e procedimentos).” (cit. por Correia, 

2009, p.36) 

Em Portugal, no que toca ao desporto de base, embora algumas 

autarquias já trabalhem neste sentido, não é muito comum a existência de 



19 

programas que promovam uma vida ativa e participativa no desporto. E prova 

disto é a dificuldade de encontrarmos estudos e dados que nos elucidem 

quanto à caracterização da prática desportiva no nosso país e quanto à 

definição de estratégias que permitam o desenvolvimento desportivo local. As 

parcerias entre os clubes locais e as escolas são raras e é ainda muito redutor 

o quadro competitivo do desporto escolar a nível nacional. Enquanto não 

tivermos estudos, programas e dados sobre o desporto nacional, será difícil 

adotar uma política desportiva que envolva todos. 

Com a promulgação de vária legislação sobre o desporto, observa-se a 

preocupação por parte do Governo em estipular o que pretende do desporto, e 

que se deseja ser, um desporto que envolva tudo (todas as formas de praticar 

desporto) e todos (por escalão etário, sexo, classe social). No entanto, os 

sucessivos Governos não se preocupam com o essencial: definição de 

orientações estratégicas de desenvolvimento e promoção do desporto, e 

programas e projetos para as concretizar.  

Como refere Pereira (2009), o Estado consegue através do poder local, 

em particular nas Câmaras Municipais, ter órgãos com atribuições e 

competências fundamentais para a prossecução da sua missão. Ou seja, o 

estado deve ser capaz de servir os cidadãos e as organizações, responder às 

suas aspirações, necessidades e motivações e contribuir para a melhoria da 

qualidade de vida dos seus habitantes. 

Mas como deverá o poder local atuar? Ou seja, o Estado decreta mas 

não define os meios para os atingir, uma vez que as autarquias têm o poder de 

decidir como querem pensar as suas políticas públicas desportivas. 

Atualmente não existe uma clara definição de política estratégica em 

relação ao desporto na maioria das Autarquias. Esta situação deve-se, em 

parte, a não existirem serviços de Desporto nas Autarquias, a não existir uma 

formação específica: não só dos técnicos mas também de todo o quadro de 

pessoal dos serviços.  

Como refere Constantino (2002) “na ausência de um paradigma 

orientador da acção política, aquilo a que fomos assistindo foi à distribuição de 

recursos financeiros a partir do Estado, ao sabor de imediatismos e 
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circunstancialismos que, face a uma classe política permeável às exigências 

dos que tinham capacidade reivindicativa, não atendia os que dela menos 

tinham: os cidadãos.” (Constantino, 2002, p.89) 

As autarquias no quadro atual de desenvolvimento do desporto, surgem 

como entidades capazes de anular algumas das assimetrias desportivas que o 

poder central tem vindo a provocar. As Autarquias, em função da sua 

população, espaço territorial, cultura, tradições, entre outros fatores, abordam 

necessariamente de formas diferenciadas e variadas as respetivas políticas 

públicas desportivas. 

O poder central e o poder local devem ter em consideração que a 

sociedade evolui e o desporto acompanhou esse desenvolvimento e com ele 

os interesses dos cidadãos. 

A nova forma de encarar o desporto e as implicações que trouxe, 

sobretudo a nível das autarquias, implica também da parte destas uma 

mudança institucional. 

Tendo em atenção as mudanças inerentes no seio da sociedade 

desportiva, há que mudar as linhas de orientação política e objetivos a 

alcançar, através da conceção de políticas públicas desportivas racionais e 

eficazes. 

Esta mudança a nível do poder local no apoio ao desporto ajudou a 

transformar Portugal num país mais desportivo. O país está mais desenvolvido, 

a este nível, muito graças às autarquias locais e à sua mudança de postura em 

relação ao desporto. As autarquias são a alavanca na construção de uma 

sociedade com cidadãos ativos e participativos nos novos projetos desportivos. 

As autarquias cada vez mais se esforçam para que os seus cidadãos se 

empenham na prática desportiva. Contudo, é necessário também que esses 

cidadãos sejam motivados para essas práticas. Para isso temos de concertar 

ideias, orientações, preferências e iniciativas em cada uma das áreas para se 

conseguir esse grande objetivo: implementar nas pessoas hábitos de prática 

desportiva.  

As Câmaras Municipais podem ter um forte envolvimento no domínio do 

desporto, o que a longo prazo vai significar uma melhoria da qualidade de vida 
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dos cidadãos. Esta ação dos municípios é mais eficiente e eficaz quanto maior 

for o seu envolvimento na criação de políticas públicas desportivas. No entanto 

estas devem ter um enquadramento técnico que implique a existência de 

técnicos a trabalhar no município a tempo inteiro. Depois de implementadas, as 

políticas públicas, convém que haja uma constante monitorização das mesmas, 

daí a necessidade dos técnicos.  

O que até aqui tentamos explicar é-nos também dito por Pereira (2009), 

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

câmaras municipais, porque se trata de uma área cada vez mais valorizada 

socialmente, com impactos positivos na saúde dos praticantes e como 

instrumento de promoção turística com elevada repercussão mediática.” 

(Pereira, 2009, p.115) 

As Câmaras Municipais, nos últimos anos, têm organizado os seus 

serviços de forma a atribuir ao desporto um papel relevante na orgânica do 

Município, não só pela forma fácil que consegue chegar aos munícipes, mas 

sobretudo pelos benefícios que consegue alcançar. 

As autarquias estão mais sensibilizadas para as políticas públicas 

desportivas, apesar das dificuldades económicas que se prendem com os 

fundos económicos que são cada vez em menos. Apesar destas 

condicionantes há já uma preocupação em que as políticas desportivas já não 

são meramente eleitoralistas e cada vez mais se deixa a demagogia de lado 

em prol da atividade física. O investimento em instalações, pessoal qualificado 

é a prova do esforço do poder local. 

Verifica-se que nas diversas autarquias do país, as unidades orgânicas 

de apoio aos pelouros do Desporto são diferentes (departamentos, divisões ou 

secções), como também a existência, ou não, da agregação a outras áreas de 

intervenção social e educacional (Juventude, Ação Social e Educação são as 

mais comuns) o que pode significar mais inclusão social.  

As autarquias têm respeitado a legislação na qual é regulamentada 

técnicos nos seus quadros. Os quadros das autarquias são dotados de 

Técnicos Superiores de Desporto que têm como principal função ser o elo de 
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ligação entre as políticas e as estratégias de desenvolvimento e organização 

do desporto, e a base operacional das mesmas. 

A mudança de «pensamento» do poder local pode ser constatada na 

seguinte citação de Pereira (2009), “o papel das autarquias locais no 

desenvolvimento do desporto é hoje insubstituível tal é o significado e 

dimensão atingidos no panorama do desenvolvimento desportivo nacional. (…) 

Por isso se torna indispensável que, cada vez mais, os eleitos locais dediquem 

a este sector um espaço e um lugar adequados nas estruturas orgânicas das 

câmaras municipais e que apetrechem as respectivas unidades com recursos 

humanos qualificados, nomeadamente técnicos de desporto, cujo papel 

principal consiste em garantirem a liderança e a gestão dos processos que 

conduzam à execução das políticas desportivas superiormente definidas. O 

papel destes (…) é também o de influenciar os eleitos locais no sentido da 

prossecução de políticas de desenvolvimento do desporto, adequadas ao 

cumprimento da missão das câmaras municipais neste âmbito.” (Pereira, 2009, 

p.114) 

Apesar das transformações ocorridas a nível do poder local, verifica-se 

determinados comportamentos, na distribuição de pelouros que provocam 

alguns obstáculos para a concretização dos objetivos de um desporto pleno. 

Ou seja, a atribuição de um pelouro do desporto, cultura ou assuntos sociais 

deve ser entregue a uma personalidade que para além da sensibilidade que 

estas áreas impõem deve ter a correspondente formação. Deve haver um 

equilíbrio entre a liderança política e a gestão em todo o processo de 

construção e desenvolvimento das políticas desportivas locais.  

A questão da autonomia da gestão por técnicos é uma questão 

relevante.  

Não se pode confundir política com gestão. O que acontece na maioria 

das autarquias é que os decisores políticos, neste caso o Presidente ou o 

Vereador do pelouro do desporto, pretendem que os técnicos superiores de 

desporto dirijam a sua atividade não em função de estratégias de 

desenvolvimento desportivo para todos, mas que orientem a sua atividade em 

função de retorno eleitoral. Outros obstáculos a que assistimos algumas vezes 
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é a intervenção dos assessores, que em vez de assumirem uma posição de 

ligação entre os políticos eleitos e os técnicos superiores, tornam-se eles 

mesmos na pele dos dois intervenientes: políticos e técnicos e na maioria das 

vezes não têm formação adequada para serem técnicos, nem foram eleitos 

para serem políticos. 

A atitude a tomar é partir do princípio que “à política compete definir os 

objectivos, traçar orientações, determinar estratégias. À gestão e aos seus 

quadros dirigentes compete adoptar os procedimentos necessários a essa 

efectivação e não podem ser permanentemente perturbados por intervenções 

casuísticas das tutelas, algumas vezes de resto, traduzidas no poder paralelo, 

da intervenção dos «assessores».” (Constantino, 1999, p.73). O mesmo autor 

defende que “o pelouro é uma instância política; os serviços uma instância 

técnica. Não devem ser confundidos. Pelo contrário essa separação é a única 

que pode respeitar a identidade organizacional dos serviços e não reduzi-la a 

um simples suporte instrumental da instância política.” (Constantino, 1999, 

p.73) 

Verificamos que no que respeita à intervenção direta e indireta das 

câmaras municipais no desporto, são vários os indicadores e as evidências que 

apontam para um acréscimo do número de programas e projetos, 

especialmente nos últimos anos. O número de profissionais de desporto a 

trabalhar em autarquias aumentou proporcionalmente. Estes programas têm 

proporcionado a muitas de pessoas a prática organizada de inúmeras 

atividades físico-desportivas com enquadramento técnico. Paralelamente 

temos a disponibilização de espaços e de equipamentos desportivos que têm 

possibilitado a realização de mais atividades desta natureza. Tal será o 

resultado de uma maior consciencialização dos eleitos locais para a 

importância do desporto para todos e da opção crescente de políticas que 

considerem o desporto um fator indutor da melhoria da qualidade de vida das 

populações; uma das grandes ações das autarquias locais. 
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4. DESPORTO PARA TODOS 

 

 

“O desporto para todos pode ser considerado, globalmente, como um 

indicador importante, que permite clarificar a evolução da sociedade, os tempos 

livres e as actividades culturais relativas á actividade cultural” 

(Callede, 1991, p.2) 

 

 

A expressão “desporto para todos” nasceu sob a pena de Jürgen Palm 

que em 1966 era responsável pelo Gabinete de Desporto da Alemanha 

Federal. Apesar de ter sido pioneiro não aceitou congratular-se com o facto de 

ser o criador do conceito. Em 1975 nasceu a Carta Europeia do Desporto para 

Todos. A filosofia deste documento significava que o desporto devia criar 

condições para que toda a população o pudesse praticar com regularidade: 

desporto propriamente dito e atividade física de acordo com as condições 

físicas dos seus praticantes. 

No entanto, convém referir, que este conceito há muito tem sido 

debatido. Como refere Carvalho (1998), ao contrário do que se possa pensar 

atualmente, o conceito não era novo. Assim, data de 1919 a sua primeira 

expressão mencionada por Pierre de Coubertin que nos diz que “é preciso que 

este prazer (da prática desportiva) penetre na existência dos adolescentes 

proletários. Isso é necessário porque é o mais barato, o mais igualitário, o mais 

anti-alcoólico, o maior produtor de energias contidas e controladas… Todos os 

desportos para todos.” (cit. por Carvalho, 1998, p.160) 

Apesar de parecer claro o que significa o conceito desporto para todos, o 

seu conteúdo nem sempre é específico, portanto é preponderante esclarecê-lo 

devidamente para conseguirmos aplica-lo no âmbito das políticas de promoção 

do desporto. O que é importante entender é o seguinte: como é que o sistema 

desportivo deve dar resposta às necessidades dos cidadãos, para que se 

consigam criar boas políticas desportivas? 
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“Christian Pociello considera que o movimento de cultura física, que veio 

a ser designado pelo movimento do «Desporto para Todos», constitui uma 

ruptura com o modelo desportivo de competição emergente de uma sociedade 

industrial híper-codificada, massificada, e assente no rendimento corporal. 

Considera, ainda, que as novas formas de desporto veiculam os valores de 

uma sociedade pós-industrial que dignifica a diferença, a aventura, e o 

enaltecimento da esfera reprodutiva, em especial o consumo, em detrimento da 

esfera produtiva.” (cit. por Marivoet, 2002, p.20) 

Para continuarmos a debater a expressão «desporto para todos» é 

importante clarificar alguns conceitos, como o de atividade física, o de exercício 

físico e o de desporto. 

Por atividade física entendemos qualquer movimento executado pelos 

músculos, que resulta diretamente num gasto energético, ou seja, falamos de 

todos os movimentos realizados, espontaneamente, no trabalho, nos tempos 

livres, nas nossas tarefas diárias, etc.  

Quanto ao exercício físico, este implica que seja uma prática planeada, 

estruturada e sistematizada de movimentos corporais.  

Por último, o conceito de desporto encontra-se definido na Carta 

Europeia do Desporto, onde nos diz que este conceito pode ser visto como “ 

todas as formas de actividades físicas que, através de uma participação 

organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a 

obtenção de resultados na competição a todos os níveis”1. 

A prática de desporto para todos, encontram-se no lado oposto do 

desporto de alto rendimento que está vocacionado para a superação dos 

resultados. O desporto para todos situa-se assim entre o desporto de alto 

rendimento e a atividade física. “O desporto para todos abrange um espectro 

de actividades que se adequam às diferentes capacidades e objectivos de 

diversos segmentos da população” (Ribeiro, 2007, p.320) 

Como consequência, o conceito de desporto para todos exclui o alto 

rendimento porque só enquadra os mais aptos e afasta os menos dotados. Mas 

                                                           
1
 Carta Europeia do Desporto, 1992. Art.º 2º 
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também não inclui qualquer atividade física que só diga respeito a um gasto 

energético porque na ótica da saúde este gasto traz benefícios ao organismo, 

mas não é suficiente para integrar no domínio do desporto. “É neste contexto 

que se assiste a uma diversificação de desportos, à transformação de outros já 

praticados em moldes agora informais, na busca da diferença, da excitação, e 

da aventura, ou se quisermos, dada a sua radicalidade, os desporto radicais 

como vulgarmente são designados,” (Marivoet, 2002, p.29) 

O conceito desporto para todos será a junção dos três conceitos 

anteriormente mencionados, ou seja, “promover o desporto para todos é 

promover a actividade física, o exercício físico e a prática desportiva, 

adequando as actividades às populações a que se dirige e elegendo para cada 

uma estratégias específicas e diferenciadas. Será da soma de resultados de 

todas que se conseguirá atingir em pleno o objectivo da participação de todos 

os cidadãos.” (Ribeiro, 2007, p.320-321) 

Na sociedade atual e no meio desportivo, a questão do desporto para 

todos é caracterizada por alguma complexidade, e esta complexidade não deve 

ser disfarçada nem contornada. Enquanto a definição relativo ao conceito de 

desporto para todos parece clarificada. Todavia, o seu conteúdo, no que 

respeita ao tipo de atividade física em função da evolução que o conceito teve 

nos últimos anos, gera por vezes algumas dúvidas.  

