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Sim, sei bem 

Que nunca serei alguém. 

Sei de sobra 

Que nunca terei uma obra, 

Sei, enfim 

Que nunca saberei de mim. 

Sim, mas agora 

Enquanto dura esta hora, 

Este luar, estes ramos, 

Esta paz em que estamos, 

Deixem-me crer 

O que nunca poderei ser. 

(Fernando Pessoa)
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RESUMO 

 

 O presente relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissionalizante, com 

vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva pela Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), realizado no Departamento de Desporto da 

Câmara Municipal de S. João da Madeira, entre Outubro de 2012 e Março de 2013. 

O principal objetivo da realização deste estágio foi acompanhar o 

funcionamento da organização, percebendo a sua estrutura, dinâmicas e estratégias 

metodológicas. É sabido que as políticas públicas desportivas têm sofrido bastantes 

alterações, reflexo das mudanças também verificadas do conceito de desporto e da 

forma como é encarado atualmente. A paixão pela gestão aliada a este ponto, suscita 

assim, uma curiosidade de explorar o tema. 

Este documento está, então, estruturado da seguinte forma: caracterização das 

do estágio; enquadramento contextual, legal, institucional e funcional da prática 

profissional; realização da prática profissional; conclusão e bibliografia. 

Os principais frutos retirados deste estágio são a experiência profissional e o 

contacto com a realidade da gestão autárquica. Este ensaio elucidou-me acerca de 

muitos fatores que contribuem e explicam tantas decisões. Para além disso, auxiliou a 

aquisição e consolidação de competências que serão muito úteis num futuro 

profissional. 

 

 

  

 

 

Palavras-chave: GESTÃO DO DESPORTO, POLÍTICAS PÚBLICAS DESPORTIVAS, MODELOS 

DE GESTÃO, CENTRO DE FORMAÇÃO DESPORTIVA, CUSTOS ENERGÉTICOS.
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ABSTRACT 

 

This report was elaborated under the Professional Training aiming to obtain a 

Master's degree in Sport Management by the School of Sport, University of Oporto 

(FADEUP), at the Department of Sports of the Municipality of S. João da Madeira, 

between October 2012 and March 2013. 

The main purpose of doing this stage was monitoring the functioning of the 

organization, realizing its structure, dynamics and methodological strategies. It is 

known that sport public policies have been dealing with a lot of changes, a reflex of the 

changes also verified in the concept of sport and how it is seen today. The passion for 

management allied to all this, raises a need to explore the theme. 

This document is then structured as follows: characterization of the training; 

contextual, legal, institutional and functional framework of the professional practice; 

conclusion and bibliography. 

The main results of this stage are the professional experience and the contact 

with the reality of municipal management. This essay elucidated me about a variety of 

factors which contribute and explain so many decisions. In addition, it helped the 

acquisition and consolidation of skills that will be very useful in a professional future. 

 

 

 

 

Keywords: SPORT’S MANAGEMENT, SPORT PUBLIC POLICIES, MANAGEMENT MODELS, 

SPORT’S TRAINING CENTRE, ENERGETIC COSTS. 
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INTRODUÇÃO 

 

O desporto tende a evoluir para uma pluralidade de objetivos e motivações, 

acompanhando assim, o desenvolvimento da sociedade.  

A sociedade moderna está organizada de diferente forma comparativamente 

com a estava há alguns séculos atrás. O desporto, consequentemente, responde a esta 

mudança com transformações na sua própria organização: deixamos de ter apenas 

clubes e federações, com acesso restrito e condicionado pela prestação desportiva, 

para incluirmos o desporto para todos, com diferentes formas, valores e 

comportamentos. Esta é uma perspetiva de acesso ilimitado à prática desportiva, com 

objetivos bem diferentes, como a saúde, o bem-estar ou a recreação, 

independentemente do sexo, idade ou classe social.  

Neste sentido, foi fundamental um ajustamento no sistema político-

administrativo e uma nova forma de olhar e de estar perante o deporto. Tal como 

refere Bento et al (2007, p. 144), é necessário “retomar o projeto de um país 

desportivo, por fora e por dentro, no corpo e na alma, nos sonhos e ambições, nos 

princípios e convenções. Mobilizar para o desporto é acordar e envolver o país com 

uma causa social e cultural”. 

As autarquias podem e devem dar um grande contributo para o despertar do e 

para o desporto. Não basta saber que existe, nem que “um dia foi…”. É necessário 

apoiá-lo, fomentá-lo, desenvolver a cultura desportiva e o acesso ilimitado a todos. E, 

para isso, as políticas públicas têm que seguir no caminho da mudança, adaptarem-se 

às novas proporções que o desporto tem que tomar na vida de todos os cidadãos. 

 As autarquias locais são o setor da administração pública mais próximo dos 

cidadãos, sendo por isso, aquele que mais possibilidades tem de conhecer as suas 

dificuldades e mais capacidades para as combater e lhes dar respostas. 
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Lacoba (2005) afirma que os municípios são as estruturas que com maior 

dinamismo realizam uma função de promoção e desenvolvimento material da prática 

desportiva e que se tornaram nos máximos gestores do desporto no setor público. 

O Estado assume, assim, um papel fulcral e indispensável e tem no poder local 

os meios necessários para cumprir esta missão, através dos seus governantes e dos 

organismos de administração pública. 

A curiosidade acerca de todo este processo, e na sequência do segundo ano do 

2º Ciclo de Estudos do Mestrado de Gestão Desportiva na Faculdade de Desporto da 

Universidade do Porto, levou-me optar pela realização do Estágio Profissionalizante 

numa autarquia. Esta preferência sobrepôs-se a outras opções como redigir uma tese 

ou elaborar um projeto, porque a vertente prática da gestão se verificou muito 

aliciante e útil dadas as pretensões futuras. 

A escolha de uma autarquia prende-se precisamente com o facto de ter noção 

da sua importância para o desenvolvimento do desporto e de nunca ter tido contacto 

com esta realidade ao nível da sua gestão. 

S. João da Madeira foi o município eleito, uma vez que o desporto nesta cidade 

tem revelado uma evolução significativa e grandes casos de sucesso. Este facto não é 

com certeza uma casualidade, mas sim um processo idealizado, programado e 

inteligentemente conduzido que visa um progresso na direção certa. Neste sentido, 

tornou-se pertinente, através da oportunidade de realizar este Estágio 

Profissionalizante, conhecer a realidade organizacional da instituição, perceber em que 

bases é sustentado este progresso e qual a gestão estratégica utilizada para atingir o 

patamar elevado em que se encontra. 

