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RESUMO 

O presente relatório de estágio profissionalizante é parte integrante e 

conclusiva do 2º ciclo de estudos em Gestão Desportiva, efetuado na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. O estágio foi realizado 

junto da Comissão Executiva do 9º Campeonato Europeu Universitário de 

Voleibol de Praia - Porto 2013, entre setembro de 2012 e abril de 2013, tendo 

como objeto de intervenção principal a organização do evento desportivo: 9th 

European Universities Beach Volleyball Championship – Porto 2013, realizar 

e ou participar em eventos complementares de promoção e divulgação da 

modalidade e, conceptualizar e preparar as áreas do alojamento e da 

alimentação. O principal objetivo deste relatório é apresentar todo o trabalho 

realizado pelo estagiário nas diferentes áreas de intervenção e fazer uma 

reflexão critica dessas vivências experimentadas. O relatório será exposto 

por cinco capítulos. Numa primeira abordagem apresenta-se a caracterização 

das condições do estágio e de seguida o enquadramento institucional e 

organizativo do Campeonato Europeu Universitário. Posteriormente, 

descreve-se, enquadra-se e expõe-se a realização da prática profissional, 

terminando com uma reflexão crítica do mesmo. O estágio profissionalizante 

foi um momento importante do processo de formação que se pretende 

contínua do estagiário pela simples razão que permitiu aplicar conhecimentos 

teóricos adquiridos, mas acima de tudo, obrigou ao confronto com novas 

realidades, necessitando de maior aquisição de conhecimentos e práticas 

para as solucionar. Assim, permitiu a obtenção e desenvolvimento de mais 

competências técnicas e pessoais, através do controlo de mais ferramentas 

de trabalho, especialmente quando inserido dentro de um grupo de trabalho 

dinâmico e empreendedor, como foi a Comissão Organizadora e Executiva 

do 9th European Universities Beach Volleyball Championship – Porto 2013, 

as quais têm a missão de concretizar um evento internacional que se 

pretende de excelência, tendo em conta as implicações diretas na imagem e 

divulgação da qualidade da maior Universidade, do maior Instituto Politécnico 

e da mais importante Federação Académica de Portugal, bem como o próprio 
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nome de Portugal. Com a realização deste estágio profissionalizante, a 

integração na Comissão Executiva do 9th European Universities Beach 

Volleyball Championship – Porto 2013, firmou a posição do estagiário como 

Gestor de Desporto no Ensino Superior. Deste modo parece-nos mais 

concretizável a curto prazo poder integrar a Comissão Organizadora do 7th 

World University Beach Volleyball Championship - Porto 2014 e contribuir 

ainda mais para a operacionalização de futuros eventos de renome ligados 

ao desporto universitário. 
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ABSTRACT 

 
The present professional internship report, is an integrated and conclusive 

part of the second cycle of studies in Sports Management, accomplished in 

the Faculty of Sport of the University of Porto. The stage report was executed 

in the Executive Commission of the 9th European Universities Beach 

Volleyball Championship – Porto 2013, between September 2012 and April 

2013, with the main aim of intervening in the organization of the sport event: 

9th European Universities Beach Volleyball Championship – Porto 2013, to do 

or participate in complementary promotion and marketing events of the sport 

and define and prepare areas for housing and restoration. The main purpose 

of this report is to describe all the work done in the intern´s performance in 

multiple areas of intervention and to produce a reflection concerning this 

experience. The report is structured in 5 chapters. It starts by presenting and 

characterizing the conditions of the placement and the institutional and 

organizational context of the European University Commission, followed by 

the description and framework of the professional placement, and finishing 

with a reflection about the placement. The professional training period was an 

important moment in the process of training of the intern’s formation that 

intended to be continued, for the simple reason that allowed the intern´s to 

apply the knowledge learned, but most of all, forced to confront new realities 

and to search more knowledge and practices to solve them. Thus allowed to 

obtain and develop more personal and technical skills through the control of 

more work tools, especially when it was found inserted into a dynamic 

workgroup, as the Organizing and Executive Committee of the 9th European 

Universities Beach Volleyball Championship – Porto 2013, which have a 

mission to fulfill an international event that aims for excellence, based on the 

direct consequences on the image and marketing of the quality of the biggest 

University, of the biggest Politechnical Institute and the most important 

Academic Student Federation of Portugal, as well as the name of Portugal. 

With the accomplishment of this professional training period, the integration 

on the Executive Commission of the 9th European Universities Beach 

Volleyball Championship – Porto 2013, signed trainee position as Sport 

Manager in the Higher Education. Therefore it seems more achievable in a 
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short time to integrate the Organizing Commission of the 7th World University 

Beach Volleyball Championship - Porto 2014 and contribute even more to 

organize future events linked to the university sport. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: University Sports, Sport Management, Sport Events, Beach 

Volleyball, Executive Commission 



XIII 

LISTA DE SIGLAS 

 

AAUAlg Associação Académica da Universidade do Algarve 

AAUAv Associação Académica da Universidade de Aveiro 

AAUBI Associação Académica da Universidade da Beira Interior 

AAUE Associação Académica da Universidade de Évora 

AAUM Associação Académica da Universidade do Minho 

AE Associação de Estudantes 

CAP Campeonato Académico do Porto 

CDE Centro de Desporto do IPP 

CDP Confederação de Desporto de Portugal 

CDUP Centro Desportivo Universitário do Porto 

CDUP - AD Centro Desportivo Universitário do Porto – Associação 

Desportiva Autónoma 

CDUP - UP Centro de Desporto da Universidade do Porto 

CEDU Comité Espanhol de Desporto Universitário 

CE-EUC Comissão Executiva do 9º European Universities Beach 

Volleyball Championship – Porto 2013 

CEU Campeonato Europeu Universitário 

CMU Campeonato do Mundo Universitário 

CMP Câmara Municipal do Porto 

CNJ Conselho Nacional da Juventude 

CNU Campeonato Nacional Universitário 

CO-EUC Comissão Organizadora do 9º European Universities Beach 

Volleyball Championship – Porto 2013 

COP Comité Olímpico de Portugal 

CPP Comité Paralímpico de Portugal 

CRUP Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 

CUP Centro Universitário do Porto 

DIASD Departamento de Integração Académica, Saúde e Desporto 

DL Decreto de Lei 

DU Desporto Universitário 



XIV 

EADin Iniciativa Europeia Antidopagem 

ENAS European Network of Academic Sport Services 

EUC European Universities Championship 

EUSA European University Sports Association 

FADEUP Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 

FADU Federação Académica de Desporto Universitário 

FAP Federação Académica do Porto 

FISU International University Sports Federation  

FPV Federação Portuguesa de Voleibol 

GADUP Gabinete de Apoio ao Desporto da Universidade do Porto 

GNP-AECT Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galícia Norte 

de Portugal 

ICS Confederação Internacional de Estudantes 

ICUS International Commissariat of University Sport 

IDP Instituto de Desporto de Portugal 

IES Instituição de Ensino Superior 

I&D Investigação e Desenvolvimento 

IPDJ Instituto Português de Desporto e Juventude 

IPL Instituto Politécnico de Leiria 

IPP Instituto Politécnico do Porto 

IRC Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

IRS Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

ISI-WoS Institute for Scientific Information – Web of Science 

IUS International Union of Students 

LBAFD Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

SAS Serviços de Ação Social 

SASNOVA Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa 

SASUP Serviços de Ação Social da Universidade do Porto 

TA Torneio de Apuramento 

UPD Utilidade Pública Desportiva 

U.Porto Universidade do Porto 

VP Voleibol de Praia 

WUC World University Championship 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto


 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO



 



3 

INTRODUÇÃO 

 

O relatório que se apresenta, advém do trabalho realizado pelo mestrando, 

entre os meses de setembro de 2012 e abril 2013, na Comissão Executiva do 

9º Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – Porto 2013, 

sedeada na Federação Académica do Porto (FAP), na cidade do Porto. 

O estágio focou-se no planeamento do principal evento desportivo 

universitário a realizar em 2013 na cidade do Porto, 9º European Universities 

Beach Volleyball Championship, complementado com a realização e ou 

participação em eventos, com ações de promoção, divulgação e captação de 

interessados para o evento, sendo estas as principais funções da Comissão 

Executiva do EUC, onde desenvolvemos as nossas ações, tendo maior 

incidência sobre as áreas de alojamento e alimentação. 

Foi possível durante os meses de estágio, acompanhar e intervir na 

conceção, planeamento, operacionalização e avaliação de atividades 

realizadas e projetadas. Contendo essas atividades, uma série de desafios 

aliciantes de cariz técnico desportivo, administrativo e de gestão de recursos 

humanos. 

A prática do voleibol nas praias portuguesas remonta aos anos cinquenta 

com um percurso de altos e baixos. Nos anos noventa surge uma maior 

visibilidade com o aparecimento de duplas masculinas e femininas com 

projeção internacional e a realização de eventos, culminados na alteração 

para o circuito nacional de voleibol de praia. Uma década volvida, o voleibol 

de praia passa a ser parte integrante dos campeonatos nacionais 

universitários, estando presente uma dupla masculina da Universidade do 

Porto na primeira edição do European Universities Beach Volleyball 

Championship que se realizou na Áustria em 2004.   

Em Portugal, na última década, o voleibol de praia teve um exponencial 

desenvolvimento tanto no número de participantes no circuito nacional como 

na dinamização de eventos e praticantes no desporto universitário, como é 
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constatado pela presença assídua de duplas portuguesas nos campeonatos 

europeus universitários. 

No entanto, o processo de desenvolvimento e expansão da modalidade tem 

que ser acompanhada por uma permanente adaptação e desenvolvimento 

das estruturas dinamizadoras e reguladoras da mesma. Neste sentido, a 

Federação Académica do Porto, o Instituto Politécnico do Porto (IPP) e a 

Universidade do Porto (U.Porto), como estruturas responsáveis pelo fomento 

do desporto universitário no ensino superior, contribuíram com uma 

organização tripartida para a organização do 9º European Universities Beach 

Volleyball Championship, (9º EUC Beach Volleyball) podendo juntamente 

com a Federação Académica de Desporto Universitário (FADU) e a 

Federação Portuguesa de Voleibol (FPV) ser um excecional catalisador para 

o desenvolvimento da modalidade seja em que contexto for (Sarmento et al., 

2011a), mesmo para o contexto universitário. 

Os três parceiros que constituem a comissão organizadora do 9º EUC Beach 

Volleyball para além deste evento organizam eventos individualmente nas 

suas instituições ou em colaboração mutua ao longo do ano letivo e, irão 

organizar em conjunto o 7º World Universities Beach Volleyball 

Championship Porto 2014; sendo considerado para os mesmos eventos de 

grande relevância. No entanto, segundo Sarmento (2002b) tanto o EUC como 

o WUC, podem ser considerados de pequena dimensão de nível 

internacional tendo em conta a sua duração limitada, pequena participação 

de atletas e espetadores. 

Contudo, mesmo estando em desenvolvimento a organização de um 

pequeno evento internacional, este implica ter uma estrutura organizativa 

ajustada à dimensão, que segundo Mintzberg (1995) seja definida 

simplesmente como o total da soma dos meios utilizados para dividir o 

trabalho em tarefas distintas e em seguida assegurar a coordenação entre as 

mesmas, cabendo às pessoas da comissão organizadora criar as ideias e às 

pessoas da comissão executiva operacionalizar as mesmas e serem capazes 

de realizar de forma eficaz e real o evento. 
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A elaboração de todos estes eventos, por parte dos parceiros e em particular 

por esta comissão organizadora, só foram possíveis mediante uma gestão 

desportiva criteriosa e de uma responsável orientação das suas estratégias e 

políticas, enquadradas com as responsabilidades inerentes ao ensino 

superior e ao desenvolvimento do desporto universitário. 

Em suma, pretendíamos com este estágio ampliar o conhecimento sob toda a 

dinâmica que comporta a organização de eventos internacionais, em 

particular no enquadramento do desporto universitário, vivenciando 

realidades diferentes, ao nível da gestão e organização. 

Finalmente, esperávamos adquirir competências operacionais e testemunhar 

diversas realidades de excelência na realização de eventos, permitindo-nos 

projetar outros voos no futuro. 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESTÁGIO 
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1.1. Âmbito do Estágio 

Com o objetivo de apresentar o trabalho efetuado ao longo do estágio 

profissionalizante e de concluir o 2º Ciclo de Estudos em Gestão Desportiva 

da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), o estagiário 

procedeu à elaboração do presente relatório para apresentar o que 

desenvolveu ao longo das aproximadamente 526 horas distribuídas pelos 

meses de setembro de 2012 a abril de 2013. 

O estágio foi, supervisionado pela Profª. Doutora Maria José Carvalho, 

docente da FADEUP e do Curso de Gestão Desportiva, acumulando o cargo 

de Diretora do 2º Ciclo em Gestão Desportiva da FADEUP e, orientado pelo 

Dr. Nuno Daniel Vieira, gestor desportivo de reconhecida qualidade, com uma 

enorme experiência empresarial na área da organização de eventos 

desportivos de lazer e competição, sendo sócio gerente da empresa de 

Animação Turística Nó D’Oito desde 1998, para além de ser Secretário-geral 

da Comissão Organizadora do 9º European Universities Beach Volleyball 

Championship, adiante designada CO-EUC, com sede física na Federação 

Académica do Porto (FAP), entidade que abraçou o estágio. 

Tendo como princípio que as oportunidades aparecem se as procurarmos e 

que é de elevado valor os contactos que conseguimos ter na nossa agenda, 

a junção das duas, foi um passo até à decisão de avançar com este estágio. 

Assim, a deteção de um evento internacional a organizar no Porto; aliado à 

pretensão em alcançar um grau maior de conhecimentos e habilitações; 

conjugados com um admirável incentivo e acolhimento por parte da Profª 

Doutora Maria José Carvalho e do Dr. Nuno Daniel Vieira, que desde o 

primeiro contacto prontamente se disponibilizou para abraçar este projeto 

como Orientador, foram os alicerces para que esta etapa fosse encarada 

como mais um desafio estimulante e profícuo. 

A CO-EUC alicerçada na Federação Académica do Porto, a qual foi fundada 

em 1989 tendo sido a CO-EUC formada em 2012, numa constituição 

tripartida entre a FAP, U.Porto e IPP, sob égide da FADU e apoio da FPV. 
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Assim, a constituição da CO-EUC pelos responsáveis da maior Federação 

Académica, da maior Universidade e do maior Politécnico de Portugal, só por 

si já é um momento inédito, mas acima de tudo é uma oportunidade de estar 

a trabalhar em proximidade com estes responsáveis, ao executar funções na 

Comissão Executiva. Esta por sua vez, desempenha um papel ativo na 

ligação entre os parceiros e na operacionalização do evento; coordena ações 

de promoção e de desenvolvimento da modalidade; coordena todas as 

equipas de trabalho e todos os equipamentos necessários e afetos ao 

evento. 

 

1.2. Condições do Estágio 

O Orientador do estágio desde o início teve a amabilidade e intenção de 

proporcionar, encaminhar e até garantir, tarefas e trabalhos ao estagiário, 

com intuito que estes fossem pertinentes e interessantes para a formação do 

estagiário, sem descurar contudo os interesses da CO-EUC; permitindo-lhe 

estar presente em reuniões com empresários, dinamizadores, atletas, 

treinadores, diretores desportivos, dirigentes associativos, professores 

universitários, estudantes e voluntários; e lidar diretamente com 

variadíssimas áreas da gestão desportiva, tais como: pesquisa de mercado e 

respetiva apresentação de orçamentos (na área da contabilidade), 

colaboração na definição das necessidades de equipamentos logísticos para 

o local do evento (na área da gestão de instalações desportivas), 

colaboração ativa na definição do alojamento para todos os participantes (na 

área da organização de eventos desportivos), colaboração ativa na 

campanha “I LIKE” (na área da promoção do evento), colaboração na 

angariação de apoios (na área da sponsorização), colaboração ativa na 

disponibilização de novos serviços e ideias (abrangentes a várias áreas como 

transporte/promoção/apoios). 

 

Tendo em conta o tipo de serviço a realizar, mas também por motivos 

profissionais e pessoais do Orientador e do estagiário, bem como horários de 

funcionamento das instalações administrativas utilizadas, foi proporcionado 
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ao estagiário uma elevada autonomia na definição do horário de serviço 

tendo por base as tarefas a realizar, conjugando a carga de trabalho com a 

responsabilidade na realização das atividades, permitindo desta maneira 

rentabilizar ao máximo a experiência de estágio e torná-la profundamente 

enriquecedora, do ponto de vista da concretização dos objetivos propostos, 

mas também do ponto de vista da aprendizagem e do desenvolvimento 

pessoal e profissional. 

 

A pretensão de aprofundar as competências na área da gestão desportiva, 

designadamente na operacionalização de eventos especialmente 

internacionais; observar momentos de negociação de apoios; negociação de 

consensos e pretender ampliar a “agenda de contactos”; constitui o fator que 

mais contribuiu para a motivação do estagiário em realizar uma experiência 

profissionalizante nesta área da organização desportiva. 

 

Finalmente, salientamos a forma magnífica com que o estagiário foi recebido 

por todos os parceiros desde o primeiro dia, e mesmo antes disso pelo 

Orientador de estágio, tendo proporcionado um ótimo ambiente de trabalho e 

criando condições para novas colaborações entre o estagiário e a Comissão 

Organizadora (futura CO-WUC) e os parceiros institucionais.  

 

1.3. Atividades 

No decorrer do estágio, o estagiário participou em diversas atividades e áreas 

de gestão: na organização e/ou participação de eventos desportivos; 

participação de atividades de direção; realização de iniciativas do próprio 

estagiário; todas elas onde teve o privilégio de participar e colaborar. 

 

No que concerne à organização e/ou participação em eventos, dividimos a 

análise em: 

 Organização de eventos - salientando sobre estes, que a época de 

Voleibol de Praia inicia-se após a conclusão da época de Voleibol que 

ocorre em abril, pelo que destacamos apenas a realização de dois 

Torneios de Voleibol de Praia que mesmo assim se conseguiram 
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organizar antes do fim da época de Voleibol. Os restantes eventos a 

desenvolver, etapas nacionais a realizar e o próprio EUC só irão ocorrer 

após o período de conclusão do estágio, para os quais o estagiário já se 

ofereceu como voluntário e participará ativamente no EUC, mas que 

não cabem nos tempos de elaboração deste relatório. 

 

 Participação em eventos – antecipando as condicionantes 

anteriormente expostas, foi dada grande relevância a esta área, tendo 

sido a área de intervenção com maior visibilidade pública do estagiário, 

o qual teve como missão principal ao tomar conta deste projeto de 

promoção do EUC em diferentes eventos desportivos, com a aplicação 

da campanha “I LIKE” e muito trabalho de relações públicas junto dos 

jogadores mas especialmente junto dos principais orquestradores da 

dinâmica ligada ao desporto universitário que se encontravam 

presentes. É de destacar que implicou muitas viagens pelo país 

acompanhando diferentes delegações constituídas maioritariamente por 

estudantes atletas mas também por dirigentes da CO-EUC, durante as 

quais foram visitadas cidades desde Melgaço a Faro, passando por 

Braga, Matosinhos, Valongo, Aveiro, Águeda, Pombal, Montemor-o-

Velho, Covilhã, Idanha-a-Nova, Lisboa, Almada, Costa da Caparica e 

Évora.  

 

Este projeto de promoção do EUC por inúmeras cidades do país, revelou-se 

muito interessante e importante, uma vez que o estagiário para além da 

divulgação do evento junto dos principais interessados no desenvolvimento 

do desporto universitário (estudantes, academias e associações de 

estudantes), contactou com inúmeras pessoas nacionais e estrangeiras 

ligadas à gestão de instalações e de eventos desportivos, recolhendo 

sensibilidades e analisando perspetivas distintas, essencialmente também 

devido a conjeturas e contextos diferenciados, mas com objetivos 

semelhantes, proporcionando momentos únicos de desenvolvimento pessoal. 

 

Todas as atividades foram registadas e são apresentadas no presente 

relatório de estágio na rubrica intitulada: descrição das atividades, onde 
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consta o nome do evento, data, local, organização, número de participantes e 

uma descrição do mesmo com apontamentos do estagiário; com o intuito de 

apresentar ao Orientador de estágio os dados mais relevantes, de maneira a 

que sirvam de ferramenta de trabalho para as suas futuras apresentações de 

dados e análises estatísticas, tomadas de decisões sobre a estratégia de 

promoção, de maneira a aperfeiçoar e desenvolver o projeto do 7º WUC 

Beach Volleyball. 

 

No que concerne às atividades de direção, podemos distinguir duas fases, 

em que numa primeira fase as tarefas levadas a cabo pelo estagiário foram 

essencialmente de integração e de observação do Orientador de estágio em 

reuniões e ações empreendidas pelo mesmo; e numa segunda fase o 

estagiário inclusive já como membro da Comissão Executiva, passou também 

a intervir ativamente nas reuniões e ações desenvolvidas pelo Orientador de 

estágio, mas também ao assumir contactos e parcerias sem a presença do 

Orientador, seguindo a estratégia antecipadamente definida com o Orientador 

e/ou com a CO-EUC. Todo este processo desenvolveu-se com o máximo de 

colaboração do Orientador de estágio, tendo proporcionado momentos de 

grande satisfação pessoal e profissional, ao conseguir contribuir com 

decisões assertivas e com benefícios evidentes para a realização do evento. 

 

O Orientador de estágio e a CO-EUC ao proporcionar ao estagiário um grau 

crescente de autonomia nas diferentes áreas, elevou ainda mais a motivação 

e a confiança ao estagiário, mas por outro lado, o sentimento de 

responsabilidade e de cumprimento de objetivos também foi crescente. 

Embora com estímulos constantes por parte do Orientador de estágio, fez 

com que o sentimento de responsabilidade aumentasse significativamente e, 

proporcionou a oportunidade de aplicar alguns contributos pessoais com 

iniciativas inclusive inovadoras por parte do estagiário, tornando o estágio 

profissionalizante uma oportunidade única de desenvolvimento e de 

satisfação. 
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1.4. Planeamento da Atividade  

As primeiras reuniões com o Orientador de estágio, tiveram como objetivo 

definir as possíveis áreas de intervenção do estagiário, tendo sido 

estabelecido uma série de objetivos gerais e específicos com o intuito de 

orientar as tarefas a realizar. No entanto, existiu sempre por parte do 

Orientador uma grande disponibilidade em direcionar o estagiário para as 

áreas que fossem mais interessantes ou de maior utilidade para a 

organização, mas também para o desenvolvimento académico e profissional 

do estagiário, as quais passaremos de seguida a elencar 

 

1.4.1. Objetivos do Estágio Profissionalizante 

Os objetivos inseridos no estágio profissionalizante que passaremos a expor, 

foram definidos em objetivos gerais e específicos, sendo os mesmos 

concretizados através da realização de um conjunto de atividades e ações.  

1.4.1.1. Objetivo Geral 

 Intervir na conceção, planeamento, operacionalização e avaliação dos 

projetos e atividades, bem como no acompanhamento de ações 

desenvolvidas pela CE-EUC durante o período de estágio. 

1.4.1.2. Objetivos Específicos 

Objetivo 1 – Organização de Eventos 

 Implementar, acompanhar e colaborar no planeamento de eventos 

internos de Voleibol de Praia, com a utilização e gestão de recursos 

humanos e de infraestruturas que não potencializem despesa; 

 Efetuar reflexões individuais e coletivas sobre a organização das 

atividades. 

 

Objetivo 2 – Participação em Eventos 

 Planear e coordenar com os parceiros a integração nas suas 

representações nacionais, de maneira a chegar a promoção 9º 
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European Universities Beach Volleyball Championship o mais longe 

possível e ao máximo de academias; 

 Acompanhar deslocações da CO-EUC a eventos académicos não 

competitivos sempre que solicitado, garantindo apoio logístico e 

intervindo como relações publicas da CE-EUC; 

 Elaborar sínteses sobre a participação nas atividades 

 

Objetivo 3 – Participação em Atividades de Direção 

 Acompanhar em reuniões o Orientador de estágio, em ações de 

angariação e promoção institucional; 

 Conseguir a integração na Comissão Executiva; 

 Ficar responsável de pelo menos uma das áreas da CE-EUC; 

 Intervir ativamente e autonomamente em ações de promoção 

institucional. 

 

Objetivo 4 – Participar no 9º European Universities Beach Volleyball 

Championship - Porto  

 Participar ativamente nas semanas que precedem e durante o 9º EUC 

Beach Volleyball - Porto 2013; 

 Planear, controlar e operacionalizar as áreas do alojamento e serviços 

alimentares durante o 9º EUC Beach Volleyball. 

 

1.4.2. Linhas Orientadoras para o Estágio Profissionalizante 

Antes do início do estágio o Orientador, expôs o contexto e possíveis áreas 

de intervenção para o estagiário, a saber: 

 Instalações – A sede da FAP, mas com passagens pelo Centro 

Desportivo do Instituto Politécnico do Porto e pelo Gabinete de Apoio 

ao Desporto da Universidade do Porto, dado que em conjunto formam 

a parceria que suporta a organização do 9º EUC Beach Volleyball; 
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 Áreas de intervenção – Participação em atividades e ações que 

visassem a promoção do 9º EUC Beach Volleyball; organização de 

torneios de voleibol de praia e atividades que contribuam para o 

evento; participação na angariação de apoios e/ou colaborações 

institucionais; integração na comissão executiva com posterior 

definição e eventual assumir de pelouro(s); intervenção no 

desenvolvimento de projetos inovadores com o intuito de distinguir 

positivamente o 9º EUC Beach Volleyball Porto - 2013; participar 

ativamente nas semanas que precedem e durante o 9º EUC Beach 

Volleyball - Porto 2013. 

 

1.5. Metodologia 

Com uma comissão organizadora muito nova e ainda numa fase inicial de 

criação de procedimentos e entendimentos, onde nem sequer se encontrava 

uma comissão executiva formalizada, aquando do início do estágio 

profissionalizante, o facto de se ter determinado os objetivos, foi um primeiro 

grande passo, mas carecia de um maior entendimento da nossa parte, sobre 

a orgânica de toda a estrutura do evento. 

Após um melhor enquadramento do contexto onde nos estávamos a 

movimentar e tomada de consciência da sua volátil situação, pelo facto de se 

encontrarem três instituições que nunca trabalharam em conjunto na 

organização de um evento desportivo internacional, a iniciar e à procura de 

pontos de equilíbrio institucional para levar a bom porto esta iniciativa, 

procuramos ao longo de sete meses de estágio, aproveitar mas também criar 

oportunidades para nos integrarmos e estabelecer uma convivência profícua 

e dinâmica, com as pessoas envolvidas nas diversas áreas da organização 

do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013. 