Agora vamos de uma forma sumária esclarecer qual é o conteúdo do 

desporto para todos, de forma a poderem-se estabelecer as orientações 

políticas no âmbito deste conceito. Sobre esta definição, podemos dizer que ela 

tem características muito próprias e devido à forma como tem sido utilizada 

nestes últimos anos, passou a ser aceite sem qualquer sentido crítico e 

acabam por vir ao seu encontro todas as iniciativas que não estão 

enquadradas no desporto federado. 

As autarquias têm poderes no âmbito do desporto uma vez que elas 

aparecem como gestoras de processos de decisão política. É também nas 

autarquias que podemos encontrar a manutenção do direito dos cidadãos ao 

acesso da prática desportiva, uma vez que só elas têm a proximidade 
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necessária às populações, estão mais próximas das pessoas. Por estas razões 

é que devem promover práticas desportivas à medida de cada um. 

Os municípios devem intervir na dinamização e generalização da prática 

desportiva através da criação de programas que contemplem os diferentes 

níveis dessa prática e também os diferentes grupos sociais e escalões etários. 

Perante este contexto, atualmente as orientações políticas desportivas 

delineadas nas autarquias têm a preocupação de abrangerem toda a 

população. O conceito desporto para todos está cada vez mais presente nas 

orientações dos órgãos eleitos. Os autarcas começam a preocupar-se em criar 

melhores condições para a prática desportiva tendo em consideração as 

aspirações, motivações e necessidades dos munícipes. O objetivo de tudo isto 

será aumentar o número de participantes nas atividades desportivas. Para que 

isto aconteça, o concelho tem de estar dotado de equipamentos e espaços, 

com qualidade, adequados à prática desportiva e adequados às características 

diversificadas da população. 

O desporto deve ser um alicerce na construção da personalidade de 

jovens e crianças tornando-os adultos saudáveis física e psiquicamente. “Pode 

parecer, mas não é de agora; é de ontem e de hoje, de todos os tempos e 

lugares, de todos os contextos culturais e civilizacionais: o investimento no 

corpo, a concepção, projecção e configuração das suas formas e 

potencialidades, segundo ideais, ditames e interesses em vigor nas relações e 

circunstâncias sociais, sempre estiveram em curso.” (Bento, 2009, p.208) 

Cabe ao poder local dar continuidade a este conceito de máxima 

importância. As autarquias têm de ter em especial atenção a promoção da 

saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos seus concidadãos. Os 

autarcas devem permitir que o desporto seja para todos, uma vez que, deverão 

ter em conta esta expressão na definição das suas políticas desportivas. O 

desafio que se coloca é o de conseguirem que as populações adotem um estilo 

de vida mais ativo, onde o exercício e o desporto sejam vistos como um meio 

indispensável para a valorização individual e coletiva. 

Devemos encarar o desporto como um direito do cidadão, ou seja, um 

direito a ser exercido por todos com vista a uma promoção da qualidade de 
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vida. Portanto, a grande aposta das autarquias, em termos desportivos, será a 

de criarem condições para a sua prática.  

Numa sociedade democrática está assim subjacente a igualdade no 

acesso à prática desportiva e neste sentido os autarcas têm um papel 

primordial na difusão destes conceitos através da sensibilização da população 

e na consolidação de estruturas desportivas. Direito ao desporto de todos e 

não apenas de alguns. 

Apesar das Câmaras Municipais seguirem este conceito não pode ser 

encarado de modo tão linear. As organizações sociais mudam. Estas 

mudanças fazem com que haja uma maior urgência pelo imediato, as 

populações têm pouco tempo para despender em atividades de lazer e aqui 

reside a maior dificuldade no âmbito do desporto para todos a nível municipal. 

São muitas as variáveis a que as Câmaras têm que dar resposta. Temos 

cada vez uma maior taxa de envelhecimento e de desemprego, o que significa 

que haja por parte de um sector da sociedade um maior tempo livre, que 

procuram respostas a nível local para uma ocupação desse tempo e é a nível 

local que estas respostas têm de ser dadas. O desporto para todos e a sua 

democratização implica um conhecimento profundo destas realidades a nível 

social. 

O comum do cidadão, seja ele homem ou mulher; novo ou velho; rico ou 

pobre; com deficiência ou não, com o aumento do tempo livre procura no 

desporto uma forma de puder realizar as suas necessidades. Mas para isso, a 

sociedade desportiva tem que dar resposta a estas necessidades. Estas 

pessoas praticam desporto não com o objetivo de serem os melhores, mas sim 

para se sentirem melhores. 

O desporto encarado como uma rotina e uma prática informal serão as 

atitudes mais consentâneas para uma democratização do desporto. 

O desporto deixa de ser encarado como algo unitário, em que todos se 

tinham que sujeitar ao mesmo modo de praticar desporto para agora entrarmos 

numa nova era em que o desporto se adequa às necessidades de cada um. 

O acesso ao desporto para todos sem qualquer descriminação é definido 

nesta breve citação: “O Desporto para Todos representa a universalidade do 
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acesso ao desporto como condição imprescindível para o completo 

desenvolvimento humano. E sublinha a pluralidade do desporto, representando 

uma forma privilegiada de prática de actividade física, onde as valências 

sociais e educativas se adicionam às questões da saúde, conferindo-lhe um 

papel de relevo nas políticas públicas.” (Ribeiro, 2007, p.317) 

É neste contexto que devemos entender o Despacho n.º19390/2010, do 

Diário da República, 2ª série, n.º253 de 31 de dezembro de 2010, que aprova o 

Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de 

Amarante. Na alínea c), do ponto 3.2., do artigo 18º, do capítulo VI, refere que 

compete à Divisão de Juventude e Desporto, no âmbito do desporto, «conceber 

e desenvolver, por iniciativa municipal ou em parceria com outras entidades 

desportivas, uma política ativa de promoção do “desporto para todos”». 
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CAPÍTULO II | CARACTERIZAÇÃO DAS AUTARQUIAS – 

MUNICÍPIO DE AMARANTE 

 

 

1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMARANTE 

 

 

“Quero que conheça, o mais depressa possível, estes sítios da minha 

infância, esta paisagem dos meus versos, o Tâmega e o Marão. Enquanto os 

não conhecer, não me conhece” 

(Teixeira de Pascoaes) 

 

 

Supõe-se que Amarante deve a sua origem aos povos primitivos que 

demandaram a serra da Aboboreira (habitada desde a Idade da Pedra), 

embora se desconheça com exatidão o nome dos seus fundadores. 

Em relação a Amarante, o Pe. Francisco de Azevedo Coelho de 

Magalhães (s.d.)2 referindo-se à fundação, nome e etimologia de Amarante, diz 

o seguinte: 

 ”Amarante fundada pelos Turdetanos 360 annos antes da vinda de 

Christo (p.no.1) he com toda averisimilhança á antiga “Araduca” de que fallão 

os antigos histhoriadores: (p.no.2) hoje chamada Amarante por estar situada 

“Ante Maranum”, antes ou paracá do Marão: mudando aquelle primeiro nome 

de “Araduca”, no segundo de “Amarante”, no tempo do Imperador Augusto, 

quando Seneciones General Romano tomou o prenome de “Amaranto”, por 

vencer os Lusitanos Iteramnenses nesta villa, sendo a batalha tão 

sanguinolenta, que ainda hoje se chama ao lugar em que ella se deu 

“Mortorio”, sendo ao que parece pelos motivos, que largamente se 

desenvolvem nas (p. no.3);”... “Não há pois na antiga historia cousa alguã 

                                                           
2
 História Antiga e Moderna da Sempre Leal e Antiquíssima Vila de Amarante, Cap. I 
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memorável a respeito desta villa senão que desde aquelle tempo por diante se 

dilatou muito nesta Província do Minho á família dos “Amarantos”.  

Dá-se como certo, porém, que a urbe ganhou importância e visibilidade 

com a chegada de S. Gonçalo (1187-1259), nascido no lugar de Arriconha, 

freguesia de Tagilde, concelho de Vizela que, numa arruinada capela, 

sobranceira ao rio Tâmega, se fixou depois de peregrinar por Roma e 

Jerusalém e a quem, também, se atribui a reconstrução de uma velha e 

arruinada ponte romana sobre o rio Tâmega. 

Em tempos não muito longínquo, o concelho de Amarante pertencia, 

administrativamente, à província do Minho, fazendo fronteira com os concelhos 

de Celorico de Basto (N), Gestaço (E), Gouveia (S) e Santa Cruz de Riba-

Tâmega (O). Com as reformas administrativas liberais do séc. XIX foram 

extintos os concelhos de Gouveia, Gestaço e Santa Cruz de Riba-Tâmega, 

tendo Amarante recebido a maioria das suas freguesias bem como, algumas, 

de Terras de Basto. Desde então o concelho estende-se por uma área de 

301,5 Km2, a que correspondem, hoje, 40 freguesias, 18 ao longo da margem 

direita do rio Tâmega e 22 da margem esquerda, para uma população de 

56.217 habitantes, ocupando uma posição de destaque na região do Douro-

Tâmega. 

“Amarante dá o nome a um concelho que está contido na bacia 

hidrográfica do rio Tâmega, onde se estende um profundo vale, circunscrito por 

zonas de altitude particularmente elevada em relação a este, destacando-se a 

serra do Marão, com os seus 1200 metros de altitude. O vale do rio Tâmega, 

no sentido nordeste-sudoeste, abre-se em pequenos vales delimitados por 

pequenos afluentes, Olo e Santa Natália. Outros vales, em direcção paralela ao 

rio Tâmega são percorridos pelos rios Odres e Ovelha”. (Lopes, 2005, p.21) 

Rico em termos paisagísticos, para o que contribuem decisivamente as 

serras do Marão e Aboboreira e o rio Tâmega, o concelho de Amarante reúne 

também um conjunto notável de edifícios e monumentos. 

No Centro Histórico da cidade merecem referência a Ponte, o Convento 

e Igreja de S. Gonçalo, as Igrejas de S. Pedro e do Senhor dos Aflitos, vulgo, 

S. Domingos, a Casa da Cerca (Biblioteca Municipal Albano Sardoeira) e o 
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Solar dos Magalhães. Fora da urbe, o destaque vai para a Torre de D. Loba, os 

Paços do Concelho de Santa Cruz de Riba Tâmega (extensão da Biblioteca 

Municipal, em Vila Meã), com o seu Pelourinho, o Mosteiro de Travanca e, para 

o românico, as igrejas de Mancelos, Jazente, Freixo de Baixo, Gatão e Gondar. 

Amarante veste-se de gala no primeiro fim-de-semana de Junho quando 

acontecem as festas em honra do padroeiro São Gonçalo.  

O feriado municipal tem lugar a 8 de Julho em referência à data, (8 de 

Julho de 1985), em que Amarante foi elevada à categoria de cidade.  

Na área da cultura de registar as figuras de Teixeira de Pascoaes, 

Amadeo de Souza-Cardoso, Acácio Lino, Alexandre Pinheiro Torres, Paulino 

Cabral, Augusto Casimiro, Eulália Macedo, Agustina Bessa Luís entre muitos 

mais. Na política António Cândido, Teixeira de Vasconcelos, Lago Cerqueira.  

Destaque para o artesanato, no que concerne à transformação do barro 

negro de Gondar, a cestaria, as rendas, os bordados, as mantas e as meias de 

lã de ovelha. 

Apesar das principais atividades económicas do concelho estarem 

ligadas à agricultura e à produção do vinho verde é de realçar um crescente 

desenvolvimento na construção civil, comércio, na indústria de transformação 

de madeiras, pecuária, hotelaria e metalomecânica. 

Amarante, atendendo às suas características – patrimoniais e 

ambientais – é uma terra singular no sector turístico, pelo que, é bom visitar e 

fruir destas belezas ímpares que a Natureza, gratuitamente, a privilegiou. 
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1.1.CARACTERIZAÇÃO SOCIODEMOGRÁFICA 

 

1.1.1.ENQUADRAMENTO TERRITORIAL 

 

O Concelho de Amarante situa-se na Região Norte de Portugal, pertence 

ao Distrito do Porto e encontra-se integrado na Região do Tâmega. 

Faz fronteira com os Distritos de Braga e de Vila Real. A Oeste faz 

fronteira com Felgueiras, Lousada e Penafiel, a Sul, os Concelhos do Marco de 

Canaveses e Baião, a Este encontram-se os Concelhos de Santa Marta, Vila 

Real e Mondim de Basto e finalmente a Norte situa-se o Concelho de Celorico 

de Basto. 

 

O Quadro seguinte resume a caracterização geral do Concelho de 

Amarante: 

 

 

Quadro 1. Caracterização Geral do Concelho de Amarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Localização        Tâmega - NUTIII 

□ Área          301,5 Km² 

□ Freguesias        40 

□ População Residente       56.217 indivíduos 

□ Densidade Populacional      186,6 hab/Km² 
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Na figura 1 pode observar-se a distribuição das freguesias pelo concelho 

de Amarante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Freguesias do Concelho de Amarante 

 

É o Concelho com maior área geográfica do Distrito e o mais populoso 

da região do Baixo Tâmega, sendo também o que possui maior número de 

freguesias (40), que se distribuem numa área de 301,5 Km², pela margem 

direita (1.Aboim, 2.Ataíde, 3.Chapa, 4.Fregim, 5.Freixo de Baixo, 6.Freixo de 

Cima, 7.Gatão, 8.Louredo, 9.Mancelos, 10.Oliveira, 11.Real, 12.Figueiró Santa 

Cristina, 13.Figueiró Santiago, 14.São Gonçalo, 15.Telões, 16.Travanca, 

17.Vila Caiz e 18.Vila Garcia) e esquerda (19.Aboadela, 20.Ansiães, 

21.Bustelo, 22.Canadelo, 23.Candemil, 24.Carneiro, 25.Carvalho de Rei, 

26.Cepelos, 27.Fridão, 28.Gondar, 29.Jazente, 30.Lomba, 31.Lufrei, 
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32.Madalena, 33.Olo, 34.Padronelo, 35.Rebordelo, 36.Salvador do Monte, 

37.Sanche, 38.Gouveia São Simão, 39.Várzea e 40.Vila Chã do Marão) do Rio 

Tâmega.  

 

 

 

1.1.2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA 

 

a) Indicadores da população do concelho de Amarante 

 

Para um diagnóstico adequado, bem como para um planeamento de 

uma intervenção funcional e ajustada às necessidades do terreno, torna-se 

crucial não só o conhecimento das características e dinâmicas da população, 

mas também a análise de diferentes indicadores do carácter evolutivo do 

concelho. 

Segundo os dados dos Censos 2011, Amarante tem 56217 indivíduos 

residentes, sendo que 26939 são do sexo masculino (47,92%) e 29278 do sexo 

feminino (52,08%). Em termos comparativos, podemos verificar que houve uma 

diminuição da população residente em relação ao ano de 2001 (Censos 2001) 

que apresentava 59 638 residentes. 

Em 2010, foi realizado um levantamento estatístico no concelho que teve 

por objetivos conhecer o panorama concelhio do ponto de vista das dinâmicas 

demográficas e sociais, do perfil socioprofissional, do cenário habitacional e, 

por fim, dos apoios e equipamentos sociais maioritariamente usufruídos pela 

população.3  

Relativamente ao primeiro objetivo, em termos demográficos verifica-se 

o acompanhamento das tendências concelhia e nacional verificadas quer no 

Anuário Estatístico de 2010 quer nos Censos de 2001. 

Analisando a amostra dos 27 271 indivíduos em função do sexo, verifica-

se que 51,8% são do sexo feminino, acompanhando a tendência demográfica 

                                                           
3
 Diagnóstico Social do Concelho de Amarante, realizado pelo Núcleo Executivo da Rede Social de Amarante. Foram 

administrados 9 321 inquéritos, correspondente ao igual número de agregados, num total de 27 271 indivíduos, i.e, 
cerca de 48% da população amarantina. 
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nacional na representação de homens e mulheres. Este valor aproxima-se do 

valor percentual apresentado pelo INE, sendo que, tal como mencionado 

anteriormente, para a totalidade da população residente no concelho, o sexo 

feminino representa 52,02% dos indivíduos. 