No presente relatório constam as atividades e funções desenvolvidas ao longo 

dos meses de estágio, assim como a respetiva revisão bibliográfica que sustenta o 

trabalho efetuado. 
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I. CARACTERIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTÁGIO 

 

“Deus quer, o Homem sonha, a obra nasce”. Fernando Pessoa 

 

1. Âmbito 

 

 O presente relatório foi elaborado no âmbito do Estágio Profissionalizante, com 

vista à obtenção do grau de Mestre em Gestão Desportiva pela Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto (FADEUP), realizado no Departamento de Desporto da 

Câmara Municipal de S. João da Madeira, entre Outubro de 2012 e Março de 2013. 

 A Supervisora deste estágio foi a Professora Maria José Carvalho, docente da 

FADEUP e diretora do mestrado em Gestão Desportiva da faculdade. O Orientador que 

acompanhou todo o processo foi o Dr. Pedro Carvalho, técnico de desporto da Câmara 

Municipal de S. João da Madeira. 

A escolha de uma autarquia foi resultado do desconhecimento da área. O facto 

de nunca ter tido contacto com a gestão pública despertou a curiosidade necessária 

para arriscar um desafio novo, completamente oposto aos anteriores locais com que 

tive contacto. 

 A opção pela Câmara Municipal de S. João da Madeira deveu-se, 

essencialmente a dois fatores. O primeiro prende-se com o facto de esta ser a minha 

cidade natal e de nos termos visto crescer, a pretensão de vir a exercer os meus 

conhecimentos neste município, contribuindo como sanjoanense e como trabalhadora 

para o seu crescimento de muito me orgulharia. O segundo fator que influenciou esta 

escolha diz respeito ao património desportivo bastante alargado da cidade, tanto ao 

nível da sua história como pelo número de infraestruturas que possuí, o que me abriria 

portas a diferentes realidades e contextos.   

 A infraestrutura escolhida, das três geridas pela Câmara Municipal, e por 

sugestão do Orientador, foi o Centro de Formação Desportiva, dedicado ao 

desenvolvimento do futebol de formação do município.  
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2. Objetivos 

 

 O Estágio Profissionalizante no Departamento de Desporto da Câmara 

Municipal de S. João da Madeira seguiu as linhas orientadoras dos seguintes objetivos, 

embora a ação desenvolvida tenha estado sempre sob eminência de diversas 

alterações, derivada da adaptação do trabalho às necessidades da instituição. 

  

Objetivos gerais: 

 Acompanhar o funcionamento da organização, percebendo a sua estrutura, 

dinâmicas e estratégias metodológicas;  

 Adquirir competências relacionadas com a gestão autárquica, com a gestão e 

manutenção de equipamentos e com a gestão de custos; 

 Operacionalizar os conhecimentos obtidos durante todos os anos de estudo. 

 

Objetivos específicos: 

 Caracterizar o concelho de S. João da Madeira 

 Caracterizar o Centro de Formação Desportiva 

 Elaborar uma análise dos custos energéticos do Centro de Formação Desportiva 

 Produzir o “Livro de Equipamento” e o “Plano de Manutenção” 

 Adquirir conhecimentos relativos ao SportStudio 

 

3. Metodologia 

 

 Com vista a alcançar com sucesso os objetivos anteriormente referidos, tornou-

se essencial conhecer o panorama da gestão desportiva autárquica em geral e os 

modelos seguidos pelo município de S. João da Madeira em particular. 

 Nesse sentido, e para apoio à redação deste relatório, ao longo dos meses de 

estágio foram diversas as formas de recolha de informação e conhecimentos. Podemos 

considerar como exemplos a participação ativa em visitas às instalações, a observação 

direta da forma de agir dos funcionários, as questões às pessoas com quem trabalhei 

diretamente (o Orientador, Dr. Pedro Carvalho e o funcionário administrativo, António 
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Pais) e as anotações diárias, de tarefas e esclarecimentos, que resultaram num “diário 

de bordo”. 

  

4. Finalidade e Processo de Realização do Relatório 

 

 Este relatório tem como finalidade essencial a exposição escrita de todos os 

procedimentos relevantes do Estágio Profissionalizante. 

 A informação que serviu de base a este documento foi recolhida em vários 

locais e através de várias pessoas, tais como, na biblioteca da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto, na biblioteca de S. João da Madeira, nas teses e dissertações 

de mestrado, em sites oficiais ou através de documentos internos do Centro de 

Formação Desportiva. 

 O facto de ter seguido o conselho do meu Orientador e da minha Supervisora e 

ter anotado todas as tarefas diárias ao longo de todo o estágio, em muito contribuiu 

para uma melhor assimilação e organização do relatório. 

 Assim, o lado prático deste trabalho foi sustentado por um lado teórico 

resultante de uma pesquisa e investigação sobre temáticas como o desporto, as 

políticas públicas desportivas e modelos de gestão. 
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II. ENQUADRAMENTO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 

 

1. Macro Contexto 

 

1.1. Conceito de Desporto 

 

O desporto está intimamente ligado à sociedade e ao seu desenvolvimento, a 

estrutura e organização social atuais têm em si um forte contributo do desporto.  

Para Barate e Otero (cit. por Pereira, p. 111), o desporto engloba um vasto 

reportório de símbolos, valores, normas e comportamentos que o identificam e o 

diferenciam, com clareza, de outras práticas sociais. 

Assim, o desporto, tal como a arte, a religião, o luxo, a ciência e a tecnologia 

são produtos da cultura (Saraiva cit. por Pereira, 2009, p. 111). 

No entanto, segundo Bourdieu (cit. por Pereira, p. 111), o desporto deve ser 

entendido como um produto não só cultural e social, mas também económico, cujo 

contexto é mercado da oferta e da procura decorrente da organização da sociedade. 

Deste modo o desporto não se apresenta como um universo fechado em si mesmo. 

Está inserido num universo de práticas e de consumos, elas mesmo estruturadas e 

constituídas em sistema. 

Nesta estruturação global, o desporto é na atualidade, assim como outros 

processos de expressão coletiva da humanidade, um amplo fenómeno social, 

económico e cultural, que percorre o mundo globalmente e que carece de ser 

entendido na sua contribuição real ou potencial para os processos de desenvolvimento 

da humanidade (Correia, 2009, p. 8). 