Uma das ferramentas utilizadas e que mostrou ter grande valor, pelo menos 

numa fase inicial, foi a disposição gráfica da planificação cronológica das 

atividades do estágio, embora tenha servido apenas como guião, pois teve 

inúmeras adaptações consoante as condições reais apresentadas no estágio. 
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O registo contínuo e sistematizado das ações e experiências realizadas ao 

longo do estágio ligadas às atividades organizadas e ou participadas, 

orientadas ou acompanhadas, será a pedra bacilar para a elaboração do 

relatório de estágio. 

Os dois primeiros meses Setembro e Outubro, compreenderam o período de 

arranque do ano letivo, aprovação e planeamento do estágio, candidatura à 

integração na CE-EUC, desenvolvimento e primeiras participações da 

campanha “I LIKE”, análise e preparação das condições hoteleiras que irão 

dar apoio logístico a todas as delegações. Por motivos burocráticos de 

reintegração curricular, a aprovação do estágio só ocorreu no final do mês de 

setembro, mas não invalidou que antes disso tivesse iniciado os contactos e 

planeamento do estágio. Mesmo com toda atribulação e pressão por não 

saber se iria ser desbloqueado, a motivação e definição dos objetivos 

pessoais a alcançar no presente ano letivo, estavam acima de toda a pressão, 

o que permitiu iniciar o mês de outubro em plenas condições. 

O período compreendido entre outubro e dezembro de 2012, ficou 

claramente marcado pelo processo eleitoral e mudança de direção da FAP, 

pois significou automaticamente que a comissão organizadora também teria 

que efetuar mudanças na sua constituição com a saída do Luis Rebelo e 

entrada do Ruben Alves (respetivamente ex. e atual presidente da FAP), 

criando ao nível de decisão da CO-EUC alguns constrangimentos 

bloqueadores, como por exemplo a assinatura do acordo entre parceiros 

(FAP, IPP e U.Porto) que só ocorreu a 6 de dezembro, mas acima de tudo 

atrasou a constituição final da CE-EUC. No entanto, estas modificações não 

constituíram qualquer entrave para a realização do estágio profissional, uma 

vez que o secretário-geral da Comissão Organizadora e Orientador de 

estágio manteve-se, tal como os restantes elementos da CO-EUC. Desta 

feita, a integração na equipa de trabalho da organização do evento, decorreu 

com toda a normalidade, tendo ficado a acompanhar o Secretário-geral, na 

área do alojamento e promoção do EUC em eventos desportivos ou 

acontecimentos académicos. Assim, podemos considerar como uma 

oportunidade este impasse que existiu ao nível CO-EUC, o qual permitiu ao 

estagiário ter mais tempo para mostrar a sua disponibilidade e interesse em 
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integrar a CE-EUC mas também acumular diferentes áreas de intervenção. 

Assim, participou e colaborou na organização de uma dezena de eventos 

desportivos nacionais e um académico, bem como num evento desportivo e 

outro académico internacional. Embora as funções estivessem definidas 

antecipadamente aquando da participação nos eventos como estagiário da 

organização do EUC, acabamos por colaborar em todos eles na 

operacionalização dos eventos onde estávamos presentes, angariando uma 

série de amizades, mostrando flexibilidade e disponibilidade em trabalhar em 

equipa. 

No espaço de tempo compreendido entre o mês de janeiro e abril, levamos a 

efeito a participação em mais de uma dezena de eventos desportivos, a 

organização de torneios na academia do Porto, o planeamento dos serviços 

de alimentação, a formação da CE-EUC (que ocorreu a 8 de fevereiro) com a 

nossa integração e atribuição de duas áreas: alojamento e serviços de 

alimentação. Com a entrada em funcionamento da CE-EUC e tomada de 

posse por parte de uma dúzia de elementos, houve uma alteração profunda 

na dinâmica da organização, a qual tornou ainda mais interessante o 

desenrolar do estágio.  

 

1.6. Finalidade e Processo de Realização do Relatório 

O presente relatório foi elaborado no âmbito do estágio profissionalizante. 

Contudo, entendemos que na realização de documentos desta natureza 

devemos ir um pouco mais além do que a simples descrição das diversas 

atividades.  

Perceber em que contexto o 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013 está ser 

organizado; a importância das áreas que o mestrando vai assumir na 

estrutura organizativa, assim como, a importância da organização destes 

eventos desportivos assume um papel fulcral na execução deste evento. 

Assim, fundamentamo-nos nestas premissas para escrevermos os diversos 

capítulos deste relatório. 
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1.7. Organização e Estrutura do Relatório 

Ao organizarmos este relatório de estágio, procuramos dar uma sequência 

lógica ao conteúdo. Desta forma, procedemos à caracterização das 

condições do estágio (Capitulo 1), onde estão retratados o âmbito, as 

condições e as tarefas a desenvolver no estágio, assim como o seu 

planeamento. Aqui também estão expressos os objetivos do estágio e a sua 

metodologia.  

Com o intuito de entender qual o contexto institucional e a estrutura 

organizativa deste 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013, no capítulo 2 

efetuamos um enquadramento exaustivo deste evento desportivo. 

As bases teóricas são certamente um bom suporte para qualquer estagiário 

para que saiba sustentar as suas vivências. Assim, é pertinente dedicar o 

capítulo 3 para o enquadramento da prática profissional. 

No 4º capítulo, procederemos à descrição de todas as atividades em que o 

mestrando interveio. Foi nossa preocupação efetuar uma reflexão sobre as 

mesmas. 

Tendo por base a necessidade de refletir sobre todo o processo de estágio, 

nomeadamente, as principais dificuldades, os pontos mais positivos e todas 

as competências adquiridas durante este período, criamos o capítulo 5, na 

qual incluímos igualmente as conclusões do estágio realizado. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL E ORGANIZATIVO DO 

CAMPEONATO EUROPEU UNIVERSITÁRIO DE VOLEIBOL DE PRAIA 
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2.1. Contexto Institucional  

Após a elaboração de uma candidatura tripartida entre a FAP, U.Porto e o 

IPP, sob égide da FADU e apoio da FPV à organização do 9º EUC Beach 

Volleyball 2013, no fim de semana de 4 e 5 de junho de 2011, em reunião do 

Comité Executivo da Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA), 

foi atribuída a organização ao Porto. A Comissão Organizadora do 9º EUC 

Beach Volleyball - Porto 2013 foi constituída em 2012 e finalmente apenas 

em 8 de fevereiro de 2013, constitui-se a Comissão Executiva. A Comissão 

Organizadora, alicerçada na FAP, caracteriza-se por ser uma organização 

sem fins lucrativos de direito privado e de interesse público, o qual embora 

não possua despacho oficial, é comprovado este interesse, entre outros, pelo 

apoio financeiro do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) e da 

Câmara Municipal do Porto (CMP), através da empresa Porto Lazer. 

Com uma comissão organizadora muito nova e ainda numa fase inicial de 

criação de procedimentos e entendimentos, onde nem sequer ainda possuía 

uma comissão executiva formalizada, aquando do início do estágio 

profissionalizante, o facto de se ter determinado os objetivos, foi um primeiro 

grande passo, mas carecia de um maior entendimento da nossa parte, sobre 

a orgânica de toda a estrutura do evento. 

Após um melhor enquadramento do contexto onde nos estávamos a 

movimentar e tomada de consciência da sua volátil situação, pelo facto de se 

encontrarem três instituições que nunca trabalharam em conjunto na 

organização de um evento desportivo internacional, a iniciar e à procura de 

pontos de equilíbrio institucional para levar a bom porto esta iniciativa, 

procuramos ao longo de sete meses de estágio, aproveitar mas também criar, 

oportunidades para nos integrarmos e estabelecer uma convivência profícua 

e dinâmica, com as pessoas envolvidas nas diversas áreas da organização 

do 9º EUC Beach Volleyball 2013. 

Esta organização representa um passo em frente e importante da aposta das 

Instituições envolvidas no Desporto no Ensino Superior e será, certamente, 

um grande projeto a longo prazo que envolverá toda a cidade e toda a 

Academia do Porto. 
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Neste âmbito, é de salientar, que esta parceria também concorreu à 

organização do 7º World University Beach Volleyball Championship 2014 

tendo também lhes sido atribuída a organização, dando assim continuidade 

no ano a seguir à realização do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013. 

Focalizando a nossa atenção no 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013, 

pretende-se com a realização deste evento, para além de promover a prática 

do desporto no ensino superior, capitalizando a transversalidade de 

conhecimento das várias instituições de ensino, permitindo a aplicação 

prática de conhecimentos curriculares ao longo deste Campeonato 

Universitário. 

Tendo por base as informações fornecidas pelos membros da CO-EUC, um 

dos motivos que mais se salientou aquando da candidatura, tanto pelo lado 

dos proponentes como posteriormente pelos delegados EUSA incumbidos de 

selecionar as candidaturas, foi o facto de pela primeira vez, estar uma 

candidatura encabeçada por uma federação académica em parceria e apoio 

direto de duas Instituições de Ensino Superior. Como segundo ponto 

diferenciador, foi também o facto de as duas IES que fazem parte da parceria, 

uma ser Universidade e a outra ser um Instituto Politécnico, demonstrando 

que as habituais rivalidades institucionais entre estes dois ramos do Ensino 

Superior, trabalham em conjunto e em rede no Porto. Finalmente, o terceiro 

motivo salientado pela EUSA, foi a qualidade da candidatura. 

Podemos então concluir, que esta organização e seus parceiros, não serão 

apenas avaliados pela qualidade do evento e da organização, mas sim, 

também para ver se este tipo de parcerias é viável e operacional, estando por 

isso, muitas mais variáveis em jogo do que seria normal. 

Cada uma das IES parceiras ficaram responsáveis por determinadas áreas 

de atuação, as quais foram previamente definidas em conjunto por todos e 

posteriormente foram distribuídas pelos mesmos, de forma equitativa e que 

garantisse maiores possibilidades de obtenção de êxito, segundo o 

secretário-geral do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013 e Orientador de 

estágio. 
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A constituição final da Comissão Organizadora que estará em plenas funções 

no momento do evento, só ficou definida em dezembro de 2012, pelo motivo 

de ter havido eleições na FAP com mudanças na sua estrutura dirigente, 

tendo por isso, existido a saída e a entrada de dois novos elementos, mas 

sem qualquer repercussão nas áreas previamente definidas. 

Os parceiros e organizadores da competição, procederam à divulgação do 

evento através de vários meios de comunicação, mas essencialmente via 

internet, para voluntariado e para fazer parte integrante da Comissão 

Executiva, a qual ficou definida em fevereiro de 2013. O procedimento 

adotado foi a análise das candidaturas individuais à CE-EUC, posterior 

reunião com os responsáveis da CO-EUC da área a que os proponentes se 

candidatavam e após entrevista, eram analisados e distribuídos de forma o 

mais equitativa possível. 

A partir deste momento é que ficou efetivamente pronta e operacional, toda a 

estrutura organizativa do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013. 

 

2.1.1.  EUSA - European University Sports Association 

A European University Sports Association (EUSA) cf. Fig. 1, é a organização 

de cúpula onde estão filiadas as federações desportivas nacionais 

universitárias da Europa, a qual foi fundada em 1999 em Viena/Áustria por 25 

federações nacionais (inclui a FADU), com sede em Hannover/Alemanha 

(EUSA, 2013a). 

Na Assembleia Geral do ano seguinte, ficou acordado a introdução de 4 

novas federações e a realização dos European Universities Championships 

(campeonatos europeus) baseados nas equipas universitárias de cada País 

para iniciar em 2001 (EUSA, 2013a). 

É de salientar que no ano 2001 realizou-se em Portugal o primeiro EUC de 

Basquetebol na cidade de Aveiro, tendo-se também realizado em Belgrado o 

EUC de Voleibol. Neste mesmo ano e por causa do 11 de setembro, o 

primeiro Simpósio foi adiado. Em 2002 foi decidido pela assembleia geral, 
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organizar uma comissão de estudantes com o intuito de envolver mais os 

estudantes e foi aceite a CEDU/Espanha como 35º membro. Após ter sido 

introduzido em 2003 mais duas modalidades e de ter sido contratado o 

primeiro funcionário, em 2004 realizou-se pela primeira vez o EUC de 

Voleibol de Praia em Klagenfurt / Áustria, com a participação de 16 duplas 

masculinas e 11 duplas femininas, salientando a presença de uma equipa 

masculina da Universidade do Porto (EUSA, 2013a).  

 

Figura 1 - Logótipo da European University Sports Association 

 

Em 2010 comemorou-se em Viena o 10º aniversário da EUSA referente ao 

período 1999-2009, contando já com a presença de 3000 estudantes atletas 

nos 15 campeonatos da europa organizados, representando 417 

universidades de 37 países, já com uma organização e estatutos 

completamente diferentes, tendo também a sua sede mudado para Ljubljana 

/ Eslovénia, embora o seu domicílio fiscal se encontre na Suíça. 

No ano de 2011 realizou-se em Málaga / Espanha o 8º EUC Voleibol de Praia 

com a participação de 27 equipas masculinas e 14 equipas femininas, das 

quais salientamos o fantástico 3º lugar da equipa masculina do Instituto 

Politécnico do Porto e em contrapartida a pior classificação de sempre (13º 

lugar) das duas equipas femininas da U.Porto nos Campeonatos Europeus 

Universitários. 

Para além de todo o desenvolvimento verificado ao nível desportivo, também 

é de salientar o envolvimento da EUSA em programas como a Iniciativa 

Europeia Antidopagem (EADIn) e juntou-se também o Projeto de Prevenção 

da Violência Sexual no Desporto - Impulsos para um ambiente aberto, seguro 

e proliferação de sons desportivos saudáveis pela Europa. 

http://www.eusa.eu/
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Em 2012 realizaram-se em Córdova / Espanha os I EUSA GAMES (Jogos 

Europeus), com mais de 2500 estudantes atletas e 10 modalidades, entre as 

quais a modalidade de Voleibol de Praia (EUSA, 2012). Neste evento, 

estiveram presentes uma equipa feminina da U.Porto e uma equipa 

masculina do IPP. 

 

2.1.2. FADU - Federação Académica de Desporto Universitário 

A Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) cf. Fig.2, é uma 

Federação Desportiva que foca o desporto como uma ferramenta na 

formação e educação. Nasceu de um movimento de várias academias do 

País com o objetivo de dinamizar, incentivar e organizar o desporto no seio 

do Ensino Superior. Fundada a 2 de março de 1990, está dotada de Utilidade 

Pública Desportiva desde do ano de 1995, tendo crescido ao longo destes 

anos, quer ao nível de atividades organizadas, quer ao nível de número de 

participantes, sendo considerada hoje em dia como uma das maiores 

federações desportivas do nosso País (FADU, 2013). 

Sendo uma Federação multidesportiva, com a missão de organizar o 

desporto universitário em toda a sua dimensão - desportiva, educativa e 

social - pretende através das várias atividades fomentar a competição, o 

convívio e intercâmbio de estudantes das várias instituições de ensino 

superior dentro e fora de Portugal. Pretende ainda, incentivar o espírito 

competitivo, de equipa e fair play induzindo hábitos de vida saudáveis na 

comunidade académica (FADU, 2013). Tem cada vez mais procurado alargar 

a sua oferta através da promoção de projetos e organização de atividades no 

domínio do desporto recreativo e informal. 

 

Figura 2 - Logótipo da Federação Académica do Desporto Universitário 
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Tem atualmente cerca de 8000 praticantes filiados divididos por 37 

modalidades coletivas e individuais, envolvendo mais de 100 clubes e 420 

equipas. Organiza anualmente mais de 50 Campeonatos Nacionais 

Universitários e 20 regionais e atribui oficialmente 200 títulos nacionais 

universitários, culminando com a organização da Gala do Desporto 

Universitário. 

Ao longo da sua existência, a FADU tem procurado conquistar credibilidade a 

nível nacional e internacional. Prova disso mesmo é a participação da FADU 

como membro associado no Comité Olímpico de Portugal (COP), na 

Confederação de Desporto de Portugal (CDP), no Comité Paralímpico de 

Portugal (CPP), no Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e nas instituições 

internacionais, nomeadamente, na Associação Europeia do Desporto 

Universitário (EUSA) e na Federação Internacional do Desporto Universitário 

(FISU). 

Sublinhe-se ainda que desde 1996 Portugal tem sido palco de realização de 

grandes eventos internacionais universitários. Através da FADU as entidades 

internacionais reconhecem uma grande capacidade e qualidade organizativa 

demonstrada pelas Associações de Estudantes/Académicas e instituições de 

Ensino Superior. Prova disso são os últimos 16 anos em que totaliza a 

organização de 5 Campeonatos Mundiais Universitários, 9 Campeonatos 

Europeus Universitários, do FISU Fórum 2004 (em pleno Ano Europeu da 

Educação pelo Desporto) e do EUSA Simpósio 2005 (no âmbito das 

comemorações do Ano internacional do Desporto e da Educação Física). Até 

2014 estão agendados mais 4 Campeonatos do Mundo e 2 Campeonatos 

Europeus Universitários (FADU, 2013).  

 

2.1.3. FAP - Federação Académica do Porto 

A Federação Académica do Porto (FAP) cf. Fig.3, foi fundada em 1989, 

surgindo como interlocutor representativo da maior Academia do país. Com a 

criação da FAP assiste-se a uma nova fase na evolução do movimento 

associativo: a Federação Académica do Porto assume-se como organismo 
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coordenador do movimento estudantil, criando os meios para a união das 

diversas associações. O movimento associativo do Porto ampliou-se, gerou 

efeitos dinâmicos e conduziu a um contato associativo regular e definido de 

forma extremamente positiva para a melhoria qualitativa do ensino Superior e 

da Sociedade (FAP, 2013).  

Esta instituição, com 22 anos de existência, é constituída por 27 

Associações, fiéis depositárias dos interesses dos seus estudantes, que são 

mais 60 000.  

Atuando em três áreas específicas (académica, política e social) a FAP 

representa os quatro subsistemas de Ensino Superior existentes em Portugal: 

Universitário Público, Politécnico Público, Ensino Particular e Cooperativo e 

Ensino Concordatário (FAP, 2013). 

 

Figura 3 - Logótipo da Federação Académica do Porto 

 

Enquanto agente político, a FAP sempre procurou, de forma séria e 

responsável, salvaguardar os interesses daqueles que representa. Prova 

disso é o incansável trabalho que ao longo dos anos esta Federação tem 

desenvolvido de modo a conduzir o nosso Ensino Superior Português a uma 

qualidade, essa sim, de nível superior. 

Enquanto promotora de inúmeras atividades culturais e desportivas, a FAP 

assume-se como um polo dinamizador da vida da Academia do Porto mas 

também da própria Cidade do Porto e da sua Área Metropolitana. As 

dificuldades levantadas pela inexistência de um verdadeiro polo universitário 

que conduzem a uma desarticulação das Instituições de Ensino Superior, 

tornam as atividades culturais e desportivas como o ponto de ligação da 

Cidade à Academia. Fruto desse trabalho de muitos anos, podemos hoje 
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dizer que a Cidade e a sua Área Metropolitana e a Academia são já duas 

realidades unidas por um laço muito especial (FAP, 2013). 

A sede da Federação Académica do Porto situou-se inicialmente na Rua 

Miguel Bombarda, em edifício cedido pela Reitoria da Universidade do Porto, 

tendo-se transferido no ano de 1997 para instalações próprias. A sede da 

Federação Académica do Porto situa-se atualmente na Rua do Campo 

Alegre, 627, integrado num dos principais pólos Universitários da Cidade e da 

Academia. Motivo de orgulho para todos nós, a sede da Federação nasceu 

de um concurso promovido para estudantes de Arquitetura. Espelho de um 

movimento associativo que se quer dinâmico e interativo é um espaço de 

trabalho, convívio e de aproximação aos estudantes. 

 

2.1.4. IPP - Instituto Politécnico do Porto 

O Instituto Politécnico do Porto (IPP) cf. Fig.4 iniciou a sua atividade em 1985, 

sendo uma Instituição Pública de Ensino Superior Politécnico que se assume 

como comunidade socialmente responsável, que procura a excelência na 

formação de cidadãos de elevada competência profissional, científica, técnica 

e artística, numa ampla diversidade de perfis de qualificação, no 

desenvolvimento da investigação e transferência aplicada de tecnologia e de 

conhecimento, na criação e difusão da cultura e no compromisso com o 

desenvolvimento sustentável da região em que se insere, num quadro de 

referência internacional. 

A sua oferta formativa reflete esta diversidade, permitindo a realização 

da vocação e do potencial de cada estudante que frequenta um dos inúmeros 

cursos em áreas que abrangem os diversos campos da Ciência e Tecnologia, 

da Engenharia, à Gestão, à Saúde, à Música ou à Educação. Atualmente, 

mais de 18 mil estudantes frequentam as Escolas do Politécnico do Porto, 

localizadas em 6 cidades do distrito do Porto: Porto, Matosinhos, Póvoa de 

Varzim, Vila do Conde, Felgueiras e Vila Nova de Gaia 
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Figura 4 - Logótipos do Instituto Politécnico do Porto e do Centro Desportivo do IPP. 

 

O Centro Desportivo do Instituto Politécnico do Porto, iniciou a sua 

atividade no ano de 2000, após conclusão da construção do Pavilhão 

Desportivo. Nessa época, então designado por departamento desportivo, que 

coordenava toda a atividade desportiva no meio da comunidade académica 

do Politécnico do Porto 

O IPP como instituição de referência no panorama educativo, reconhece 

o desporto, à semelhança das artes, literatura e ciência, como uma das 

atividades que completam e engradecem a existência humana e, 

naturalmente, contribuem para uma melhor e mais completa formação 

académica. 

Nesse sentido, promove a prática desportiva junto da sua comunidade, 

seja com suas instalações desportivas, seja com as mais diversas atividades 

que dinamiza, ou ainda através do apoio permanente do seu Centro 

Desportivo a todos os estudantes desportistas. Este incentivo à participação 

desportiva da sua comunidade está plenamente consagrado no Estatuto de 

Estudante-Atleta IPP e nas respetivas Bolsa de Mérito Desportivo Nacional e 

Internacional. 

O Centro Desportivo oferece à comunidade académica, e comunidade 

em geral um conjunto de instalações desportivas de qualidade, pavilhão 

desportivo, campo exterior sintético e campo de voleibol de praia, nas quais 

se podem praticar as mais diversas modalidades desportivas no âmbito da 

recreação e de competição, segundo informações obtidas junto do 

coordenador do CDE e membro da CO-EUC, Prof António Cardoso. 
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Como se observa pelo organigrama cf. Fig.5, em função da hierarquia do 

Centro Desportivo, temos no topo a Presidente do IPP – Dra. Rosário 

Gambôa e o Coordenador do CDE – Prof. António Cardoso. 

 

Figura 5 - Organigrama do Centro Desportivo do IPP. 

 

Na base do organigrama surgem quatro áreas principais de intervenção, 

constituídas por equipas de trabalho técnico e operacional que desenvolvem 

todas as atividades nos departamentos referidos. 

No que diz respeito à área de administrativa e financeira esta é orientada por 

um técnico que supervisiona e executa todos os procedimentos necessários 

às aquisições de equipamentos e materiais, bem como o controle das 

receitas provenientes da cedência de instalações desportivas à comunidade.  
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A área de desporto, lazer e recreação assegura o apoio à escola de ténis no 

que se refere a toda a logística de inscrições e planeamento de horários, uma 

vez que o enquadramento técnico é da responsabilidade da Federação 

portuguesa de Ténis. Proporciona igualmente todo o apoio às associações de 

estudantes das Escolas do IPP na organização de torneios ou outro tipo de 

eventos.  

Na área de desporto de competição o Centro Desportivo trata de todos os 

formalismos necessários (inscrições na FAP, na FADU, realização de 

exames médico desportivos, deslocações, transportes) para que as equipas 

de competição representativas do IPP tenham todas as condições para uma 

prestação competitiva condigna nas competições universitárias.  

Na área operacional está incluído, para além dos técnicos de desporto, três 

assistentes operacionais que tratam de todos os aspetos ligados com a 

higiene e limpeza das instalações, bem como a participação no apoio ao 

normal desenvolvimento das atividades diárias previamente programadas. 

 

2.1.5. U.Porto - Universidade do Porto 

A já centenária Universidade do Porto cf. Fig. 6, é constituída formalmente 

em 22 de março de 1911, logo após a implantação da República em Portugal 

(U.Porto, 2012).  

Contudo as suas raízes, remontam a 1762, com a criação da Aula de Náutica 

por D. José I e as suas sucessoras (Aula de Debuxo e Desenho, criada em 

1779; Academia Real da Marinha e Comércio, em 1803; Academia 

Politécnica, em 1837) que serão as responsáveis pela formação dos quadros 

portuenses ao longo do séc. XVIII e XIX, dando resposta às necessidades de 

pessoal qualificado na área naval, no comércio, na indústria e nas artes. Em 

1825 é fundada a Real Escola de Cirurgia, que, transformada em 1836 em 

Escola Médico-Cirúrgica, será o outro vetor de formação da U.Porto.  

A U.Porto numa primeira fase surge estruturada em duas faculdades 

(Ciências e Medicina), mas assiste-se ao longo de todo o séc. XX a uma 

diversificação de saberes e autonomização de escolas. Durante a 1.ª 

http://centenario.up.pt/
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República, surgirá em 1915 a Faculdade Técnica (rebatizada em 1926 de 

Faculdade de Engenharia), em 1919 a Faculdade de Letras, em 1925 a 

Faculdade de Farmácia. Por causa do regime autoritário militar de 28 de Maio 

de 1926 a Faculdade de Letras é novamente restaurada em 1961 e apenas a 

Faculdade de Economia será verdadeiramente criada em 1953 durante este 

período (U.Porto, 2012). 

 

Figura 6 - Logótipos da Universidade do Porto e do Gabinete de Apoio ao Desporto 

 

Com a chegada da Revolução do 25 de abril de 1974 e até ao fim do século, 

a U.Porto entrará finalmente em expansão. Às seis faculdades existentes 

juntaram-se mais oito: Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (1975), 

Faculdade de Desporto (1975), Faculdade de Psicologia e de Ciências da 

Educação (1977), Faculdade de Arquitetura (1979), Faculdade de Medicina 

Dentária (1989), Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação (1992), 

Faculdade de Belas Artes (1992) e Faculdade de Direito (1994). Em 1988 é 

criada uma escola de pós-graduação, a Escola de Gestão do Porto, cuja 

designação passou a ser Escola de Negócios da Universidade do Porto a 

partir de 2008. 