Tendo agora em atenção os dados estatísticos em função da faixa 

etária, verifica-se uma diminuição da população nos grupos etários mais novos 

(0-14 e 15-24 anos) e um peso maior nas faixas etárias a partir dos 25 anos, 

com uma incidência da população com 65 ou mais anos, seguindo a tendência 

portuguesa e europeia de um gradual envelhecimento da população.  

De facto, a população infanto-juvenil, entre os 0 e os 14 anos de idade, 

representa um total de 15,1% da amostra (16,05% da população concelhia se 

tivermos em consideração o Anuário Estatístico), sendo que 51,76% são do 

sexo masculino e 48,24% do sexo feminino. Relativamente à faixa etária 

imediatamente a seguir (15-24 anos de idade), verifica-se que assume uma 

representação de 13,8% da amostra, dos quais 51,32% são do sexo masculino 

e 48,68% do sexo feminino. 

A faixa etária dos 25-34 anos assume o valor menos representativo na 

amostra, registando-se apenas um total de 3123 indivíduos correspondente a 

uma percentagem de 11,5%. 

Finalmente, com idade igual ou superior a 65 anos surgem 4501 

indivíduos, dos quais 56,85% (2559) são mulheres e 43,15% (1942) são 

homens.  

Debruçando-nos, ainda, na análise dos indicadores demográficos em 

função da faixa etária, mas tendo agora em atenção a caracterização das três 

diferentes zonas do concelho4, é possível verificar que: 

 a margem esquerda apresenta um envelhecimento muito acentuado da 

população, representando a população com 65 e mais anos uma 

percentagem de 20,44%, constituindo a zona do concelho que evidencia 

uma diferença muito significativa em relação a outras faixas etárias. 

Deste modo, verifica-se uma diferença de mais 4,43% desta faixa etária 

em relação à que se apresenta com uma percentagem imediatamente a 

                                                           
4
  Margem direita, margem esquerda e centro urbano (Cepelos, Madalena e S. Gonçalo) 
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seguir, entre os 45 e 54 anos (16,01%). Por ordem decrescente seguem-

se as faixas etárias dos 0-14 anos (13,61%), dos 35-44 anos (13,34%), 

dos 55-64 anos (13,25%), dos 15-24 anos (12,92%) e, por fim, a faixa 

etária dos 25-34 anos (10,44%); 

 a margem direita evidencia em todas as faixas etárias analisadas 

percentagens relativamente próximas, sendo que a faixa etária com 

maior representação possui apenas mais 4,02% que a faixa etária que 

apresenta o menor valor percentual. Deste modo, com uma maior 

representação refere-se a faixa etária dos 0-14 anos com uma 

percentagem na ordem dos 15,64% imediatamente precedida pelo grupo 

de indivíduos com 45-54 anos (15,63%), seguem-se as faixas etárias 

dos 35-44 (15,56%), dos 65 e mais anos (15,03%), dos 15-24 anos 

(14,24%), dos 55-64 anos (12,28%) e, por último, a faixa etária dos 25-

34 anos (11,62%); 

 O centro urbano (freguesias de Cepelos, Madalena e S. Gonçalo), 

apresenta uma diferença percentual de 5,26%. Deste modo, a faixa 

etária com valor percentual mais elevada é 35-44 (16,53%), seguida das 

faixas etárias 0-14 anos (16,11%), 45-54 anos (14,97%), 65 e mais anos 

(14,19%), 15-24 anos (13,48%), 25-34 anos (13,45%) e 55-64 anos 

(11,27%).  

  

Debruçando-nos agora na análise da amostra relativamente à 

naturalidade a grande maioria, mais precisamente 84,8%, são naturais do 

concelho de Amarante e 98,5% possuem nacionalidade portuguesa. Os 

indicadores que apontam para uma diminuta expressão de estrangeiros 

residentes no concelho são apoiados pelos dados do INE, segundo os quais a 

população estrangeira com estatuto legal de residente atribuído ou solicitado 

representa apenas 0,84 % da população residente no concelho. 

No que concerne ao estado civil, a amostra segue a tendência nacional 

ao nível da tipologia “casado”, apresentando uma taxa de 54,3% (53,3% nos 

Censos 2001), sendo que este estado civil é mais representativo acima dos 35 

anos. Ainda nesta faixa etária, dos 14805 indivíduos casados, 50,3% são do 
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sexo feminino e 49,7% do sexo masculino, seguindo uma vez mais a tendência 

do país (50,01% e 49,99% respetivamente – Censos 2001). 

Permanecendo no estudo do estado civil da amostra, verifica-se que 

10102 (37,1% do total da amostra) são pessoas solteiras, identificando-se 

neste grupo maior presença de homens com mais 3,2% que as mulheres em 

igual estado civil (51,6% das pessoas solteiras são homens e 48,4% mulheres). 

Na categoria das pessoas viúvas, na qual se incluem 1542 pessoas 

(5,7% da amostra), existe uma clara predominância das mulheres face aos 

homens, com mais 66,4% (83,2% representam a população feminina, enquanto 

que 16,8% representam a população masculina). 

As pessoas em situação de divórcio e separação representam 2,3% das 

respostas, sendo que, das 614 respostas, 203 correspondem à população 

masculina (33,1%) e 411 correspondem à população do sexo feminino (66,9%). 

Por outro lado, a percentagem de pessoas divorciadas é mais evidente entre os 

35 e 44 anos, imediatamente precedida da faixa etária dos 45 aos 54 anos, 

registando-se a partir dessa idade uma progressiva diminuição. 

Relativamente às estruturas familiares, o número médio de pessoas da 

família tem vindo a diminuir progressivamente, acompanhando a tendência 

nacional. Ainda neste parâmetro é de referir que a percentagem de famílias 

com um número de 2 pessoas é a que apresenta uma maior representação 

(30%). Cruzando estes dados com o declínio das taxas de natalidade (8,2 %0 

em 2009 e 13,4 %0 em 2000) e fecundidade (30,5%0 em 2009) é possível inferir 

que estas poderão ser eventuais causas para a diminuição progressiva do 

número médio de pessoas na família. 

No que concerne à tipologia dos agregados propriamente dita, verifica-

se que o tipo de família “nuclear com filhos” apresenta uma maior expressão 

com um valor percentual de 45,6%, enquanto o tipo de família “reconstituída” 

apresenta o tipo de família menos frequente na amostra (0,78%). Salienta-se a 

representação do tipo de família isolada que, com uma percentagem de 11,22 

% sobrepõe-se aos tipos de família “alargada” e “monoparental”. 

Importa referir que, no tipo de família isolada, das 1046 respostas 247 

correspondem a indivíduos do sexo masculino (23,6%) e 799 ao sexo feminino 
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(63,9%). Esta mesma tendência de sobre representação feminina é verificada 

nas famílias monoparentais. 

Para finalizar, o comportamento demográfico foi analisado tendo em 

conta as taxas de natalidade e mortalidade.  

O concelho de Amarante apresenta uma taxa bruta de natalidade abaixo 

da média nacional, o mesmo se podendo dizer da taxa de fecundidade geral, o 

que demonstra a dificuldade de renovação de gerações. 
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CAPÍTULO III | CARACTERIZAÇÃO DA POLÍTICA DESPORTIVA 

DO MUNICÍPIO DE AMARANTE 

 

 

“O desporto é um fenómeno humano tão ligado à origem, às estruturas e 

ao funcionamento da sociedade que nós poderemos afirmar que é possível 

analisar qualquer sociedade através dos desportos que ela pratica.” 

(Costa, 1992, p.101) 

 

 

Ingressei no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Amarante, no 

ano de 2003, como Técnico Superior de Desporto. Contudo, o estágio 

profissional ocorrido em 2001 em colaboração com a Câmara Municipal de 

Amarante e o Centro de Emprego e Formação Profissional, permitiu-me tomar 

conhecimento, desde então, da política desportiva levada a cabo pela autarquia 

onde ainda hoje exerço funções. 

Ao longo destes anos, o Pelouro do Desporto, embora fosse entregue a 

diferentes vereadores, contudo a presidência da autarquia foi a mesma pessoa 

que a ocupou; daí uma continuidade nos projetos desenvolvidos e noutros que 

se implementaram. 

Parafraseando Correia (2009) “«o processo de definição das políticas 

públicas desportivas» inicia-se com um amplo e consolidado «diagnóstico da 

situação de partida», envolve depois um abrangente «exercício de 

planeamento estratégico».” (Correia, 2009, p.41) 

O planeamento e gestão desportivos estão ligados às políticas públicas 

desportivas que os poderes locais definem como linhas programáticas. 

 

A política desportiva da autarquia de Amarante tem por filosofia de 

trabalho a gestão, a elaboração e cooperação nos seguintes domínios: 

 

1. Equipamentos desportivos; 

2. Apoio ao associativismo; 
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3. Programas desportivos; 

4. Atividades de enriquecimento curricular e 

5. Organização de eventos. 
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1. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS 

 

 

“Contudo, analisando o nosso sistema desportivo constata-se a 

dificuldade em dissociarmos o desporto das estruturas autárquicas, 

designadamente ao nível da construção e manutenção de infra-estruturas 

desportivas” 

(Carvalho, 2004, p.122) 

 

 

A Câmara Municipal de Amarante desde há cerca de dez anos tem 

como preocupação a instalação (à exceção das Piscinas Municipais de 

Amarante que teve a sua inauguração no ano de 1995) de alguns 

equipamentos desportivos que dessem resposta à maioria das necessidades 

existentes. Como nos diz Constantino (2006) “essa intervenção poderá ser 

evidenciada dos mais diferentes indicadores mas em que os equipamentos 

desportivos serão, porventura, o sinal físico que melhor atesta essa presença.” 

(Constantino, 2006, p.51) 

De acordo com a filosofia desportiva veiculada por Pereira (2009) “os 

equipamentos desportivos municipais absorvem, em grande número de 

municípios, a maior fatia do orçamento para o desporto, decorrente dos custos 

da sua construção, gestão, manutenção e apetrechamento.” (Pereira, 2009, 

p.118) 

 

Assim, procedeu-se à construção e remodelação de vários 

equipamentos desportivos municipais, onde se destacam os seguintes: 

a) Piscinas Municipais de Amarante  

Inauguradas em fevereiro de 1995, localizadas no Parque 

Florestal da cidade, junto ao rio, dispõem de ótimas condições 

para a prática da natação no período de inverno. É dinamizada 

pela escola de natação “os golfinhos”, tendo como atividades a 
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natação/competição; natação/aprendizagem; natação para bebés 

e hidroginástica. No período de verão remove-se a cobertura da 

piscina tornando-se assim um excelente local de lazer ao ar livre; 

 

b) Pavilhão Desportivo Municipal 

Este pavilhão situa-se na urbanização de São Lázaro foi 

inaugurado a 15 de Abril de 2000. Está dotado para a prática de 

todos os desportos indoor. Em termos de competição durante o 

ano pratica-se andebol; voleibol e futsal. Existem ainda classes de 

aeróbica, capoeira e karatê; 

 

c) Estádio Municipal de Vila Meã 

Este equipamento está concessionado através de protocolo ao 

Atlético Clube de Vila Meã que tem sede social e desportiva neste 

espaço e foi inaugurado a 24 de Agosto de 2002. Aqui podemos 

encontrar um campo relvado e respetivas zonas de apoio (posto 

médico, rouparia e balneários), um campo de treinos em terra 

batida que serve para desenvolver os trabalhos das camadas 

jovens; 

 

d) Complexo Desportivo da Costa Grande 

O Complexo Desportivo da Costa Grande, inaugurado em 2002, 

tem uma localização privilegiada no contexto urbano da cidade de 

Amarante. Está implantado numa área de 14000 metros 

quadrados, distando menos de um quilómetro do centro da 

cidade. Este parque foi pensado para permitir a prática de 

diversas atividades desportivas e está dotado de espaços para 

disciplinas tradicionais, radicais e de lazer ativo, de forma a 

envolver os mais variados grupos etários. As modalidades 

tradicionais dispõem de uma pista de atletismo com seis 

corredores para provas de 100 metros e barreiras; pistas para três 

modalidades de saltos (altura, com vara e comprimento) e 
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lançamento de pesos; três polidesportivos para desportos 

coletivos e um campo de ténis. No que toca a desportos radicais, 

existe uma parede de escalada. Este complexo dispõe ainda de 

um parque infantil e um circuito de manutenção; 

 

e) Remodelação do Estádio Municipal de Amarante 

Este equipamento desportivo está quase exclusivamente à 

disposição do Amarante Futebol Clube que tem sede desportiva 

neste espaço. Aqui podemos encontrar um campo principal 

relvado, bancadas que incluem zonas de apoio e que contemplam 

todas as necessidades de uma equipa de futebol, sede social e 

museu. O complexo desportivo dispõe ainda de três campos de 

treino em terra batida que servem para desenvolver os trabalhos 

das camadas jovens; 

 

f) Piscinas Municipais de Vila Meã 

O complexo de piscinas está enquadrado no Parque Desportivo 

de Vila Meã, junto ao Estádio Municipal de Vila Meã e foram 

inauguradas em 2007. Este equipamento desportivo está dotado 

de um tanque que constitui uma piscina semiolímpica de oito 

pistas, onde se realizam provas a nível nacional, nas modalidades 

de natação pura, sincronizada e polo aquático. Nestas piscinas 

desenvolvem-se as mesmas modalidades de 

ensino/aprendizagem tal como as piscinas de Amarante; 

 

g) Pavilhão Desportivo de Vila Caiz  

Este pavilhão situa-se na freguesia de Vila Caiz, junto à escola 

EB 2,3 e foi inaugurado em 2010. Está dotado para a prática de 

todos os desportos indoor. Em termos de utilização serve 

preferencialmente de apoio à comunidade escolar da Escola EB 

2/3 de Vila Caiz;  
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h) Ecopista da Linha do Tâmega 

Este equipamento, inaugurado em 2011, foi construído no antigo 

canal ferroviário, entre as estações de Amarante e da Chapa. São 

mais de nove quilómetros numa via ciclável, exclusiva, assente 

num piso composto por betuminoso colorido, em tons de terra, 

conferindo conforto e polivalência através do baixo atrito de 

rolamento. 

 

A figura seguinte (figura 2) permite-nos situar melhor os equipamentos 

desportivos municipais existentes no concelho. Verificamos que a construção 

de equipamentos desportivos predominam em duas grandes zonas: zona 

urbana de Amarante e zona urbana de Vila Meã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Localização dos equipamentos desportivos municipais. 
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2. APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

 

 

“O associativismo desportivo é uma das principais áreas de actuação 

das câmaras municipais, possuam ou não eleitos com responsabilidade política 

pelo desporto, serviços ou técnicos de desporto. Esta constatação resulta do 

entendimento que os municípios têm sobre a importância do papel e função 

sociais que as associações desempenham nas comunidades onde estão 

inseridas, pelo que estas e as autarquias locais devem ser consideradas 

parceiras dos projectos de desenvolvimento local.” 

(Pereira, 2009, p.120) 

 

 

O concelho de Amarante tem a disputar nas competições de futebol 

sénior duas equipas representativas do concelho: Amarante Futebol Clube e o 

Atlético Clube de Vila Meã. A autarquia, para além da atribuição anual de 

verbas destinadas à formação de jovens na modalidade futebol5, contribui com 

a prestação de serviços na área da construção, nomeadamente, conservação e 

reparação das instalações (municipais) utilizadas pelos clubes. 