Para Costa (2009, p. 327), o desporto é, com efeito, um fenómeno humano de 

tal modo ligado às origens do homem e da sociedade, à organização política e social 

dos povos e dos Estados, à estrutura e ao funcionamento das instituições sociais, 

educativas, recreativas e religiosas que não temos dúvidas em afirmar que é possível 

analisar uma sociedade particular através dos desportos que ela pratica. 
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Segundo Garcia (2009, p. 323), todos mas mesmo todos, são sujeitos do 

desporto. Não será uma condição física, mental, sensorial, associada à idade ou ao que 

quer que seja a impedir a prática desportiva. O desporto não se concretiza na 

singularidade de práticas nem numa qualquer outra particularidade formal, mas 

através de inúmeras formas, em todos os tempos da vida e objetivada para muitas 

finalidades, onde todos, mas mesmo todos tenham o seu lugar. 

 

1.2. Desporto na Sociedade 

 

“O Desporto do futuro será o desporto dos cidadãos.” José Manuel Constantino 

 

 O conceito de desporto alargou-se e modificou bastante ao longo dos últimos 

tempos. O desporto alcançou novos significados e conseguiu chegar a diferentes 

pessoas. 

 Independentemente da abordagem que se faça ao desporto, os respetivos 

significados sociais traduzem uma pluralidade de motivos, de razões e de contextos 

organizacionais que levam a que qualquer perspetiva interpretativa se baseie numa 

lógica pluridimensional do desporto (Constantino cit. por Pereira, p. 111). 

 Seguindo a linha de pensamento de Delgadinho (2011), atualmente, e ao 

contrário do que se passava até há pouco tempo, em que o desporto era encarado 

com uma identidade fechada e pouco abrangente, limitando-se a uma análise tão 

redutora como é a de existir apenas na vertente de alto rendimento, podemos 

perceber perfeitamente que o conceito de desporto modificou. Deixou de ser visto e 

analisado autonomamente e passou a ser encarado como um fenómeno social, 

fazendo parte de um todo e sendo capaz de mexer com ele.  

O desporto acompanha, assim, as mudanças, caminhos e evoluções da 

sociedade – sendo o seu espelho, porque se cada um de nós está situado no tempo em 

que vive, o desporto também está; o desporto do passado não é o do presente, nem 

será o do futuro. E por isto, podemos dizer que a atividade desportiva anda de mãos 
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dadas com as novas necessidades da sociedade atual: aproveitamento dos tempos 

livres. É crucial que este tempo de lazer seja rentabilizado de maneira adequada e por 

forma ao desenvolvimento dos países e, se possível, da cultura desportiva, seja pela 

quantidade de espectadores que assistem a um jogo de futebol, seja pelo número de 

atletas inscritos num clube desportivo. 

Há cada vez mais pessoas a quererem fazer parte de atividades desportivas, 

sejam elas formais ou informais, e esta adesão em massa deve-se à clara evidência da 

melhoria da condição de vida das pessoas. Este aumento de afluência levou à criação 

de muitos mais serviços desportivos e, assim, também a um abanão na economia. 

Segundo Correia (2000), é necessário introduzir mudanças necessárias para 

aproximarmos as práticas desportivas da população, para que estas, no seu tempo 

livre, procurem a atividade desportiva. O desporto passa a ser visto sob muitas mais 

perspetivas para além do exercício físico puro e duro: recreação, lazer, animação e 

tanto mais que faz com que as pessoas se sintam bem. 

No seguimento desta ideia, Constantino (1994) aponta que a partir do 

momento em que a parcela do tempo livre foi superior à do tempo de trabalho, o 

tempo disponível criou novos valores, novos modos de vida, a passagem das 

“sociedades do trabalho” para a “sociedade do trabalho, do lazer, da cultura” colocou 

a utilização social do “corpo” na primeira linha das práticas sociais. 

O desporto ganha, com esta nova visão de ocupação do tempo livre, uma nova 

dimensão que foge ao modelo tradicional. Este modelo privilegiava primeiro, e 

essencialmente, o treino e a competição, com trabalho árduo, mas dada a insatisfação 

de respostas às necessidades da sociedade moderna, sobrepuseram-se outros valores 

e outras perspetivas. O desporto de tempo livre, de educação, de manutenção, de 

melhoria da saúde, de recomposição da capacidade psicofísica do trabalho, do 

espetáculo e do profissionalismo, invadiu a realidade social (Vasconcelos, 2006), 

mostrando ser um reflexo da própria modernidade. 

 Assim, torna-se bem percetível o papel que as atividades desportivas 

conquistam atualmente. A consciência das vantagens para todos: desde a saúde 

pública ao bem-estar individual, do desenvolvimento das crianças e dos jovens à 

subsistência da população idosa. O desporto assume um papel fulcral no quotidiano 

social, cada vez mais a população procura encontrar, através da prática desportiva, o 
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bem-estar físico, a saúde e a ocupação dos tempos livres. Ela fomenta um 

desenvolvimento coeso da sociedade, estimula o espírito, o trabalho de equipa e o 

respeito pelo próximo, cria laços entre as pessoas e permite um convívio saudável 

entre as mais variadas personalidades, não extingue ninguém. E esta é uma das 

características do desporto atual, e uma das suas grandes vantagens: é de todos e para 

todos. Todos cabem nele.  

 Foi este o ponto essencial na mudança de visão que o desporto alcançou a 

partir do momento em que alargou os seus horizontes e se expandiu muito para lá do 

campo federativo, tornando-se uma atividade aberta e passível de ser praticada por 

muitos. Segundo Bento (2007), o desporto passou progressivamente a ser uma prática 

aberta a todas as pessoas, de todas as idades e a todos os estados de condição física e 

sociocultural. 

  

 O mesmo autor refere ainda que o entendimento do papel do desporto na vida 

e na sociedade só não se encontra ultrapassado, se se admitir que ele está sempre em 

construção ou que nunca foi devidamente elaborado e que, por via disso, é deficiente 

(2001). 

Agora, o desporto de alto rendimento partilha o pódio com outras maneiras de 

estar desportivamente: a saúde, o lazer e a recreação, a reabilitação, a estética e 

tantos mais. A prática desportiva fica assim, ao alcance de qualquer cidadão, 

independentemente do género, idade, aptidão ou rendimento desportivo. 