Esta evolução define a Universidade do Porto como a maior instituição de 

ensino e investigação científica de Portugal, albergando cerca de 31.749 

estudantes, 2.422 professores e investigadores e 1.649 funcionários não 

docentes. 

Ao conjunto das atuais catorze faculdades e uma Business School, a 

Universidade do Porto cf. Fig. 7, também possui 60 unidades de investigação, 

sendo responsável por mais de 20% dos artigos científicos portugueses 

indexados anualmente na ISI Web of Science, o que a torna no maior 

produtor de Ciência em Portugal, possuindo também, alguns dos centros de 
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investigação mais produtivos e internacionalmente reconhecidos centros 

portugueses de I&D. 

As unidades de ensino e investigação estão distribuídas por três polos 

universitários localizados na cidade do Porto, oferecendo uma excecional 

variedade de cursos (273) que abrangem todos os níveis de ensino superior 

e todas as grandes áreas do conhecimento. Na verdade, com mais de 624 

programas de formação (das licenciaturas aos doutoramentos, passando pela 

educação contínua), a Universidade do Porto possui soluções de ensino para 

todos os públicos. 

Com um corpo docente de qualificação de excelência (76% dos docentes e 

investigadores ETI são doutorados) garante a elevada qualidade da formação 

da Universidade do Porto, que a torna na universidade portuguesa mais 

procurada pelos candidatos ao Ensino Superior e a preferida dos estudantes 

com as mais altas classificações escolares. Todos os anos, mais de 2.822 

estudantes estrangeiros de aproximadamente 103 países, escolhem a 

Universidade do Porto para completar a sua formação superior. 

Nos últimos anos, a U.Porto tem apostado na valorização económica das 

suas atividades de investigação e recentes parcerias com algumas das 

maiores empresas nacionais já resultaram em diversas inovações com 

sucesso comprovado em mercados nacionais e internacionais (U.Porto, 

2012). 
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Figura 7 – Organigrama da Universidade do Porto e dos Serviços da Ação Social 

 

Os Serviços de Ação Social da Universidade do Porto (SASUP), são um 

Serviço Autónomo da Universidade do Porto cf. Fig. 7, dotado de autonomia 

administrativa e financeira, cabendo-lhe executar as políticas de ação social, 

tendo em vista promover a concessão de apoios, benefícios e serviços nela 

compreendida, de modo a garantir aos estudantes o acesso à Universidade 

do Porto (U.Porto) e uma frequência bem-sucedida, com discriminação 

positiva dos estudantes economicamente carenciados com adequado 

aproveitamento escolar. 

Como Serviço de Ação Social (SAS) da maior Universidade do país, 

pretende-se o seu reconhecimento como uma referência nacional em 
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qualidade, eficiência e eficácia na prestação de serviços à comunidade 

universitária. 

Os Órgãos de gestão dos SAS são: o Conselho de Ação Social, o Conselho 

Executivo e o Diretor dos SAS - Dr. João Carvalho. 

A estrutura orgânica dos SAS está definida no Regulamento orgânico e 

compreende os seguintes departamentos e serviços: 

Departamento Administrativo e Financeiro e Patrimonial, que integra o 

Serviço de Gestão de Recursos Humanos; Serviço de Gestão e Conservação 

do Património; Serviço de Gestão Financeira e Patrimonial; Serviço de 

Contratação Aprovisionamento e Transportes e o Gabinete Tecnologias, 

Informação e Comunicação. 

Departamento de Apoio ao Estudante, que integra os Serviços de 

Alimentação; Os Serviços de Alojamento e o Gabinete de Bolsas de Estudo. 

Departamento de Integração Académica Saúde e Desporto (DIASD), que 

integra o Serviço de Integração Académica e Bem-Estar; o Gabinete de 

Apoio Médico e Psicológico e o Gabinete de Apoio ao Desporto (GADUP). 

Sem desprimor dos dois primeiros departamentos, o Departamento de 

Integração Académica, Saúde e Desporto tem como missão a promoção de 

atividades e serviços com vista ao bem-estar, à saúde, à prática desportiva e 

à plena integração de todos os membros da comunidade académica, 

compreendendo os seguintes serviços: 

a) Serviço de Integração Académica e Bem-Estar; 

b) Gabinete de Apoio Médico e Psicológico; 

c) Gabinete de Apoio ao Desporto da Universidade do Porto. 

 

O primeiro Centro Universitário do Porto (CUP) foi criado em 18 de fevereiro 

de 1942, tendo sido convertido no Centro Desportivo Universitário do Porto 

(CDUP) em 29 de novembro de 1949, permanecendo sob alçada da 

Universidade do Porto até 2004. 
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O Gabinete de Atividades Desportivas da Universidade do Porto (GADUP) 

iniciou a sua atividade em 1 de setembro de 2004 com um técnico superior, 

tendo o seu impulso ocorrido em 2 de novembro de 2004 com a entrada de 

mais um técnico superior, 2 assistentes administrativos e 1 assistente 

operacional, coadjuvados por técnicos desportivos contratados em regime de 

prestação de serviços. 

“A criação do Gabinete de Atividades Desportivas da UP, GADUP, como 

organismo diretor do desporto universitário, é um marco das novas 

orientações em vigor. O nosso compromisso vai no sentido de rever 

prioridades de um modo regular, em permanente diálogo com o movimento 

associativo e, deste modo, afirmar a qualidade do novo serviço desportivo 

prestado à comunidade académica. Sobretudo pretendemos ver alargado o 

número de estudantes e de funcionários envolvidos com a prática sistemática 

da atividade física. Deseja-se principalmente que os membros da UP se 

tornem mais ativos do ponto de vista físico e gratificados por pertencerem a 

esta comunidade. (...)" (Janeira, 2009). 

Com a homologação dos novos Estatutos da Universidade em 14 de maio de 

2009 o GADUP foi inserido dentro do Departamento de Integração 

Académica, Saúde e Desporto (DIASD) orientação direta do Diretor de 

Departamento - Dr. Sotero Martins tendo sido no entanto, rebatizado de 

Gabinete de Apoio ao Desporto da Universidade do Porto, mantendo assim a 

mesma sigla (GADUP) e sob responsabilidade do Diretor GADUP – Mestre 

Bruno Almeida e posterior Diretor do CDUP-UP. 

O GADUP desde a sua génese, continua a manter como missão a 

organização e gestão do desporto universitário, promovendo a prática 

sistemática de atividades físicas e a representação desportiva da U.Porto, 

através da participação de equipas, em competições nacionais e 

internacionais. 

A Unidade de Gestão e Organização de Atividades Desportivas desenvolve 

atividades em 3 áreas distintas: 

 Atividades pontuais 
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 Atividades sistemáticas 

 Atividades de representação 

Como momento mais significativo das centenas de atividades pontuais 

desenvolvidas ao longo dos últimos oito anos, destaca-se a organização do 

primeiro evento internacional de Desporto Universitário pela U.Porto, o IV 

Campeonato Mundial Universitário de Rugby Sevens realizado em 2010, que 

foi considerado pela Federação Internacional do Desporto Universitário 

(FISU) como um mundial modelo a nível organizativo. 

O GADUP, através do Programa Fitness na Universidade do Porto, que 

funciona nas instalações da Faculdade de Desporto, disponibiliza dezenas de 

modalidades de lazer, proporcionando por ano a cerca de 2000 utentes, uma 

prática desportiva regular, num meio favorecido, com qualidade técnica e a 

valores acessíveis. Esta atividade sistemática encontra-se em pleno 

desenvolvimento e pretende-se alargar/duplicar nos outros polos da 

Universidade. 

A construção de equipas representativas da U.Porto, permitiu que nos últimos 

cinco anos a Universidade do Porto se tornasse líder incontestável como 

Instituição de Ensino Superior (IES) que obtém maior número de medalhas 

nos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU), tendo atingido no ano 

letivo 2011/2012 o recorde de 140 medalhas. A sua projeção desportiva 

ultrapassou fronteiras tendo os seus estudantes atletas já alcançado vários 

pódios europeus. 

A Unidade de Gestão de Instalações Desportivas orienta todos os 

pressupostos técnicos inerentes às diferentes instalações sob sua 

responsabilidade direta ou indireta a saber: 

 Espaços Desportivos da Faculdade de Desporto (indireta); 

 Pavilhão Desportivo Luís Falcão; 

 Instalações Administrativas onde se situa o gabinete; 

 Complexo Desportivo da Boa Hora 

 Estádio Universitário 
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Contudo, com o acordo verificado entre a U.Porto e o CDUP em 02 de 

novembro de 2012, com a sua aprovação em Conselho Geral da 

Universidade do Porto em 07 de dezembro de 2012 e com a publicação dos 

novos Estatutos do Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP-UP) 

em Diário da República em 04 de fevereiro de 2013, este serviço autónomo 

circum-escolar da U.Porto dará continuidade ao passado e tradições do 

CDUP - Centro Desportivo Universitário do Porto.  

Contudo, só recentemente por despacho do Sr. Reitor a 2 de abril de 2013, é 

que foi designado o Diretor do CDUP-UP – Mestre Bruno Almeida, carecendo 

ainda a constituição do Conselho Executivo bem como a eleição da nova 

direção do CDUP-AD. Por estas razões, é que apresentamos a fig. 8 como 

organigrama previsto, pois também terá que ser a termo definido os 

departamentos da estrutura CDUP-UP. 

 

 

Figura 8 - Organigrama do Centro de Desporto da Universidade do Porto (CDUP-UP) 
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A eventual conclusão de que existiu uma maior explanação no que concerne 

à Universidade do Porto em relação às restantes instituições, não carece de 

conclusões de favoritismos ou desrespeito, mas por nos encontrarmos a 

fazer o 2º Ciclo de estudos em Gestão Desportiva na FADEUP. 

 

2.2. Estrutura Organizativa do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013 

A estrutura organizativa de um evento desportivo consiste na definição das 

tarefas e a quem estas devem ser atribuídas. Segundo Mintzberg (1995), a 

estrutura de uma organização pode ser definida simplesmente como o total 

da soma dos meios utilizados para dividir o trabalho em tarefas distintas e em 

seguida assegurar a necessária coordenação entre as mesmas. 

De referir que este evento é apadrinhado pelo atleta olímpico português 

Miguel Maia, o qual possui um currículo invejável, sendo uma referência 

nacional e internacional nesta modalidade (EUCBV2013, 2012). 

Antes de passarmos às linhas gerais e funções a desempenhar pela 

comissão organizadora e executiva 9º EUC Beach Volleyball, efetuaremos 

uma pequena síntese da candidatura. 

O evento está estruturado em seis fases que vai do planeamento estratégico 

até ao relatório, passando pela sponsorização; comunicação; montagem; 

início e final dos campeonatos (EUCBV2013, 2012).  

Tal como foi referenciado anteriormente, a equipa organizadora do evento é 

constituída por elementos de três IES, tendo como grande objetivo fazer 

deste europeu o melhor e mais participado de todos; obter o reconhecimento 

das suas próprias instituições com as organizações desportivas 

internacionais universitárias, pois são estruturas que se encontram na 

vanguarda do ensino; e contribuir para as suas próprias projeções 

internacionais. 

No âmbito da promoção e divulgação do evento foi traçado um plano, que 

consistiu na participação em conferências e eventos desportivos 

internacionais, onde se realizaram apresentações do evento e as primeiras 
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ações da campanha “I LIKE”. Do plano fazem parte as seguintes iniciativas: 

·  De 12 a 23 julho de 2012 – EUSA GAMES – Córdova, Espanha 

·  De 10 a 16 setembro de 2012 – 6º WUC Beach Volleyball – Maceió, 

Brasil 

·  De 20 a 22 outubro de 2012 – Assembleia Geral da EUSA – Maribor, 

Eslovénia 

·  De 7 a 10 novembro de 2012 – Conferência da ENAS – Lisboa, 

Portugal 

·  De 15 a 17 março de 2013 – Assembleia Geral da EUSA – Funchal, 

Portugal 

·   De 6 a 17 julho de 2013 – Universíadas de Verão – Kazan, Rússia 

Para além das participações em eventos internacionais, o planeamento 

também incluía a participação nas competições da FADU (EUCBV2013, 

2012). 

Sendo este um evento internacional foi necessário assegurar a colaboração e 

participação do poder central através do IPDJ, das forças da cidade do Porto 

através da CMP para levar a efeito o evento, sem descurar desde inicio o 

apoio necessário da FPV e alguns apoios (sponsorização), para as áreas do 

transporte (Cardan) e alojamento/alimentação (Hotel Holiday INN Express – 

Exponor Porto) (EUCBV2013, 2012). 

Como ponto crucial e decisivo na candidatura, o projeto financeiro prevê 

receitas no valor de 172.000€, obtidos: 41,86% pelos participantes; 14.53% 

financiamento público (CMP e Porto Lazer); 43.60% financiamento pelas 

instituições que fazem parte da comissão organizadora (FAP, U.Porto e IPP) 

(EUCBV2013, 2012). 

 

2.2.1. Comissão Organizadora 

Esta comissão é formada por pessoas responsáveis pelas instituições que 

partilham a organização deste campeonato. As suas funções correspondem 

ao planeamento, financiamento, execução e supervisão do plano de ação, 
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providenciar e gerir as comodidades necessárias para o evento (transportes, 

alojamento, instalações desportivas, alimentação, entre outras), colaborar 

com distintas organizações, nomeadamente, organizações governamentais, 

locais e internacionais e, por último, administrar todos os projetos que 

concorrem para os objetivos do projeto. 

 

Desta forma, a comissão desta prova internacional é a seguinte: 

 Presidente – Ruben Alves – representando a FAP 

Diretor geral do campeonato, relações institucionais e os media 

 

 Secretário-Geral – Nuno Daniel Vieira – Gestor Desportivo Contratado 

 Coordenador geral do evento, comunicação, imagem, recursos 

humanos e instalações 

 

 Vice-Presidente – Nuno Loureiro – representando a FAP 

 Gestão dos recursos financeiros, atividades sociais e culturais e 

cerimónias 

 Vice-Presidente – Bruno Almeida – Diretor do CDUP-UP 

 Relações internacionais, promoção, secretariado e serviço médico 

 Vice-Presidente – António Cardoso – Diretor do CDE do IPP 

 Voluntariado, projetos herdados e área técnica. 

 Vice-Presidente – Ana Filipa Godinho – representando a FADU. 

 Representante da FADU junto da organização local. 

 

2.2.2. Comissão Executiva 

A comissão executiva é formada por pessoas responsáveis pelas diversas 

áreas de desenvolvimento do evento. São estes elementos que 

operacionalizam as ideias e são capazes de conseguir a realização eficaz e 

real do acontecimento de forma direta.  

Para este europeu universitário estão delineadas as seguintes áreas: 

 Serviços médicos e controlo antidoping: Dr. Carlos Magalhães e Sara 

Bastos. 
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 Área técnica: Daniel Lacerda e Rui Pinto. 

 Área das instalações desportivas: Leonel Boaventura 

 Alojamento e alimentação: Miguel Monteiro 

 Acreditação: José Castro 

 Tecnologias: Nuno Loureiro 

 Transportes: Miguel Moreira 

 Voluntariado: Sara Bastos 

 Protocolo, atividades culturais e sociais e cerimónias: Marta Nunes. 

 

2.3. Responsabilidades acometidas ao Estagiário 

Como se pode constatar, o estagiário ficou responsável pela área do 

alojamento e pela área dos serviços alimentares na CE-EUC. Para além 

destas duas áreas, o mesmo participou ativamente na promoção e 

divulgação do evento. 

 

2.3.1. Alojamento  

O alojamento nos eventos desportivos pode ser um dos fatores com maior 

peso em termos económicos, principalmente se a capacidade hoteleira 

instalada obrigar à construção de novas estruturas (Sarmento et al., 2011a). 

Apesar do evento não necessitar de novas unidades hoteleiras para 

alojamento, sempre que exista uma dormida numa instalação hoteleira 

devido à participação num evento desportivo, é evidente que se cria um 

impacto económico e, nesse sentido, não podemos falar apenas nos hotéis 

de cinco estrelas mas sim em todos os meios disponíveis para albergar todos 

os turistas desportivos, sejam eles para acompanhar ou participar nos 

grandes, médios e pequenos eventos.  

Quando estamos para escolher uma unidade hoteleira para hospedar os 

participantes, devemos ter em consideração algumas características, como 

por exemplo, a qualidade e o conforto que oferecem, as condições de 

descanso e privacidade, as condições higiénicas e de acondicionamento 

climatérico, assim como, as acessibilidades e localização. 
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2.3.2. Alimentação  

A alimentação, outra área de intervenção que está sob nossa égide, 

corresponde a uma necessidade básica de qualquer evento desportivo, 

porque quem organiza terá de arcar com as despesas decorrentes da 

alimentação de um conjunto por vezes muito alargado de agentes 

intervenientes. Por outro lado, se o nosso evento conseguir trazer uma 

aglomeração de pessoas cria oportunidade de negócio, o que em muitas 

situações acaba por se tornar numa importante fonte de equilíbrio financeiro 

(Sarmento et al., 2011a). 

Segundo os mesmos autores, neste aspeto a dimensão do acontecimento 

condiciona o tipo de soluções disponíveis que mais uma vez podem ir desde 

a responsabilidade individual, à partilha e troca, ou confeção autónoma por 

equipas profissionais ou ainda pela contratação de empresas de “catering” 

altamente especializadas. 

A satisfação dos clientes, que neste caso são atletas, árbitros, juízes, 

dirigentes, voluntários e colaboradores, é crucial para qualquer organização. 

Assim, quando estamos a gerir esta área devemos garantir uma flexibilidade 

nos horários de funcionamento para que todos os intervenientes usufruam da 

sua refeição de forma descontraída, quantidade e qualidade dos produtos 

disponíveis, higiene no tratamento dos mesmos e a diversidade. Nesta última 

característica, temos de ter em consideração os hábitos culturais dos 

diversos países e as dietas alimentares que os atletas habitualmente estão 

sujeitos. 

 

2.3.3. Promoção  

Sarmento (2010 cit. por Santos 2011) aponta que os eventos desportivos 

possuem todas as necessidades gerais de qualquer evento, contudo são 

acrescidos de um conjunto particular de especificidades. O autor ainda 

evidencia que existe uma interface entre quem o idealiza, o produz e o 

consume, de forma direta ou indireta 
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Os eventos desportivos como estratégia de marketing têm como meta 

alcançar determinados objetivos, sejam eles atrair mais turistas e assim 

contribuir para o crescimento económico da região em causa, propagar a 

imagem do local para a população que o consome ou até mesmo fortificar 

uma marca ou produto no mercado (DaCosta, 2008; Poynter, 2006; Preuss, 

2005; Preuss, 2007). 

Para Derzi (2005), o marketing desportivo diferencia-se do tradicional porque 

faz do consumidor um objeto a alcançar, permite a possibilidade deste 

participar ativamente no mercado e apresenta-se de forma rápida e direta ao 

consumidor.  

As opiniões sobre os objetivos do marketing desportivo são diversas, mas, 

todos sublinham os parâmetros bastante similares. Recorrendo a Poit (2006), 

enumeramos os principais do marketing desportivo: 

i. Fortalecer a imagem; 

ii. Fortalecer a marca (empresa ou produto); 

iii. Garantir o retorno espontâneo dos media; 

iv. Conquistar e manter o mercado; 

v. Servir como ferramenta de comunicação; 

vi. Agregar valores à marca e ou imagem; 

vii. Aumentar o reconhecimento público; 

viii. Conferir credibilidade à marca e ou imagem. 

 

Contudo, para seguir estes objetivos a forma das organizações o 

operacionalizarem foi denominado de marketing estratégico. Pois, de acordo 

com Correia (2001), “o ideal é um marketing de eventos que seja acima de 

tudo um marketing estratégico, onde a troca tem de ser obrigatoriamente 

contextualizada antes de ser operacionalizada”.  

  

Na perspetiva dos autores, Allen et al. (2002), o planeamento do marketing 

estratégico de um evento desportivo não existe em separado dos objetivos e 

estratégias. Assim, este deve incorporar as seguintes etapas: 

i. Definir a missão do evento. 

ii. Efetuar uma análise cuidadosa da situação. 
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iii. Efetuar decisões estratégicas  

iv. Estabelecer os objetivos de marketing 

v. Definir planos de ação 

vi. Monitorizar 

vii. Efetuar a emissão de feedback. 

Como afirma Embaixador (2010), é fundamental para a efetivação do 

marketing estratégico de um evento desportivo, ter o controlo das diversas 

etapas do planeamento que permitirão a retroação constante de todo o 

processo. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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As instituições de ensino superior (IES) subjacentes à organização do 9º 

EUC Beach Volleyball – Porto 2013, implícitas na CO-EUC como membros 

organizadores, assumem uma serie de funções e de responsabilidades, que 

pretendem não só desenvolver a modalidade em causa através da 

participação dos seus atletas e entidades que os tutelam nas diferentes 

instituições e países; mas também possuem têm a especificidade mostrar 

através do desporto e dos feitos da sua comunidade estudantil, a excelência 

da sua IES e/ou estudantes que representam; pelo que poderíamos 

apresentar eventualmente este relatório com outro tipo de abordagem. 

No entanto, optamos por fazer uma exposição na perspetiva simples do 

estagiário, refletindo sobre as situações que presenciou e sobre o que 

realizou, fundamentado na revisão bibliográfica. Posteriormente realiza uma 

reflexão crítica sobre toda a sua experiência ao longo do período de tempo 

em causa e apresenta um conjunto de conclusões. 

Assim, optamos por definir alguns conceitos sobre o desporto universitário, 

eventos desportivos com as suas etapas, impactos e legislação; como meio 

introdutório para a apresentação da pratica profissional, pelo que passamos a 

expor. 

 

3.1. Desporto Universitário 

Em Portugal, o desporto universitário (DU), começa a ter expressão nos anos 

50 e era dirigido pela Inspeção do Desporto Universitário da Mocidade 

Portuguesa, passando mais tarde por outros departamentos do Ministério da 

Educação. Em 1973, o Decreto-Lei 82/73, de 3 de março, coloca o desporto 

universitário e escolar sob alçada da Direção Geral da Educação Física e dos 

Desportos. Em 1997, este passa para a responsabilidade da Direção Geral 

do Ensino Superior. Entretanto em 1990, por iniciativa das associações de 

estudantes, cria-se a Federação Académica de Desporto Universitário. 

Também neste ano é aprovado a nova Lei de Bases do Sistema Desportivo 

com o objetivo fundamental de “promover e orientar a generalização da 

prática desportiva” no território nacional. 
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Atualmente, a Lei 5/2007, de 16 de janeiro, Lei de bases da atividade física e 

do desporto, no n.º 3 do artigo 28º (estabelecimentos de ensino) refere que 

“as instituições de ensino superior definem os princípios reguladores da 

prática desportiva das respetivas comunidades, reconhecendo-se a 

relevância do associativismo estudantil e das respetivas estruturas dirigentes 

em sede de organização e desenvolvimento da prática de desporto neste 

âmbito”. 

Desta forma, e continuando na linha de pensamento de Parente (2011), 

constatamos que o enquadramento da legislação para o desporto em 

Portugal aliado ao quadro de autonomia dos estabelecimentos de ensino 

superior no âmbito do Regime Jurídico dos Estabelecimentos de Ensino 

Superior (Lei 62/2007, de 10 de setembro), dado pelo artigo 11º e das 

competências dos serviços responsáveis pela ação social escolar e outros 

apoios educativos, através do artigo 20º, nomeadamente às atividades 

culturais e desportivas, confere às estruturas dirigentes da Universidade e 

Institutos Politécnicos a definição das políticas e programas a implementar 

neste sector em cada um destes estabelecimentos. 

Preocupado com o enquadramento do desporto universitário nas instituições 

de ensino superior, o Conselho Nacional de Reitores das Universidades 

(CRUP), criado pelo Decreto-Lei nº 107/79, de 2 de maio, elaborou em 10 de 

janeiro de 1997 um documento “Desporto na Universidade – por um novo 

conceito do desporto na Universidade”, que na perspetiva de (Pires, 2002) é 

documento que aponta essencialmente três direções: 

1. Autonomia de cada universidade na definição das estratégias 

globais a seguir; 

2. Responsabilidade das universidades no apoio em termos das 

instalações, recursos financeiros e enquadramento técnico. 

3. Liberdade dos órgãos dos estudantes na elaboração e 

implementação das políticas de intervenção. 

Este documento e estas recomendações, por incrível que pareçam são 

bastante atuais e demonstram uma clara vontade do CRUP em que o 
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Desporto na Universidade seja encarado e assumido como um vetor 

importante e fundamental na formação dos estudantes do ensino superior.  

Sarmento (2002a) considera que as instituições de ensino superior não 

conseguem responder com a qualidade desejada às necessidades dos 

estudantes, sustentando-se em duas premissas fundamentais: 

1. Dificuldade na conciliação dos horários letivos, em norma, muito 

pesados e construídos de acordo com interesse exclusivo do corpo 

docente. 

2. O número de instalações desportivas não é suficiente para a procura 

da prática desportiva, sendo ainda o seu estado de manutenção muito 

precário. 

Renson (1999) considera a existência de três grandes períodos do Desporto 

Universitário. O primeiro dá-se entre o século XIII e o século XVIII, com os 

estudantes a praticarem alguns jogos desde a fundação das universidades. O 

segundo período situa-se entre o século XIX até à primeira grande guerra 

mundial, em que o desporto aparece na Grã-Bretanha primeiro nas escolas e 

depois nas universidades inspirado na ideia do amadorismo que levaram ao 

aparecimento dos Jogos Olímpicos da era moderna por Pierre de Coubertin, 

no final do século XIX. É neste período, e nos inícios do séc. XX, que se dá o 

processo de institucionalização do desporto estudantil a nível local, nacional 

e internacional. O terceiro e último período, decorre desde 1919 até aos dias 

de hoje, podendo caracterizar-se pela proliferação do desporto no ensino 

superior a nível mundial e a sua aceitação pelos estabelecimentos de ensino 

superior, convertendo-se na parte integrante do estilo de vida de muitos 

estudantes que aderem aos programas desportivos oferecidos pelas 

universidades. 

A internacionalização do desporto universitário dá-se no início do séc. XX, 

com o primeiro organismo estudantil internacional de desporto do ensino 

superior aparecer em 1923 com a designação de International Commissariat 

of University Sport (ICUS), no âmbito da Confederação Internacional de 

Estudantes (ICS). É com a cobertura destas duas organizações que Jean 

Petitjean, considerado como o “Pai” do desporto universitário mundial, 
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organiza os Jogos Mundiais Estudantis em Paris no ano de 1923, onde ficou 

aprovada uma recomendação de criação de uma associação do desporto 

universitário, que viria a ser fundada duas décadas e meia depois (Parente, 

2011). 