Quanto ao futebol amador existe em Amarante um campeonato no qual 

se fazem representar a maioria das freguesias existentes no concelho. A 

autarquia atribui aos clubes/associações inscritas na Federação das 

Associações Desportivas de Amarante (FADA), uma verba para o 

desenvolvimento da modalidade nas respetivas freguesias deste concelho6. 

Paralelamente ao futebol, a autarquia também apoia outras associações 

do concelho que desenvolvem outras atividades desportivas, desde o voleibol, 

andebol, atletismo, canoagem, BTT.  

                                                           
5
 Na relação de subsídios atribuídos pela Câmara Municipal de Amarante no 1º semestre (Edital n.º81/2013) e 2º 

semestre (Edital n.º7/2013) do ano de 2012, verifica-se que as maiores verbas atribuídas a associações/clubes 

desportivos são ao Amarante Futebol Clube (87.984,00€) e ao Atlético Clube de Vila Meã (45.120,00€). 

6
 Nos mesmos Editais citados no ponto de referência anterior, verifica-se que as associações/clubes que participam 

nos campeonatos da FADA recebem uma verba no valor de 720,00€ (1ª divisão) e 480,00€ (2ª divisão). 



48 

“O Associativismo e o Desporto andam frequentemente de mãos dadas 

com a juventude. Também nesta área demos um passo relevante, com a 

aprovação, em maio de 2011, do Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo Desportivo, um instrumento que regula toda a dinâmica de 

apoios e incentivos à atividade das associações, estabelecendo regras e 

normas claras e objetivas; garantindo uma justa e transparente atribuição de 

apoios do município às associações; e favorecendo os escalões de formação”7.  

São palavras de uma entrevista do Vereador do Pelouro do Desporto, do 

atual executivo e que reflete bem a preocupação por parte do município, com a 

criação do Regulamento Municipal de Apoio ao Associativismo Desportivo, 

como resposta ao cumprimento legal do apoio financeiro ao associativismo 

desportivo.  

No mesmo regulamento, na sua nota justificativa diz-se que “é função 

dos Municípios definir, desenvolver e conduzir uma política que promova o 

aparecimento e a realização de projetos desportivos potenciados por 

associações de reconhecida qualidade e de interesse para o concelho. Por 

outro lado, é sabido que qualquer organização amadora de carácter desportivo 

não pode dispensar o contributo generoso e empenhado dos associados, mas 

também não consegue sobreviver sem apoios regulares de carácter oficial.” 

Desta citação pode-se inferir que é uma das linhas de orientação política 

em termos desportivos do Município de Amarante, o apoio ao associativismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 In Magazine Amarante Municipal, Dezembro de 2012, n.º19. 
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3. PROGRAMAS DESPORTIVOS 

 

 

“No nosso mundo citadino e artificializado, o desporto é, desde há um 

século para cá, o principal modo como se concretiza a actividade física natural 

à espécie humana.” 

(Melo, 2003, p.13) 

 

 

Os programas e atividades desportivas que têm como entidade 

promotora a Câmara Municipal têm como objetivo a satisfação das 

necessidades dos cidadãos. 

Do ponto de vista político são estas as atividades que mais suscitam 

críticas e que podem originar uma certa controvérsia. A função das autarquias 

não é pois substituir a oferta do associativismo porque pode-se cair no erro de 

acabar com algumas associações ou clubes que prestam esses serviços. 

“As ações desenvolvidas no âmbito autárquico, dirigidas para as 

populações adulta e idosa, constituem sem dúvida indício de uma tomada de 

consciência de um problema que não é só de ordem sociocultural mas também 

de Saúde Pública.” (Faria et al., 2006, p.56) 

O Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Amarante, atento a 

este fenómeno, desenvolveu em 2003, um projeto desportivo direcionado à 

terceira idade, ao qual denominou de Amarante Vida Longa. Este projeto 

promove, fundamentalmente, aulas de hidroginástica e realiza, pontualmente, 

alguns convívios. Em maio de 2010 contava este programa com a participação 

de 469 alunos inscritos, distribuídos pelas Piscinas Municipais de Amarante e 

Vila Meã. 

A natação é um dos desportos mais completos e acessíveis a toda a 

população de todas as faixas etárias. A Câmara Municipal de Amarante, desde 

que levou a efeito a construção das Piscinas Municipais de Amarante, tem 

sensibilizado os seus munícipes para a prática da natação e criou a escola 
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desportiva municipal de natação, que designou por escola de natação “os 

golfinhos”, onde a oferta é muito diversificada.  

O que acontece em Amarante, vai de encontro ao que nos diz Pereira 

(2009) “de um modo geral, a população acolhe com agrado estes tipos de 

iniciativas”. A conceção de desporto da Câmara Municipal de Amarante 

considera que “os poderes públicos não devem deixar de ter presente que o 

seu papel é o de complementar as ofertas desportivas existentes localmente, 

pelo que não devem cair no erro de «correr» com o associativismo desportivo. 

Com o avolumar de atividades promovidas pelas autarquias, pode correr-se o 

risco de os clubes e as coletividades acabarem por se «encostar» a estas 

entidades, descurando o cumprimento da sua importante missão, enquanto 

agregadores das populações e promotores do desenvolvimento local.” (Pereira, 

2009, p.123) 
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4. ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 

 

“De todo o modo, é justo que se reconheça que (…) as crianças podem 

constituir uma base de acção política e social susceptível de gerar consensos e 

solidariedades sociais, na certeza de que os investimentos dirigidos à 

população infantil constituem benefícios que, tendo um valor próprio, têm 

igualmente um valor acrescentado porque se traduzem em benefícios 

extensivos a toda a sociedade.” 

(Constantino, 1999, p.33) 

 

 

No que concerne às atividades de enriquecimento curricular a Câmara 

Municipal de Amarante tem tido um papel exemplar no desenvolvimento de 

atividades físicas dirigidas ao Primeiro Ciclo do Ensino Básico.  

Até ao ano letivo 2005/2006, a Câmara Municipal de Amarante 

desenvolvia atividades de ensino/aprendizagem da natação a todas as escolas 

do Primeiro Ciclo do Ensino Básico do concelho. Esta orientação política vai de 

encontro ao que Pereira (2009) diz quanto à ação das autarquias no âmbito 

dos programas curriculares: “Algumas conseguem abranger, de um modo 

geral, todo o programa, outras apenas parte e outras ainda apenas a vertente 

natação, em virtude de possuírem equipamentos e enquadramento técnico-

pedagógico adequados ao cumprimento desta componente.” (Pereira, 2009, 

p.124) 

Com a entrada da legislação8, que estabelece as normas a observar 

quanto às atividades de apoio à família e de enriquecimento curricular, a partir 

do ano letivo 2006/2007 a Câmara Municipal de Amarante iniciou o apoio às 

escolas do Primeiro Ciclo na área da expressão e educação físico-motora 

através da contratação de vários licenciados na área de desporto. 

                                                           
8
 Despacho n.º 12591/2006 de 16 de Junho 
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Desta forma, a Câmara Municipal de Amarante tenta colmatar uma falha 

grave no sistema educativo nacional, onde, de acordo com (Faria et al., 2006) 

“há um desajustamento manifesto entre os objectivos fixados nos programas 

da disciplina curricular de Educação Física e as idades em que a população 

escolar é exposta aos meios que, supostamente, os promovem” (Faria et al., 

2006:36), ou seja, “muitos dos objectivos expressos nos programas do 2º e 3º 

ciclos do ensino básico deveriam já ter sido realizados, através de um ensino 

consistente, nos anos do 1º ciclo ou mesmo na fase de educação pré-escolar”. 

(Faria et al., 2006, p.37) 

Temos consciência que o trabalho realizado não é o ótimo, pois temos 

noção que as condições não são as melhores. As escolas não estão dotadas 

de equipamentos nem de estruturas capazes de dar uma resposta cabal às 

necessidades exigidas. 

Para concluir o anteriormente exposto podemos terminar com a seguinte 

citação: “Há uma relação umbilical de muitos anos entre o desporto e o sistema 

educativo assim como entre este e as câmaras municipais; esta tem vindo a 

estreitar-se cada vez mais, por força das novas obrigações legais cometidas a 

estas autarquias relativamente aos ensinos pré-escolar e básico.” (Pereira, 

2009, p.124) 
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5. ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

 

“Felizmente, muitas autarquias recusam-se a sustentar um falso 

profissionalismo e clubes que em vez de serem geradores de riqueza são 

sorvedouros de recursos públicos que deveriam ser utilizados para benefício da 

população em geral.” 

(Pires, 1996, p.129) 

 

 

O papel que a Câmara Municipal de Amarante tem desempenhado no 

desenvolvimento desportivo do concelho é direcionado na promoção e 

coorganização de alguns eventos de diversas modalidades: natação; BTT; 

ciclismo; karaté; entre outras. 

Podemos referir a título de exemplo: 

a) na Piscina Municipal de Vila Meã, a realização do "Torneio dos 

200", nas categorias de Infantis e Juvenis, da Associação de 

Natação do Norte de Portugal; 

a) na realização do Douro Bike Race, prova de BTT, pelo concelho 

de Amarante; 

b) numa coorganização da Câmara Municipal de Amarante e da 

Associação de Ciclismo do Porto, a realização da IX Clássica de 

Amarante em Ciclismo, na categoria de sub-23; 

c) a coorganização do Grande Prémio de Atletismo – António Pinto 

com a Associação Desportiva de Amarante; 

d) no apoio à organização do torneio de ténis - Amarante Ladies 

Open, com o Clube de Ténis de Amarante. 

O envolvimento da autarquia tem sido sobretudo ao nível logístico, ao 

ceder as instalações desportivas municipais de apoio à realização das provas 

ou espetáculos, mas também na promoção dos mesmos através de publicidade 

nos órgãos de comunicação municipais. Mais uma vez parafraseando Pereira 
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(2006) “o apoio das autarquias a iniciativas desta natureza deve ser entendido 

na perspectiva da fruição cultural das populações, tal como se patrocina a 

realização de um qualquer outro evento artístico.” (Pereira, 2009, p.129) 

 

Na nossa opinião, as orientações políticas direcionadas para o desporto, 

levadas a cabo pela autarquia de Amarante, tem uma grande abrangência de 

atividades que envolvem toda a população e que responde aos interesses e 

motivações de cada um. Deste modo é difícil a qualquer autarquia que se tenha 

empenhado nestes princípios ter algum recuo. Pelo contrário, o caminho é um 

desenvolvimento no que está feito e na colocação de novos desafios. É esta 

também a posição do Município de Amarante que a seguinte citação ilustra: “O 

desporto ao nível das autarquias locais tem o futuro garantido. A prática 

desportiva que se verifica ao nível local, com as suas diferentes formas de 

expressão, associada às actuais aspirações, motivações e necessidades das 

pessoas, dão-nos totais garantias de que o lugar do desporto no seio das 

autarquias locais será, cada vez mais, de primordial importância.” (Pereira, 

2009, p.130) 
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CAPÍTULO IV | A MINHA ATIVIDADE COMO TÉCNICO 

SUPERIOR DE DESPORTO 

 

 

 “O desporto constitui-se igualmente como um espaço de sociabilidade e 

de partilha de interesses comuns, permitindo níveis de integração social e de 

identificação, numa sociedade cada vez mais globalizante e mediática, e ainda 

se apresenta como um símbolo de distinção e marca de um estilo de vida.” 

(Marivoet, 2002, p.39) 

 

 

O exercício das minhas funções, como Técnico Superior de Desporto, na 

Câmara Municipal de Amarante, obrigou-me a procurar alargar os meus 

conhecimentos na área da Gestão Desportiva. 

Depois de alguma ponderação, a hipótese de um mestrado nesta área, 

foi a decisão mais ajustada e oportuna. 

Integrado no Mestrado em Gestão Desportiva, elaborei um Relatório de 

Estágio onde abordei a minha atividade decorrente da categoria de Técnico 

Superior de Desporto, que desempenho no Município de Amarante. 

Este relatório permitiu-me analisar em pormenor a ação desenvolvida na 

minha atividade profissional e, por conseguinte, refletir e infletir em alguns 

aspetos que eu achava pertinentes e serem alertados junto do poder local, 

quem por direito decide as linhas de orientação das políticas desportivas a 

implementar. 

Neste sentido, este relatório consiste numa análise e reflexão da minha 

atividade profissional, de acordo com as hierarquias que superintendem uma 

gestão municipal e por consequência na área desportiva, na qual estou 

integrado. 

Importa agora fazer uma breve abordagem à situação na qual está 

colocada a área desportiva na organização funcional do Município de 

Amarante. 
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Em Agosto de 2003 passei a integrar o quadro privativo do Município de 

Amarante como Técnico Superior de Desporto, em conjunto com outro técnico 

da mesma área. 

À época o Desporto estava integrado na Divisão de Dinamização Local a 

par da Cultura, Ação Social, Turismo e Educação. Esta unidade orgânica era 

tutelada por um Chefe de Divisão, que por sua vez estava dependente do 

Pelouro de Desporto e respetivo Vereador. 

Após a alteração e reestruturação dos serviços municipais, com um novo 

organigrama dos mesmos, regulamentado pelo despacho n.º 19390/20109, O 

Desporto ganhou uma Divisão, denominada de Divisão da Juventude e 

Desporto, tutelada pelo respetivo Pelouro e Vereador. 

As minhas tarefas iniciais como Técnico Superior de Desporto 

consistiram numa tomada de conhecimento das ações desenvolvidas mesta 

área. 

Foram as seguintes as iniciativas que tomei conhecimento: 

a) realização de uma prova de atletismo, alusiva às comemorações 

do 25 de abril; 

b) apoio ao associativismo através da distribuição de verbas e apoio 

em termos de cedência de instalações desportivas e transportes 

às várias associações e clubes desportivos do concelho, com 

maior incidência nos clubes de futebol, onde o Amarante Futebol 

Clube era a entidade desportiva que absorvia a maior fatia das 

verbas disponíveis; 

c) passeio anual de cicloturismo pelo concelho, inserido nas 

comemorações do feriado municipal (dia 8 de julho); 

d) gestão e dinamização da escola de natação “os golfinhos”, nas 

Piscinas Municipais de Amarante; 

e) dinamização de atividades físicas destinadas aos alunos do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico, na qual a Câmara Municipal 

assegurava o transporte dos alunos das escolas à Piscina 

                                                           
9
 Despacho que aprova o Regulamento da Organização dos Serviços Municipais do Município de Amarante 



57 

Municipal e vice-versa, assim como a lecionação das aulas nesta 

atividade desportiva; 

f) apoio pontual a algumas associações na realização de programas 

e eventos desportivos, em termos logísticos; 

g) gestão e dinamização dos espaços e equipamentos desportivos 

municipais. 

 

Após esta tomada de conhecimento das iniciativas atrás mencionadas, 

verifiquei que era dada grande atenção à prática da natação. Uma parte da 

dinâmica desportiva municipal era canalizada para o projeto escola de natação 

municipal, designada de escola de natação “os golfinhos”10 e outra para o 

projeto da lecionação desta atividade para o Primeiro Ciclo do Ensino Básico.  

Em relação à escola de natação “ os golfinhos”, existia um protocolo 

entre a Câmara Municipal de Amarante e a Associação Desportiva de 

Amarante. Este protocolo baseava-se no seguinte: a autarquia atribuía uma 

verba a esta associação e esta associação fazia a gestão da atividade dos 

monitores. Toda a gestão financeira e logística cabia à Câmara Municipal. 

Em relação ao projeto de natação para os alunos do Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, quer as diretrizes técnicas quer a gestão estavam 

exclusivamente dependentes dos serviços técnicos desportivos camarários.  