 

1.3. As Autarquias 

 

As autarquias são a entidade mais próxima dos munícipes, a que melhor os 

conhece e que mais capacidade tem para colaborar na resolução dos seus problemas. 

Os elementos integrantes de uma autarquia são o território, a população e a 

sua organização. Tem personalidade jurídica e plena capacidade para agir no 

cumprimento dos seus fins, segundo o princípio básico da sua autonomia para o 

exercício das suas funções (Guerrero e Gómez, 2004). 
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A Constituição da República Portuguesa (Artigo 235º) identifica as autarquias 

como “pessoas coletivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a 

prossecução de interesses próprios das populações respetivas”, como o desporto para 

todos e com qualidade.  

O desporto revela-nos o modo como configuramos a cidade onde 

correspondemos ou negamos a ideia, os princípios e valores que definem a sua 

essência. Com ele, revela a forma como lidamos com os deveres da solidariedade, 

decorrentes do conceito e entendimento da cidade como praça de encontro e 

aproximação das pessoas (Conceição 2007, p. 42). 

O desporto tem despertado cada vez mais a atenção das autarquias devido ao 

aumento do seu reconhecimento por parte da população em geral. Assim, e por força 

da crescente necessidade da prática desportiva, os governantes investirão cada vez 

mais os seus recursos humanos e financeiros para prestarem um serviço desportivo de 

qualidade aos cidadãos. 

Para Pires (1996), as autarquias são as entidades que mais próximas estão do 

cidadão, pelo que devem estabelecer as devidas correções no Sistema Desportivo, 

criando as condições de acesso à prática desportiva para a generalidade das pessoas. 

Está, então, no poder local a força, a responsabilidade e os meios para o 

desenvolvimento desportivo de um Concelho ou Freguesia. O autor refere ainda que 

as autarquias não devem ser meras estruturas repetidoras a nível local dos erros e dos 

excessos que são cometidos a nível nacional.  

Segundo Ferreira e Nery (1994), as autarquias devem dinamizar a partir de si 

próprias, soluções de desenvolvimento desportivo local, assentes no objetivo político 

central de democratizar as práticas das atividades desportivas e, por esse meio, 

aprofundar a democracia.  

O papel do Estado, através das câmaras municipais e de outros órgãos, é, para 

Pereira (2009, p. 109), servir os cidadãos e as organizações, dar boas respostas às suas 

aspirações, necessidades e motivações e contribuir para a melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. 
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Nas palavras de Pires (1996, pp. 121), o poder local vai ter uma responsabilidade 

crescente na configuração do desporto do futuro erguendo-se contra o centralismo 

burocrático e asfixiante do poder central e transformando o desporto num 

instrumento de organização de um futuro melhor. 

Neste sentido, Constantino (1994) menciona que o município tem um papel 

fundamental na criação de uma plataforma de entendimento da trilogia: 

administração central, associativismo desportivo e iniciativa privada, para assegurar o 

envolvimento e a cooperação entre os três organismos, só assim se atingirão os 

melhores resultados para todos. 

 

1.4. A Política e as Políticas Públicas 

 

“O Homem é por natureza um animal político.” Aristóteles 

 

A política é vista através de medidas tomadas pelos governantes no sentido de 

garantir uma certa estabilidade à sociedade, promovendo sempre o seu 

desenvolvimento. 

Secchi (2012) vê a política como uma maneira de organizar a sociedade nas 

suas várias vertentes e cujo objetivo se centra em assegurar a ordem pública, a defesa 

do território e o bem social da população. Em conformidade com este autor, Carvalho 

(2010, p. 15) acrescenta que estamos no domínio da política, quando no âmbito da 

sociedade se arbitra, se concilia ou se procura a melhor solução para os desafios do 

momento e, depois, se decide. A política é então, e segundo o mesmo autor, a “arte de 

governar”, o exercício do poder na busca de respostas a diversos problemas da 

sociedade, trabalhando para um nível de felicidade geral. 

Já quando falamos em “temas e problemas do domínio público e o modo como 

eles se inscrevem e apresentam na esfera política e na agenda pública”, referimo-nos 

às políticas públicas (Correia, 2009, p. 20). O mesmo autor, citando Jenkins (1978, p. 

33) define ainda políticas públicas como “um conjunto de decisões interrelacionadas 

adotadas por um ator político ou grupo de atores relacionado com a seleção de
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objetivos e os meios de os alcançar no contexto de uma determinada situação em que 

estas decisões deveriam, em princípio, estar contidas no poder destes atores em as 

alcançar”. Os agentes políticos devem, assim, ter recursos humanos, financeiros e 

materiais, aliados a conhecimentos estratégicos para deliberar, por forma a 

alcançarem metas pré-estabelecidas que contribuirão para a estabilidade social. 

Em suma, as políticas públicas atuam no sentido de ajudar a solucionar 

questões relevantes que afetam parte ou toda a população. 

 

1.5. As Políticas Públicas Desportivas 

 

 O desenvolvimento do desporto só pode ser sustentado e duradouro se 

entidades como as autarquias ou o governo tiverem políticas públicas traçadas e 

adequadas à realidade desportiva atual. 

Assim, às entidades responsáveis pelo desenvolvimento desportivo (quer seja o 

próprio país, região, município, etc.), coloca-se um vasto leque de tarefas e 

responsabilidades, que devem ser consideradas através do desenvolvimento de 

programas próprios, com uma natureza interna capaz de os harmonizar num processo 

que podemos chamar de Política Desportiva (Pires 1998). 

 Para Constantino (2003) a melhor forma de definir uma política desportiva é 

indicar a sua finalidade essencial e a sua opção estratégica. Qual é o objetivo, quais são 

os meios. Citando Pires (1996), conseguimos facilmente explicar estas questões. Uma 

política desportiva não significa necessariamente construir mais instalações. Uma 

política desportiva conduzida a nível local, passa pela criação de condições para que a 

generalidade da população, desde que o deseje, tenha acesso ao desporto. Em 

consonância, as Câmaras Municipais têm de se apetrechar com recursos humanos 

capazes de desenvolverem projetos de desenvolvimento do desporto de acordo com 

as suas próprias realidades. 

 Já há muito que o desporto começou a deixar de ser encarado apenas para 

alguns, de elite, focado no alto rendimento ou na competição. Está mais do que na 
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hora dos agentes políticos ajustarem a sua forma de atuar e mudarem as estratégias 

de acordo com a atualidade. 