Após a segunda grande guerra mundial, o desporto universitário internacional 

passa por períodos complicados com a divisão em dois grupos. Segundo 

Parente (2011), os países do bloco de leste fundaram a International Union of 

Students (IUS) com o intuito de continuar com a atividade da ICS e organizar 

os jogos mundiais universitários. Contudo, as diferenças políticas levaram a 

que alguns países ocidentais fundassem em 1949 uma organização 

independente, denominada FISU, que também organizava os seus próprios 

mundiais. Em 1959, Jean Petitjean consegue que as duas estruturas se 

reconciliem e que os países da IUS aderissem à FISU. Desta forma, desde 

1959 todos os países são convidados a participar nos mesmos jogos 

mundiais universitários, designados como Universíadas, independentemente 

das suas ideologias políticas, religiosas ou raciais. 

A FISU é a única organização mundial de Desporto Universitário, existindo no 

entanto organizações nos cinco continentes. No continente europeu é a 

EUSA que organiza e promove o desporto do ensino superior, 

nomeadamente através de competições desportivas entre universidades dos 

países europeus (Parente, 2011), como por exemplo o 9º EUC Beach 

Volleyball 

Tal como foi referido anteriormente, este campeonato está na sua nona 

edição, sendo que a última foi realizada na cidade de Córdova (Espanha), no 

âmbito dos primeiros EUSA GAMES. Este evento, de acordo com o 

regulamento da EUSA para a modalidade, engloba a competição masculina e 

feminina. O programa deste campeonato decorre durante 7 dias, em que 6 

são destinados à competição e um para descanso (EUSA, 2013b). 

Desde da sua primeira edição, que ocorreu em 2004 na cidade Klagenfurt 

(Áustria) esta modalidade já conta com a participação de 27 países. Polónia, 

Portugal e Suíça são os países que mais vezes se inscreveram nestas 

competições. Por outro lado, nações como a Finlândia, Eslováquia, Ucrânia, 
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Grã-Bretanha e Noruega são aquelas que apresentam o mais baixo nível de 

participação neste evento (EUCBV2013, 2013). 

De acordo com a EUSA e após uma pesquisa efetuada por todas as edições 

anteriores deste evento, constatamos que na competição masculina cinco 

países levantaram o troféu, sendo que a Polónia é que mais vezes conseguiu 

esse feito, tendo as suas instituições de ensino superior sido três vezes 

campeãs europeias universitárias. Já no feminino, as conquistas estão mais 

distribuídas por sete nações, tendo a Alemanha e a Estónia, conseguido ser 

duas vezes campeã europeia. 

 

3.2. Eventos Desportivos 

 Os eventos desportivos são essencialmente experiências subjetivas, 

de difícil mensuração, onde os praticantes e os espectadores são parte 

integrante do acontecimento (Correia, 2001). 

 Barreau (2001) define um evento desportivo como um espetáculo, um 

produto e uma empresa. Um espetáculo, porque é organizado em torno de 

uma unidade de ação, de uma unidade de tempo, que conduz ao estudo da 

dimensão espacial do evento desportivo; um produto, porque a organização 

do evento desportivo inscreve-se numa abordagem de marketing e gestão do 

capital, marca do evento desportivo e; uma empresa, porque o estudo da 

organização como gestão do projeto permite realçar um carácter permanente 

e imutável a qualquer empresa, ou seja, o do risco ou dos riscos corridos. 

O evento desportivo pode ser um excecional catalisador para o 

desenvolvimento seja em que contexto for (Sarmento et al., 2011b), mesmo 

para o contexto universitário. No âmbito do Desporto estas organizações 

ganham uma dimensão cada vez maior, em função da forma com a atual 

sociedade pós-moderna valoriza o entretenimento, a diversão e o prazer 

(Sarmento et al., 2011b). 

 Existem diversas tipologias de eventos e, por conseguinte, distintas 

maneiras de os categorizar. Sachetti (2009 cit. por Sarmento et al. 2011b), 

classifica os eventos como: desportivos, sociais, religiosos, políticos, 
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empresariais, sectoriais e em especiais em função da sua estrutura, dinâmica 

e públicos-alvo. Já Poit (2006) agrupa-os em três dimensões de análise para 

os definir: categoria (institucional e promocional), áreas de interesse 

(desportivo, cultural, empresarial, educacional, turístico, etc.) e tipos 

(congressos, convenções, palestras, feiras, conferências, teleconferências, 

leilões). 

 De acordo com Sarmento et al. (2011a), a dimensão do evento é um 

fator fundamental para a sua caracterização. Continuando com as linhas 

Orientadoras dos mesmos autores, apesar de os componentes dos eventos 

serem sempre os mesmos, o conjunto e a interação específica da dinâmica 

de cada operação ou etapa organizativa atribuirá contornos específicos a 

cada evento. 

 Sarmento (2002b) classifica os eventos em quatro níveis: mega 

eventos, de nível internacional com duração superior a oito dias; grandes 

eventos, de nível internacional com participação de milhares atletas e de 

espetadores; pequenos eventos, de nível nacional ou internacional com 

duração limitada, pequena participação de atletas e espetadores; e, micro 

eventos, essencialmente vocacionados para campeonatos e torneios de 

menor relevância competitiva. 

 Por seu lado, Nicolini (2006) sublinha apenas subdivisões, os eventos 

desportivos de vértice e os eventos desportivos de base, explicando que: os 

eventos desportivos de vértice, como por exemplo, as competições 

desportivas de nível nacional ou internacional do calendário oficial de 

Federações ou Confederações de um País (Ligas nacionais e mundiais e os 

Jogos Olímpicos) acontecem com maior frequência nas modalidades de ténis, 

natação, atletismo, voleibol e golfe, com objetivos promocionais; os eventos 

desportivos de base referem-se a eventos mais acessíveis a promoções 

extracalendário. Com objetivos promocional, são por exemplo, os 

campeonatos colegiais polidesportivos com público jovem, caminhadas 

particulares, treinos de futebol de salão, torneios massivos de ténis, 

caminhadas ecológicas, passeios de bicicleta, entre outros. 
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 Desta forma, qualquer evento desportivo pode ser definido através das 

respetivas especificações técnicas ou a partir do seu valor simbólico para a 

comunidade. Pode-se, também, definir um evento desportivo partindo da 

análise das implicações organizacionais, económicas, sociais, políticas, 

concorrenciais e pessoais, que caracterizam este serviço particular das 

organizações do desporto (Correia, 2001). 

 Não há dúvida acerca do impacto que o evento atualmente possui. 

Parafraseando Sarmento et al. (2011b), em todos os eventos se sente 

claramente a introdução de novos elementos que vêm complementar e 

enriquecer o elemento básico, dando maior qualidade ao nível da estética, da 

segurança, do conforto, do som e das acessibilidades. Os mesmos autores 

referem que no desporto este incremento organizacional no evento é sentido 

de uma forma muito especial, de acordo com tipo e dimensão do evento em 

causa. A indústria que reflete mais o impacto dos eventos desportivos é o 

turismo, sendo reconhecido que é essencialmente a este nível que os 

impactos económicos se estabelecem, daí o grande interesse de regiões 

específicas em se candidatarem a receber as responsabilidades decorrentes 

de organizarem os ditos eventos e de aceitarem inclusivamente assumir 

alguns investimentos para o conseguir (Peters & Pikkemaat, 2006; Stokes, 

2003 cit. por Sarmento et al., 2011b).  

 

3.3. Etapas do Evento Desportivo 

Com base em Sarmento et al. (2011a), consideramos que a organização de 

um evento desportivo se realiza em quatro etapas. Na linha de ideias dos 

mesmos autores, a primeira etapa corresponde à busca de uma resposta 

para solucionar um problema, através da imaginação de cenários que vão 

sendo idealizados com base em experiências anteriores e eventuais 

abstrações. 

A etapa seguinte já apresenta características bem distintas da anterior, 

equivalendo à fase de conceção e planeamento do evento. É neste momento 

que se adequa a ideia (da primeira fase) com a realidade possível, em que os 

valores orçamentais ganham destaque e o pragmatismo dos operacionais se 
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torna um elemento primordial tendo que se equacionar um conjunto de 

indicadores (data, local, duração, entre outros) e dos principais riscos 

associados ao evento (clima, atrasos, transportes, avarias, segurança, 

acidentes) (Sarmento et al., 2011a). 

A terceira etapa corresponde ao momento exato do evento, é a fase da 

realização, em que nada deve falhar, e na qual tudo o que eventualmente 

acontecer de inesperado terá de ser superado da forma menos perturbadora 

possível para os objetivos do evento. Esta etapa requere que todos os meios 

estejam concentrados no desenvolvimento das ações anteriormente 

estabelecidas, o que exige a capacidade de deteção de problemas e a sua 

resolução em tempo real. 

Por fim, a quarta etapa corresponde à avaliação do evento desportivo. Esta 

última etapa torna-se fundamental na medida em que sem análise do que foi 

realizado e síntese do que eventualmente correu bem, menos bem ou mal, 

não poderá haver por parte da equipa organizadora do projeto evolução e 

aprendizagem (Sarmento et al., 2011a). De acordo com os autores anteriores, 

este processo de avaliação envolve a autoavaliação, que compreende todos 

os elementos que participaram na equipa organizadora, e a heteroavaliação 

com o recurso às opiniões de todos os que atuaram no evento, e posterior 

elaboração de um relatório final. 

 

3.4. Coordenação do Evento 

Conforme afirmam Sarmento et al. (2011a), a montagem de um evento 

desportivo tem graus diferenciados de complexidade para a sua estrutura 

coordenadora. Ou seja, o número de elementos da comissão depende da 

dimensão global do evento, apesar das funções dificilmente serem alteradas, 

ainda que sejam relativizadas à grandeza do evento. 

Estes autores propõem um esquema cf. Fig. 9, para erguer um evento 

desportivo. É um modelo que está dividido em seis departamentos com 

autonomia controlada dentro das áreas em que atuam, pois dependem de 

uma coordenação central. 



 

59 

Iniciando pelo departamento de operações que acumula todos os pelouros 

que correspondem às necessidades básicas dos intervenientes do evento. 

Estas vão desde o transporte ao alojamento e alimentação, passando por um 

conjunto de outras operações também essenciais como a acreditação, a 

segurança, cerimónias protocolares, primeiros socorros, relações públicas, 

manutenção das instalações e equipamentos e gestão dos recursos humanos, 

voluntariado e profissional. 

O departamento jurídico em alguns eventos desportivos assume especial 

importância, pois a necessidade de respeitar todo o edifício normativo é 

grande e fulcral (Sarmento et al., 2011a). Para além disso, em eventos 

desportivos importa regular um conjunto elevado de relações, muitas delas 

através de relações contratuais. Por outro lado, é necessário respeitar um 

conjunto de requisitos legais, autorizações, seguros e mecenato para o 

desenvolvimento de um evento desportivo. 

Figura 9 - Esquema de coordenação de um evento desportivo (Sarmento et al., 2011a) 

As responsabilidades inerentes ao cumprimento de todas as normas ligadas 

com a aquisição e pagamento de compras e serviços exigem cada vez maior 

autonomia dos departamentos financeiros, para que depois seja também 
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possível exigir o cumprimento escrupuloso de todas as regras e 

constrangimentos orçamentais previamente definidos. 

A logística é um conjunto de ações que sem as quais os eventos dificilmente 

seriam viáveis e obviamente, podendo ser eles desde os mais banais até às 

tecnologias mais avançadas que permitem os momentos mais importantes 

dos eventos. Este departamento, para além dos aspetos mais relacionados 

com os meios físicos e de software devem também estar localizados todos os 

serviços de âmbito administrativo inerentes à totalidade da equipa envolvida 

na organização do evento (Sarmento et al., 2011a). 

É fundamental detetar as necessidades dos clientes do evento que podem 

ser praticantes, espectadores, dirigentes, juízes e outros agentes desportivos. 

Assim, a área de marketing assume especial importância e a sua autonomia 

cresce em função da relevância pública que o evento pretende adquirir 

(Sarmento et al., 2011b). É necessário ter um evento desportivo que seduza 

e satisfaça as necessidades dos clientes, promovendo e rentabilizando a 

gestão do mesmo.  

Tendo os eventos desportivos a imprevisibilidade como característica 

inerente à atividade do organizador, concordamos com Camy & Robinson 

(2007) quando se reporta importância da existência do departamento de 

gestão de risco, que possa prever e resolver de forma antecipada todas as 

situações que possam por em risco o normal planeamento do evento.  

 

3.5. Áreas de Intervenção 

A definição concreta dos serviços de alojamento e serviços alimentares são 

de elevada importância na estrutura de um evento desportivo, especialmente 

devido ao que representam estas rubricas no orçamento de um evento, mas 

tendo também associadas outras rubricas de elevada importância como a 

segurança, conforto ou imagem. 

Desde os primeiros dias de estágio profissionalizante, que o Orientador 

induziu o estagiário para os serviços de alojamento e serviços alimentares 
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finalizando muito posteriormente com a entrada do estagiário para a CE-EUC 

como responsável das mesmas, sob as quais passamos a expor. 

 

3.5.1. Serviços de Alojamento 

O estagiário acompanhou o Orientador durante o primeiro trimestre e 

desenvolveu nesse mesmo período, um estudo e análise das instalações 

hoteleiras da zona limítrofe à área de competição, para alojar as delegações 

e outro para alojar os representantes institucionais e equipas de arbitragem. 

Para a escolha do hotel que servirá de apoio a este evento, pretendíamos 

que tivesse uma capacidade mínima de 100 quartos; de três estrelas ou 

superior; com pequeno-almoço incluído; ficasse o mais perto possível da área 

de competição; com boas acessibilidades e parqueamento; disponibilização 

de internet e possuísse uma imagem moderna e dinâmica. Contudo, para 

além de todas as características já mencionadas, foi nossa preocupação 

encontrar um hotel que apresentasse a melhor relação qualidade/preço.  

O mesmo procedimento foi adotado para o hotel que daria apoio aos oficiais 

e árbitros, mas pretendíamos preferencialmente que fosse de quatro estrelas 

ou superior, com um target máximo por noite de 60€/single e 80€/duplo. 

 

3.5.2. Serviços Alimentares 

Os serviços alimentares acompanhou de perto todo o processo da escolha do 

alojamento, pois a sua seleção estava inteiramente ligada à decisão que 

seria tomada em relação à(s) unidade(s) hoteleira(s). 

Contudo, pretendíamos que as refeições a disponibilizar aos participantes 

fossem de qualidade superior; bem confecionadas e variadas; as mais 

equilibradas possíveis ao nível nutricional; onde fosse possível ajustar as 

ementas a tradições e hábitos culturais de outros países; com um período 

alargado de horários; em serviço buffet de maneira a reduzir os tempos de 

espera; com boa capacidade simultânea de atendimento; preferencialmente 



 

62 

que ocorresse dentro do hotel ou nas imediações da área de competição; 

mas para além de todos os fatores mencionados, ao melhor preço/qualidade. 

 

As organizações para conseguirem atingir excelência, necessitam de realizar 

um controlo regular da sua atividade, do desempenho dos seus 

colaboradores e de garantir que estão a ser executados todos os 

procedimentos que permitam atingir os objetivos previamente definidos. 

As mesmas devem ter por hábito realizar esta tarefa com assiduidade: em 

equipa, através de encontros, reuniões técnicas, de Direção, agendadas em 

calendário anual, mensal ou semanal, pois facilitará a qualidade da atividade 

da própria organização. 

Por este motivo, antes e durante o evento, serão agendadas e realizadas 

com os voluntários afetos às duas áreas tuteladas pelo estagiário na CE-EUC, 

confirmações à aplicação dos procedimentos e controlo das entradas tanto 

no hotel como nas áreas destinadas às refeições e, posterior discussão 

analise com todo o grupo de trabalho, com o intuito de mantermos e ou 

melhoramos o serviço prestado. 

 

3.5.3. Promoção 

Um dos primeiros desafios lançados pelo Orientador ao estagiário, ainda 

decorria as primeiras semanas de estágio, foi para que este arranjasse 

formas para relançar a campanha “I LIKE” que se encontrava hibernada sem 

grande orientação e perspetiva evolutiva a curto/médio prazo, mas que não 

honorasse a CO-EUC. 

Tendo como equipamento base uma máquina fotográfica, uma placa a dizer 

“I LIKE 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013”; um carro identificado com 

imagens do evento; flyers, roll up’s e beach flags; pretendia-se tirar 

fotografias com as pessoas a segurar as placas nos mais próximos e 

longínquos lugares do país, em eventos desportivos e académicos, 

abrangendo as mais variadas faixas etárias, com o intuito principal de 
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promover e captar interessados para o evento. 

 

3.6. Impacto dos Eventos Desportivos 

Quando se realiza um evento desportivo é suposto que o mesmo traga 

benefícios para a região onde realizado. De acordo com Gratton et al. (2005), 

muitos governos adotam nas suas politicas desportivas a realização de 

grandes eventos desportivos como um objetivo fundamental, com todos os 

benefícios dele recorrentes: a nível urbanístico, desportivo, turístico, cultural, 

social e económico, assim como, alteração da imagem. Concordamos pois 

com Vicente (2001) quando afirma que a realização de grandes eventos 

desportivos tem vindo a assumir uma importância crescente nas políticas 

seguidas, devido ao seu potencial, tanto na dinamização física/urbanística, 

social, económica e institucional, como ainda na projeção de uma 

determinada imagem e numa maior visibilidade da cidade, da região ou do 

país. 

Contudo, na realização de um evento desportivo existem prós e contras. 

Assim, os eventos estão relacionados a impactos positivos e negativos, 

sendo dever do gestor identificar, avaliar e prever esses impactos para geri-

los da melhor forma para atingir o melhor resultado possível. É ao atingir um 

equilíbrio positivo entre os impactos negativos e positivos que o gestor 

contribui para o sucesso do evento. 

Recorrendo a Allen et al. (2002), de seguida apresentamos, de forma sucinta, 

alguns impactos positivos e negativos, nas diferentes áreas. 

Quadro 1 - Impactos positivos e negativos nos diferentes domínios do evento desportivo (Allen 
et al., 2002). 

Impactos positivos Impactos negativos 

Social e Cultural 

Vivências compartilhadas 

Revitalização de tradições  

Fortalecimento do orgulho da 

comunidade 

Aumento da participação da 

Alienação e manipulação da 

comunidade 

Imagem negativa da sociedade 

Comportamento destrutivo 
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comunidade 

Expansão das perspetivas culturais 

Deslocamento social 

Perda de confronto. 

Física e Ambiental 

Exposição do meio ambiente 

Aumento da consciência ambiental 

Legado de infraestruturas 

Melhoria dos transportes e 

comunicações 

Transformação e renovação urbana 

Danos do meio ambiente 

Destruição de património 

Perturbação acústica 

Engarrafamentos 

Política 

Prestígio internacional 

Melhoria do perfil 

Promoção de investimentos 

Coesão social 

Desenvolvimento de capacidades 

administrativas 

Risco de insucesso 

Desvio de fundos 

Falta de responsabilidade 

Propaganda enganosa 

Perda de controlo comunitário 

Legitimação de ideologias 

Turística e Económica 

Promoção do destino e incremento 

do turismo. 

Aumento do tempo de permanência. 

Maior lucratividade. 

Geração de empregos 

Resistência da comunidade ao 

turismo. 

Perda de autenticidade 

Danos à reputação 

Exploração  

Preços inflacionados  

Custos de oportunidade 

 

3.6.1. Vertente Social e Cultural. 

A revisão da literatura na área da gestão de eventos considera os impactos 

sociais, focando-se no envolvimento, integração e interação comunitária (Bull 

& Lovell, 2007 citando Shone & Parry, 2004; Bowdin et al., 2006; Yeoman et 

al., 2004). Por exemplo, Shone & Parry (2004), criou uma lista onde coloca 

alguns benefícios como: melhor interação social, desenvolvimento da coesão 

comunitária, aumento da compreensão cultural e social e da identidade da 

comunidade. 
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Os governos de hoje promovem um vasto leque de eventos como parte das 

suas estratégias de desenvolvimento, considerando estes como essenciais à 

nossa cultura. Na medida em que estes devem ser encarados, explorados e 

desenvolvidos tendo em consideração todo o tipo de benefícios que estes 

poderão fomentar em cada comunidade. Segundo este ponto de vista, os 

eventos desportivos poderão servir como catalisador a vários níveis, 

nomeadamente no que respeita à promoção turística, à valorização política, 

às receitas fiscais, à rentabilização das estruturas locais, à dinamização da 

economia e ao desenvolvimento do desporto (Correia, 2001).  

Referindo Ferrand, A. (2001) citado por Veloso (2007), “o evento desportivo 

deve ser encarado como um facto social. O espetáculo que proporciona é 

não só um suporte de diferenciação como também um veículo de valores, de 

representações sociais”. Aliás, o desporto tem uma série de valores que 

impulsionam a solidariedade entre povos, servindo muito bem como veículo 

de transmissão intercultural para conhecer e melhorar os países e as 

sociedades menos avançadas. Os grandes eventos desportivos, como os 

Jogos Olímpicos e mesmo os Campeonatos da Europa e do Mundo, 

permitem um enorme intercâmbio cultural. 

No entanto, o fenómeno desportivo, enquanto fenómeno cultural, reveste-se 

de uma camada de visibilidade que pode não ser o reflexo do seu conteúdo, 

pois muitos eventos podem ter inferências sociais não planeadas, nem 

pretendidas como o abuso do álcool e drogas, problemas de comportamento 

destrutivo pela multidão e um aumento da taxa de criminalidade (Getz, 1997).  

Desta forma, uma das dimensões para medir o sucesso do evento desportivo 

é através do impacto social, ou seja, este representa um acontecimento 

social que capta a atenção das pessoas, dos media e das várias entidades 

privadas e públicas.  

 

3.6.2. Vertente Física e Ambiental 

A preocupação e discussão entre as atividades desportivas e o meio 

ambiente vêm adquirindo importância ao longo dos tempos, pois há poucos 
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estudos e pesquisas que abordam este tema (Casagrande & Vasconcellos, 

2011). 

No entanto, podemos verificar que as cidades que se propõem a organizar 

grandes eventos desportivos, tanto à escala europeia como mundial, 

deparam-se frequentemente com projetos que vão para além do 

âmbito/quadro desportivo: projetos arquitetónicos de equipamento, projetos 

de ordenamento e reconversão de lugares e projetos de desenvolvimento 

urbano. 

Um evento é uma excelente forma de divulgar as características singulares 

do ambiente local, o que acontece com o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 

2013. Uma vez que o marketing desenvolvido neste evento vai de encontro 

com o que Hall (1989) refere, pois a venda de um evento inclui o marketing 

das qualidades intrínsecas do destino, e cita o uso da imagem.  

Um grande evento poderá requerer um relatório do impacto ambiental antes 

de receber a autorização para prosseguir. Para Allen et al. (2002) esse 

impacto será razoavelmente minimizado caso o evento aconteça em local 

previamente construído para esse fim, por exemplo, estádio, uma arena 

desportiva, um local para concertos ou entretenimento. Por outro lado, o 

impacto poderá ser maior caso o evento ocorra num espaço público que não 

seja normalmente destinado para eventos, como um parque, praça ou rua. 

 

3.6.3. Vertente Política 

Segundo Allen et al. (2002) os eventos não são realidades políticas, mas são 

de facto a realidade política. Os mesmos autores evidenciam o facto de todos 

os governos mundiais perceberem a capacidade que os eventos têm no 

enriquecimento político e local. Uma vez que os eventos desportivos atraem 

visitantes, portanto geram benefícios económicos e emprego. São estes 

fatores que têm levado os governos a tornarem-se os participantes mais 

importantes na proposta, receção e produção de eventos de grande porte.  

Os eventos alteram a estrutura temporal na qual o planeamento ocorre e se 

transforma em oportunidade para fazer algo inovador e melhor do que 
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anteriormente (Veloso, 2007). Assim, os eventos podem alterar prioridades 

políticas num curto prazo e ideologias políticas e realidades socioculturais no 

longo prazo.  

Porém, acreditamos tal como Veloso (2007) que para o evento ter sucesso, é 

fundamental manter uma boa relação e comunicação com as autoridades 

governamentais e locais. 

 

3.6.4. Vertente Turística e Económica  

Atualmente o desporto e várias das suas áreas relacionam-se com as 

atividades económicas formando um sistema que é difícil, mesmo quase 

impossível, de explicar de forma isolada (Sanz, 2003). 

Os grandes eventos desportivos têm sido um dos segmentos com maior 

crescimento na indústria do turismo, alvo de grande competição no que toca 

ao seu acolhimento (Candeias et al., 2012 citando Booth, 1999, Brown, 2000, 

Kidd, 1994 e Ingerson 2001), a utilização deste tipo de eventos para 

potenciar o desenvolvimento regional e nacional tem contribuído para um 

aumento da sensibilidade das autoridades governamentais relativamente aos 

impactos que estes provocam, no sector, assim como ao nível da produção 

de investigação. 

No seguimento do que foi referenciado anteriormente, cada vez mais os 

governos encaram o turismo como uma indústria em crescimento, capaz de 

causar benefícios económicos e a criação de empregos. Nesta perspetiva, os 

eventos são vistos como catalisadores para a atração de visitantes que 

promovem o aumento de gastos médios por turista, bem como o seu período 

de permanência (Veloso, 2007). Relembrando Allen et al. (2002), 

consideramos que os eventos são interpretados como formadores de 

imagens, criando um perfil de destino e sendo vistos como uma vantagem 

competitiva de marketing. Continuando na linha destes autores, ressalvamos 

que destinos que produzem eventos desportivos vazios de significado para a 

própria sociedade e com o único propósito de atração turística correm o sério 
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risco de obter resultados indesejáveis para o destino do evento, colocando 

em causa a reputação deste. 

De acordo com Tien et al. (2011), os megaeventos ajudam a satisfazer as 

necessidades económicas e culturais e os direitos dos cidadãos locais e, se 

forem bem-sucedidos, são expectáveis “consequências positivas a longo 

prazo no turismo, na relocação da indústria e no investimento interno” (Roche, 

1994). 

Na linha deste pensamento, Veloso (2007) socorrendo-se de Mike & 

Pikkemaat (2002) afirma que a meta estratégica dos eventos é atrair os 

turistas, fortalecendo a cidade anfitriã internacionalmente. Desta forma, 

podemos enfatizar que os eventos desempenham um papel fundamental no 

turismo urbano.  