As minhas principais tarefas no início da minha atividade profissional 

prenderam-se com a gestão deste projeto, essencialmente na lecionação e na 

preparação das orientações técnicas a serem abordadas, bem como na 

elaboração dos horários de funcionamento das aulas e na organização dos 

alunos por turmas/níveis de aprendizagem. 

Todavia deve ser referido que na altura (2003) todas as escolas do 

Primeiro Ciclo do Ensino Básico tinham um protocolo estabelecido com a 

Câmara Municipal de Amarante, onde a autarquia disponibilizava o transporte e 

a presença de monitores para as aulas de natação nas Piscinas Municipais de 

                                                           
10

 Nas escolas de natação “os golfinhos” desenvolve-se o ensino/aprendizagem da natação; hidroginástica e natação 

para bebés. 
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Amarante11, que se realizavam quinzenalmente. Quer isto dizer que 

frequentavam por semana, nas piscinas, cerca de 500 alunos, o que fazia com 

que houvesse uma grande taxa de utilização semanal, no período escolar, 

durante os períodos da manhã (9h30mn – 12h) e da tarde (15h – 16h). 

Após alguns meses ao serviço sou solicitado, pelo então Vereador do 

Pelouro do Desporto, no sentido de apresentar alguns projetos no âmbito do 

desenvolvimento desportivo do concelho. Foi nessa altura que apresentei 

vários projetos, tendo um tido a anuência superior, o projeto Amarante Vida 

Longa. Este projeto consiste em atividades físicas destinadas à terceira idade. 

Mais à frente desenvolveremos pormenorizadamente este projeto, porque o 

consideramos um projeto desportivo de inclusão, reconhecido por todos, desde 

o poder local, aos que participam nele e até mesmo á comunicação social 

(local e nacional). 

Após o exposto e entre os anos de 2003 e 2006 a minha atividade 

profissional foi orientada na gestão e dinamização da atividade de natação 

destinada aos alunos do Primeiro Ciclo do Ensino Básico e na dinamização do 

projeto Amarante Vida Longa. Contudo e sempre que solicitado superiormente, 

apoiava na realização das atividades desportivas ocorridas pontualmente, por 

iniciativa do município e anteriormente referidas. 

Com a extinção das aulas de natação destinadas ao Primeiro Ciclo do 

Ensino Básico, substituídas pelas atividades de enriquecimento curricular 

(inicialmente com a atividade inglês) por força do Despacho n.º 12591/2006 de 

16 de Junho12, observou-se um “vazio” em termos de taxa de utilização, na 

medida em que em relação aos banhos livres, verifica-se pouca afluência por 

parte dos utentes.  

 

                                                           
11

 As Piscinas Municipais de Amarante são constituídas por dois tanques e uma charquinha, cobertas por um toldo que 

é removido no período de verão. As suas características físicas permitem que se dividam em dois períodos de 

funcionamento: Período de Inverno (de outubro a maio) onde se desenvolvem as atividades aquáticas de banhos livres 

e escolas de natação “os golfinhos”; Período de Verão (de junho a setembro) com atividades aquáticas de banhos 

livres de recreação e lazer. 

12
 Estabelece as normas a observar quanto às atividades de apoio à família e de enriquecimento curricular 
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Para melhor constatação, apresentamos o seguinte quadro (Quadro 2) 

referente ao número de utilizadores de banhos livres, durante o período de 

inverno (período que vai de outubro a maio), referente várias épocas (desde 

2003 a 2012): 

 

Quadro 2. Média de utilizadores de banhos livres por mês durante as várias épocas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela leitura do quadro, podemos observar que há uma variação de 

utilizadores de banhos livres. Refiro que em relação à época 2005/2006 foi 

quando houve maior número de utilizadores, no entanto, refiro que esses 

mesmos utilizadores eram maioritariamente pessoas aposentadas. Nos anos 

seguintes assistiu-se a uma redução destes utentes, pelo facto destes mesmos 

utilizadores abdicarem dos banhos livres e terem-se inscrito no programa 

Amarante Vida Longa. Nos últimos anos tem-se verificado que os utilizadores 

dos banhos livres são essencialmente adultos. 
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1. GESTÃO DAS PISCINAS MUNICIPAIS DE AMARANTE 

 

 

“Por gestão dos equipamentos entende-se o conjunto de procedimentos 

que têm por objetivo a optimização social, desportiva ou económica dos 

mesmos.” 

 (Constantino, 1999, p.91) 

 

Em Fevereiro de 2006, com a nomeação de um novo Chefe de Divisão 

de Dinamização Local, divisão que supervisionava o desporto; com a extinção 

da atividade física orientada para o Primeiro Ciclo do Ensino Básico e com o 

término do protocolo entre a Câmara Municipal de Amarante e a Associação 

Desportiva de Amarante, relativo à dinamização das escolas de natação “os 

golfinhos”, as minha funções alargaram-se para a gestão e dinamização das 

Piscinas Municipais de Amarante, até aquela data, sob a orientação do 

responsável pelas instalações desportivas municipais. 

De acordo com a legislação em vigor13, um técnico superior de desporto 

exerce, com autonomia e responsabilidade, funções de estudo, conceção e 

adaptação de métodos e processos científico-técnicos, inerentes à licenciatura, 

e inseridos nos seguintes domínios de atividade: 

 Direção técnica desportiva: 

Planeamento, elaboração, organização e controle de ações desportivas; 

Gestão e racionalização de recursos humanos e materiais desportivos. 

 Programas e desenvolvimento desportivo: 

Conceção e aplicação de projetos de desenvolvimento desportivo. 

 Formação desportiva — clubes e autarquias: 

Desenvolvimento de projetos e ações ao nível da intervenção nas 

coletividades, de acordo com o projeto de desenvolvimento desportivo. 

 Treino desportivo (jovens e alta competição): 

                                                           
13

 Despacho n.º 15 182/2003 de 5 de Agosto 
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Orientação, acompanhamento e desenvolvimento de treino de jovens 

nos vários escalões de formação desportiva.  

Neste enquadramento, foram-me atribuídas, pelo então Chefe de 

Divisão, as seguintes funções:   

a) Propor e implementar os projetos de carácter administrativos e 

financeiros adequados ao funcionamento das Piscinas Municipais 

e à prossecução do seu objetivo; 

b) Conceber e organizar os programas que se adaptem à procura 

existente; 

c) Promover e divulgar as atividades desenvolvidas; 

d) Salvaguardar a função social da instalação e a sua dinamização; 

e) Gerir os espaços, procurando a sua rentabilização e propor os 

horários; 

f) Assegurar a gestão dos recursos humanos bem como os 

procedimentos necessários relativos ao aprovisionamento e 

gestão de stocks; 

g) Supervisionar as questões administrativas; 

h) Vigiar a qualidade dos serviços, a produtividade e a segurança; 

i) Estabelecer os horários de trabalho; 

j) Supervisionar a higiene, qualidade da água e conforto térmico 

assim como a manutenção das instalações; 

k) Coordenar a gestão de pessoal em serviço nas Piscinas 

Municipais; 

l) Reunir periodicamente com o pessoal de serviço nas Piscinas 

Municipais, estabelecendo e incentivando uma colaboração 

estreita e uma dinâmica de funcionamento que permita um melhor 

funcionamento das Piscinas Municipais e nos serviços nelas 

prestados, incentivando o cumprimento de todos os deveres do 

pessoal de serviço nas Piscinas Municipais; 

m) Promover a elaboração dos mapas de registo de frequência de 

utilização das instalações e serviços prestados nas Piscinas 

Municipais; 
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n) Manter atualizado o inventário de material existente nas 

instalações das Piscinas Municipais; 

o) Atender a reclamações; 

p) Estabelecer o elo de ligação entre as Piscinas Municipais e a 

Câmara Municipal de Amarante, através do Pelouro do Desporto. 

Atendendo a estas minhas novas funções, realço o facto de que os 

monitores passaram a ter um contrato por avenças com a Câmara Municipal de 

Amarante. Foi também contratado um professor, da área da natação, que além 

de lecionar as aulas, também fazia a coordenação das escolas de natação “os 

golfinhos” e eu fazia a supervisão de toda a sua atividade. Neste capítulo o 

programa pedagógico abordado era estabelecido por nós e baseado, não só 

nas características dos alunos, como nas características da estrutura 

desportiva. Tal como refere Borges (2004) “a subdivisão dos diferentes níveis 

pedagógicos de uma escola de natação está umbilicalmente ligada aos 

espaços disponíveis e às suas características. A existência de distintos 

espaços com condições diversas (comprimento, largura, profundidade e 

temperatura da água) permitirá uma melhor adequação, de cada um deles, às 

características dos diferentes níveis.” (Borges, 2004, p.103) 

Com a inibição de a Câmara Municipal de Amarante poder celebrar 

contratos individuais de trabalho com os monitores de natação, por força do 

Decreto-Lei n.º18/2008 de 29 de Janeiro14, a partir do ano 2009, a Câmara 

Municipal de Amarante abriu um concurso público para a prestação de serviços 

de monitores de natação, através de um contrato de trabalho coletivo, no qual 

as empresas que concorressem teriam que estar inscritas na plataforma 

eletrónica utilizadas pelas entidades adjudicantes, neste caso, a Câmara 

Municipal de Amarante. 

Neste seguimento, a coordenação técnica das escolas de natação “os 

golfinhos” passou a ser gerida por uma empresa, que em consonância com as 

                                                           
14

 Aprovação do Código de Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime 

substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. 
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orientações desportivas do Pelouro de Desporto, desenvolvem as atividades de 

ensino/aprendizagem da natação. 

Falando da escola de natação “os golfinhos”, o quadro seguinte (Quadro 

3) ajuda a compreender melhor o número de alunos que, ao longo destes anos, 

têm praticado natação: 

 

 

Quadro 3. Número de alunos inscritos nas escolas de natação “os golfinhos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificamos que há uma variação de alunos inscritos ao longo das várias 

épocas desportivas na escola de natação. Constatamos que a maior adesão 

ocorreu na época 2011/2012. Este aumento poderá estar relacionado com a 

alteração às taxas de pagamento, em que utentes do mesmo agregado familiar 

usufruam de um desconto de 30%, o que permitiu que houvesse uma maior 

procura por parte das famílias.   

As minhas funções ficaram mais redutoras, na medida em que a 

coordenação das escolas de natação “os golfinhos” estão a cargo da empresa. 

A minha atividade passou a ser a gestão e coordenação das Piscinas 

Municipais de Amarante, quer no período de inverno quer no período de verão 
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e fazia a ligação entre a atividade da empresa responsável pela escola de 

natação “os golfinhos” e o superior hierárquico.  

Durante o período de verão (período que vai de junho a setembro) com a 

pausa das atividades físicas aquáticas, nomeadamente as escolas de natação 

“os golfinhos” e o projeto Amarante Vida Longa, a minha atividade profissional 

prendia-se essencialmente com a gestão das Piscinas Municipais de Amarante. 

Neste período, a afluência por parte de utentes a esta estrutura desportiva é 

bastante significativa, devido ao enquadramento que na época estival a piscina 

apresenta. 

Durante o mês de junho, a autarquia estabelece alguns protocolos com 

instituições do nosso concelho, designadamente com jardins-de-infância; 

instituições de solidariedade social; juntas de freguesia; entre outras. Nessa 

altura a minha atividade passa por organizar e coordenar toda a logística para 

que essas instituições usufruam do espaço desportivo. 

Quanto ao número de utilizadores no período de verão, referente aos 

anos de 2007 a 2012 (dados disponíveis no programa de gestão das 

piscinas15) o quadro seguinte realça a grande utilização que esta estrutura 

desportiva tem tido. No ano de 2007 a piscina teve uma ocupação de 19857 

utentes; em 2008 de 23376 utentes; em 2009 o número de utilizadores rondou 

os 27059; no ano de 2010, ano em que se verificou o maior número de 

utilizadores no período veraneio, o número de utentes atingiu os 30615. Após 

este ano, o número de utilizadores diminuiu, em 2011 apresentou uma 

utilização de 23079 utentes e em 2012 de 22869 utentes.  

Esta quebra de utilizadores pode ser explicada, na nossa opinião, por 

duas situações que são consequência uma da outra: Devido ao período de 

crise em que Portugal «mergulhou», o que levou a muitos utentes preferirem a 

ida para o rio (rio Tâmega e rio Ôlo); outra devido a um maior número de 

banhistas que se tem observado nas praias fluviais existentes no concelho, 

nomeadamente na praia fluvial conhecida como os “poços”, onde a Junta de 

Freguesia de Amarante – S. Gonçalo tem feito uma aposta na sua 

requalificação. 

                                                           
15

 WinSport 2013 – Gestão Integrada de Complexos Desportivos, versão 3.13.4 da empresa Brás Consultores, Lda. 
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Pela leitura do quadro seguinte (Quadro 4) observamos que o mês de 

Agosto é aquele que apresenta maior índice de utilização. Também sabemos 

que este período é quando acontece o regresso para férias de algumas 

centenas de emigrantes do nosso concelho. Realçamos o facto que, quer em 

2011 quer em 2012, o mês de Junho não apresentar utilizadores, facto este, 

motivado pelo encerramento do complexo para algumas reparações e 

manutenção da estrutura desportiva. 

 

Quadro 4. Número de utentes no período de verão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também neste período, coordenei e orientei todos os recursos humanos 

disponíveis na estrutura. Refiro-me, para além dos funcionários dos quadros da 

autarquia com as suas funções já definidas, todos os jovens que durante o 

período de verão prestaram serviços de vigilância, de secretaria e outros 

préstimos de necessidade para o bom funcionamento das piscinas integrados, 

quer no projeto Voluntariado Jovem (VJ) promovido pela autarquia, quer pelo 

projeto promovido pelo Instituto Português da Juventude, Ocupação dos 

Tempos Livres (OTL) de longa duração. 
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2. CRIAÇÃO DO PROJETO DESPORTIVO “AMARANTE VIDA LONGA” 

 

 

“O envelhecimento da população é, antes de tudo, uma história de sucesso 

para as políticas de saúde pública, assim como para o desenvolvimento social 

e económico do mundo” 

(OMS, 2005, p.8) 

 

 

Como referi anteriormente, em 2003, o então vereador solicitou-me a 

apresentação de novos projetos. O projeto Amarante Vida Longa foi então 

objeto de aceitação e realização. 

Esta solicitação tem que ser entendida no âmbito do desporto que se 

quer para todos, do desafio que se coloca às autarquias locais de conseguirem 

que as respetivas populações adquiram um estilo de vida ativo onde o 

exercício e o desporto sejam considerados como um meio indispensável de 

valorização individual e coletiva. 

Para a execução do projeto verifiquei a necessidade de definir a 

população alvo à qual deveria dirigir a minha intervenção. 

Amarante, à semelhança do resto do país, assistia a um envelhecimento 

populacional, sendo certo que, cada vez mais, os idosos ficam em suas casas, 

tantas vezes, numa situação de isolamento social. 

No sentido de combater este problema, é aconselhável às pessoas 

sedentárias, praticar uma atividade física moderada, já que se trata de pessoas 

mais vulneráveis às doenças circulatórias e respiratórias e mais sensíveis a 

acidentes vasculares cerebrais. 

O envelhecimento é uma característica biológica universal dos 

organismos vivos. O processo de envelhecimento não tem de ser encarado 

como uma etapa mas sim como uma evolução natural da vida. Neste sentido, 

cabe ao poder estatal encontrar formas de «embelezar» este processo. 