 Bento (1995) explica que os responsáveis políticos têm que abandonar um 

entendimento de desporto exclusivamente orientado para a competição, o 

rendimento e o alto – rendimento que os levam, sempre que se ocupam com locais 

desportivos, a pensar sobretudo em instalações muito formais e diferenciadas. 

 As autarquias devem criar condições e aumentar o seu leque de serviços 

desportivos para conseguir chegar a todos os cidadãos. 

 Godinho (1997) refere que uma política desportiva terá de possuir para além 

das finalidades especificamente desportivas, outras que não sendo desportivas, as 

complementam. 

 Assim, e segundo Carvalho (1994), a política desportiva municipal pode e deve 

partir da realidade local mas tem que erguer as suas formas de ação sobre uma ideia 

de conceção moderna e humanizadora da prática desportiva. 

Os objetivos de uma política desportiva poderão situar-se, a vários níveis, 

nomeadamente, nas medalhas olímpicas, nas marcas, nos resultados, nos recordes, na 

promoção do desporto para todos numa perspetiva da generalização da prática 

desportiva, no nível da construção de instalações desportivas, na formação de recursos 

humanos e, até na organização de competições, expõe Paz (1973). Todos estes fatores 

podem fazer parte da política desportiva municipal, mas nenhum sozinho pode ser o 

objetivo a alcançar, são absolutamente complementares e só juntos fazem sentido.  

Constantino (1994), aponta cinco pontos fulcrais a ter em conta numa política 

de desenvolvimento desportivo:  

a) Generalizar o acesso à prática do desporto, procurando aumentar os níveis 

de participação e frequência dos diferentes segmentos etários e sociais da 

população; 

b) Criar de infraestruturas, com impacto direto sobre o crescimento 

desportivo; 

c) Melhorar a qualidade das atividades e práticas desportivas no plano 

material, humano e logístico; 
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d) Cooperar com a sociedade civil, designadamente o associativismo 

desportivo e a iniciativa privada; 

e) Modernizar a Gestão e Administração das estruturas municipais. 

 

Nesta linha de pensamento, Nunes (1999) também discorreu sobre alguns 

objetivos essenciais para uma política desportiva municipal: 

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

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

população na perspetiva do desenvolvimento sociocultural, quer se trate de 

formas competitivas em diferentes níveis, quer através de outras formas 

diferenciadas não competitivas; 

b) Estimular a realização de atividades desportivas de rendimento; 

c) Fomentar as atividades físicas e desportivas de vincada internacionalidade 

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

crianças e jovens durante todo o período do seu crescimento; 

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

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

concomitantes as atividades recreativas, competitivas e de rendimento, 

tudo depende da adesão, integração e evolução desses grupos; 

e) Apoiar sob todas as formas possíveis, o associativismo local, considerando-o 

como um fator decisivo no desenvolvimento do conselho; 

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

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

local, diretamente integrado no Plano Diretor Municipal; 

g) Promover a mais ampla ação de coordenação, que garanta a rentabilidade 

das ações e mais extensa e profunda participação de maior número de 

instituições na definição do plano de desenvolvimento desportivo 

municipal; 

h) Promover a organização de projetos de atividades, que possam fornecer 

respostas adequadas às necessidades do grupo da população que não se 

i) encontram integrados em qualquer tipo de instituições ou tenham especiais 

dificuldades de integração. 
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Constantino (1990) relembra que, se o desenvolvimento desportivo não passa 

em exclusivo pela intervenção das autarquias, não é menos verdade dizer, que sem a 

sua ação não há desenvolvimento desportivo possível. 

Carvalho (1994) define assim, as quatro grandes dimensões do 

desenvolvimento desportivo municipal: 

1. As atividades físicas e desportivas em íntima relação com o sistema 

educativo, visto que este integra todas as crianças e jovens ao longo do seu 

crescimento; 

2. As atividades físicas e desportivas contempladas no tempo livre, 

fomentando o desenvolvimento sociocultural a vários níveis; 

3. As atividades físicas e desportivas dirigidas a grupos especiais da população, 

promovendo a sua integração e podendo ter um caráter recreativo, 

competitivo e de rendimento; 

4. As atividades desportivas de alto rendimento, com o devido e estruturado 

apoio da autarquia por forma a preencher todas as exigências. 

Serão, então, estas as principais vertentes do desporto em que o poder local se 

deve focar para fomentar o desenvolvimento sustentável e de qualidade. 

 

1.6 Intervenção Autárquica no Desenvolvimento Desportivo 

 

 É indiscutível e inegável a conexão do desenvolvimento desportivo com a 

autarquia, independentemente da vertente do mesmo. Neste sentido, vários autores 

discorreram sobre diferentes modelos de intervenção autárquica que contemplem o 

crescimento do fenómeno desportivo. 

Constantino (1990) menciona a existência de três modelos de desenvolvimento 

desportivo no que à intervenção autárquica diz respeito: 

 Um primeiro modelo centrado na participação desportiva, em que o 

desporto é entendido como um fator de promoção do bem-estar das 

populações, terminando com a seletividade desportiva, onde apenas 
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uma minoria, que possuí determinado índices de vencimento pode 

participar; 

 Um segundo modelo, focado exclusivamente no espetáculo desportivo 

que carece de grandes recursos financeiros; 

 Um terceiro modelo relacionado com a organização de iniciativas com 

grandes concentrações de pessoas, seja pelos equipamentos que 

possuem, seja pela realização de competições desportivas, sendo assim 

o desporto encarado como um meio instrumental de promover o nome 

da cidade ou vila. 

Por sua vez, Carvalho (1994) e Januário (2010) apontam dois modelos distintos 

mas com características muito próprias: 

 O primeiro diz respeito à perspetiva economicista, privilegiando o 

desporto de competição e de espetáculo e enfatizando o mercado de 

consumo, através dos mídia e dos sponsors; 

 O segundo modelo tem em atenção o acesso ao desporto por parte de 

toda a população e as necessidades desportivas de cada cidadão, 

acentua o papel fundamental das autarquias, do sistema educativo e do 

movimento associativo. 

 

Cunha (1997) diz que independentemente do modelo que uma autarquia 

seguir, o desenvolvimento desportivo está assegurado, uma vez que, assim, 

caminhamos para um equilíbrio crescente entre os dois. 