Assim, não é difícil extrapolar estas conclusões para o evento desportivo. De 

acordo com o autor anterior, existem algumas razões inerentes ao 

acolhimento dos eventos como: a visibilidade da comunidade crescente, 

benefícios psíquicos e um incremento de imagem da comunidade. 

 

3.7. Legislação dos Eventos Desportivos 

Quando nos propomos a realizar eventos desportivos devemos ter em conta 

a legislação em vigor, cumprindo todas as normas estipuladas para a 

execução do projeto. No nosso caso, que é a realização do Campeonato da 

Europa Universitário devemos obter autorização para a prática desportiva, 

pois este evento acontecerá num lugar público ao ar livre (praia entre o 

Castelo do Queijo e a praia de Matosinhos).  

O Decreto-Lei nº 310/2002, de 18 de dezembro atribui às câmaras municipais 

competência em matéria de licenciamento de atividades diversas até agora 

cometidas aos governos civis. Assim, entre outras atividades, a realização de 

espetáculos desportivos passam a ser objeto de licenciamento e fiscalização 

das câmaras municipais. Segundo este Decreto, esta atribuição reforça a 

descentralização administrativa com inegável benefício para as populações e 
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que pelo motivo do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 ser uma atividade 

desenvolvida por uma entidade oficial, conforme exposto no seu artigo 29º, 

apenas deve ser feita uma participação prévia ao presidente da câmara. 

O policiamento é outro aspeto a ter em conta, sendo que a sua requisição é 

voluntária e compete aos organizadores do evento desportivo a sua 

solicitação, assim como os seus encargos. O Decreto-Lei nº 216/2012, de 9 

de outubro estabelece o regime de policiamento de espetáculos desportivos 

realizados em recinto desportivo e de satisfação dos encargos com 

policiamento de espetáculos desportivos em geral. Este documento 

normativo salienta que a requisição policial, no que respeita aos espetáculos 

que decorrem em recinto, é sempre voluntária, competindo aos promotores 

do espetáculo desportivo e tendo lugar sempre que estes se não 

responsabilizarem pela manutenção da ordem.  

O respeito pelas medidas de segurança para a realização de eventos 

desportivos é um dos fatores mais importantes na gestão do risco deste tipo 

espetáculos. A nossa legislação, embora algo escassa, já obriga o gestor de 

eventos a um conjunto de cuidados especiais.  

Perante a Portaria n.º 371/91, de 30 de abril, o organizador deve ter em conta 

que deve existir vedações que possam ser abertas em caso de emergência, 

junto aos complexos, deve ter a consciência que é necessário ter um parque 

vedado para o estacionamento dos veículos destinados aos intervenientes na 

competição, bem como forças de segurança, bombeiros e serviços médicos, 

sendo que o parque deve ter ligação direta aos acessos do complexo e a 

uma saída, sinalizada, para uma via de escoamento.  

Associada às medidas de segurança temos a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, 

que estabelece o regime jurídico do combate à violência, ao racismo, à 

xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, de forma a 

possibilitar a realização dos mesmos com segurança. É de referir que ao 

abrigo do disposto no artigo 11º da Lei n.º 39/2009, de 30 de julho, alterada 

pelo Decreto-Lei nº 114/2011, de 30 de novembro, veio com o Decreto-Lei nº 

216/2012, de 9 de outubro, estabelecer o regime de policiamento de 
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espetáculos desportivos realizado em recinto desportivo e de satisfação dos 

encargos com o policiamento de espetáculos desportivos em geral. 

O desporto, até por definição, é uma atividade predominantemente física, 

exercitada predominantemente com carácter competitivo. Cobrir riscos, 

através da instituição do seguro obrigatório, é uma necessidade absoluta 

para a segurança dos praticantes e para quem organiza, pois salvaguarda 

qualquer eventualidade que possa acontecer.  

Neste âmbito, a LBAFD, Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, garante no seu 

artigo 42.º a “institucionalização de um sistema obrigatório dos agentes 

desportivos inscritos nas federações desportivas, o qual, com o objetivo de 

cobrir os particulares riscos a que estão sujeitos, protege em termos 

especiais o praticante desportivo de alto rendimento” e, no artigo 43.º refere-

se às obrigações das entidades prestadoras de serviços desportivos, 

estabelece a existência obrigatória de seguros relativos a acidentes ou 

doenças decorrentes da prática desportiva. 

Por seu lado, o Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro, estabelece a 

obrigatoriedade do seguro desportivo para os agentes desportivos, para os 

praticantes de atividades desportivas em infraestruturas desportivas abertas 

ao público e para os participantes em provas ou manifestações desportivas. 

O que este diploma traz de novo é o que está indicado no artigo 4.º, onde 

estabelece que o regime jurídico de seguro obrigatório também se aplica a 

todos os agentes desportivos com deficiências ou incapacidades. Para além 

deste artigo, este decreto-lei inova quanto ao seguro desportivo para os 

praticantes de alto rendimento. Mantendo-se o sistema de existência de dois 

seguros paralelos, como sucede para os praticantes profissionais, vem, no 

entanto, clarificar-se os mecanismos para aferir da invalidez para a prática da 

modalidade ou especialidade desportiva pela qual o praticante se encontra 

integrado no regime de alto rendimento. 

Segundo o IPDJ (2012) mecenato desportivo engloba um conjunto de 

incentivos fiscais, concedidos pelo Estado, para estimular as empresas e os 

particulares a efetuarem donativos a favor das entidades privadas, e também 

públicas, em benefício do desporto. Assim, o mecenato desportivo é uma 
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ferramenta proposta pelo Estado para estimular o financiamento privado do 

desporto e ajudar o associativismo desportivo. As empresas e os particulares 

que concedem um donativo, beneficiam de uma majoração que é adicionada 

ao valor desse donativo, o qual é abatido à sua matéria coletável, conduzindo 

à redução do imposto a pagar ao Estado. O imposto em causa é o IRC para 

as empresas e o IRS para os particulares. A legislação aplicável é o Decreto-

Lei n.º 108/2008, de 26 de junho, que altera e república o Estatuto dos 

Benefícios Fiscais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de julho. 

Parafraseando Tadini (2007), a participação dos voluntários no 

desenvolvimento e execução de grandes eventos é fundamental. Nesta 

perspetiva, é necessário ter em conta a legislação referente ao voluntariado. 

Na lei portuguesa está consagrada a Lei n.º 71/98, de 3 de novembro, que 

visa promover e garantir a todos os cidadãos a participação solidária em 

ações de voluntariado e definir as bases do seu enquadramento jurídico. 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
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4.1. Distribuição Cronológica das Atividades Desenvolvidas 

Tendo em conta que o mestrando realizou muitas atividades com um horário 

bastante flexível, permitindo-lhe envolver-se com mais afinco na organização 

deste campeonato europeu universitário, pelo que decidimos efetuar um 

registo das mesmas num “Diagrama de Grantt” cf. Fig. 10, que apresentamos 

de seguida. 

 

 

Figura 10 - Cronograma com as atividades realizadas pelo estagiário. 

  

Como podemos observar de uma forma mais ampla pelo anexo I, o diagrama 

foi elaborado com base na participação em momentos marcantes, como é 

exemplo disso, as eleições na FAP e a mudança do presidente da comissão 

organizadora; os projetos desenvolvidos no âmbito das duas áreas que o 

estagiário está responsável, assim como as atividades que participou nas 

campanhas “I LIKE”. 

Para que o estagiário conseguisse operacionalizar todas as atividades 

apresentadas no organigrama, com horários de início e termino de serviço 

tão dispares; com flutuações acentuadas na sua concentração ao longo do 

período de estágio; entre locais tão longínquos como Melgaço e Faro; 

preparar e organizar todo o serviço necessário inerente às funções que ficou 

Mês Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio	 Junho Julho

Principais	Atividades	Realizadas Semanas 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 (…) 23 (…) 27 28 29 30

Data

Início	do	Ano	Letivo	2012/2013 17	set.

Aprovação	do	Estágio 28	set.

Início	do	Estágio 04	out.

Planeamento	do	Estágio 05	out.

Reuniões	com	Orientador	do	Estagio ao	dos	meses

Candidatura	p/	Integração	na	Comissão	Executiva	

do	EUC
06	out.

Relançamento	da	Campanha	"I	LIKE" 07	out.

5ª	Gala	FADU 09	out.

Estudo	e	análise	das	instalações	hoteleiras out.	/	dez.

CNU	Vela	Grand	Surprise 27	/	28	out.

Torneio	de	Xadrez	da	U.Porto 05	nov.

ENAS	Conferencia 07	a	10	nov. Leg.:	

Torneio	3x3	basquetebol 13	/	14	nov Acontecimentos	marcantes

Torneio	de	Badminton 13	/	14	nov. Desenvolvimento	da	Campanha	"I	LIKE"

XXVI	Jogos	Galaico-Durienses 21	/	22	Nov Projetos	participados/desenvolvidos

1º	TA	Rugby	Sevens 29	nov.

CNU	Escalada	Boulder 01	dez.

Eleições	na	FAP	e	mudança	na	CO-EUC 03	dez.

Assinatura	de	Contrato	Parceria 06	dez.

Planeamento	dos	serviços	de	alimentação dez.	/	fev.

CNU	Ténis	de	mesa	(Equipas) 11	dez.

CNU	Xadrez	Rápidas 14	dez.

CNU	Ténis	(pares) 05	/	06	Fev

CNU	Ténis	de	Mesa	(pares) 06	fev.

Integração	na	CE-EUC 08	fev.

CNU	Atletismo	Pista	Coberta 23	fev.

2º	Torneio	Universitário	dos	Campeões	de	

Hóquei	em	Patins
25	fev.

CNU	Corta-Mato 02	mar.

Dias	Desportivos	-	Voleibol	de	

Praia/Futevólei/Voleibol	4x4
13	/	14	mar

CNU	Voleibol	de	Praia	1ª	Etapa 18	/	19	mar

Campo	de	Férias	Desportivo	da	U.	Porto	da	

Páscoa
18	a	28	mar

CNU	Surf 06	/	07	abr

Jogos	Universitários	-	Voleibol	de	Praia	/	

Futevólei,	Voleibol	4x4…
10	a	12	abr.

CNU	Atletismo	Estrada 21	abr.

FADU	-	Fases	Finais	Universitárias	-	Voleibol 22	a	25	abr.

Conclusão	da	Campanha	"I	LIKE" 25	abr.

Fim	do	Estágio	Pratico 26	abr.

Construção	do	Relatório	de	Estágio out.	/	jun. …

Entrega	do	Relatorio	Estágio 14	jun.

Defesa	do	Relatorio	de	Estágio jun.	/	jul.

9º	EUC	Beach	Volleyball	-	Porto	2013 22	a	28	jul.
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incumbido para que o estágio fosse profícuo; desde cedo ficou acordado com 

o Orientador que os normais períodos pós laborais seriam utilizados para 

efetivar este estágio, bem como o prolongamento diário do serviço para além 

das oito horas, sempre que a atividade assim o exigisse. 

 

4.2. Descrição das Atividades  

Antes de explanarmos sobre as atividades desenvolvidas individualmente e 

por considerarmos que seria uma mais-valia na apresentação deste relatório, 

optamos por fazer uma síntese introdutória inicial. 

No início do estágio profissionalizante tínhamos como intenção organizar 

eventos desportivos de voleibol de praia na academia do Porto e participar 

nos organizados pela FADU. Assim, preparamos um plano de atividades, 

onde constava as datas dos eventos, que coincidiam com as épocas pré e 

pós exames curriculares e tínhamos por base as atividades programadas 

pelos parceiros da CO-EUC, de maneira a não entrar em conflito com as 

mesmas. 

No entanto, por motivos climatéricos, os torneios de voleibol de praia tiveram 

imensos reveses, prejudicando as nossas intenções iniciais. Contudo, para 

que a prática desportiva universitária não parasse, reformulamos os eventos, 

passando a apresentar eventos com atividades próximas do voleibol de praia: 

voleibol, voleibol 4x4 e Futevólei. 

Assim, podemos considerar o cancelamento dos torneios de voleibol de praia 

como o aspeto mais negativo, mas por outro lado, fez com que o estagiário 

aplicasse todas as suas competências e conhecimentos adquiridos, para 

resolver situações reais, ao ter que traçar sobre pressão do tempo, um plano 

alternativo de maneira a não só prosseguir com o seu estágio 

profissionalizante mas acima de tudo, prosseguir com uma participação ativa 

e direcionada para alcançar os objetivos pretendidos com a realização do 9º 

EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Desta forma, para além das atividades alternativas que desenvolveu e 
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colaborou ativamente na sua operacionalização (as que faziam parte dos 

planos de atividades das IES parceiras na CO-EUC); procedeu com afinco ao 

desenvolvimento na área da promoção, da campanha “I LIKE” com a qual 

pretendíamos contactar diretamente as pessoas de maneira divertida e com 

registo (fotográfico), tendo estas apenas que segurar uma pequena placa, 

onde exprimia o seu apoio ao evento, ao mencionar: que gostava que o 

evento se realizasse no Porto/Portugal; que gostava de participar; que 

gostava de ser voluntária; gostava de ver; que gostava de se associar ao 

mesmo; que gostava de ter conhecimento do evento.  

Passamos a descrever as ações desenvolvidas pelo mestrando, agrupadas 

segundo as seguintes áreas: organização das atividades, participação em 

eventos, participação em atividades da direção, reuniões e encerrando com 

uma abordagem à participação no evento. 

 

4.2.1. Áreas de Intervenção 

 

4.2.1.1. Serviços de Alojamento 

No seguimento da nossa pesquisa, foi efetuado um levantamento de todos os 

hotéis, que albergariam os oficiais e árbitros (anexo II), que preenchessem 

todos os pré-requisitos definidos para acomodar todos os participantes na 

área do grande Porto e Matosinhos, foram contactados quatro hotéis com o 

intuito de aferir sobre o preçário mais detalhadamente (anexo II). 

Contudo, embora tenhamos conseguido apresentar propostas excelentes, 

tais acabariam mais tarde por ficar sem efeito, em benefício para o Hotel 

Holiday INN Express - Porto Exponor cf. Fig.11, por este apresentar todos os 

requisitos pretendidos (anexo III), mas acima de tudo, por apresentar um 

valor mais baixo do que o valor comercial devido ao apoio que decidiram dar 

à organização.  
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Figura 11 - Hotel Holiday INN Express Exponor - Porto. 

Este apoio traduziu-se entre outras coisas: com a redução substancial no 

valor dos quartos (40€/single e 60€/duplo); disponibilização de quartos para 

apoio logístico e para alojar voluntários; permissão de decoração com a 

imagem do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 em todo o hotel; 

alargamento dos horários de serviço dos pequenos-almoços e jantares que 

passaram a estar incluídos como meia pensão. 

 

4.2.1.2. Serviços Alimentares 

Na sequência da nossa análise referente a esta área, o catering do Holiday 

INN Express Exponor - Porto cumpre com todos os pressupostos que 

necessitamos para a alimentação dos intervenientes com a disponibilização 

de refeições variadas, tendo ficado acordado a realização do pequeno-

almoço e do jantar nesta instalação (anexo IV).  

Contudo, até chegarmos a este ponto, estava previsto a realização do 

catering do almoço junto da área de competição, mas por motivos logísticos o 

valor era menos atrativo. Por esse motivo, continuamos com diligências junto 

dos responsáveis da restauração do edifício transparente, que se situa nas 

imediações da área de competição. 

Após muitas negociações, conseguiu-se um acordo com um grupo de 

empresários da restauração do edifício transparente, que ao juntarem-se, 

apresentaram todas as premissas estipuladas nos moldes já definidos para o 
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catering do hotel, salientando: o horário alargado para o almoço (das 12.30 

às 16.00); preços refeição entre 5€ e 10€/pessoa; serviço buffet em espaço 

reservado com capacidade para mais de 200 pessoas em simultâneo; 

ementas variadas e com acompanhamento de uma nutricionista (anexo V).  

Assim, para além da vertente financeira favorável também destacamos o 

facto do serviço ser prestado junto da área de competição, o que rentabiliza o 

tempo de descanso dos atletas e permite maior número de jogos diários, 

dado que não existem perdas de tempo em deslocações.  

Para levar a efeito o controle das refeições será implementado um sistema de 

cartões (anexo VI) que serão picotados à entrada e em simultâneo registado 

na lista dos participantes, pelos voluntários da área. 

Finalmente, será disponibilizado durante todo o dia na área de competição, 

bebidas, gelados, sandes e fruta variada com intuito de ajudar na 

recuperação dos atletas e de prestar apoio aos elementos da organização e 

voluntários. De salientar, que este serviço será uma oferta da organização, 

uma vez que não é um condição imposta pela EUSA, mas que se pretende 

que seja uma mais-valia no acolhimento deste evento. 

 

4.2.1.3. Promoção 

Numa primeira fase definimos uma estratégia que fosse minimamente 

interessante e pouco dispendiosa, pelo que começamos por tentar saber 

junto das instituições que fazem parte da CO-EUC, as datas e atividades que 

iriam desenvolver ao longo ano letivo. 

Após a realização deste levantamento verificamos que teríamos de arranjar 

soluções para as deslocações, pelo que passamos a adotar a estratégia de 

troca de serviços, disponibilizar o carro para transporte de atletas das 

equipas que fazem parte das três instituições do CO-EUC, em troca de 

podermos acompanhar as delegações e não termos que suportar as 

despesas com combustíveis e portagens. 

As más condições climatéricas inviabilizaram grande parte das atividades ao 
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ar livre em particular as de Voleibol de Praia, pelo que tivemos que arranjar 

alternativas ao cancelamento das etapas a realizar na academia do Porto e 

às da própria FADU, que pelos mesmos motivos também foram canceladas. 

Numa segunda fase passamos a dar muita mais importância à organização e 

participação em eventos desportivos universitários, tentando sempre que 

possível utilizar atividades que se aproximem do voleibol de praia, como os 

torneios de voleibol 4x4, futevólei e voleibol; mas dada a disponibilidade do 

típico estudante universitário para novas ações e projetos, alargamos para 

qualquer evento ou manifestação desportiva. 

A campanha “I LIKE” serviu também para ampliar as tarefas do estagiário, 

mas acima de tudo para mostrar a criatividade do mesmo em gerir processos 

e em resolver problemas, com dinamismo e alegria em muitas localidades do 

país. 

A campanha “I LIKE” atingiu os objetivos propostos para a satisfação de 

todos os participantes, sendo considerada uma mais-valia. 

No âmbito dos apoios estabelecidos com as empresas de transporte, 

nomeadamente a AvintesTour e Cardan, foram decorados com os logótipos 

do evento um autocarro e viaturas ligeiras; de igual forma também foram 

decorados o Edifício Transparente e o Hotel Holiday Inn Express Porto – 

Exponor (anexo VII).  

Posteriormente, será divulgado o evento através de meios de comunicação 

social (rádio, internet e jornal) e colocação de mupis pela cidade. 

Importa por último, reportar que neste processo tivemos interferência, apenas 

nas instalações alocadas às áreas de intervenção do estagiário.  
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4.2.2. Organização das atividades 

 

4.2.2.1. Torneio de Xadrez da U. Porto 

Data: 5 de novembro de 2012 

Organização: AEFEUP / U. Porto 

Local: Porto 

Nº Participantes: 12 

A AEFEUP, em colaboração com a Universidade do Porto, organizou na 

faculdade de engenharia o Torneio de Xadrez. 

Ao saber deste evento, procuramos junto dos responsáveis participar no 

mesmo em representação do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, com o 

intuito de o promover 

Após a estranheza inicial da solicitação rapidamente os responsáveis 

concluíram que não existia nenhuma incompatibilidade pelo contrário, que 

era mais uma maneira de mostrar o dinamismo nas IES. 

O objetivo principal foi usufruirmos da divulgação interna da Faculdade de 

Engenharia (FEUP) no que concerne ao torneio de xadrez acoplando a 

campanha ”I LIKE” do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Assim, para além da colocação de rol-up’s na AEFEUP durante alguns dias 

onde passam centenas de estudantes, aproveitamos de forma gratuita a 

divulgação do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 por mais de 6.000 e-

mails que é o número de pessoas que constituem a FEUP. 

Salientamos que esta iniciativa não acarretou qualquer despesa para a 

entidade organizadora, dado que a prova se realizou no Porto e com a 

colaboração dos estudantes universitários. 

Por este motivo, caso se venha a realizar mais eventos desportivos 

universitários no Porto, em conversação com a comissão organizadora, ficou 

definido que será de todo pertinente aproveitar os canais disponibilizados 

para chegar ao máximo de estudantes possíveis e máximo de vezes possível 
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4.2.2.2. Torneio 3x3 Basquetebol 

Data: 13 e 14 de novembro de 2012 

Organização: U.Porto 

Local: Porto 

Nº Participantes: 20 

Com a chegada de mais uma época de torneios internos das instituições de 

ensino superior que fazem partem da organização, pretendemos associar o 

9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 a momentos desportivos internos. 

Assim após a autorização do secretário-geral da comissão organizadora 

entramos em contacto com os responsáveis do Instituto Politécnico e da 

Universidade do Porto com o intuito de colaborar ativamente no terreno, 

juntamente com voluntários/estudantes das duas instituições tanto a nível da 

promoção através da campanha “I LIKE” e restante material de divulgação 

(flyers e prospetos) mas também com a execução de algumas tarefas de 

apoio á organização do torneio. No que concerne a este último ponto também 

conduzimos os 3 voluntários que à priori mostraram interesse em estar 

envolvidos no EUC, pelo que, esta atividade também serviu para começar a 

testar e a formar em situação competitiva os elementos participantes. 

Os participantes no torneio de basquetebol como era de esperar inicialmente 

fizeram alguns comentários referentes às “rivalidades” de modalidades pelo 

facto de estarmos a fazer publicidade para o voleibol de praia. No entanto, 

após uma primeira abordagem de informação ou de esclarecimento da 

iniciativa, passaram a tecer alguns comentários com palavras como 

“espetacular”, “altamente”, “formidável”.  

O torneio realizou-se durante toda a tarde de forma dinâmica, com grande 

empenho desportivo por parte dos participantes e acima de tudo com grande 

atenção aos pormenores da nossa parte e dos voluntários.  

Assim, após uma primeira análise geral com o secretário-geral, ficou 

delineado tentar colocar-nos em mais eventos deste género, com outros 

voluntários de maneira a prepararmo-nos para situações de cariz organizativo. 



 

83 

4.2.2.3. Torneio de Badminton 

Data: 13 e 14 de novembro de 2012 

Organização: U.Porto 

Local: Porto 

Nº Participantes: 16 

O torneio de badminton teve a particularidade de se realizar na mesma altura 

do torneio 3x3 basquetebol, pelo que permitiu estar em simultâneo a intervir 

sob aspetos díspares, a começar pelo facto de um ser de uma modalidade 

coletiva e outro de uma modalidade individual. No entanto, podemos realçar 

também mais algumas características que na sua organização obrigaram-nos 

a intervir de forma diferenciada como: realizar mesa; montagem do 

equipamento de jogo; material necessário para a prática desportiva, entre 

outros. 

Esta diversidade de tarefas no entender do secretário-geral e Orientador de 

estágio, permite-nos preparar para as enumeras tarefas previstas e 

imprevistas que iram naturalmente surgir antes, durante e após o EUC.  

O objetivo principal neste caso, foi conseguir dar a melhor resposta possível 

na tarefa a executar mas sem mostrar insegurança, desconforto e ansiedade. 

Como consideramos normal, estes aspetos têm que ser mais praticados pelo 

que se espera integrar mais eventos futuros, organizados pelas instituições 

parceiras.  
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4.2.2.4. 2º Torneio Universitário dos Campeões de Hóquei em Patins 

Data: 25 de fevereiro de 2013 

Organização: U. Porto/CMV 

Local:  Valongo 

Nº Participantes: Feminino - 2 equipas / Masculino – 4 equipas, num total de 

86 participantes 

Depois de uma campanha não muito produtiva no CNU de atletismo devido a 

vários fatores entre os quais um deles foi a localização do complexo 

desportivo que se situava numa zona industrial onde não havia movimento, 

desta vez a campanha “I LIKE” partiu para Valongo à espera de melhores 

resultados, pela sua proximidade às IES envolvidas e por se situar o pavilhão 

no centro da cidade.  

A parte política teve um papel muito importante neste evento porque esteve 

presente o Pró-reitor da U.Porto e o presidente da Câmara Municipal de 

Valongo (CMV) entre outras individualidades locais e académicas. Desta 

maneira, a campanha “I LIKE“ com toda a sua imagem e dinâmica conseguiu 

chegar presencialmente aos responsáveis políticos, sem ofuscar este evento 

de Hóquei em Patins mas sim, criando mais um assunto de conversação.  

Aproveitando a presença dos responsáveis políticos do concelho de Valongo 

e da sua equipa técnica da área educativa e desportiva, solicitamos que 

fosse feita uma divulgação junto dos docentes, alunos e das escolas do 

concelho. Com esta solicitação ganhamos uma oportunidade única para fazer 

a divulgação junto dos jovens alunos, que poderão animar com a sua 

presença o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

A ida a Valongo foi excelente, não só pelo facto de termos verificado muito 

interesse por parte dos participantes pelo 9º EUC Beach Volleyball – Porto 

2013, mas acima de tudo, por termos mostrado aos responsáveis políticos 

que se está a trabalhar em todas as frentes, mesmo nas menos esperadas 

em prol do evento. 
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4.2.2.5. Dias Desportivos – Voleibol de Praia, Futevólei e Voleibol 4x4 

Data: 13 e 14 de março de 2013 

Organização: IPP / U. Porto 

Local: Porto 

Nº Participantes: 44 

O Instituto Politécnico do Porto em conjunto com a Universidade do Porto 

organizou o evento intitulado “Dias Desportivos”, onde durante 2 dias se 

realizaram competições com o tema de base relacionadas com o voleibol. 

Como a competição de Voleibol de Praia e Futevólei se realizaram nos 

campos do IPP e a de Voleibol 4x4 no pavilhão Luis Falcão, ambas as 

instalações situadas no polo universitário do S. João, onde se encontra 

maioritariamente a comunidade académica do IPP, da U.Porto e de outras 

entidades, pelo que não foi de estranhar uma grande participação nas três 

competições que fizeram parte deste evento. 

As competições tiveram todas a sua relevância, mas destacamos a de 

voleibol de praia, pois começou-se a testar voluntários que eventualmente 

irão fazer parte da equipa do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. Os 

voluntários intervieram no apoio logístico, no apoio técnico, na acreditação, 

colocação de publicidade estática, relações públicas, entre outras ações que 

desenvolveram durante o evento. 