O envolvimento crescente de indivíduos de todas as idades na prática 

desportiva parece ser claro na generalidade dos países. No mundo do bem-
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estar e lazer, a opção pelas atividades físicas e desportivas, permitem de uma 

forma atraente, lúdica e saudável a ocupação dos tempos livres, pelos 

inúmeros e inegáveis benefícios que nelas são realçadas e proporcionadas. 

Por tudo isto, elegemos os seniores como população alvo da intervenção 

a levar a cabo, uma vez que, o desenvolvimento é para as pessoas, e para as 

pessoas onde elas estão. Assim, nasceu o projeto Amarante Vida Longa (AVL).  

Apresentada a ideia à consideração superior, a qual mereceu a sua 

anuência, passamos à fase de conceção que se traduziu no elencar dos 

objetivos do programa.  

Assim, foram definidos quatro objetivos do programa: 

1) Informar os cidadãos seniores da importância de seguir um estilo de vida 

ativo e terem noção dos comportamentos sedentários; 

2) Promover e enraizar atividades físicas regulares com uma intensidade 

moderada, com intuito de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar 

geral; 

3) Consciencializar os munícipes relativamente às tomadas de decisão na 

escolha apropriada ao programa de exercícios; 

4) Motivar os munícipes a uma efetiva utilização individual/grupo dos 

espaços disponíveis para a atividade física. 

 

Os objetivos anteriormente definidos permitem-nos concluir que no caso 

dos seniores é essencial evitar a perda de mobilidade. O fundamental é mexer-

se e praticar atividades que estimulem a flexibilidade, o equilíbrio, a força e a 

inserção social.  

Inicialmente apostou-se numa divulgação do projeto através de cartazes 

e desdobráveis alusivos.  

Com uma aula semanal e aproveitando as infraestruturas desportivas 

municipais existentes no concelho, direcionou-se o plano de atividades de 

forma diversa: da simples caminhada no Complexo Desportivo da Costa 

Grande, às aulas de grupo ou exercícios específicos no Pavilhão Desportivo 

Municipal e na Piscina Municipal de Amarante.  
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Além de exercitar o corpo, estas atividades obrigam a sair de casa e 

conviver em grupo, maximizando os contactos sociais. 

Numa fase inicial de implementação do projeto, conforme seria de supor, 

considerando que estamos perante pessoas com algumas dificuldades em 

alterar os seus hábitos, verificou-se uma baixa adesão às atividades 

oferecidas. A título de exemplo podemos referir que na primeira sessão 

realizada no Pavilhão Desportivo Municipal compareceram apenas três alunos. 

Ultrapassadas que foram estas resistências, pois tal como diz o ditado 

“só é derrotado quem desiste de lutar”, continuamos a investir no sucesso 

deste projeto, por sabermos que era, e é, um projeto de enorme importância, 

pelos impactos que tem a nível de saúde e a nível da integração social. 

Um projeto que prevê sempre a possibilidade de reajustes das respostas 

às necessidades e exige, da parte da entidade promotora, uma avaliação “on 

going”, optamos então pela realização de duas sessões semanais de 

hidroginástica, tendo esta atividade merecida uma maior adesão por parte dos 

seniores e verificou-se um aumento significativo e gradual do número de 

praticantes. 

A opção pela hidroginástica prendeu-se também com o facto de a água 

facilitar a execução dos movimentos e proteger as articulações, sendo o 

ambiente aquático mais seguro para a prática das atividades físicas, neste 

grupo etário. 

Apesar de termos apostado em algumas formas de divulgação deste 

projeto, este funcionou de forma surpreendente, o passar da palavra por parte 

de quem participava foi a sua melhor propagação. O efeito de bola de neve 

cedo se fez sentir, pois cada um ia sempre trazendo mais um familiar, um 

amigo, um vizinho. 

A bateria de exercícios que abordamos nas aulas, resultam, em primeira 

mão da nossa formação académica, atualizada de forma contínua, mas 

também e, principalmente, da nossa experiência profissional. A especificidade 

e a heterogeneidade do grupo de alunos, exigiu da nossa parte o pensar de um 

leque de exercícios apropriados a esta faixa etária. 
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Não obstante todos os exercícios enunciados serem orientados para os 

seniores, tivemos sempre que nos fazer valer da aptidão, enquanto 

professores, de avaliar as capacidades motoras dos nossos praticantes, a fim 

de assegurarmos um trabalho que lhes permitisse melhorar as suas condições 

físicas e possibilitar-lhes o desejável bem-estar geral. 

Caso a atividade física não seja moderada e regular poderá não ter o 

resultado esperado.  

No decurso desta avaliação detetamos pessoas diminuídas em termos 

de execução de exercícios devido a problemas físicos. O Gabinete de Desporto 

sinalizou este grupo e abriu um outro serviço mais direcionado para estes 

casos particulares, ao qual designou de Fisioterapia do Meio Aquático, 

ministrado por Fisioterapeutas. 

Com a inauguração das Piscinas Municipais de Vilas Meã, este projeto 

alargou-se também para este espaço desportivo, abrangendo a população 

residente do polo urbano de Vila Meã. 

Os resultados deste projeto são um dado adquirido. 

Amarante Vida Longa já não é hoje um projeto mas uma realidade. Em 

Maio de 2010 tínhamos cerca de 469 participantes, distribuídos pelas Piscinas 

Municipais de Amarante e Vila Meã. 

O Quadro 5 elucida melhor o aumento anual de alunos no projeto: 

 

Quadro 5. Alunos inscritos no projeto Amarante Vida Longa 
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Apresentamos os dados referentes aos praticantes deste projeto até ao 

ano de 2010, por ter sido o ano em que eu resolvi passar a minha experiência a 

escrito, por forma a dá-la a conhecer como uma prática que poderá ser seguida 

por todos quantos estão interessados em contribuir para o desenvolvimento 

local. Em 2010, com o apoio da Câmara Municipal de Amarante publiquei o 

livro intitulado “Amarante Vida Longa – a pensar nos seniores”. (Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Livro “Amarante Vida Longa – a pensar nos seniores” 
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Como tive que apelar à minha criatividade, sustentada pelo saber teórico 

e prático, para a criação da bateria de exercícios apresentada, quisemos com 

este documento permitir que esses exercícios fossem acessíveis e do 

conhecimento geral. Desta forma pretendemos que outros que se queiram 

dedicar a este trabalho não partam do «zero», conforme nós partimos, já que 

não encontramos suportes teóricos documentados especificamente 

direcionados para a população alvo do projeto, mas antes façam dele um ponto 

de partida para novas experiências. 

Este trabalho ilustra e descreve exercícios físicos destinados à terceira 

idade, e engloba duas vertentes: exercícios de hidroginástica, desde a entrada 

na água; aquecimento e exercícios com apoio de material didático (luvas; 

caneleiras; fritas; cintos e halteres) e exercícios de ginástica, com aquecimento 

e exercícios com auxílio de vários materiais (balões; bola bobath e t-shirt´s). 

Esta oportunidade só surge graças ao apoio incondicional que me foi 

dado pelo Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de Amarante, em 

particular na pessoa do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amarante. 

Só graças à sua sensibilidade pessoal e política para as questões relativas ao 

bem-estar dos seniores, foi possível levar a cabo este desígnio. 

Falando agora um pouco de algumas características dos alunos, posso 

referir que em termos de origem geográfica, os praticantes são oriundos 

predominantemente das freguesias urbanas, muito embora tenhamos um 

número bastante significativo de pessoas que vêm de freguesias mais 

periféricas, verificando-se uma grande abrangência do projeto. 

A distribuição por sexo regista uma predominância do sexo feminino, 

podendo aqui interferir variáveis como: a maior preocupação do sexo feminino 

com a saúde e imagem; a maior disponibilidade de tempo já que muitas são 

domésticas; e porventura a maior fragilidade deste sexo com problemas 

relacionados com a saúde, nomeadamente a osteoporose. 

Conforme estava previsto em termos de elaboração do projeto, este 

ganhou adeptos que vão desde os 55 anos até aos 80, sendo clara a sua 

popularidade.  



73 

Trata-se de um grupo heterogéneo em termos de formação escolar e 

profissional, sendo que temos desde pessoas analfabetas até licenciados, o 

que permite a troca de experiências de vida tão diversas. Não obstante esta 

heterogeneidade, verifica-se um bom nível de integração, patente na facilidade 

com que as pessoas estabelecem inter-relações, dentro e fora da prática 

desportiva.  

A promoção de momentos de lazer e convívio, designadamente, 

convívios de Natal, Páscoa, Carnaval, passeios de convívio pela linha do Douro 

(comboio), passeio de autocarro às amendoeiras em flor (Vila Flor) e visita a S. 

Leonardo da Galafura, levados a cabo, têm merecido grande adesão por parte 

dos participantes e sido avaliados por estes como espaços importantes de 

convivialidade e como um agradável complemento às práticas desportivas. O 

que foi dito anteriormente vai ao encontro daquilo que Borges (2004) defende: 

“Todas estas formas poderão ser aproveitadas (…) para criar um espírito de 

grupo que o reforce. Paralelamente, são um excelente meio de divulgação de 

todas as atctividades e motivam todos quantos nelas participam para um 

melhor e mais entusiasta desempenho.” (Borges, 2004, p.97)  

Em síntese, estamos cada vez mais convencidos que, não é só o 

desporto em si que deve ser estimulado e indicado, mas sim o desporto que 

permite sentido individual de autoestima, que enriquece e melhora o estilo de 

vida de cada um que participa. 

Na linha de orientação da nossa autarquia, o desporto para todos 

evidencia o axioma ético, moral e social de que o desporto deve chegar a todos 

e a cada um. É, assumidamente uma prática desportiva de interesse social.  

Temos observado e constatado que estas atividades físicas em pessoas 

idosas tende a melhorar o seu quadro de saúde, diminuindo a sua dependência 

e a ociosidade, favorecendo a sua socialização e aumentando a sua qualidade 

de vida. 

Temos consciência que o percurso deste projeto não termina aqui, mas 

é um bom começo, considerando que a experiência aqui vertida pode ser 

tomada por outros como uma boa prática. 
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3. O APARECIMENTO DA UNIVERSIDADE SÉNIOR DE AMARANTE  

 

 

“As universidades da terceira idade aparecem porque os seniores precisam 

de ter espaços culturais e sociais adaptados aos seus gostos e capacidades, 

nomeadamente à necessidade de se sentirem úteis, activos e participativos.” 

(Jacob, 2007, p.18) 

 

 

No ano de 2006, a Câmara Municipal de Amarante, através do Gabinete 

de Comunicação, estabeleceu uma parceria com a Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro (UTAD) no sentido de promover um curso de Formação e 

Certificação em Tecnologias de Informação e Comunicação para pessoas com 

mais de 55 anos de idade. Neste contexto, o Gabinete de Comunicação 

contactou-me para informar os alunos do projeto Amarante Vida Longa sobre 

esta iniciativa e caso manifestassem interesse organizar uma turma. 

Após estas diligências, iniciou-se a formação supracitada no dia 11 de 

Maio de 2006 com 34 alunos do projeto Amarante Vida Longa. A formação 

terminou com a certificação e entrega dos diplomas aos participantes tendo 

sido do agrado dos mesmos. 

Alguns destes formandos transmitiram que ao longo da formação em 

Tecnologias de Informação e Comunicação verificaram que necessitavam de 

uma aprendizagem ao nível do conhecimento inglês. Na sequência destas 

solicitações e para tentar responder às questões colocadas, tive conhecimento 

do funcionamento das Universidades para a Terceira Idade (Universidades ou 

Academias Seniores). 

Foi efetuada uma visita às instalações da Universidade Sénior de 

Gondomar, onde tomamos conhecimento de toda a orgânica e funcionamento 

de uma Universidade para a terceira idade. Assim foi apresentado 

superiormente o projeto Universidade Sénior de Amarante (USA). 

Este projeto foi autorizado com as seguintes indicações: a entidade 

promotora era o Município de Amarante e a coordenação técnica e 
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administrativa competia ao Técnico Superior responsável pela apresentação do 

projeto. 

A Universidade da Terceira Idade, designada por Universidade Sénior de 

Amarante, surgiu com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida 

dos seniores do nosso concelho. Pretendeu-se com este projeto, que após a 

aposentação, estes novos formandos realizassem um conjunto de atividades a 

nível desportivo, social, cultural, de ensino, de formação, de desenvolvimento 

pessoa, de convívio e de lazer. Estas atividades implicaram uma participação 

cívica e de auto-organização dos seniores, através da prática do voluntariado, 

na e para a comunidade. 

 

Algumas questões podem-se colocar quanto à orgânica e funcionamento 

destas instituições: 

1) O que entendemos por uma Universidade Sénior?  

É a resposta social que visa criar e dinamizar regularmente atividades 

desportivas, sociais, culturais, educacionais e de convívio. 

2) O que pretende a Universidade Sénior de Amarante?  

Promovida pela Câmara Municipal de Amarante, é um projeto que tem 

como objetivo dar resposta à procura de ensino não-formal em variados 

domínios e à procura de atividades recreativas, ou outras, por parte da 

população sénior. 

3) Quais são os objetivos desta instituição?  

Incentivar a participação e organização dos seniores em várias 

atividades; divulgar a história, as tradições, as artes do concelho de 

Amarante; ser um polo de informação e divulgação de serviços, deveres 

e direitos dos seniores. 

4) Quem pretendemos atingir com este projeto?  

Toda a população com idade superior a 50 anos de idade ou 

aposentados. 

 

Perante o assumir desta responsabilidade criou-se uma comissão 

instaladora com o intuito de iniciarmos este projeto. O trabalho inicial não foi 
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fácil. As incertezas eram muitas e as dificuldades algumas. Esta comissão teve 

como objetivos selecionar as áreas científicas a serem desenvolvidas; 

identificar os recursos exigidos para a prossecução do projeto e calendarizar as 

diferentes fases do mesmo; criar parcerias com outras entidades e instituições; 

e, numa fase final, promover e divulgar o projeto. A associação “Rede das 

Universidades da Terceira Idade” – RUTIS sediada em Almeirim e que tem 

como preocupação que todas as universidades seniores, surgidas um pouco 

por todo o país, funcionarem com parâmetros de uniformes. 

Tudo era muito incipiente. Onde seriam as instalações? Quem seriam os 

alunos? Quem seriam os formadores? Que disciplinas? Este era um grande 

desafio!   

Quanto às instalações, através de um protocolo com a Junta de 

Freguesia de Amarante – S. Gonçalo, foi disponibilizada uma sala, onde 

decorrem as aulas teóricas e prestaram todo o apoio de secretariado, 

designadamente para as inscrições de alunos e formadores. Para as restantes 

atividades, as instalações municipais, nomeadamente o pavilhão desportivo, as 

piscinas municipais e o espaço internet (espaço municipal onde existe 

computadores disponíveis com o acesso gratuito à internet para usufruto dos 

munícipes).  

No respeitante a alunos, partíamos já com uma boa base. Sabíamos que 

havia alunos do projeto Amarante Vida Longa que estariam interessados neste 

género de atividades. 

Há um leque variado de disciplinas e funcionam em período laboral. Têm 

a duração de uma hora semanal, dentro do período letivo estipulado pelo 

Ministério da Educação para o ensino secundário. 

Os professores não têm necessariamente de terem uma licenciatura ou 

formação, prestam os seus serviços em regime de voluntariado. 

Para a angariação de formadores voluntários, publicitamos este projeto 

no sítio eletrónico do município e distribuímos pela cidade e pelas escolas, 

desdobráveis e cartazes alusivos ao projeto.  

Posto isto, passado o tempo limite de inscrições para formadores, 

constatamos que a adesão foi superior ao espectável. Neste sentido, no ano de 
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arranque da Universidade Sénior apresentamos as seguintes disciplinas: inglês 

I e II (dois níveis de aprendizagem); francês; ciência política e cidadania; 

psicologia; história; desporto; português; informática; atelier de artes e 

expressão e movimento.  