 

1.7 Modelos de Gestão Desportiva nas Autarquias 

A gestão desportiva é muito mais do que a construção de instalações ou a 

manutenção de equipamentos. É conseguir uma harmonia entre bens materiais e 

recursos humanos em qualquer uma das vertentes do desporto. 
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 Para Mullin (1980) (cit. Parkhouse, 1996), a gestão desportiva é planear, 

organizar, chefiar e avaliar, dentro de um contexto organizativo, tendo o objetivo 

principal de proporcionar atividades, produtos e serviços desportivos e de bem-estar.   

 A gestão desportiva pode ser definida como a soma de operações técnicas, 

comerciais e de marketing que se desenvolvem para conseguir um grau máximo de 

funcionamento e uma maior otimização na entidade desportiva (Aragón Cansino, 

1991) 

 Desta forma, uma cuidada gestão dos serviços desportivos autárquicos torna-se 

essencial. O desenvolvimento e generalização da prática desportiva, aliados ao 

aumento de visibilidade da mesma conduzem à necessidade de criação e adaptação 

dos serviços autárquicos disponíveis para o desporto. E como cada município é um 

município, existem vários modelos de gestão, adotados em conformidade com as 

características de cada local e de cada entidade. 

 Neste sentido, Constantino (1999) aponta para os modelos mais conhecidos de 

gestão. 

1.7.1 Gestão Concessionada 

Na gestão concessionada a entidade pública municipal transfere para uma 

outra entidade a responsabilidade da gestão e manutenção do equipamento. Nos 

casos de transferência para uma entidade privada, existe a realização de um concurso 

público e a celebração do respetivo contrato onde se definem as obrigações de ambas 

as partes. Já nos casos de transferência para uma entidade associativa (clube ou 

coletividade desportiva), protocoliza-se a cedência e os aspetos mais importantes 

prendem-se com a manutenção e conservação do equipamento, o pagamento dos 

custos indispensáveis e o tarifário a praticar. Este tipo de gestão tem como vantagem 

encaixar na sociedade civil (operadores privados ou associativos) tarefas de serviço 

público, aliviando a administração local de encargos e tarefas suplementares. Mas tem 

a desvantagem de ser difícil de garantir acessos equilibrados: os privados, pelo 

custo do serviço e os operadores associativos, pela tendência para a sua privatização a 

favor do clube gestor em detrimento dos restantes. 
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1.7.2 Gestão Mista 

 Na gestão mista a entidade proprietária divide com uma outra entidade a 

gestão do equipamento. Esta solução resulta bastante nos equipamentos desportivos 

localizados nas escolas, uma vez que durante o período escolar a direção da escola se 

responsabiliza pela gestão do equipamento, e no período pós-escolar outra entidade 

(associativa ou municipal) assume a gestão. No entanto, existem algumas dificuldades 

na atribuição dos custos de manutenção, já que nem sempre é fácil encontrar um 

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

1.7.3 Gestão Direta 

 Na gestão direta é a entidade municipal que assume um regime de 

exclusividade e controle sobre a gestão do equipamento, podendo ou não 

concessionar espaços de uso, mas em que em circunstância alguma aliena ou transfere 

o controle da decisão sobre a gestão de todo o equipamento. Existem duas formas de 

abordar esta solução: integrando o serviço de gestão dos equipamentos desportivos 

municipais na estrutura orgânica do próprio município ou através da criação de um 

organismo exclusivamente destinado a essa tarefa, podendo mesmo adotar o modelo 

de uma empresa municipal, sobretudo quando a dimensão e a natureza dos 

equipamentos a isso aconselha, por razões de eficácia desportiva, e de maior 

agilização e flexibilidade nos métodos de gestão social e financeira. 

1.7.4 Gestão Indireta 

 A gestão indireta é feita por qualquer organismo especificamente criado para o 

efeito ou cuja missão se encontre no âmbito, como as empresas municipais por 

exemplo. Através deste modelo de gestão, e após a criação da empresas municipais 

estar previamente asseguradas por estudos que garantam a viabilidade económica e o 

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

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

transparência na estrutura de custos dos serviços prestados.  

Concluímos assim, que independentemente do modelo de gestão adotado, é 

imprescindível que antes da entrada em funcionamento de um equipamento 
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desportivo se equacionem várias questões, como as condições em que vai ser 

concebido, o modo como vai ser construído, os materiais que vão ser escolhidos, a 

localização, a escolha dos aparelhos e máquinas e o espeço disponível para as pessoas 

se moverem (Batista, 2000). 

Os modelos de gestão apenas indicam as diretrizes a seguir, continua a ser 

indispensável gerar as condições para que estes possam ser devida e corretamente 

aplicados, garantindo os níveis de qualidade e satisfação pretendidos por todos. 

 

1.8 Gestão de Instalações Desportivas 

 

 As instalações desportivas são essenciais ao desenvolvimento do desporto, uma 

vez que são a sede da prática desportiva. É neste tipo de instalações que os cidadãos 

devem encontrar os espaços e equipamentos adequados ao desporto que praticam, 

por forma a promoverem o seu próprio desenvolvimento desportivo e a atingirem 

níveis de qualidade mais elevados. 

 O Decreto de Lei nº 317/97, de 25 de novembro, define como instalações 

desportivas “os espaços de acesso público organizados para a prática de atividades 

desportivas, constituídos por espaços naturais adaptados ou por espaços artificiais ou 

edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e complementares.” O mesmo 

Decreto classifica as instalações desportivas como: 

 Desportivas de base, que se subdividem em recreativas, destinadas a 

atividades informais no âmbito das práticas recreativas de manutenção e lazer, 

e formativas, concebidas para a educação desportiva de base, no âmbito do 

ensino e do associativismo; 

 Especializadas ou monodisciplinares; 

 Especiais para o espetáculo desportivo, concebidas para a realização de 

manifestações desportivas, preparadas para receber o público, meios de 

comunicação social e apetrechadas com meios técnicos indispensáveis ao nível 

mais elevado da prestação desportiva. 
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 Segundo Farla (2002), o gestor de instalações tem que ter em consideração não 

só as especificidades e necessidades das populações potenciais, mas as suas formas de 

organização, as suas preferências e aspirações no domínio das atividades desportivas e 

de tempos livres. 