Dado que os participantes eram principalmente praticantes de voleibol, o 

nosso objetivo foi aproveitar estes amantes e praticantes da modalidade que 

efetivamente sabem jogar, para divulgar o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 

2013 e para convidar à sua participação tanto a nível desportivo nos CNU e 

como no EUC ou para participarem neste como voluntários ou simplesmente 

como espetadores. 

Tendo a particularidade de que todos faziam parte da Universidade do Porto, 

do IPP ou da FAP, tínhamos como objetivo angariar mais interessados, mas 

também testar/treinar os voluntários que já se inscreveram e foram 

selecionados tendo grande parte deles tido conhecimento através das 
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campanhas “I LIKE” e que serão com certeza a base da equipa que dará 

apoio no 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Como a meteorologia esteve a nosso favor, foi uma competição divertida, 

com um espírito desportivo e competitivo muito bom, mas acima de tudo uma 

ótima montra para praticarmos e prepararmo-nos para situações reais que 

ocorrem durante os eventos na vertente dos organizadores. 

Para promover o evento usamos beach flags, flyers e ainda se ofereceu 

camisolas aos vencedores, para além de ter estado presente em períodos a 

viatura da organização e vários elementos da CO-EUC. 

A participação neste evento foi excelente e esperamos que ainda se consiga 

estar presente em mais eventos com estas oportunidades de aprendizagem e 

de treino. 

 

4.2.2.6. CNU Voleibol de Praia - 1ª Etapa 

Data: 18 e 19 de março de 2013 

Organização: IPP/FADU 

Local:  Porto 

Nº Participantes: (adiado) 

Esta primeira etapa do campeonato nacional universitário de voleibol de praia 

estava inicialmente prevista para ser realizada a 18 e 19 de março no IPP 

sob organização da CE-EUC, com os voluntários já selecionados para 

estarem no 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013.  

Contudo, a FADU juntamente com o IPP, decidiram adiar a prova para não 

correr o risco de chegar ao dia da etapa do CNU e este não poder ser 

realizado por falta de condições climatéricas, conforme veio a suceder. 

Assim, teremos que esperar pela oportunidade de colaborar ativamente na 

organização efetiva desta etapa, esperando contudo que ainda seja a tempo 

de a incluir neste relatório de estágio. 
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4.2.2.7. Campo de Férias Desportivas da Páscoa 

Data: 18 a 28 de março de 2013 

Organização: U. Porto 

Local:  Pavilhão Luís Falcão / FADEUP / Estádio Universitário / Complexo 

Desportivo da Boa Hora 

Nº Participantes: 125 

A Universidade do Porto organizou durante o período das férias escolares da 

Páscoa um campo de férias desportivas para as crianças dos 6 aos 14 anos, 

com um leque enorme de modalidades desportivas. 

Como a entidade promotora e organizadora era um dos parceiros da CO-

EUC, solicitou-nos algumas ações de promoção durante o evento. 

Juntamente com o secretário-geral do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, 

delineamos que seria realizado durante o evento demonstrações da prática 

de voleibol de praia com jogadores seniores de competição e realizaríamos 

sessões outdoor ou indoor com as crianças, perante as condições 

climatéricas, para além da já tradicional campanha “I LIKE”. 

Assim, após ter contactado duas duplas da U.Porto, duas duplas do IPP e um 

dos responsáveis técnico do EUC, executamos a demonstração de voleibol 

2x2, dado que tivemos que realizar a demonstração no pavilhão Luis Falcão 

por estar a chover.  

De seguida, demos continuidade da ação com a colocação dos participantes 

em situação de prática desportiva. Como a maioria não tinha muito domínio 

na modalidade de voleibol de praia (2x2) rapidamente tivemos que fazer nova 

adaptação desta feita com a passagem para jogos de 4x4, de maneira a que 

estes pudessem vivenciar o mais aproximadamente possível a variante de 

voleibol de praia. 

Contudo, especialmente para os mais pequenos, foi com a campanha “I 

LIKE” que estes tiveram maior satisfação ao procederem juntamente com os 

técnicos a diferentes brincadeiras com sessões fotográficas pelo meio. 
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Esta ação valeu mais pela tomada de conhecimento por parte dos mais 

jovens que existe a modalidade de voleibol de praia (especialmente pelas 

explicações que fornecemos); por termos solicitado às crianças que 

pedissem aos pais para os levar a ver os jogos do 9º EUC Beach Volleyball – 

Porto 2013, que geralmente são muito influenciadoras nas decisões que os 

encarregados de educação tomam; por contribuirmos para o bom ambiente 

institucional entre os parceiros. 

É de salientar que estiveram também presentes nestas ações mais dois 

voluntários que animaram, colaboraram e contactaram com responsáveis 

ligados ao evento, sendo um elemento facilitador para a sua integração e 

preparação para o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

 

4.2.2.8. Jogos Universitários – Voleibol de Praia, Futevólei, Voleibol 

(entre outros) 

Data: 10 a 12 de abril de 2013 

Organização: IPP/U. Porto 

Local: Porto 

Nº Participantes: 98 

A U.Porto com a colaboração do IPP e após o bem-sucedido Dias 

Desportivos com o tema base voleibol procederam à realização de mais um 

evento multiactividades com competições relacionadas não com o voleibol 

mas com outros desportos. 

Por este motivo, mas por também não ter muita lógica estar a chamar a um 

evento Dia Desportivo e este desenrolar-se em mais do que um dia; pelo 

facto de considerarmos que o nome não nos parecia muito forte/atrativo, 

sugerimos que este fosse alterado para Jogos Universitários e depois 

colocaríamos as modalidades que pretendêssemos organizar e durante os 

dias necessários. 

A competição de Voleibol de Praia e Futevólei realizaram-se novamente nos 

campos de areia do IPP, para além do ténis e do ténis de mesa mais 
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concretamente nos courts e no pavilhão do IPP. O voleibol, basquetebol e 

badminton realizaram-se no pavilhão Luís Falcão, ambas as instalações 

situadas no polo universitário do S. João, com toda a envolvência académica 

das duas IES, pelo que juntamente com a experiência do anterior evento, não 

foi de estranhar a grande participação nas competições que fizeram parte 

deste evento. 

Sem tirar a preponderância que é devida a todas as modalidades centramos 

a nossa participação/colaboração essencialmente na modalidade de voleibol 

de praia, de maneira a continuarmos a colocar os voluntários em estágio 

prático. Estes estiveram a desempenhar funções no apoio logístico, no apoio 

técnico, na acreditação, colocação de publicidade estática, relações públicas, 

entre outras ações necessárias para o bom desenvolvimento do evento. 

Tendo a particularidade de que grande parte dos praticantes eram de voleibol 

e muitos não tinham estado no evento anterior, mas como todos faziam parte 

da Universidade do Porto, do IPP ou da FAP, conseguimos motivar ainda 

mais duplas para estarem presentes no CNU que entretanto a 1ª etapa foi 

adiada, especialmente quando estávamos com a placa do “I LIKE” 

aproveitávamos para “convencer” os jogadores a participar nos CNU’s e a 

trazerem mais colegas/amigos especialmente com nível para representar as 

instituições que constituem a CO-EUC. 

Para promover o evento usamos beach flags, flayers, t-shirts alusivas ao 9º 

EUC Beach Volleyball – Porto 2013 para além de ter estado um speaker 

constantemente a falar sobre o evento entre músicas e conversas animadas 

pelos participantes. 

A nossa participação neste evento foi muito enriquecedora e importante para 

continuar a preparar os voluntários, mas pessoalmente com grande 

importância na área de gestão do tempo e dos recursos humanos, de 

maneira a conseguirmos operacionalizar os vários desportos que ocorreram 

em simultâneo e em várias instalações desportivas. 
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4.2.3. Participação em Eventos 

 

4.2.3.1. XXVI Jogos Galaico-Durienses 

Data: 21 e 22 de novembro de 2013 

Organização: C.M. Melgaço 

Local: Melgaço 

Nº Participantes: 192 participantes de 3 Universidades da Galiza (Espanha) 

e 3 Universidades do Norte Portugal  

No início dos anos 90, a Universidade do Porto e a Universidade de Vigo, 

através dos Professores José Pedro Sarmento e Patrício Sanches Bello, 

desenvolveram uma série de contactos e reuniões, no sentido de promover 

encontros desportivos regulares entre as Universidades do Norte de Portugal 

e da Galiza. 

Em 1991 começam a realizar-se alguns eventos desportivos de caráter 

competitivo e recreativo entre estas duas Universidades, aos quais se foram 

gradualmente integrando as Universidades do Minho, Trás-os-Montes e Alto 

Douro, Santiago de Compostela e Vigo. Em 1992, na Pousada de Valença, 

realiza-se a primeira reunião formal entre os responsáveis desportivos das 6 

Universidades para formalizar a realização de um evento desportivo regular 

entre as 6 Instituições, o qual viria a ser designado de Jogos Desportivos 

Universitários Galaico-Durienses. 

Os Jogos Desportivos Universitários Galaico-Durienses tiveram então a sua 

primeira edição na Universidade da Corunha em Novembro de 1993 e, desde 

então, foram organizadas 24 edições. Este evento multidesportivo, 

interrompido em 2010, acolhia por edição mais de 300 estudantes 

universitários durante 3 dias.  

O evento era organizado até então de forma rotativa entre as três 

Universidades do Norte de Portugal e a três Universidades da Galiza, 

alternando obrigatoriamente de país em cada ano. 
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Desde o seu início, estes jogos já envolveram em competição mais de 7000 

estudantes, numa atividade regular e que expressa de forma inequívoca os 

laços de cooperação e convívio entre as Universidades do Porto, Minho, 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Vigo, Santiago de Compostela e Corunha. 

Em 2011, decidiram estas 6 Universidades, com o apoio do Agrupamento 

Europeu de Cooperação Territorial Galícia Norte de Portugal (GNP-AECT) e 

das Cidades de Tui e Valença, relançar os jogos num espaço simbólico de 

cooperação territorial entre as duas regiões. Em 2012, seguindo a mesma 

filosofia agendou-se XXVI edição para a Vila de Melgaço. 

Durante dois dias estivemos presentes nos Jogos Galaico-Durienses, onde 

se praticaram as modalidades de Ténis de Mesa, Basquetebol e Voleibol.  

Esta competição composta por 6 universidades com cada uma constituída 

por 32 pessoas, cujos objetivos principais são: criar um evento regular e de 

mobilidade transfronteiriça entre as 6 Universidades do Norte Portugal e da 

Galiza no âmbito desportivo; aumentar a oferta desportiva de eventos 

internacionais para as Universidades envolvidas; melhorar o conhecimento 

sobre a organização desportiva das Universidades envolvidas e trocar boas 

práticas e experiências; dar uma experiência internacional aos estudantes, 

docentes e funcionários das Universidades no âmbito desportivo, social e de 

promoção do desportivismo e da amizade entre os participantes. 

Sabendo da importância atual e histórica que este evento representa para a 

região e em particular para a U.Porto (membro do Comité organizador do 9º 

EUC Beach Volleyball – Porto 2013) pelo facto de um dos seus fundadores 

ser o Prof. Doutor Pedro Sarmento; e pelo motivo de considerarmos um 

evento com um manancial enorme de oportunidades de contactos e de 

divulgação, fazia todo sentido estarmos presentes com a campanha “I LIKE“. 

Como era de esperar ao acompanharmos presencialmente as equipas, 

conseguimos com que maioritariamente os estudantes achassem muito 

interessante e divertido a campanha “I LIKE”; mas ficaram encantados por 

saberem que o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 vai realizar-se tão 
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perto deles e numa altura de férias, possibilitando a sua presença com o 

intuito de ser dois em um (férias e desporto).  

Nesta ação acabou-se por juntar o útil ao agradável, pois ao conseguirmos 

levar a campanha do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 aos nossos 

vizinhos Espanhóis e a mais uma cidade do pais (Melgaço), permitiu solicitar 

aos responsáveis políticos para fazer chegar a informação aos estudantes do 

concelho.  

Será de considerar futuras participações em eventos semelhantes para 

divulgar o evento, pois não existiram encargos financeiros para a CO-EUC; 

foram distribuídos todos os flyers (e se mais houvesse mais tínhamos 

distribuído); seguramente entramos em redes sociais da parte espanhola pelo 

número de esclarecimentos dados; consegue-se de uma vez só estar em 

contacto com estudantes e responsáveis académicos de diferentes cidades 

mas da região envolvente ao Porto. 

 

4.2.3.2. 1º TA Rugby Sevens 

Data: 29 de novembro de 2012 

Organização: FADU/AAUE 

Local: Évora 

Nº Participantes:102 participantes distribuídos por 8 equipas 

Após o sucesso da participação nos Jogos Galaico-Durienses em Melgaço, 

pretendia-se deslocar a campanha “I LIKE “ pela primeira vez ao sul do país, 

a Évora. 

Contudo, aqui tudo rodava essencialmente em torno da decisão sobre o 

evento a acompanhar mas especialmente da parte financeira. 

Assim, se a escolha do evento a estar presente não foi o mais difícil, pois o 

leque de escolha era reduzido, a resolução financeira já exigiu a definição de 

uma estratégia mais cuidadosa. 
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Para isso, estabeleceu-se contactos com as equipas da U.Porto, IPP e 

U.Minho, com intuito de acompanharmos uma delas ao evento, mas 

encontramos uma série de problemas porque os meios de transporte 

estavam ocupados ou ainda estavam a equacionar a participação no torneio 

por ser muito dispendioso. 

Contudo, a insistência e atenção às oportunidades são essenciais para levar 

a bom porto os nossos interesses, verificamos que a U.Porto estava com 

alguns problemas quanto ao número de elementos que iriam constituir a sua 

delegação e que iriam alugar duas viaturas para se deslocarem a Évora. 

Assim, propusemos ao responsável da equipa e à CO-EUC que pudéssemos 

levar a carrinha do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 com a condição de 

ser a U.Porto a suportar a despesa com o combustível e portagens, 

poupando desta maneira, à U.Porto o aluguer de uma carrinha. 

 Desta maneira, ao levar parte da equipa U.Porto de Rugby Sevens, tornou-

se possível levar a campanha “I LIKE” ao sul de Portugal com um custo 

financeiro suportado pela CO-EUC de apenas uma noite de alojamento, dado 

que até a alimentação foi-nos fornecida por elementos da AAUE. Este facto 

devesse a estes terem ficado surpreendidos e satisfeitos por termos levado a 

campanha “I LIKE”, passarmos informações e esclarecimentos à comunidade 

académica de Évora, potenciando assim a possibilidade destes formarem 

melhores duplas de Voleibol de Praia. 

Tendo em conta que o investimento que a CO-EUC teve que fazer para levar 

a campanha do “I LIKE” a Évora; o acolhimento e satisfação por parte dos 

responsáveis académicos locais; por termos contribuído para a participação 

de mais estudantes atletas no DU; só podemos considerar uma operação 

bem-sucedida para o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 
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4.2.3.3. CNU Vela Grand Suprise 

Data: 27 e 28 de outubro de 2012 

Organização: U. Nova (Lisboa) 

Local: Lisboa 

Nº Participantes: 9 Equipas / 56 Atletas 

No seguimento da campanha realizada na 5ª Gala de Desporto da FADU, 

após termos apresentado novamente a proposta de divulgação através da 

campanha “I LIKE” do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, a comissão 

organizadora autorizou a participação e desenvolvimento desta iniciativa. 

Para esse efeito e em concertação com a U.Porto e com o IPP, foi definido a 

inclusão de alguns elementos destas equipas na viatura que levamos para o 

CNU de Vela Grand Suprise, que se disputou em Lisboa. O objetivo foi 

precaver e minimizar os gastos com a participação no que concerne nas 

despesas de gasóleo e portagens, dado que foi partilhado estas despesas de 

forma equilibrada pelas três instituições. 

Tendo atenuado a vertente financeira, a participação e divulgação desta 

campanha numa modalidade (vela), que é diferente do europeu que vamos 

organizar, não constituiu um entrave pelo facto de ser também uma atividade 

realizada no mar, enquadrando-se de certa forma, com uma atividade que 

vamos realizar na praia. 

Esta perceção, foi constatada com a satisfação verificada pelos participantes 

de vela, quando estivemos a aplicar, divulgar e promover o 9º EUC Beach 

Volleyball – Porto 2013. 

O acolhimento verificado permite-nos projetar a participação em futuras 

edições dos campeonatos nacionais universitários que se venham a 

desenvolver, pois tudo nos leva a querer que os estudantes universitários 

independentemente da modalidade que pratiquem, gostam acima de tudo de 

estar envolvidos em projetos que consideram positivos para a formação 

desportiva e projeção da universidade e do país. 
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4.2.3.4. CNU Escalada Boulder 

Data: 1 de dezembro de 2012 

Organização: FADU/ SASNOVA 

Local: Almada 

Nº Participantes: 59 

Os Serviços de Ação Social da Universidade Nova de Lisboa, em conjunto 

com a FADU, organizaram pela primeira vez o Campeonato Nacional 

Universitário de Escalada Boulder. 

Sabendo que a campanha do “I LIKE” ainda estava a meio, consideramos 

que este evento era uma boa oportunidade para dar continuidade à 

campanha. 

Assim sendo, juntamente com o secretário-geral e Orientador Daniel Vieira, 

começamos a tratar da questão do transporte, pois a competição era 

novamente a sul do Pais, desta vez em Almada, junto da comunidade 

académica da Universidade Nova de Lisboa.  

Rapidamente tivemos conhecimento que iria uma carrinha de 9 lugares da 

U.Porto, com uma delegação constituída por 8 elementos, tendo de imediato 

solicitado junto dos responsáveis da universidade um lugar na carrinha, que 

com agrado nos disponibilizaram, ficando de imediato resolvido o problema 

com a despesa do transporte. 

Apesar de ser uma viagem longa, com saída às 06:00 e chegada às 24:00, 

fomos para o pavilhão onde estava a decorrer a atividade e iniciamos a 

campanha “I LIKE”, contactando os estudantes atletas e poucos 

espectadores que se encontravam no local. 

Contudo, deparamo-nos com um grande problema: era feriado. Obviamente 

que foi um contratempo pois não havia muitos espectadores e 

consequentemente ficamos muito condicionados no que concerne à 

transmissão da mensagem, pois mesmo na área alimentar não tivemos 

acesso a muitas pessoas. 
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Para a próxima vez que fizermos a campanha, será de todo pertinente 

prestarmos mais atenção à data, ou seja, evitar feriados. 

Os atletas foram muito recetivos, estavam todos muito intrigados pela 

campanha “I LIKE” do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 ter estado na 

sua competição, mas o espirito desportivo dos participantes rapidamente 

proporcionam momentos de agradável boa disposição. Contudo, e embora a 

CO-EUC não tenha tido nenhuma despesa com esta participação, como 

resultado final, apenas podemos dizer, que foi a pior divulgação do evento, 

pelos motivos supracitados. 

 

4.2.3.5. CNU Ténis de Mesa (Equipas) 

Data: 11 de dezembro de 2012 

Organização: AAUM 

Local:  Braga 

Nº Participantes: 60 

Dando continuidade na procura de atingir os objetivos que nos propusemos, 

mesmo depois da menos motivante campanha “I LIKE” por terras de Almada, 

não desanimamos, porque consideramos que os insucessos devem servir 

como momentos de aprendizagem e de fortalecimento. 

Assim, preparamos mais uma ação com muita motivação e com a perspetiva 

de que seria um êxito, com a aproximação do CNU de Ténis de Mesa que se 

iria realizar em Braga no polo universitário, tendo todas as condições para 

fazer uma forte promoção ao 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Como era de esperar não captamos para a modalidade de Voleibol de Praia 

muitos participantes dentro dos atletas estudantes de Ténis de Mesa, mas 

como o pavilhão é situado no centro do polo de Braga, o que não faltou foram 

estudantes a perguntar o que era: o 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013; a 

campanha “I LIKE”; como tinham que fazer para se inscrever como 

voluntários; como é que tinham que fazer para participar na competição; que 

apoios poderiam ter; quando e onde (praia) se iria realizar o evento; como é 
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que podiam colaborar; e mais um leque enorme de questões interessantes, 

com todos bem-dispostos.  

Assim, podemos considerar que tivemos muito ativos e fomos muito 

requisitados, mas essencialmente mais fora do pavilhão do que dentro deste, 

justificando e contrariando algumas dúvidas iniciais quando decidimos levar 

muitos flyers, que surpreendentemente acabaram todos por ser distribuídos.  

Para além da intervenção humana e documental na promoção do evento 

comprovamos a importância de ter meios de transporte com imagem alusiva 

ao evento, pois a carrinha da organização só por si foi o elemento publicitário 

que mais atenções atraiu, especialmente quando decidimos estacionar junto 

da instalação desportiva no meio do polo universitário da U.Minho.  

Assim, a despesa com a deslocação da viatura para Braga, podemos 

considerar irrelevante porque largamente foi muito mais importante só por si 

a boa publicidade que fez ao 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Apesar dos nossos receios iniciais quanto à recetividade e sucesso da 

campanha, após uma não muito bem-sucedida, rapidamente as nossas 

dúvidas e receios foram desaparecendo, pois fomos brindados pela positiva 

por uma comunidade académica muito interessada em atividades desportivas 

e em particular com o desporto universitário e, como prova disso, foi o facto 

de termos levado muitos flyers, que agradavelmente foram todos distribuídos. 

Assim, podemos concluir, que a presença em futuros torneios neste polo 

parece-nos ser não só muito aliciante e gratificante, como uma oportunidade 

de excelência para a angariação de praticantes e/ou voluntários, pois o 

espírito e envolvimento com as atividades desportivas está muito enraizado. 

Esta ação voltou novamente a colocar-nos com uma alta motivação; mostrou 

que o aparecimento de contratempos não pode ser um fator bloqueador mas 

sim de superação; e finalmente, mostrou-nos mais uma vez a importância da 

campanha “I LIKE”, projetando novos voos.  
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4.2.3.6. CNU Xadrez Rápidas 

Data: 14 de dezembro de 2012 

Organização: FADU/AAUAlg 

Local: Faro 

Nº Participantes: 35 Atletas 

Houve por parte da organização muitas reservas quanto a levar a campanha 

“I LIKE” a Faro, pois seria a viagem mais longa que se fez ate à data e com 

riscos financeiros, que com toda a legitimidade, tinham sérias dúvidas quanto 

ao seu retorno de imagem, angariação de atletas, apoios, participantes e 

espetadores. 

Assim, comprometemo-nos em proceder ao levantamento de hipóteses para 

nos deslocarmos sem custos ou que os mesmos fossem muito reduzidos de 

maneira a não honorar o orçamento da CO-EUC. 

Após termos colocado como primeira hipótese a deslocação numa 

companhia aérea “Low-Cost” na empresa Ryanair, optamos por insistir mais 

na segunda hipótese de nos deslocarmos com uma delegação do IPP ou da 

U.Porto. 

Contudo, se a primeira hipótese tinha o problema de gastarmos mais dinheiro 

em transportes locais e muito limitador na bagagem no avião, 

impossibilitando o transporte das beach flags sem termos custos adicionais; a 

segunda hipótese ficou de imediato reduzida a metade pelo facto do IPP não 

fazer intenções de estar presente nesta competição. Assim, acabamos por 

propor à U.Porto, a deslocação da sua delegação na carrinha do evento que 

iriamos levar, em troca desta ter que suportar as despesas de combustível e 

portagens, não necessitando estes também de alugar um veículo. 

No entanto, embora a solução fosse claramente interessante para ambas as 

partes especialmente a nível financeiro, existia eventualmente um problema, 

caso pretendessem estar presentes com mais de 6 xadrezistas, o que não se 

veio a verificar, tendo sido a hipótese escolhida. 
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Conforme tínhamos previsto, a comunidade académica da Universidade do 

Algarve tal como o próprio local, foi muito interessante para levar a campanha 

“I LIKE”, pois estivemos na região do país onde mais se adequa o voleibol de 

praia, por causa do seu excelente clima, praias e turismo. 

A campanha fez-se chegar à Associação Académica do Algarve, onde foram 

distribuídos flyers e conseguimos interagir com vários atletas de voleibol e 

estudantes, os quais ficaram admirados com o contraste entre xadrez e 

voleibol de praia. 

Conseguimos passar do Norte do Pais para o Sul, com expetativas altas e 

com a ambição de atingir bons resultados, pois era a última ação da 

campanha “I LIKE” do evento, antes das ferias de Natal, do final de 2012 e 

antes da época de exames, perfazendo a décima segunda ação em 3 meses. 

 

4.2.3.7. CNU Ténis (pares) 

Data: 5 e 6 de fevereiro de 2013 

Organização: FADU/AAUAv 

Local: Águeda 

Nº Participantes: 75 

Depois da última campanha “I LIKE “ do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 

2013, ter ocorrido em 2012 devido ao período de férias e exames, estávamos 

ansiosos por retomar com força e em grande, pelo que ficou acertado que o 

momento seria no CNU Ténis, em Águeda! 

Este evento não implicava grandes dificuldades tanto a nível financeiros 

como tempo necessário para realizar a atividade, pois decorria em dois dias 

relativamente perto do Porto. 

Assim, pensávamos que seria uma campanha formidável, porque iriamos 

aproveitar o regresso às atividades extra curriculares dos estudantes e toda a 

sua necessidade de descompressão após o período de exames. 
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Mas foi o contrário! Dentro do recinto desportivo tudo correu bem, com os 

estudantes atletas, seus amigos e familiares que os foram ver competir. No 

entanto, todo o marketing ao evento acabou por ser feito praticamente no 

recinto desportivo, dado que nos outros locais onde estivemos a fazer (tentar) 

a divulgação, como na unidade alimentar da IES, fomos surpreendidos com 

uma falta de espírito académico e de interesse quase total, sentindo que não 

despertamos muito interesse à população local. 

Mesmo utilizando o carro da organização e verificando que não estava a ser 

uma mais-valia a nossa presença neste polo da U.Aveiro, acabamos por 

reformular o objetivo inicial de estar presentes dois dias neste polo, 

deslocando a nossa presença para o polo principal da U.Aveiro que se situa 

na sua cidade. 

O objetivo era estar numa terra diferente perto do Porto, com teoricamente 

potenciais interessados, mas ao darmos conta que não estava a ser aquilo 

que nós esperávamos, concluímos que esta ação estava aquém das nossas 

expectativas e abaixo das diretrizes do Orientador e da CO-EUC, pelo que 

não iniciamos da melhor forma o ano de 2013.   