Coordenei o projeto e fui formador da disciplina de desporto. 

Perante a oferta de disciplinas, as inscrições de alunos superou as 

espectativas iniciais. Este fator obrigou-nos ao cancelamento de inscrições em 

algumas disciplinas e a formar várias turmas noutras. 

Mas o trabalho desenvolvido durante este primeiro ano de 

funcionamento da Universidade Sénior de Amarante não se esgota nas aulas. 

Paralelamente às atividades de lecionação, outras atividades foram 

desenvolvidas a pensar nos alunos envolvidos. Fizemos algumas visitas de 

estudo (Museu do Caramulo, Casa de Pascoaes e Casa Museu Acácio Lino); 

realizamos algumas ações de sensibilização (violência doméstica; Segurança 

no idoso; Suporte Básico de Vida e Como poupar energia em casa) e 

efetuamos convívios (natal e fim de ano letivo).  

Também foi nossa preocupação deixar registada e documentada toda a 

nossa atividade desenvolvida ao longo do ano letivo. Para tal, publicamos 

anualmente uma revista onde ilustra e descreve todas as atividades levadas a 

cabo pela Universidade Sénior, assim como o testemunho de vários alunos e 

formadores que frequentaram a Universidade Sénior. Esta revista é de 

distribuição gratuita. 

 

Em seguida apresentamos alguns pontos regulamentares da nossa 

instituição:  

 

a) os formadores, que se propõem voluntariamente a colaborar, 

indicam por escrito, os currículos e horários;  

b) tem de haver um mínimo de oito alunos inscritos por cada 

matéria; 

c) cada aluno tem de se inscrever, no mínimo, a três disciplinas 

(duas teóricas e uma prática);  
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d) no ato da inscrição deverão efetuar um pagamento pela inscrição 

que engloba, material escolar e seguro escolar; 

e) pagar no início de cada mês a mensalidade referente a esse 

mesmo mês. 

 

Após a conclusão do primeiro ano de atividade da Universidade Sénior, 

a comissão instaladora reuniu com o Senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Amarante, com a finalidade de se fazer um balanço de toda a atividade. 

Nessa reunião foram apresentados todos os dados relativos ao projeto 

(número de alunos envolvidos; número de disciplinas abordadas; balanço 

financeiro). Neste momento apresentamos também a revista, onde, uma vez 

mais, o Presidente da Câmara Municipal constatou, através da leitura dos 

testemunhos dos alunos e formadores, que este projeto constitui um polo de 

informação, participação social e democrática, bem como contribui para o 

desenvolvimento pessoal e cultural de acordo com os interesses e saberes de 

cada um. 

Nada melhor para ilustrar o que se diz do que os dados que a seguir 

apresentados: 

Quanto ao número de alunos inscritos neste projeto, o quadro 6, realça o 

facto de todos os anos aumentarem a sua adesão. No ano de abertura (ano 

letivo 2008/2009) iniciamos com 71 alunos; no ano seguinte contávamos com 

96 alunos; no ano letivo 2011/2012 inscreveram-se 112 alunos e no ano letivo 

anterior ao presente a Universidade Sénior comtemplava 146 alunos.  
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Quadro 6. Número de aluno por ano letivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

No que diz respeito às matérias apresentadas verifica-se o mesmo 

aumento (Quadro 7). No ano letivo 2008/2009 apresentamos 13 disciplinas; no 

ano letivo seguinte 15 disciplinas; aumentamos para 16 no ano letivo sequente 

e no ano letivo 2011/2012 tínhamos à disposição dos alunos 17 disciplinas. As 

disciplinas apresentadas vão desde áreas teóricas a áreas práticas. Há uma 

grande abrangência de disciplinas. Foi nossa preocupação tentar reajustar a 

oferta às solicitações dos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

Quadro 7. Número de disciplinas por ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo destes quatro anos de atividade já apresentamos as seguintes 

disciplinas: português; inglês I e II; francês; história; psicologia; ciência política 

e cidadania; comunicação; desporto; informática; atelier de artes; expressão e 

movimento; nutrição; temas da atualidade; fotografia; italiano; saúde; amarante 

ao longo dos tempos; teatro; culinária; citações filosóficas e trabalhos manuais. 

Registo interessante foi também a produção de uma horta biológica, onde os 

produtos colhidos foram entregues a instituições socias do nosso concelho. 

 

Podemos afirmar que este projeto é um projeto com créditos firmados. O 

sucesso que este projeto alcançou impõe-nos responsabilidades na sua 

continuidade e nas condições que o mesmo exige e condições essas que 

devem ser melhoradas. Neste momento, e devido ao êxito e crescimento que o 

programa teve, debatemo-nos com alguns obstáculos que temos de mencionar: 

existem grandes dificuldades de acesso e estacionamento, o que condiciona a 

ambição de fazer desta instituição mais e melhor. Esta é uma das 

preocupações manifestadas pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Amarante, que tem trabalhado neste dossier com o intuito de encontrar um 
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espaço apropriado e ajustado aos alunos, que apresentam algumas 

dificuldades de mobilidade que afetam esta faixa etária. 

A confirmar esta nossa posição, o editorial de um jornal local, com maior 

representação no concelho, o Jornal de Amarante, escreve o seguinte na sua 

edição de 31 de janeiro de 2013:  

 

“A Universidade Sénior de Amarante representa uma das maiores 

conquistas do concelho de Amarante e de todos aqueles quantos podem 

beneficiar dos seus serviços, da sua companhia, do conhecimento transmitido, 

entre todos, desde os formadores aos alunos e vice-versa, pois estes trazem 

nas suas mãos histórias de vida que muito podem fazer, se transmitidas, para 

favorecer e melhorar a formação dos mais novos. Não a formação científica, 

mas a boa formação de caráter que é muitas vezes a mais difícil de atingir, em 

apologia de uma comunicação intergeracional, solidariedade e entreajuda. 

As Universidades Seniores são um espaço privilegiado de inserção e 

participação social dos mais crescidos e experientes. Através de várias 

atividades desenvolvidas (aulas, visitas, oficinas, blogs, revistas e jornais, 

grupos de música e teatro, voluntariado, etc) os seniores sentem-se úteis, 

ativos e participativos, o que é potenciado pela visão que a US tem quanto a 

pertinência e a semântica do termo «aprender» relativamente à população que 

as frequenta e não ignora os métodos que mais se lhe adequam. Daí o grande 

sucesso da Universidade Sénior de Amarante.”16 

 

 Após o relatório das atividades que desenvolvi enquanto técnico superior 

de desporto pode ser constatado que o meu trabalho está direcionado na 

gestão e coordenação das Piscinas Municipais de Amarante e a gestão e 

direção do projeto Universidade Sénior de Amarante. 

Assim, as minhas novas funções atribuídas pelo Chefe de Divisão, a 

partir do ano de 2009, a minha atividade profissional desenvolve-se 

essencialmente: a) numa prática para o qual o conteúdo funcional de carreira 

de técnico superior de desporto está definido. Refiro-me logicamente para a 

                                                           
16
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coordenação e gestão das Piscinas Municipais de Amarante; b) e numa 

atividade de grande interesse social, que por ser um projeto abrangente e de 

inclusão, que reconhecido por todos, contribui para o bem-estar da população 

sénior do nosso concelho, refiro-me à direção e gestão do projeto Universidade 

Sénior de Amarante. 

Estes dois projetos são, na nossa opinião, projetos de enorme valor 

social, prova disso, foram as reportagens que foram feitas sobre estes projetos 

quer pela Amarante TV (canal de televisão regional via internet do concelho de 

Amarante); quer pela Rádio SIM e também pelo Jornal de Amarante. Também 

fui convidado, em representação do município de Amarante, no Seminário 

Envelhecimento Ativo: o desafio das gerações, organizado pela Rede Capacitar 

Tâmega (constituído por dez Instituições particulares de solidariedade social de 

Amarante) para apresentar estes dois projetos. 
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CAPÍTULO V | CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho subordinado ao tema “técnicos superiores de 

desporto em tempos de mudança” pretendeu, por um lado, fazer uma 

abordagem do conceito de desporto, a filosofia, teoria que este representa 

assim como a envolvência que esse conceito implicou na evolução da 

sociedade em geral e em particular no nosso país e mais concretamente no 

local onde exerço as minhas funções. 

A análise efetuada à experiência profissional que tenho desenvolvido na 

autarquia, onde exerço a minha atividade profissional, como técnico superior de 

desporto é a outra vertente deste trabalho que de uma forma mais 

desenvolvida pretendi tornar do conhecimento público com este relatório.  

Este pretende levantar algumas questões e reflexões sobre as funções 

de um técnico superior de desporto numa autarquia e paralelamente 

demonstrar como podemos, a partir do desporto, fomentar programas de 

integração e bem-estar, melhorando a qualidade de vida de uma população. 

Os vários equipamentos desportivos com que o concelho de Amarante 

foi contemplado, para que os seus munícipes deles usufruíssem, levaram a 

uma alteração dos hábitos desta população e consequentemente, a longo 

prazo, das suas mentalidades. 

Ao técnico de desporto cabe a gestão, preservação desses espaços, 

bem como a resposta adequada para o crescimento e desenvolvimento que 

esses espaços implicam. 

Ao apresentar programas concretos de dinamização desses espaços e 

consequentemente de angariação de novos públicos pretendi, de uma forma 

simples, dar a conhecer esses programas e permitiu que para os mesmos 

surjam sempre propostas de melhoria de outras pessoas envolvidas nesta 

temática. 

Os projetos Amarante Vida Longa e Universidade Sénior de Amarante 

(este com uma vertente mais pedagógica, cultura e recreativa) foram duas 
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experiências enriquecedoras para a minha atividade profissional, uma vez que 

me permitiram a dinamização de um espaço desportivo, através de um grupo 

de uma faixa etária nem sempre fácil de cativar. 

Verificamos então que as atividades pedagógicas e recreativas são uma 

boa e feliz consequência de uma saudável prática desportiva. O facto de o 

desporto poder tornar-se numa aposta política beneficia essencialmente as 

populações locais. O desporto tem uma grande importância na vida das 

pessoas e tem um enorme potencial para as aproximar, pois destina-se a 

todos, independentemente da idade, sexo ou origem social. 

Para além de melhorar a saúde dos cidadãos, o desporto tem uma 

dimensão educativa e desempenha uma função social, cultural e recreativa. 

O movimento desportivo tem maior preponderância do que qualquer 

outro movimento social em atingir objetivos relacionados com atividades 

benéficas para a saúde. O desporto tem a capacidade de atrair as pessoas não 

só para a melhoria dos seus índices físicos mas também para uma maior 

envolvência em atividades sociais. Assim, o poder público, nomeadamente as 

autarquias locais, devem contribuir para a prossecução destes objetivos. 

A grande maioria das atividades desportivas tem lugar em estruturas 

amadoras, clubes e associações. Neste sentido, o poder local deve ter em 

conta este potencial e deve fomentar a criação destas estruturas desportivas 

para aumentar os índices de atividades físicas benéficas para a saúde e 

empreender atividades com esta finalidade. 

A “promoção do «Desporto para Todos» é, quiçá, o maior desafio que se 

continua a colocar às câmaras municipais. O cidadão, o munícipe, deve ser 

entendido como centro de todas as atenções e as autarquias locais deverão, 

na medida do possível, adoptar políticas e medidas que visem aumentar o 

número de pessoas a realizar desporto. Desta forma, estarão a contribuir, a 

diversos níveis, para o objectivo principal da sua acção: mais saúde, maior 

bem-estar, em suma, melhor qualidade de vida. Felizmente já existem 

inúmeras câmaras municipais que realizam programas ou iniciativas pontuais 

neste âmbito. Todavia, existe ainda um longo percurso a realizar.” (Pereira, 

2009, p.123-124) 
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Como técnico superior de desporto sinto que nem sempre o trabalho, 

essencialmente técnico e administrativo que nos é solicitado, me preencheu 

profissionalmente, contudo os projetos apresentados e perdoem-me a 

modéstia, bem realizados e sucedidos, fazem-me acreditar que o desporto é 

também uma prática de abrangência e inclusão social. 

 

Quanto ao futuro, respeitante à gestão das Piscinas Municipais de 

Amarante, é minha pretensão implementar uma política desportiva de 

qualidade “ (…) o que certamente corresponderá no futuro a uma das principais 

linhas de investigação na área da Gestão Desportiva.” (Sarmento et. al, 2009, 

p.16). Esta política, com base na melhoria contínua dos serviços 

(administrativos e técnicos) visando a satisfação das necessidades e 

expectativas dos utentes, tem como análise sistemática, os dados que 

permitam a tomada de decisões baseadas em factos com vista a uma melhoria 

de resultados. Deveremos, ainda, dar atenção, à implementação e/ou 

modernização novos espaços e equipamentos.  

A formação profissional de todos os funcionários dos equipamentos 

desportivos, outro dos aspetos a não descurar, deve ser contínua, de modo a 

acompanhar as mudanças que se impõem. Não devemos, em termos de 

carreira profissional, desmotivar-nos perante obstáculos que nos surgem. 

Estamos a referirmo-nos concretamente ao novo sistema de avaliação da 

função pública (SIADAP). Este sistema nem sempre é justo na avaliação do 

trabalho desenvolvido e para ilustrar o que pretendemos dizer, citamos Bento 

(2010) “se não tomarmos o devido cuidado, o SIADAP – Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública que, com o seu 

inominável regime de cotas, trata os funcionários como objectos sem alma e 

sentimentos” (Bento, 2010, p.125). 

De forma a garantir a implementação destas intenções, torna-se 

necessário assegurar o planeamento eficaz dos objetivos atrás enunciados e 

que preconizam a sua concretização. 
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 Em relação aos projetos de dinamização desportiva e que estão 

enraizados, como prova a adesão de utilizadores, empenhar-me-ei a avançar 

com iniciativas e atividades inovadoras, sempre adequadas e este público-alvo. 

Como refere Bento (2003) “saibamos estar à altura do novo e aliciante desafio 

que se coloca ao desporto, às instituições e a todos nós!” (Bento, 2003, p.4). 

Neste sentido, continuarei a privilegiar o trabalho em equipa e a minha 

capacidade em envolver-me com pessoas dinâmicas, partilhando 

conhecimento e experiências que permitam iniciar e promover novos projetos. 
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ANEXO A 

 

 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

 

Nota justificativa 

 

O associativismo desportivo constitui-se como um instrumento de valorização da animação 

social e, consequentemente, da intervenção cívica dos cidadãos, ao mesmo tempo que 

assume um papel relevante de subsidiariedade relativamente aos poderes públicos no fomento 

da prática desportiva. Com efeito, a actividade física constitui um factor primordial na melhoria 

da qualidade de vida dos cidadãos, contribuindo para o seu equilíbrio global, assim como é um 

factor de coesão e identidade social. 

As actividades físicas e desportivas devem ter como premissa essencial, na sua organização, a 

defesa e promoção da saúde física e mental, como factor indispensável da sua valorização, 

permitindo o desenvolvimento integral e equilibrado dos praticantes.  

É função dos Municípios definir, desenvolver e conduzir uma política que promova o 

aparecimento e a realização de projectos desportivos potenciados por associações de 

reconhecida qualidade e de interesse para o concelho. Por outro lado, é sabido que qualquer 

organização  amadora de carácter desportivo não pode dispensar o contributo generoso e 

empenhado dos associados, mas também não consegue sobreviver sem apoios regulares de 

carácter oficial. 