 Para Rabaçal (2002), é necessário construir instalações acessíveis a todos, 

porque o desporto é efetivamente para todos. Verifica-se em todo o país uma 

inadequação das estruturas, desde a sua conceção ao funcionamento. Para além de 

que muitas vezes, o custo da construção e do funcionamento está acima das 

possibilidades financeiras do município.  

 A criação de uma instalação desportiva movimenta um valor económico 

elevado exigindo a mobilização de atividades que justifiquem o investimento. As 

razões deste investimento público encontram-se na garantia de oferta de espaços de 

lazer e de prática desportiva à população. Para além disso, estas instalações são 

também cedidas a clubes ou associações, garantindo-se preços das atividades 

oferecidas a custo zero ou abaixo do seu custo real, maior parte das vezes ao abrigo de 

protocolos estabelecidos entre a autarquia e as entidades (Tenreiro 2002). 

 Com o objetivo de criar instalações adequadas às preferências dos cidadãos e 

de garantir uma economia estável, Farla (2002) apontas vários aspetos a ter em conta 

aquando do planeamento de uma instalação desportiva: sociodemográficos, estruturas 

associativas, diferentes tipos de atividades desportivas, taxa de ocupação (quantidade 

de equipamentos em proporção com a população existente), aspetos económicos 

(custos de realização e de funcionamento). Deve existir um plano estratégico e uma 

equipa multidisciplinar que consiga responder a um leque mais abrangente de 

atividades e exigências desportivas. 

Assim, é essencial a mobilização de equipas multidisciplinares e a participação 

das atividades e forças vivas do território com potencial de parceria para as questões 

do desenvolvimento do desporto e da qualidade da vida local. 
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2. Contexto Legal 

 

 Com a Revolução de 25 de abril de 1974 o panorama de atuação das autarquias 

alterou por completo e o desporto não foi exceção. Neste sentido, existem dois 

momentos importantíssimos na forma de encarar o desporto por parte do Estado, são 

eles: 

 A elaboração da “Carta Europeia do Desporto para Todos”, em 1975, 

que ainda nos dias de hoje se mantém como um bem essencial no que 

toca às políticas governamentais relacionadas com o desporto; 

 A publicação da Constituição da República Portuguesa, em 1976, 

revelando a preocupação do Estado com este tema. 

Assim, com a entrada em vigor da Constituição da República Portuguesa, o 

desporto cresce. Garante uma importância acentuada, assumindo-se como um direito 

de todos os cidadãos e sendo o próprio Estado o responsável por garanti-lo, através da 

normação e regulamentação dos que prestam serviços ao público. Desta forma, há por 

um lado, uma descentralização do poder que fomenta a autonomia das autarquias, 

mas também um outro que aumenta as suas responsabilidades. 

 

2.1 Constituição da República Portuguesa 

 Na Constituição da República Portuguesa, as principais referências ao desporto 

são feitas na Parte I – Direitos e Deveres fundamentais -, no Título III – Direitos e 

Deveres Económicos, Sociais e Culturais -, distinguindo-se dois capítulos: 

 Capítulo II – Direitos e Deveres Sociais – artigo 64.º (nº2 alínea b), referente à 

promoção da saúde através do fomento da cultura física e desportiva, e artigo 

 70.º (nº1 alínea d), que alerta para a proteção do direito à prática desportiva 

dos jovens; 

 Capítulo III – Direitos e Deveres Culturais – artigo 79.º, que frisa “todos têm 

direito à cultura física e ao desporto (nº 1) e “incumbe o Estado, em 

colaboração com as escolas, associações e coletividades desportivas, promover, 

estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, 

bem como prevenir a violência no desporto” (nº 2). 
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Ficam, assim, patentes as responsabilidades do Estado de cumprir o direito de 

acesso ao desporto por parte de todos os cidadãos, criando condições que satisfaçam 

as mais variadas vertentes da prática desportiva. 

 

2.2 Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

 

 Com a revogação da Lei nº1/90 de 13 de janeiro e da Lei de Bases do Desporto 

(Lei nº 30/2004) de 21 de julho, passa a ser na Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro, a Lei de 

Bases da Atividade Física e do Desporto, que estão descritas as responsabilidades do 

Estado para com o desporto. De seguida podemos verificar algumas delas. 

 Capítulo I – Objeto e Princípios Gerais 

a) o nº1 do artigo 5º Princípios da coordenação, da descentralização e da 

colaboração menciona que o Estado, as Regiões Autónomas e as autarquias 

locais articulam e compatibilizam as respetivas interações que se 

repercutem no desenvolvimento do desporto, num quadro descentralizado 

de atribuições e competências. 

b) o nº 2 do mesmo artigo aponta para a colaboração do Estado, das Regiões 

Autónomas e das autarquias locais com as instituições de ensino, as 

associações desportivas e demais entidades no sentido de promoverem o 

desenvolvimento da aticidade física e do desporto. 

 Capítulo II – Políticas Públicas 

a) o nº 1 do artigo 6º Promoção da atividade física refere que a promoção 

e generalização da atividade física para a melhoria da qualidade de vida 

é função do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias locais

b) o nº 2 do mesmo artigo reforça a adoção de programas que criem 

espaços públicos para a atividade física, que incentivem a mesma aos 

hábitos de vida diários, assim como a conciliação com a vida pessoal, 

profissional e familiar 

c) o nº1 do artigo 7º Desenvolvimento do desporto incumbe a 

Administração Pública na área do desporto de apoiar e desenvolver a 

prática desportiva regular e de alto-rendimento, disponibilizando 
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recursos materiais, humanos e financeiros, incentivas as atividades de 

formação dos agentes desportivos e exercer funções de fiscalização. 

d) o artigo 8º Política de infra-estruturas e equipamentos desportivos, no 

nº 1, aponta a responsabilidade do Estado, das Regiões Autónomas e 

das autarquias locais para a correta divisão dos equipamentos 

desportivos 

 Capítulo IV – Atividade Física e Prática Desportiva 

a) O nº 2 do artigo 28º Estabelecimentos de educação e ensino assenta que 

as atividades desportivas escolares devem envolver os jovens, os 

encarregados de educação e as autarquias locais, bem como promover 

a sua participação na organização, no desenvolvimento e na avaliação. 