 

4.2.3.8. CNU Ténis de Mesa (pares) 

Data: 6 de fevereiro de 2013 

Organização: FADU/AAUAv 

Local: Aveiro 

Nº Participantes: 33 

Aproveitando o facto de termos tido aval da CO-EUC para estarmos 

presentes durante dois dias com o carro da organização e as estruturas de 

promoção no CNU de Ténis (pares) em Águeda; mas ao verificarmos que 

não estava a ser uma mais-valia para atingirmos os objetivos que nos 

tínhamos proposto na promoção e angariação do 9º EUC Beach Volleyball – 

Porto 2013, resolvemos direcionar a nossa presença para o campeonato de 

pares de Ténis de Mesa que decorria em Aveiro na mesma altura, com a 
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perspetiva que iriamos ter mais sucesso e com a esperança de compensar a 

desilusão do dia anterior. 

Para grande surpresa, esta opção fez-nos relembrar a ação desenvolvida em 

Braga, com uma grande recetividade por parte de todos os participantes e 

academia, facilitado mais uma vez porque ambos têm polos concentrados.  

Os atletas maioritariamente já nos conheciam do CNU realizado em Braga, 

mas os estudantes da U. Aveiro ao verem o carro do evento estacionado 

junto à instalação desportiva situado no centro do polo, só por si já foi um 

motivo de curiosidade e de aproximação abrindo assim, um vasto leque de 

oportunidades de promoção.  

Uma vantagem a acrescentar foi o facto de Aveiro ser uma cidade costeira, 

com um polo Universitário próximo da orla costeira (praia), pelo que 

denotamos uma grande afinidade da comunidade estudantil com o voleibol 

de praia, com a campanha “I LIKE”, a qual esperamos que seja corroborada 

com uma colaboração ativa e participativa para 9º EUC Beach Volleyball – 

Porto 2013. 

Consideramos que foi uma boa escolha termos abdicado do último dia do 

CNU de Ténis que se realizou em Águeda e que não foi muito positivo, em 

favor pelo CNU de Ténis de Mesa que se realizou em Aveiro com mais uma 

estrondosa campanha. Por esta, razão a CO-EUC congratulou-nos pelo 

trabalho realizado, pela opção tomada e pelo dinamismo demonstrado. 

 

4.2.3.9. CNU Atletismo Pista Coberta 

Data: 23 de fevereiro de 2013 

Organização: FADU/IPL 

Local: Pombal 

Nº Participantes: 250 

Este evento tinha como principal ambição conseguir transportar em conjunto 

as delegações da U.Porto, do IPP e outras AE sócias da FAP na totalidade e 

ou parcialmente, de maneira a que utilizássemos o autocarro da Avintes Tour 
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que está decorado com os dizeres e imagens do 9º EUC Beach Volleyball – 

Porto 2013. 

Assim, em consonância com o secretário-geral, concordamos em fazer a 

campanha neste evento, desde que conseguíssemos levar a bom termo os 

nossos intentos, evitando qualquer tipo de despesa apesar da distância.  

Para isso, tivemos que proceder ao contacto com todos os potenciais 

interessados e tomar conhecimento do seu parecer sobre a sua 

disponibilidade e aceitação das condições de partilha de despesas. 

Após muitos avanços e recuos nas tomadas de decisão por parte das IES e 

das AE’s da FAP, por não saberem exatamente quantos atletas é que iriam 

levar, mantivemos o autocarro reservado, pois estávamos convictos que 

iriamos conseguir justificar a sua utilização. 

Acabamos por nos deslocarmos para este evento, com as delegações do IPP 

e da U.Porto no autocarro da organização, onde os custos foram partilhados 

pelas duas delegações e ainda foram levados atletas sócios da FAP. 

A prova teve uma grande participação de atletas, o que nos deu várias 

oportunidades para explicar os objetivos da campanha “I LIKE” e para que 

servia. Após as informações prestadas, as pessoas achavam que era uma 

ideia brilhante e até pediam para tirar fotografias, as quais ficaram sempre 

divertidas. 

A campanha foi feita dentro da instalação desportiva e por isso, a 

comunidade estudantil que participou na prova foi muito recetiva, mas fora da 

instalação o resultado não foi o mesmo. Como estávamos numa zona 

industrial, não havia ninguém interessado, o que não nos permitiu aproveitar 

mais a imagem do autocarro para além da sua circulação habitual. 

Portanto, apesar de termos uma resposta muito positiva dos atletas e termos 

conseguido levar a efeito os objetivos a que nos propusemos, infelizmente 

queríamos ter tido mais oportunidades de contacto com a população 

estudantil especialmente do Instituto Politécnico de Leiria (IPL). 



 

103 

Por último, é de salientar o facto de os estudantes terem ficado muito 

admirados com a existência de um autocarro com a imagem do evento e 

ficaram muito satisfeitos por terem viajado nele, sendo notório o espírito de 

pertença e orgulho por pertencerem às instituições organizadoras do evento.  

 

4.2.3.10. CNU Corta-Mato 

Data: 2 de março de 2013 

Organização: Federação Portuguesa de Atletismo 

Local:  Coimbra 

Nº Participantes: 60 atletas / Femininos – 4 clubes / Masculinos – 8 clubes 

do Desporto Universitário mais muitas centenas de estudantes atletas que 

participaram nas finais do Desporto Escolar e atletas do Desporto Federado 

 

O CNU Corta-Mato foi um excelente momento para promover o 9º EUC 

Beach Volleyball – Porto 2013 com a utilização da campanha “I LIKE”, pois 

decorreu no mesmo local o Corta-Mato do Desporto Escolar e em simultâneo 

os Corta-Mato Universitário e da Federação Portuguesa de Atletismo, com a 

presença de milhares de pessoas entre participantes e espetadores.  

Outro ponto que destacamos e de grande importância para a divulgação do 

evento, centra-se no facto de estar presente uma grande variedade de 

participantes entre alunos do secundário e estudantes de IES de todo o país, 

atletas federados prestigiados do atletismo nacional, familiares, amigos e 

população local; os quais levam consigo a informação e imagem que 

transmitimos para a sua região e que facilmente se torna assunto de 

novidade nas conversas nas suas redes sociais. 

O nosso alvo principal neste dia foram os alunos do ensino básico e do 

secundário. Assim, conseguimos chegar ao público-alvo mais jovem, abrindo 

certamente novos caminhos de divulgação e captação, que não seria 

possível em outros eventos de cariz universitário. 
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A divulgação não ficou só pelo corta-mato: foi solicitado aos professores que 

fizessem chegar informação sobre o evento nas suas escolas onde lecionam 

e para isso foram fornecidos panfletos e prospetos aos muito interessados, 

que se dirigiram a nós para solicitar os mesmos 

Tendo em conta o investimento realizado pela CO-EUC, com a nossa 

deslocação no carro da organização para Coimbra, o número de pessoas que 

estiveram presentes e as contactadas, podemos considerar que foi muito 

aceitável e pouco significativo, dado que passou a ser a melhor ação até ao 

momento. 

 

4.2.3.11. CNU Surf  

Data: 6 e 7 de abril de 2013 

Organização: FADU/AAULusófona 

Local:  Costa da Caparica 

Nº Participantes: 109 

A Associação Académica da Universidade Lusófona de Lisboa, organizou em 

conjunto com a FADU, o CNU de Surf na Costa da Caparica, tendo sido esta 

atividade referenciada em conjunto com o secretário-geral do evento, como 

uma atividade importante para a presença da campanha “I LIKE”. 

Contudo, após a pouco positiva presença em Almada, aquando da 

participação no CNU Escalada Boulder, juntamente com o problema da 

deslocação e da estadia, levou-nos a um impasse na tomada de decisão 

sobre a participação ou não neste evento. 

Assim, procedemos às habituais diligências junto das IES parceiras, 

acabando por juntarmo-nos à delegação da U.Porto que com a deslocação 

de duas carrinhas para o evento permitiu podermos acompanhar e estar 

presente sem a CO-EUC ter despesas com os transportes. 

Como pretendíamos colocar as beach flags na praia da Costa da Caparica 

onde se iria desenvolver a competição e tendo conhecimento que a 

organização local tinha vários patrocinadores do surf e pelo facto de nenhum 
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dos parceiros ter grandes relações com os responsáveis locais da Lusófona, 

optamos por entrar em contacto com os mesmos de maneira a evitar 

situações embaraçosas. 

Inicialmente não acharam muito pertinente esta pretensão em divulgarmos o 

evento, pelo que recorremos à FADU com o intuito de colaborar no 

desbloqueio da situação, os quais imediatamente estabeleceram contactos 

mencionando que era importante para a FADU esta campanha que 

queríamos levar para a Costa da Caparica. Assim, posteriormente 

conseguimos chegar a um meio-termo com a organização local, ao conseguir 

autorização para colocar as beach flags junto do passadiço que dava entrada 

para a praia/zona de competição. 

A campanha decorreu com muito entusiasmo, com uma excelente 

recetividade por parte dos surfistas e com uma visibilidade enquadramento 

muito positivo, dado que a praia se encontrava com muita gente na mesma e 

a passear. 

Fomos abordados por inúmeros surfistas e transeuntes que praticavam ou 

tinham amigos que praticavam voleibol de praia, pelo que lhes solicitamos 

que participassem nos CNU e ou colaborassem na divulgação do evento. 

Ao contrário do que tinha acontecido em Almada, desta vez consideramos 

que a nossa presença foi uma mais-valia para a divulgação e promoção do 

evento. 

É de salientar que surgiram comentários por parte dos surfistas que após 

alguma equidade na sua análise, pode ser uma mais-valia para a imagem do 

9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, como por exemplo: porque é que não 

dinamizamos um encontro de surfistas na semana do evento, de maneira a 

embelezar o cenário adjacente ao recinto do evento propriamente dito e 

demonstramos grande dinamismo. 

Esta sugestão entre outras já com um cunho pessoal, foram apresentadas ao 

secretário-geral, com o intuito de analisarmos a pertinência de iniciativas 

deste género. 
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4.2.3.12. CNU Atletismo Estrada 

Data: 21 de abril de 2013 

Organização: FADU/AAUBI 

Local: Idanha-a-Nova 

Nº Participantes: 34 universitários entre dezenas de atletas locais 

Ao analisarmos as sucessivas alterações que a FADU foi realizando ao longo 

dos meses especialmente nas últimas semanas verificamos a introdução de 

novas atividades desportivas como foi o caso do CNU Atletismo Estrada, que 

se realizou pela primeira vez ao nível do desporto universitário. 

Para além do já exposto, pareceu-nos que seria uma oportunidade excelente 

para estarmos presentes numa competição que se realizava numa zona mais 

interior de Portugal, conseguindo assim na eventual presença, apresentar a 

campanha do “I LIKE” entre pontos tão distantes de Portugal como: Melgaço 

e Faro (extremo Norte e Sul) e entre Idanha-a-Nova e Lisboa (extremo Este e 

Oeste). 

Tendo por base este simbolismo apresentamos a proposta de estar 

presentes, porque já tínhamos assegurado o transporte que seria a única 

eventual despesa, dado que era para ir e vir no mesmo dia. 

Assim, após termos demonstrado disponibilidade para realizar esta tarefa, 

mesmo sendo uma jornada longa entre as 05.30 e as 19.00; com a certeza 

que a comunidade académica que estaria presente seria muito pequena; e 

que o mais certo seria retirarmos muito pouco dividendos em prol do 9º EUC 

Beach Volleyball – Porto 2013; o secretário-geral e CO-EUC decidiram 

autorizar a participação neste evento, tornando possível a aquisição deste 

simbolismo. 

Contudo, para nosso espanto para além dos atletas universitários também 

decorreu paralelamente uma competição local, estando por isso, mais gente 

e atletas do que estava inicialmente a contar ver. Por já se estar a viver um 

clima festivo com as festas de Idanha-a-Nova, sentimos uma grande 

satisfação e acolhimento por toda a população, tendo ficado muito admirada 
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por estarmos a promover o voleibol de praia tão distante da zona costeira e 

ainda por cima tão distante do Porto. 

No entanto, congratularam-nos pela nossa presença, pois foi a primeira vez 

que viram na sua terra uma promoção a um evento internacional do desporto 

universitário. 

Este ponto acabou por ser a mais-valia que levamos, pois prestamos muitas 

explicações sobre a existência e o que é o desporto universitário numa 

primeira abordagem e posteriormente sobre o intuito da campanha “I LIKE”. 

Os objetivos a que nos propusemos foram cumpridos com a mais elevada 

postura possível na nossa representação e promoção do evento. 

 

4.2.3.13. FADU - Fases Finais - Voleibol 

Data: 22 a 25 de abril de 2013 

Organização: FADU/AAUBI 

Local:  Covilhã 

Nº Participantes: 144 no Voleibol e aproximadamente 2000 no total das 

modalidades que constituíram as fases finais. 

As fases finais coletivas do campeonato nacional universitário decorreram 

durante sensivelmente duas semanas, sob égide da FADU e da AAUBI, na 

cidade da Covilhã, com a participação de enumeras delegações da U.Porto, 

do IPP e das AE’s que fazem parte da FAP. 

Contudo, focalizamos a nossa intervenção na modalidade de voleibol, onde 

depois de terem obtido o apuramento nos Campeonatos Académicos do 

Porto, se encontravam várias equipas representativas dos parceiros da CO-

EUC. 

Por ser a modalidade com mais possíveis potenciais interessados no evento; 

por se encontrar em competição quase todos os melhores jogadores 

universitários de voleibol; pelo motivo do CNU de voleibol de praia ainda não 

ter começado; pelo facto das especificidades que o voleibol de praia tem em 
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relação ao voleibol de pavilhão determinar que um jogador que é bom em 

pavilhão pode não ser em praia mas que tem muitas condições para o ser; 

aproveitando a presença no local dos dois técnicos desportivos do 9º EUC 

Beach Volleyball – Porto 2013, procedemos a uma série de convites diretos 

aos jogadores mencionados pela equipa técnica, com o intuito de fortalecer o 

CNU de Voleibol de Praia e posteriormente conseguirmos ter delegações de 

excelência a representar as IES do país e o nome de Portugal no EUC. 

É de salientar que estiveram presentes nestas fases finais, todos os 

membros que constituem a CO-EUC, o secretário-geral do evento e parte 

significativa dos elementos que constituem o CE-EUC, não necessariamente 

todos em simultâneo. 

Assim, só por aqui depreende-se a importância que a CO-EUC deu às fases 

finais, tendo sido também deslocado o carro do evento para dar apoio, todo o 

equipamento da campanha “I LIKE”, incluindo os roll-up’s que foram 

visionados posteriormente na RTP2 aquando da transmissão televisiva de 

vários jogos de voleibol. 

Durante os quatro dias que acompanhamos as delegações da academia do 

Porto, onde entre outros resultados a equipa de Voleibol masculina do IPP se 

sagrou campeã nacional universitária, realizamos uma série de reuniões 

formais e informais com a presença dos elementos da CO e da CE do EUC, 

tanto com a participação apenas destes elementos e/ou com a presença de 

elementos a representar outras entidades. 

A campanha de promoção decorreu de maneira excelente e com enormes e 

positivos pareceres por parte de todas as académicas presentes. 

É de salientar, que com a conclusão desta ação terminamos as campanhas a 

que nos tínhamos proposto. 

Finalmente, não gostaríamos de deixar passar o facto de ter sido a última 

atividade que tive o privilégio de trabalhar em conjunto e em estreita 

colaboração com o amigo saudoso Marlon Correia, o qual tragicamente 

faleceu uma semana depois na preparação da Queima das Fitas onde se 

encontrava a trabalhar. 
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4.2.4. Participação em Atividades de Direção 

 

4.2.4.1. 5ª Gala do Desporto - FADU 

Data: 9 de outubro de 2012 

Organização: FADU 

Local: Montemor-o-Velho 

Nº Participantes: 345 

A Federação Académica do Desporto Universitário realizou, pelo quinto ano 

consecutivo a Gala do Desporto Universitário com o objetivo de homenagear 

os estudantes atletas celebrando a excelência desportiva. 

Este evento promoveu o convívio no movimento desportivo universitário 

nacional e reconheceu todos os que contribuíram para o desporto no ensino 

superior. 

Foram homenageados os atletas e oficiais das seleções nacionais 

universitárias com lugares no pódio dos campeonatos do mundo 

universitários e os medalhados no campeonatos europeus universitários. 

Este evento teve a presença de importantes figuras dirigentes do desporto 

nacional, tendo sido atribuído galardões de homenagem e reconhecimento a 

personalidades ou instituições pelos serviços prestados ao ensino superior. 

No decorrer da gala e após o escortine-o pelos clubes participantes no 

Campeonato Nacional Universitário (CNU) e por votação do público via 

facebook foram eleitos o melhor atleta masculino, treinador, equipa feminina 

e masculina do ano. 

Pela relevância deste evento dentro do desporto universitário consideramos 

ser oportuno e de elevado interesse estratégico, dar a conhecer com maior 

pertinência a realização do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, através da 

campanha “I LIKE”. 
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Para isso, a comissão organizadora disponibilizou a carrinha que se encontra 

ao serviço do europeu, na qual se transportou mais 3 elementos da 

organização. 

No evento propriamente dito contribuímos com a cobertura fotográfica, 

esclarecimentos aos convidados da FADU e colocação de roll up’s na zona 

da acreditação. 

Analisando os objetivos a que nos tínhamos proposto para esta participação, 

consideramos que foram um sucesso, tendo em conta os comentários de 

satisfação por parte dos presentes. 

Assim, achamos que será importante estar presente no máximo de eventos 

do desporto universitário.  

 

4.2.4.2. ENAS Conferência 

Data: 7 a 10 de novembro de 2012 

Organização: U. Lisboa 

Local: Lisboa 

Nº Participantes: 9 da CO e CE-EUC, de um total de 150 participantes de 29 

países e 78 universidades 

A Universidade de Lisboa organizou a 15ª Anual Conferência da ENAS 

(European Network of Academic Sport Services), no qual estiveram 

presentes os responsáveis técnicos dos departamentos/gabinetes de 

desporto das universidades europeias. 

A ENAS é uma rede europeia de serviços desportivos universitários, a qual 

pretende desenvolver “o desporto para todos” no ensino superior. Pela 

pertinência desta conferência e por se encontrar dezenas de responsáveis 

europeus, propusemos à comissão organizadora que esta estivesse presente 

ativamente nesta conferência. Assim, juntamente com o secretário-geral 

ficamos encarregues de colaborar e decidir a criação e aquisição de um 

vestuário de promoção do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013; de tentar 
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indagar junto do presidente da ENAS a possibilidade de obtenção de 

melhores condições financeiras no ato da inscrição; de levar a carrinha da 

organização e alguns elementos da CO-EUC; prospetos, flyers e roll up´s de 

promoção do evento. 

Após a consulta de três empresas, foi proposto à comissão organizadora os 

modelos apresentados do vestuário, a qual escolheu a que lhe pareceu mais 

indicada para a promoção do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013. 

Durante a conferência existiram vários momentos em que a delegação andou 

em simultânea vestida com a camisola. Como a cor escolhida para a 

camisola foi um vermelho vivo, a presença em simultâneo de todos os 

elementos da organização, inevitavelmente colocou de imediato todos os 

presentes a tecerem comentários e a questionar sobre o evento.  

Desta forma, conseguimos atrair os responsáveis técnicos do desporto das 

universidades e países, tendo tido um papel preponderante na captação do 

interesse em fazerem a constituição das equipas e representação das suas 

universidades. 

Para além desta campanha, desenvolvemos uma ação consertada no 

momento de apresentação dos posters, durante a qual, pela nossa perceção, 

a passagem de informação já incidiu mais sobre os responsáveis técnicos 

que ficaram mais interessados, em trazer duplas para a competição. Tendo 

em conta que o número de instituições ultrapassou as duas dezenas, 

podemos considerar que esta iniciativa foi um sucesso. 

Conforme tínhamos ficado incumbidos, entramos em contacto com os 

responsáveis da ENAS, os quais receberam com compreensão e abertura as 

nossas propostas. Estas consistiam em desenvolver várias ações durante a 

conferência, colocar preletores na conferência para abordar o tema dos 

eventos internacionais universitários, de maneira a reduzirmos parcialmente o 

valor da inscrição do máximo de elementos da CO-EUC.  

Com a aceitação das propostas conseguimos reduzir o valor das inscrições e 

assim diminuir as despesas da participação. 
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É de salientar que a conferência decorreu durante cinco dias, e que ao longo 

desse tempo em conversas informais, fomos passando informação sobre o 

evento. 

Finalmente, consideramos que a participação nesta conferência abordou 

temáticas que enriqueceram o currículo de todos os presentes. 

 

4.2.5. Reuniões Informais, Técnicas, Institucionais e de Direção 

Desde o primeiro momento que as participações nas reuniões foram de 

crucial importância para a realização posterior do estágio. Por este motivo, e 

porque o estágio decorreu durante vários meses, esta tarefa esteve presente 

constantemente de uma maneira mais institucional e ou formal, ou 

simplesmente de forma informal. 

Assim, optamos por mencionar algumas reuniões que efetivamente 

marcaram este período e se salientaram na realização do estágio, a começar: 

 pela reunião informal mas de cariz institucional com a Supervisora de 

Estágio, aquando da autorização e acolhimento do meu estágio; 

 pela reunião encontro que tive na primeira abordagem com o 

Orientador de estágio, com o intuito de apresentar o que pretendia; 

 pela reunião técnica decisiva na qual tive um papel ativo e interventivo, 

com a Dra. Margarida Guerreiro aquando da definição final do acordo 

estabelecido com o Hotel Holiday INN Express – Porto Exponor tanto 

para o alojamento como para duas refeições diárias, com valores e 

serviço muito bons para os parâmetros inicialmente definidos pelo CO-

EUC; 

 pela reunião de Direção aquando da nomeação para pertencer à 

Comissão Executiva do EUC, com responsabilidades diretas nas áreas 

dos serviços do alojamento e dos serviços alimentares; 

 pela primeira reunião institucional com a supervisora de estágio para 

fazer balanço, analise e discussão do trabalho realizado e na 

construção do relatório de estágio. 
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Finalmente, salientamos que das reuniões com Orientador de estágio 

elaboramos um documento que retratava o estado em que se encontrava a 

organização do 9º EUC Beach Volleyball - Porto 2013 – “Progress Report” 

(anexo VIII). Este foi posteriormente apresentado pela CO-EUC na 

assembleia geral da EUSA, realizada na Eslovénia. 

 

4.2.6. Participação no Campeonato Europeu Universitário. 

Uma vez que 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013 só se realiza entre os 

dias 23 e 28 de julho de 2013, após o término do estágio profissionalizante, 

todo o trabalho desenvolvido e apresentado neste relatório centra-se na sua 

fase de preparação. 

Contudo, com a inclusão do mestrando na Comissão Executiva do 9º EUC 

Beach Volleyball – Porto 2013, está assegurada a participação ativa do 

estagiário no evento, que embora não explanada neste relatório, será 

operacionalizada pelo mestrando e que, será certamente completada com a 

análise posterior ao evento, participando desta feita, em todas as fases de 

organização de um evento desportivo. 
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Após a realização do primeiro ano do 2º Ciclo de Estudos em Gestão 

Desportiva da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, o estagiário 

pretendia logo que fosse possível concluir o segundo ano e assim, terminar 

este ciclo de estudos. 

Por considerarmos o primeiro ano essencialmente teórico e porque 

pretendíamos agarrar oportunidades que deslumbrávamos no mercado de 

trabalho, optamos por realizar um estágio profissionalizante, pela mais-valia 

que esta experiência poderia contribuir para o enquadramento profissional, 

caso conseguisse-mos integrar a entidade organizadora que estava a 

preparar os eventos internacionais. 

Este capítulo é apresentado de maneira a que seja abordado numa 

perspetiva crítica, os aspetos mais marcantes, entre os quais, experiências e 

competências adquiridas; organização da CO-EUC e CE-EUC, sua estrutura 

e recursos humanos; e experiência nas diversas áreas de trabalho. 

Ao longo de todo o período, o estagiário sempre foi recebido de “braços 

abertos” e respeitado por todos os responsáveis da Comissão Organizadora, 

colaboradores da FAP e definitivamente pelo Orientador de estágio, 

permitindo a criação quase imediata de relações de empatia e saudável 

ambiente de trabalho. 

Durante os meses de estágio, entre setembro de 2012 e abril de 2013, existiu 

numa primeira fase, um intenso acompanhamento por parte do Orientador 

com o intuito de preparar e aumentar as competências do estagiário, com a 

intenção de adquirir uma maior autonomia e liberdade para tomar decisões. 

Assim, o estagiário com sentido de responsabilidade, humildade e bom senso, 

optou por aceitar gradualmente o crescente voto de confiança do Orientador, 

apresentando com empenho os resultados das tarefas delineadas dentro dos 

períodos antecipadamente definidos. 

A passagem para o que podemos considerar uma segunda fase no processo 

de aquisição da confiança do Orientador e subsequente aumento da 

autonomia do estagiário, foi quando o estagiário conseguiu concluir as 
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negociações com o Hotel Holiday INN Express Porto - Exponor obtendo um 

acordo com condições acima do esperado e preços mais em conta. Podemos 

então, considerar que a partir deste momento, o Orientador passou a estar 

menos presente fisicamente. Este facto, provocou um aumento substancial 

na responsabilidade do estagiário, que por sua vez, exigiu apresentação de 

mais projetos/iniciativas e sua operacionalização, aumentando desta forma 

ainda mais o trabalho ao estagiário. Assim, podemos considerar que o ritmo 

exigente a que fomos colocados ao longo deste estágio, foi proporcional ao 

aumento da satisfação do estagiário, por ser muito preenchido e pela 

diversidade de ações que fomos desenvolvendo. 

O estagiário esteve envolvido em ações ou eventos de diferentes dimensões 

e exigências, na organização ou participação, na vertente desportiva ou 

institucional. O permanente contacto com diferentes desafios, oportunidades, 

proporcionou a aquisição e/ou aperfeiçoamento de diversas competências. 

Esta variedade de ações permitiu desenvolver mais competências 

especialmente ao nível da criatividade, planeamento, organização, 

capacidade de improviso, perseverança e focalização nos objetivos, mas 

também ao nível da postura em negociações; de integração em equipas de 

trabalho consideravelmente mais jovem; desenvolver o espírito de pertença e 

de “Teamwork”; desenvolver competência de liderança perante outros 

colaboradores e voluntários. 

Com uma postura firmada em estabelecer relações de respeito, empatia e 

entreajuda, permitiu ao estagiário continuar na procura de uma melhoria 

constante e de superação, especialmente em dar respostas em momentos de 

pressão e de aceitação do risco.  