Por forma a garantir uma justa e transparente atribuição desses apoios, a Câmara Municipal 

deve dotar-se de instrumentos que facilitem, em cada ano, uma tomada de decisão tão 

objectiva quanto possível. Isto não significa que um regulamento possa reconhecer toda a 

relevância de uma associação porque, por vezes, podem ocorrer parâmetros de natureza mais 

subjectiva não plasmados em regulamento.  

Neste quadro, compete ao município assumir um papel dinamizador e facilitador das 

colectividades, tendo em vista proporcionar uma progressiva autonomia por parte das mesmas 

face à autarquia, nomeadamente, através do envolvimento das populações na vida dessas 

associações.  

Deste modo, toda a dinâmica de apoios e incentivos à actividade das associações deverá 

obedecer às regras constantes num conjunto de normas, traduzidas num regulamento. 

Assim, no uso da competência cometida às Câmaras Municipais e nos termos do artigo 241.º 

da Constituição da República Portuguesa, do artigo 64.º, n.º 4, alínea b) e n.º 7, alínea a) da Lei 

n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, é aprovado o 

Regulamento Municipal de Apoio ao associativismo Desportivo. 
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Objecto e Âmbito 

 

1 - O presente Regulamento define a natureza, procedimentos, modalidades e critérios de 

apoio ao associativismo desportivo do Concelho de Amarante.  

2 - Podem candidatar-se ao programa de apoio ao associativismo desportivo as 

associações desportivas com personalidade jurídica para o efeito, sedeadas no concelho 

de Amarante, que promovam actividades desportivas de manifesto interesse público para a 

comunidade. 

3 - Os apoios definidos no presente regulamento podem assumir a forma de 

comparticipação financeira (atribuição de subsídio), apoio técnico (colaboração de técnicos 

da autarquia no desenvolvimento de projectos de actividades de interesse municipal) e 

logístico (cedência temporária ou definitiva, por parte do Município de bens/equipamentos 

necessários à realização de actividades). 

 

Artigo 2.º 

Beneficiários 

 

1 - Podem beneficiar dos apoios constantes do presente Regulamento as associações que 

reúnam, cumulativamente, os seguintes requisitos: 

a) Possuam personalidade jurídica no âmbito do direito privado e sem fins lucrativos; 

b) Tenham a situação dos seus órgãos sociais regularizada, de acordo com as normas 

estatutárias. 

c) Desenvolvam e/ou mantenham uma actividade anual, contínua e regular no Concelho de 

Amarante; 

d) Elaborem relatório de actividades e contas devidamente aprovados pelos respectivos 

órgãos; 

e) Tenham a sua situação contributiva regularizada perante as Finanças e a Segurança Social; 

f) Apresentem candidatura nos termos do presente Regulamento, dentro do prazo previsto para 

os respectivos apoios. 

2 - Nenhuma associação poderá beneficiar dos apoios previstos neste regulamento nos dois 

primeiros anos da sua existência. 
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CAPÍTULO II 

MODALIDADES E CRITÉRIOS DE ATRIBUIÇÃO DE APOIO 

 

Artigo 3.º 

Modalidades de apoio 

 

Os apoios poderão traduzir-se nas seguintes modalidades: 

a) Apoio aos praticantes desportivos; 

b) Apoio ao funcionamento; 

c) Apoio à organização e realização de actividades de carácter esporádico; 

d) Apoio à construção/beneficiação de instalações; 

e) Apoio à aquisição de transportes próprios; 

f) Apoio à aquisição de materiais; 

g) Apoio à deslocação; 

 

 

Artigo 4.º 

Apoio aos praticantes desportivos 

 

1 - Para beneficiar do apoio aos praticantes desportivos, cada associação deverá apresentar o 

seu plano de actividades e orçamento, incluindo no mesmo todas as actividades que se propõe 

realizar durante a época. 

2 - O apoio será calculado com base na pontuação atribuída, sendo que o valor de cada ponto 

poderá ser revisto anualmente pela Câmara Municipal de Amarante, em função da 

disponibilidade orçamental para o efeito. 

3 - O apoio será formalizado através de contrato-programa a celebrar para o efeito. 

4 - Os apoios a conceder às associações são atribuídos por modalidade/escalão, sempre que 

se verifique uma prática regular ao longo do ano e pressupõem a prática desportiva de um 

mínimo de 12 atletas, confirmada pela apresentação do comprovativo referido na alínea i)m do 

nº 2, do artigo 12º. 

5 - O apoio a atribuir às associações com prática desportiva será o resultado da multiplicação 

de um quantitativo financeiro (em euros), definido pelo executivo municipal, pelo número total 
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de pontos que a respectiva associação acumule, face ao seu plano de actividades para a 

época em curso, de acordo com a seguinte tabela: 

 

Modalidade 

Distrital 
Divisão 

Honra 

Nacional FADA 

II I III II II I 

Futebol 11 0,7 2 6 12 18 0,2 0,3 

          

Futebol 7/11 (Sub-11) 0,7   

          

Andebol / Voleibol / 

Basquetebol 
0,7   2   

           

Outras modalidades 

colectivas 
0,5   0,7 

  

           

Outras modalidades 

individuais 
0,05 

  

 

 

6 - As associações com estatuto de utilidade pública terão uma bonificação de 20%, incidente 

sobre o resultado obtido pela aplicação da fórmula do número anterior. 

 

Artigo 5º 

Apoio ao funcionamento 

 

1 - A Câmara Municipal, através de protocolo, pode isentar, até 100%, as associações 

desportivas, nos escalões de formação vertente competitiva, do valor do preço de utilização 

dos equipamentos municipais. 

2 - A Câmara Municipal pode comparticipar as despesas com electricidade, água e 

aquecimento de água, às associações desportivas que utilizem equipamentos municipais, nos 

termos do protocolo de cedência de instalações. 
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Artigo 6.º 

Apoio à organização e realização de actividades de carácter esporádico  

 

1 – O apoio à organização e realização de actividades de carácter esporádico destina-se a 

contribuir para a realização das iniciativas que contribuam para o aumento do valor desportivo 

do concelho, obedecendo aos seguintes princípios: 

a) Interesse público do evento; 

b) Objectivos da actividade; 

c) Recursos humanos, materiais e financeiros envolvidos e respectivo orçamento. 

2 -  As actividades poderão ser apoiadas até 2 pontos. 

 

 

Artigo 7.º 

Apoio à construção ou beneficiação de instalações 

 

1 - O programa de apoio a infra-estruturas inclui as seguintes modalidades: 

a) Construção; 

b) Aquisição; 

c) Conservação/ Remodelação; 

2 - Para usufruir deste apoio, as associações terão de fornecer os seguintes elementos: 

a) Orçamento e memória descritiva do projecto; 

b)  Contas finais do projecto; 

3 - O apoio do Município fica condicionado à necessidade verificada em relação à tipologia das 

instalações a beneficiar ou construir, não podendo a comparticipação ultrapassar 25% do valor 

estimado, até um máximo de 75.000 euros no caso de construção e 7.500 euros no caso de 

obras de beneficiação. 

4 - Cada associação não poderá repetir candidaturas em períodos inferiores a 4 anos, em caso 

de construção e 2 anos, em caso de beneficiação de instalações desportivas. 

5 – As construções e beneficiações de equipamentos desportivos em cumprimento da Carta 

Desportiva terão tratamento diverso, caso a caso. 
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Artigo 8.º 

Apoio à aquisição de transportes próprios 

 

1 - Pretende a Autarquia incentivar as associações/clubes à aquisição de transportes próprios. 

2 - As candidaturas ao apoio à aquisição de veículos, novos ou em bom estado de 

conservação, por parte das associações/clubes, devem referir o número de 

modalidades/especialidades para as quais a viatura vai ser utilizada com regularidade, o 

número médio de atletas da associação, o número médio e nível de competições em que 

participa. 

3 - A comparticipação a conceder pela Autarquia, para viaturas novas, poderá atingir o valor de 

50% do valor a assumir pela colectividade, depois de deduzidos os apoios de outras entidades, 

do orçamento apresentado, traduzindo-se essa comparticipação no valor máximo de 10.000 

euros.  

4 – A comparticipação a conceder pela Autarquia, para viaturas usadas, poderá atingir o valor 

de 50% do valor a assumir pela colectividade, depois de deduzidos os apoios de outras 

entidades, do orçamento apresentado, traduzindo-se essa comparticipação no valor máximo de 

5.000 euros.  

5 - A verba transferida pela Autarquia é efectuada mediante apresentação de comprovativos de 

aquisição e do registo de propriedade do veículo. 

6 - As viaturas adquiridas pelas associações com apoio da Autarquia terão que, 

obrigatoriamente, obedecer a indicações fornecidas pela Edilidade e ostentar, nos dois lados 

do veículo, logótipo do Município e a inscrição da frase: Apoio Câmara Municipal de Amarante. 

7 - Cada associação não poderá repetir candidaturas em períodos inferiores a 4 anos, em caso 

de aquisição de viatura nova  e 2 anos, em caso de aquisição de viatura usada. 

 

Artigo 9.º 

Apoio à aquisição de materiais 

 

1 - Pretende a Autarquia apoiar as associações/clubes na aquisição de materiais desportivos 

que possibilitem práticas qualitativamente adequadas. 

2 - As candidaturas ao apoio deverão conter as propostas de aquisição de material, 
acompanhadas dos respectivos comprovativos devidamente normalizados e tipificados, bem 
como a justificação da necessidade de apoio. 
3 – Não poderá ser atribuído qualquer apoio sem prova documental da aquisição do material.  
4 – A comparticipação para aquisição do material não poderá ultrapassar 50% do orçamento 
apresentado, até o limite máximo de 750€. 
5 - Cada associação poderá candidatar-se a este programa de apoio uma vez por ano. 
6 - O apoio será atribuído com base no orçamento apresentado e terá em conta a relevância da 
aquisição do equipamento. 
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Artigo 10.º 

Apoio à deslocação 

 

1 - A Câmara Municipal de Amarante poderá facultar às associações desportivas, e a título 

excepcional, transporte, no território continental, até duas vezes por ano. 

2 – A atribuição do transporte obedece ao disposto no Código Regulamentar do Município de 

Amarante. 

 

Artigo 11.º 

Apoio a actividades não previstas no Plano de Actividades 

 

As candidaturas para apoio a actividades não previstas em Plano Anual de Actividades da 

associação serão objecto de análise casuística por parte da  Câmara Municipal de Amarante. 

 

 

CAPITULO III 

PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA AO APOIO 

 

Artigo 12.º 

Processo de candidatura 

 

1 - As associações deverão entregar a sua candidatura aos apoios previstos no presente 

Regulamento mediante o preenchimento de  formulário próprio de candidatura, a fornecer pela 

Câmara Municipal. 

2 - Deverão ainda ser entregues os seguintes documentos: 

a) Fotocópia do Cartão de Identificação da Pessoa Colectiva (NIPC); 

b) Fotocópia dos estatutos da Associação; 

c) Fotocópia do Diário da República onde conste a publicação dos Estatutos da Associação; 

d) Cópia do Regulamento Interno, quando os estatutos o prevejam; 

e) Fotocópia da Acta de Tomada de Posse dos Órgãos Sociais; 

f) Plano de Actividades e do Orçamento para o ano seguinte; 
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g) Certidões comprovativas da situação contributiva regularizada ou documento de autorização 

de consulta de situação tributária e contributiva à Segurança Social e Finanças; 

h) Cópia do Relatório de Actividades do ano anterior;  

i) Comprovativo da inscrição na Federação ou Associação da modalidade, na época desportiva 

em curso. 

3 - Os documentos constantes nas alíneas a), b) e c) só serão exigidos aquando da primeira 

candidatura. 

4 – Os documentos enunciados nas alíneas a) a f) e h) e i) do número anterior poderão ser 

enviados em suporte digital para o seguinte endereço electrónico: geral@cm-amarante.pt. 

5 – Quando os documentos a que se refere a alínea g) do nº 2 se encontrem disponíveis na 

Internet, as associações podem, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à 

Câmara Municipal de Amarante o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem 

como a informação necessária a essa consulta. 

 

Artigo 13.º 

Instrução dos processos 

 

1 - A instrução do processo de candidatura terá início após entrega dos documentos referidos 

no artigo anterior.  

2 – A correcção de falhas na instrução do processo de candidatura terá que ser efectuada nos 

5  dias úteis subsequentes à recepção de notificação para o efeito, feita por carta registada 

com aviso de recepção.  

3 – As associações poderão indicar endereço electrónico para efeito da notificação a que alude 

o número anterior. 

 

Artigo 14.º 

Prazos para apresentação de candidaturas 

 

1 — O prazo para apresentação das candidaturas decorrerá entre 1 de Setembro e 15 de 

Outubro de cada ano. 

2 – Os documentos comprovativos de inscrição, previstos na alínea i) do nº 2, do artigo 12º, 

deverão ser apresentados até 15 de Novembro.  

3 — As candidaturas a actividades não previstas em plano de actividades deverão ser 

apresentadas com antecedência mínima de 30 dias relativamente à realização das mesmas. 

 

mailto:geral@cm-amarante.pt
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CAPÍTULO IV  

ATRIBUIÇÃO E PAGAMENTO DOS APOIOS 

 

Artigo 15.º 

Critérios de atribuição e pagamento  

 

1 – A decisão de atribuição dos apoios previstos no presente Regulamento é da competência 

da Câmara Municipal de Amarante. 

2 – Os apoios a atribuir ficam dependentes da disponibilidade financeira, logística e humana da 

Câmara Municipal, bem como de prévia avaliação efectuada em função do interesse social, 

desportivo e cultural que a actividade em causa comporte. 

3 – A avaliação a que se refere o número anterior é sustentada em parecer técnico dos 

Serviços com competência na área do desporto. 

4 - Os apoios atribuídos nos termos deste regulamento serão pagos anualmente pela Câmara 

Municipal de Amarante, sendo o pagamento efectuado da seguinte forma: 

a) Em duodécimos, com efeitos a partir de 1 de Janeiro, para apoios iguais ou superiores a 

7500 euros; 

b) Em 2 prestações (Abril e Outubro), para apoios iguais ou superiores a 5000 euros e 

inferiores a 7500 euros; 

c) Duma só vez para apoios inferiores a 5000 euros 

 

Artigo 16.º 

Contratualização 

 

As comparticipações financeiras no âmbito deste regulamento carecem da celebração de 

protocolos entre a Câmara Municipal de Amarante e as associações apoiadas, através dos 

quais se discriminam os direitos e deveres de ambas as partes. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 17.º 

Não realização das actividades 



XXX 

 

A não realização de actividades objecto de comparticipação implica a devolução de todos os 

valores recebidos ou equipamentos entregues para o efeito. 

 

Artigo 18.º 

Falsas declarações 

 

As Associações que dolosamente prestem falsas declarações com o intuito de receber 

indevidamente os apoios constantes deste Regulamento terão de devolver as importâncias 

indevidamente recebidas e ficarão inibidas, entre um a cinco anos,  de apresentarem 

candidaturas a quaisquer apoios da Câmara Municipal de Amarante, sem prejuízo de eventual 

participação criminal. 

 

Artigo 19.º 

Acompanhamento e controlo da execução dos protocolos 

 

1 — Compete à Câmara Municipal de Amarante fiscalizar a execução dos protocolos referidos 

no artigo 16º, podendo realizar, para o efeito, as diligências que entender necessárias. 

2 — As associações apoiadas devem prestar à Câmara Municipal todas as informações 

solicitadas por esta. 

 

Artigo 20.º 

Casos omissos 

 

Os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela Câmara Municipal de 

Amarante. 

 

Artigo 21.º 

Entrada em vigor 

 

O presente regulamento entra em vigor 30 dias após a sua aprovação pela Câmara Municipal. 

Aprovado em reunião camarária de 16 de Maio de 2011 