Assim, tendo por base um raciocínio e afirmação proferida num convívio dos 

mestrandos no final do primeiro ano pelo Prof. Doutor Pedro Sarmento, o 

qual mencionou que às vezes mais vale ter uma boa lista de contactos do 

que algum dinheiro no banco, pois com estes podemos conseguir obter 

muitas mais-valias; ao verificarmos que o estagiário aumentou 

substancialmente a lista de contactos, podemos então mencionar que, o 
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estagiário aumentou a sua preparação, habilitações, competências como 

gestor de desporto, pois encontra-se no caminho que a seu tempo, pode 

conseguir grandes benefícios na organização futura de eventos ou ações no 

âmbito da gestão desportiva. 

No que concerne a uma análise crítica à estrutura que suporta a organização 

do 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, salientamos a volatilidade da parte 

estudantil no que concerne à rotatividade dos seus elementos colegialmente 

eleitos; às IES que são ambas públicas, com “pesadas máquinas” 

burocráticas; e ao conjunto, a demora excessiva na formação da comissão 

executiva na qual o estagiário foi integrado com a responsabilidade da área 

dos serviços de alojamento e da área dos serviços alimentares, alcançando 

desta feita, os objetivos definidos.  

No entanto, também é de salientar que a mistura da irreverência do 

estudante universitário aliada à maturidade dos gestores das IES, equilibrada 

pela experiência na organização de eventos desportivos do secretário-geral e 

Orientador de estágio, tem demonstrado grande eficiência no cumprimento 

dos objetivos estipulados pela EUSA. 

Por outro lado, a constituição equilibrada por mútuo acordo, das comissões 

organizadora e executiva, indicia só por si um elevado grau democrático, de 

objetividade na defesa dos interesses da modalidade e demais entidades e 

individualidades que representam. A permanente entreajuda entre as partes, 

a forma transversal como todos comunicam e trocam impressões, tem 

demonstrado ser um dos aspetos mais relevantes de toda a equipa de 

colaboradores. 

Se tivermos em conta que grande parte dos operacionais são voluntários, 

que a parceria criada pela FAP, U.Porto e IPP encontra-se em funcionamento 

pela primeira vez e nada descarrila, só por si já se entende a força e 

importância que tem o secretário-geral, o qual é efetivamente um gestor 

desportivo, um gestor de recursos humanos, um criador de consensos, ou 

seja, um gestor na sua verdadeira ascensão da palavra. 
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Podemos então mencionar e concluir que, a candidatura à organização do 9º 

EUC Beach Volleyball – Porto 2013 que teve por base a criação de uma 

organização sediada numa estrutura estudantil mas corroborada por 

entidades profissionais de IES, foi de uma elevada criatividade mesmo 

comportando alguns riscos, que pelo menos durante o período de estágio, 

foram sempre ultrapassados com: muita entreajuda; bom senso; definição do 

organigrama; definição e constante aperfeiçoamento dos procedimentos; 

definição dos canais de comunicação; enquadramento e acolhimento 

amistoso de todos os colaboradores, independentemente de serem 

estagiários, profissionais ou voluntários, por parte do Orientador e restante 

CO-EUC. 

Estas observações são sustentadas num conjunto de experiências vividas 

enquanto estagiário, enquanto colega de outros colaboradores da 

organização e pela obtenção de testemunhos dos diferentes intervenientes. 

A entrada na CE-EUC com a atribuição dos serviços alimentares e de 

alojamento por parte do estagiário, apenas confirmou todo o trabalho que 

este já estava a desenvolver à vários meses. É de realçar, que a parte 

principal da promoção, mais trabalhosa e exigente, foi consumada quase na 

totalidade ao longo do ano pelo estagiário. No entanto, a não atribuição da 

área da promoção, foi apenas e só, para distribuir e equilibrar os cargos pelos 

parceiros e ficando sob égide direta da CO-EUC. 

Todas as ações desencadeadas para definir o alojamento que estaria 

disponível no 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013, decorreram com muita 

segurança nos momentos de tomada de decisão, uma vez que o estagiário 

se apetrechou com a informação necessária, acabando por optar pelo Hotel 

Holiday INN Express Porto - Exponor, em detrimento de outras soluções 

também de qualidade. No entanto, este hotel conseguiu dar resposta a todas 

as rubricas previamente definidas e ainda conseguimos obter outras 

vantagens como uma redução ainda mais acentuada no valor do quarto. 

Salientamos porem, que é importante fazer uma primeira abordagem 

telefónica e via e-mail, mas é fundamental reunir presencialmente e com um 

portfolio do evento, para que possamos obter ainda mais benefícios, os quais 
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podem atingir só ao nível financeiro, reduções superiores a 60% do preço 

publicitado. 

No que concerne à área dos serviços alimentares podemos considerar que 

acabamos por conseguir cumprir todas as premissas previamente definidas, 

através do acordo conjunto, assinado com um grupo de empresários da 

restauração situados no edifício transparente, na área limítrofe da área de 

competição, para fornecerem os almoços; e com o Hotel Holiday INN Express 

Porto – Exponor, para fornecer os pequenos-almoços e jantares.  

No entanto, embora muito interessante para o estagiário, as negociações 

tiveram uma serie de avanços e recuos estando inicialmente previsto todos 

os serviços alimentares serem fornecidos pelo catering do hotel, mas 

implicava uma serie de condicionantes e acréscimo de despesas não 

pretendidos. Ultrapassada a definição dos fornecedores, tivemos que dar 

uma primordial importância à construção das ementas e conjugação entre as 

mesmas, dado que os almoços eram fornecidos por uma empresa e os 

jantares por outra. Assim, recorremos ao apoio das finalistas de nutrição de 

maneira a termos uma ementa diária o mais equilibrada e o mais 

representativa possível das nossas tradições gastronómicas. Também foi tido 

em conta aspetos culturais de outros países, como por exemplo, servir peixe 

na sexta-feira por causa dos polacos ou, sempre que o prato tiver carne de 

porco, existir outros pratos alternativos que os turcos possam comer. 

Consideramos que estas duas áreas são cruciais para que o 9º EUC Beach 

Volleyball – Porto 2013 seja o melhor de sempre mas também pretendemos 

que seja sustentável financeiramente. Assim, consideramos que o controlo 

das utilizações que é necessário em ambas as áreas durante o evento, será 

o ponto nevrálgico para a organização, pelo risco de uma falha ou quebra no 

controlo se pautar num aumento substancial da despesa, uma vez que 

teremos que alojar aproximadamente 140 pessoas durante uma semana e 

servir duas refeições diárias a mais de 250 pessoas durante o evento. 

Sobre a experiência vivida nas reuniões e no planeamento das mesmas, 

verificamos que a CO-EUC realiza um controlo regular da sua atividade, do 

desempenho dos seus colaboradores na elaboração das tarefas atribuídas 
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inerentes às áreas que estão afetos, assegurando o cumprimento dos 

objetivos previamente definidos. Contudo, gostaríamos de salientar que as 

melhores experiências vividas em reuniões técnicas/institucionais ocorreram 

quando o estagiário acompanhou o secretário-geral, pois testemunhou a 

postura com que realiza e orienta as negociações e a troca de ideias em prol 

das partes, mas sem descurar atingir os objetivos definidos. 

Ao longo do período de estágio, o planeamento que tínhamos preconizado 

para a realização de eventos desportivos ligados ao Voleibol de Praia, por 

motivos de ordem essencialmente meteorológica limitou o nosso campo de 

ação, tendo sido este acontecimento a parte mais negativa no 

desenvolvimento do estágio. No entanto, acabamos por realizar, 

conjuntamente com os parceiros nas suas instituições de ensino, atividades 

relacionadas com o Voleibol de Praia. 

Entretanto, conseguimos levar a efeito a participação em inúmeros eventos 

desportivos que se realizaram por todo o País, atingindo deste modo os 

objetivos a que nos tínhamos proposto, ao fazer chegar a promoção e 

divulgação do evento, através da utilização da campanha ”I LIKE”, a qual 

consistia basicamente em tirar uma fotografia segurando uma pequena placa 

onde dizia “I LIKE 9º EUC Beach Volleyball – Porto 2013”, mas paralelamente, 

informávamos e convidamos as pessoas a participar e colaborar no evento. 

Com a missão de levar o nome e a imagem do evento ao maior número de 

localidades de Portugal com os menores gastos possíveis, o estagiário 

reativou, desenvolveu e operacionalizou uma longa campanha promocional 

do evento, intitulada de “I LIKE”. Desta forma, teve que percorrer milhares de 

quilómetros entre Melgaço e Faro e entre Idanha-a-Nova e Lisboa, passando 

por todas as principais Academias de Portugal continental, mas mantendo 

baixas as despesas com estas ações, pelo motivo de termos conseguido 

arranjar apoios ou alternativas para a nossa deslocação, conseguindo assim, 

alcançar os objetivos definidos. 
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É de salientar que a campanha “I LIKE” teve um forte impacto na angariação 

de voluntários, promoção do evento e foi uma ação criativa e inovadora de 

promoção e divulgação do evento. 

Terminamos o relatório de estágio profissionalizante, verificando que o 

estágio foi muito enriquecedor e proporcionou o contacto com novas 

vivências e experiências que o estagiário pretendia adquirir, tais como:  

 Na área dos eventos desportivos, permitindo obter novas 

competências, como: a postura, atitude e “modus operandi” em 

negociações de acordos e ou de sponsorização para eventos 

desportivos; organização de equipas de trabalho constituídas por 

voluntários para operacionalizar os eventos. 

 Na área da gestão, pela responsabilidade de coordenar duas áreas de 

intervenção cruciais no evento, serviços alojamento e alimentares, 

bem como nas tarefas que executou, no apoio ao secretário-geral em 

reuniões com entidades privadas, concebendo know-how importante 

para futuros projetos que venhamos a participar ou organizar. 

Em suma, consideramos que esta experiência foi muito proveitosa pelo que 

agradecemos com grande afinco as oportunidades proporcionadas pelo 

gabinete de Gestão Desportiva da Faculdade de Desporto e CO-EUC, 

abrindo oportunidades para futuras iniciativas. Aproveitamos para 

recomendar com grande entusiasmo e com muita segurança esta 

organização ou qualquer uma das três entidades que a constituem, para 

acolher futuros estágios profissionalizantes, desde que possuam um espírito 

empreendedor, dinâmico e destemido, pois serão recompensados pela 

qualidade das experiências e pela atenção que disponibilizam.  
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Anexo I – Cronograma com as atividades realizadas pelo estagiário. 

XVII 

 
M
ês

Se
te
m
b
ro

O
u
tu
b
ro

N
o
ve
m
b
ro

D
ez
e
m
b
ro

Ja
n
ei
ro

Fe
ve
re
ir
o

M
ar
ço

A
b
ri
l

M
ai
o
	

Ju
n
h
o

Ju
lh
o

P
ri
n
ci
p
ai
s	
A
ti
vi
d
ad

e
s	
R
e
al
iz
a
d
as

Se
m
an
as

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
1

5
2

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

(…
)

2
3

(…
)

2
7

2
8

2
9

3
0

D
at
a

In
íc
io
	d
o
	A
n
o
	L
et
iv
o
	2
0
1
2
/2
0
1
3

1
7
	s
et
.

A
p
ro
va
çã
o
	d
o
	E
st
ág
io

2
8
	s
et
.

In
íc
io
	d
o
	E
st
ág
io

0
4
	o
u
t.

P
la
n
e
am

e
n
to
	d
o
	E
st
ág
io

0
5
	o
u
t.

R
eu

n
iõ
es
	c
o
m
	O
ri
e
n
ta
d
o
r	
d
o
	E
st
ag
io

ao
	d
o
s	
m
es
es

C
an
d
id
at
u
ra
	p
/	
In
te
gr
aç
ão
	n
a	
C
o
m
is
sã
o
	E
xe
cu
ti
va
	

d
o
	E
U
C

0
6
	o
u
t.

R
el
a
n
ça
m
en

to
	d
a	
C
am

p
an

h
a	
"I
	L
IK
E"

0
7
	o
u
t.

5
ª	
G
al
a	
FA

D
U

0
9
	o
u
t.

Es
tu
d
o
	e
	a
n
á
lis
e
	d
as
	in

st
al
aç
õ
e
s	
h
o
te
le
ir
as

o
u
t.
	/
	d
e
z.

C
N
U
	V
e
la
	G
ra
n
d
	S
u
rp
ri
se

2
7
	/
	2
8
	o
u
t.

T
o
rn
e
io
	d
e
	X
ad

re
z	
d
a	
U
.P
o
rt
o

0
5
	n
o
v.

EN
A
S	
C
o
n
fe
re
n
ci
a

0
7
	a
	1
0
	n
o
v.

Le
g.
:	

T
o
rn
e
io
	3
x3
	b
as
q
u
e
te
b
o
l

1
3
	/
	1
4
	n
o
v

A
co
n
te
ci
m
e
n
to
s	
m
ar
ca
n
te
s

T
o
rn
e
io
	d
e
	B
ad

m
in
to
n

1
3
	/
	1
4
	n
o
v.

D
e
se
n
vo
lv
im

e
n
to
	d
a	
C
am

p
an

h
a	
"I
	L
IK
E"

X
X
V
I	J
o
go
s	
G
al
ai
co
-D
u
ri
e
n
se
s

2
1
	/
	2
2
	N
o
v

P
ro
je
to
s	
p
ar
ti
ci
p
ad

o
s/
d
e
se
n
vo
lv
id
o
s

1
º	
TA

	R
u
gb

y	
Se
ve
n
s

2
9
	n
o
v.

C
N
U
	E
sc
al
ad

a	
B
o
u
ld
e
r

0
1
	d
e
z.

El
e
iç
õ
es
	n
a	
FA

P
	e
	m

u
d
an

ça
	n
a
	C
O
-E
U
C

0
3
	d
e
z.

A
ss
in
at
u
ra
	d
e
	C
o
n
tr
at
o
	P
ar
ce
ri
a

0
6
	d
e
z.

P
la
n
ea
m
e
n
to
	d
o
s	
se
rv
iç
o
s	
d
e
	a
lim

e
n
ta
çã
o

d
e
z.
	/
	f
e
v.

C
N
U
	T
é
n
is
	d
e
	m

e
sa
	(
Eq

u
ip
as
)

1
1
	d
e
z.

C
N
U
	X
ad

re
z	
R
áp

id
as

1
4
	d
e
z.

C
N
U
	T
é
n
is
	(
p
ar
e
s)

0
5
	/
	0
6
	F
e
v

C
N
U
	T
é
n
is
	d
e
	M

es
a	
(p
ar
e
s)

0
6
	f
e
v.

In
te
gr
aç
ão

	n
a	
C
E-
EU

C
0
8
	f
e
v.

C
N
U
	A
tl
e
ti
sm

o
	P
is
ta
	C
o
b
er
ta

2
3
	f
e
v.

2
º	
To

rn
ei
o
	U
n
iv
e
rs
it
á
ri
o
	d
o
s	
C
am

p
eõ

es
	d
e
	

H
ó
q
u
e
i	e
m
	P
a
ti
n
s

2
5
	f
e
v.

C
N
U
	C
o
rt
a-
M
at
o

0
2
	m

ar
.

D
ia
s	
D
e
sp
o
rt
iv
o
s	
-	
V
o
le
ib
o
l	d
e
	

P
ra
ia
/F
u
te
vó

le
i/
V
o
le
ib
o
l	4
x4

1
3
	/
	1
4
	m

ar

C
N
U
	V
o
le
ib
o
l	d
e
	P
ra
ia
	1
ª	
Et
ap

a
1
8
	/
	1
9
	m

ar

C
am

p
o
	d
e
	F
é
ri
as
	D
e
sp
o
rt
iv
o
	d
a	
U
.	P

o
rt
o
	d
a	

P
ás
co
a

1
8
	a
	2
8
	m

ar

C
N
U
	S
u
rf

0
6
	/
	0
7
	a
b
r

Jo
go

s	
U
n
iv
e
rs
it
ár
io
s	
-	
V
o
le
ib
o
l	d
e
	P
ra
ia
	/
	

Fu
te
vó

le
i,
	V
o
le
ib
o
l	4
x4

…
1
0
	a
	1
2
	a
b
r.

C
N
U
	A
tl
e
ti
sm

o
	E
st
ra
d
a

2
1
	a
b
r.

FA
D
U
	-
	F
a
se
s	
Fi
n
ai
s	
U
n
iv
e
rs
it
ár
ia
s	
-	
V
o
le
ib
o
l

2
2
	a
	2
5
	a
b
r.

C
o
n
cl
u
sã
o
	d
a	
C
a
m
p
an

h
a
	"
I	L
IK
E"

2
5
	a
b
r.

Fi
m
	d
o
	E
st
ág
io
	P
ra
ti
co

2
6
	a
b
r.

C
o
n
st
ru
çã
o
	d
o
	R
e
la
tó
ri
o
	d
e	
Es
tá
gi
o

o
u
t.
	/
	ju

n
.

…

En
tr
e
ga
	d
o
	R
e
la
to
ri
o
	E
st
ág
io

1
4
	ju

n
.

D
ef
e
sa
	d
o
	R
e
la
to
ri
o
	d
e
	E
st
ág
io

ju
n
.	/
	ju

l.

9
º	
EU

C
	B
e
ac
h
	V
o
lle
yb
al
l	-
	P
o
rt
o
	2
0
1
3

2
2
	a
	2
8
	ju

l.



Anexo II – Estudo e análise das instalações hoteleiras para oficiais e árbitros 

XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo II – Estudo e análise das instalações hoteleiras para oficiais e árbitros 

XIX 

 

 

Hotel 
      Nº de 

Estrelas 
       N º de 

Quartos 
     Junta de 

Freguesia 
Morada     Preço 

 
   Contacto 

      Tiara Park 
Atlantic 

5 232     Ramalde 
    Av. da Boavista, nº1466 

4100-114 Porto 
78€ 226072500 

     HF Ipanema 
Park 

5 281 
   Lordelo 
  do Ouro 

      Rua Campo Alegre, nº 
156, 4150-169 Porto 

52€ 225322100 

     HF Fenix 
Porto 

4 148     Massarelos 
    Rua Gonçalo Sampaio, 

nº 282, 4150-365 Porto 
53€ 226075059 

     Sheraton 
Porto 

Hotel&Spa 
5 266      Ramalde 

       Rua Tenente Valadim, 
nº 146, 4100-476 Porto 

89€ 220404000 

    Bessa Hotel 4 109 
       Lordelo do 

Ouro 

 
Rua Doutor Marques 
de Carvalho, nº111, 

4100-325 Porto 
 

72€ 226050000 

HF Tuela Porto 3 154     Massarelos 
     Rua Arquiteto Marques 

da Silva, nº 200 
       4150-483 Porto 

49€ 226004747 

       Belver Beta 
Porto Hotel 

4 126     Paranhos 
      Rua do Amial, nº 601, 

4200-062 Porto 
67,50€   800206424 

         Hotel Vila 
            Galé 

4 292     Bonfim 
      Avenida Fernão de 

Magalhães, nº7, 
   4300-190, Porto 

79€ 225191800 

Star Inn Porto 3 206       Ramalde 
      Rua Senhora do Porto, 

nº930. 4250-453 Porto 
35€ 228347000 

      Hotel Quality 
       Inn – Praça 
       da Batalha 

3 113 
     Santo 

Ildefonso 
       Praça Batalha, nº 130, 

    4000-102 Porto 
65€ 223392300 

     Hotel  
      D. Henrique 

4 111 
     Santo 

Ildefonso 

   Rua Guedes de 
Azevedo, nº 179, 

4049 -009 Porto 
71,10€ 223401616 

Porto Palácio 5 251       Massarelos  Av. Boavista, nº 1269, 
     Porto - 4100-130 

79€ 226086600 

*Apenas existem estes hotéis com as condições pedidas. Estes hotéis têm 
3/4/5 estrelas, todos têm capacidade para mais de 100 pessoas, estão 
situados na área do grande Porto e têm preços inferiores a 80€.  
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     Tiara Park Atlantic Porto     HF Ipanema Park Porto 

 

 
          HF Fenix Porto    Hotel Sheraton 

 

             Bessa Hotel           HF Tuela Porto 
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                Star Inn Porto         Quality Inn Praça Da Batalha 
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Exterior (Outdoor) 

 
 
 
Interior (indoor) 

 
 
 

 
 

Refeições 
 
No Hotel Holiday Inn Express Porto – Exponor 

será servido os pequenos-almoços e jantares, 
num espaço amplo e com um enquadramento 
harmonioso e elegante. Com capacidade para 
acolher mais de 90 pessoas sentadas em 
simultâneo, distribuído pelo espaço interior e de 
esplanada. 

Junto aos campos da competição, será 
utilizado um espaço com excelentes condições 
para acolher os participantes rentabilizando os 
tempos de descanso, ao não terem que utilizar 
transportes.  

O serviço buffet permite aos participantes 
comer rapidamente e nas doses mais adequadas, 
tendo por base os menus que foram definidos 
pela nossa nutricionista. 

 
O pequeno-almoço continental é servido entre 

as 07.00 e as 10.30am. 
O almoço está previsto ser servido entre as 

12.00pm e as 15.00pm, sendo composto por 
menus ligeiros acompanhados por agua e sumo. 

Durante o dia será disponibilizado na área de 
competição bebidas, gelatina e fruta variada. 

O jantar será servido entre as 19.00pm e as 
22.00pm, sendo composto por: Sopa, Pão, 
Saladas, Massas, um prato principal (carne ou 
peixe), Sobremesa (fruta da época e doce), 
acompanhado por agua, sumo laranja e tropical. 

 
As restantes bebidas e café, serão pagas à 

parte, no ato do consumo pelo participante em 
todas as áreas alimentares utilizadas. 

Os participantes para terem acesso às 
diferentes áreas alimentares, têm que se fazer 
sempre acompanhar da credencial, para se fazer 
o registo. 

O catering será assegurado por empresas 
reconhecidas da especialidade, estando assim 
garantido a qualidade dos produtos e higiene no 
seu manuseamento. 
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Outdoor (Exterior) 

 
 
 
Indoor (Interior) 

 
 
 

 
 

Catering 
 
At the Hotel Holiday Inn Express Porto - Exponor 
will be served the breakfasts and dinners, in a 
large space with an elegant and harmonious 
environment. With a capacity to accommodate 
more than 90 people sitting simultaneously 
distributed throughout the indoor space and 
outdoor terrace. 
 
Near the fields of competition, a space will be 
used with excellent conditions to accommodate 
participants maximizing the time of rest by not 
having to use transport. 
 
The buffet service allows participants to eat more 
quickly and in appropriate doses, based on the 
menus that have been defined by our nutritionist. 
 
The continental breakfast is served between 
07.00am and 10.30am. 
Lunch is planned to be served between 12.00pm 
and 15.00pm and is composed of light menus with 
water and juice. 
During the day will be available on the competition 
area: drinks, gelatin and various fruits. 
Dinner will be served between 19.00pm and 
22.00pm, comprising: soup, bread, salads, pasta, 
a main dish (meat or fish), dessert (seasonal fruit 
and cake), accompanied by water, orange juice 
and tropical. 
 
The remaining drinks and coffee will be paid 
separately in the act by the participant in all areas 
of food used. 
The participants have to be always with the 
credential, to register and have access to different 
food areas. 
The catering will be provided by companies with 
recognized expertise, and are therefore the 
guaranteed of food quality and hygiene in 
handling. 
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Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – Porto 2013 

22 a 28 de Julho de 2013 

Local Hotel Holliday INN Express Porto - Exponor 

 

Horários  

Pequenos-almoços                                          Jantares 

07.00 às 10.30                                                  19.00 às 22.00* 

                                                                                                         *Dia 23 das 18.30 às 20.30 

 

Plano de Refeições 

Pequeno-almoço 

Continental 

 

Jantar – Pratos Principais 

Serviço Buffet composto por: 

Sopa e Pão  

Saladas variadas (alface, cenoura, tomate, milho, cebola, beterraba, atum) 

Massa (esparguete, fuzilli e arroz) 

Sobremesa (fruta da época e doce) 

Bebidas incluídas ao jantar (água mineral, sumo de laranja e tropical) 

 

Nota: Outras bebidas e café (serão pagas no ato do consumo pelo cliente) 
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Dia 22 – 2ª feira 

Lombo de Porco Assado com Batatas Assadas  

 

Dia 23 – 3ª feira (excecionalmente das 18.30 - 20.30) 

Bifinhos de Perú Grelhado com arroz e massas  

 

Dia 24 – 4ª feira 

Escalopes de Porco Grelhado com arroz e massas 

 

Dia 25 – 5ª feira 

Bife de Vaca grelhado com Ananás com arroz e massas 

 

Dia 26 – 6ª feira 

Salada de Peixe com Salada Russa 

 

Dia 27 – Sábado 

Frango Assado com Batata Assada 

 

Dia 28 – Domingo 

Vitela Assada com Batata Assada 
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XXVII 

 

Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – Porto 2013 

22 a 29 de Julho de 2013 

Local Edifício Transparente - Box 

Horário 

12.30 às 16.00 

 

Plano de Refeições 

Almoços – Pratos Principais 

 

Dia 23 – 3ª feira 

Filetes de Pescada 

Dia 24 – 4ª feira 

Esparguete Bolonhesa 

Dia 25 – 5ª feira 

Bacalhau com Natas 

Dia 26 – 6ª feira 

Arroz de Pato à Antiga 

Dia 27 – Sábado  

Rojões à Portuguesa 

Dia 28 – Domingo 

Esparguete à Carbonara 

 

 

 



Anexo V – Ementas dos almoços no Edifício Transparente (Box e Cufra) 

XXVIII 

 

 

Campeonato Europeu Universitário de Voleibol de Praia – Porto 2013 

20 a 22 de julho de 2013 

Local Edifício Transparente – Restaurante Cufra 

Horário 

12.30 às 16.00 

 

Plano de Refeições 

Almoços – Condicionados 

Organização / Voluntários / Delegações que solicitaram na Quantitative Entry 
Forms 

 

Dia 20, 21 e 22 de julho de 2013 

Serviço à “La Carte”. 

Serão disponibilizados várias ementas diariamente pelo restaurante. 

 

 

NOTA: Devem solicitar previamente junto da organização autorização para 
usufruir do serviço. 



 

XXIX 

Anexo VI – Sistema de cartões para controlo de refeições 

 

 

Frente com espaços diários para picotar. 

Verso numerado e carimbado. 
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Anexo VII – Fotografias de equipamentos e de ações de promoção 

 

Material e equipamentos de Divulgação e Promoção 
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Anexo VII – Fotografias de equipamentos e de ações de promoção 

 

Campanha “I LIKE” do 9º EUC Beach Volleyball Porto 2013 

  
 

 

 

 

  
 

Estabelecimento Hoteleiro e Recinto Desportivo similar ao que vai ser montado 
para o 9º EUC Beach Volleyball Porto 2013 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 
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Anexo VIII – Progress Report do 9º EUC Beach Volleyball 

 

 

 

 

 