 

3. Contexto Institucional 

 

3.1 Caracterização do Concelho de S. João da Madeira 

“Labor – Cidade do trabalho” 

 

A 11 de Outubro de 1926, foi criado o concelho de S. João da Madeira. A esta 

altura, a vila constituía o centro industrial mais importante do distrito de Aveiro e 

sustentava ativas grandes transações com o país e as colónias (Monografia de S. João 

da Madeira, 1996). Volvidos 58 anos, a 16 de Maio de 1984, e resultado das mais 

variadas realizações arquitetónicas, desportivas, sociais, culturais e urbanísticas, S. 

João da Madeira é elevado ao estatuto de cidade.  

O município destaca-se, assim, na história do nosso país, devido à sua tradição 

industrial, principalmente do que diz respeito aos chapéus e ao calçado. É, sem dúvida, 

uma cidade de trabalho e, como tal, nos últimos anos tem sido distinguida como um 

dos melhores municípios para se viver em Portugal, em estudos de qualidade de vida. 

Em 2010, a cidade recebeu então, o prémio de melhor município para se viver no 

nosso país pelo resultado obtido no estudo do Instituto de Tecnologia 

Comportamental, publicado no Semanário Sol a 4 de Junho de 2010. 
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 O órgão executivo do Município de S. João da Madeira é a Câmara Municipal. 

Atualmente é presidida por Ricardo Figueiredo e apresenta 6 vereadores na sua 

constituição.  

 O Departamento de Desporto da Câmara Municipal de S. João da Madeira 

pertence à Divisão de Desporto, Juventude e Tempos Livres e tem tido um grande 

foque de atenção nas políticas defendidas pelo executivo camarário. O fenómeno 

desportivo possui uma imensa notoriedade junto da população sanjoanense, por isso, 

esta é uma das áreas em que a autarquia aposta ano após ano. A promoção de eventos 

e projetos, a dinamização de todo o tipo de modalidades, a criação de novas 

instalações e a manutenção das já existentes são algumas das políticas adotadas rumo 

à qualidade do desenvolvimento desportivo e ao crescimento do número de 

desportistas na cidade. 

 

 

3.2 Caracterização Geográfica 

 

S. João da Madeira é o concelho mais pequeno do país e um dos mais pequenos 

da Europa, com cerca de 8km², uma única freguesia com o mesmo nome e uma 

população residente total que ronda as 21.713 pessoas (Censos 2011).

 

 

 

Figura 1 - Mapa de S. João da Madeira 
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São 21 os lugares do concelho: Casaldelo, Corgas, Carquejido, Espadanal, Fundo 

de Vila, Fundões, Fontaínhas, Laranjeiras, Mourisca, Orreiro, Parrinho, Pedaço, Ponte, 

Praça, Quintã, Ribeiros, Tapado, Travessas, Vale, Vista Alegre e Volta. 

O município pertence ao Agrupamento de Concelhos de Entre o Douro e Vouga 

e faz fronteira a Norte e Oeste com Santa Maria da Feira (Milheirós de Poiares e 

Arrifana) e a Sul e a Este com Oliveira de Azeméis (Cucujães, Vila Chã e S. Roque e 

Nogueira do Cravo e Macieira de Sarnes, respetivamente). S. João da Madeira 

encontra-se a 20km da costa marítima e a 30km do Porto. É limitado pelo rio Douro a 

Norte e pelo rio Vouga a Sul. 

A localização geográfica de S. João da Madeira é benéfica para o 

desenvolvimento da cidade devido ao facto da proximidade a infraestruturas 

rodoviárias importantes como a autoestrada (A1), IC1, IC2 e IP5 ou a transportes de 

longas distâncias (como os portos marítimos de Leixões e Aveiro, o aeroporto 

Francisco Sá Carneiro e a linha ferroviária do Norte). 

A cidade situa-se no extremo Norte da Beira Litoral, é um dos 19 municípios 

pertencentes ao distrito de Aveiro e está integrada na área Metropolitana do Porto, 

que é constituída por dezasseis concelhos: Porto, Espinho, Gondomar, Matosinhos, 

Póvoa de Varzim, Valongo, Vila do Conde, Vila Nova de Gaia, Maia, Trofa, Santo Tirso, 

Santa Maria da Feira, S. João da Madeira, Oliveira de Azeméis, Vale de Cambra e 

Arouca.

 

 

 

Figura 2 - Mapa da Associação de Municípios do Porto 
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A coordenação entre as Câmara Municipais é um fator cada vez mais decisivo 

para a concretização de projetos que, pela sua dimensão, possam beneficiar mais do 

que um concelho. (Dr. Manuel Castro Almeida, Presidente da Associação de Municípios 

de Terras de Santa Maria). Assim, S. João da Madeira integra também a Associação de 

Municípios de Terras de Santa Maria, a par dos concelhos de Santa Maria da Feira, 

Oliveira de Azeméis, Arouca e Vale de Cambra, constituindo desafios comuns a 

diversas autarquias. 

  

 

3.3 Caracterização Demográfica 

 

   Ao longo das últimas décadas, S. João da Madeira revelou um ritmo de 

evolução demográfica bastante elevado quando comparado com a região Entre o 

Douro e Vouga (da qual faz parte) e até com a média nacional. Estes resultados são 

fruto do forte e crescente dinamismo empresarial que caracteriza e impulsiona o 

desenvolvimento do concelho. 

 

Quadro 1 - Comparação: famílias, alojamentos e edifícios, Censos 2001-2011. 

S. João da Madeira Famílias Alojamentos Edifícios 

2001 7.055 9.347 3.166 

2011 8.292 10.481 3.371 

    

  Quando comparamos os números registados em 2001 e 2011, verificamos um 

claro crescimento do número de famílias, cerca de 1.237, e de alojamentos, cerca 

1.134. Em consonância com estes valores, o número de edifícios também sofreu um 

aumento, cerca de 205 edifícios foram construídos ao longo deste período. Uma das 

razões que terá contribuído para esta diferença, deverá ser o nível da qualidade de 

vida que o concelho proporciona aos seus munícipes. 

 Quanto à população residente no concelho, e segundo os últimos dados do 

Instituto Nacional de Estatística (Censos 2011), S. João da Madeira corresponde a 2,9% 

da população residente no distrito de Aveiro, o que equivale a cerca de 21 713 
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habitantes de um total de 714 200. Estes resultados, em relação aos verificados nos 

Censos 2001, revelam uma pequena diminuição, apenas de 0,1%. 

 

Quadro 2 - Comparação da população residente em SJM, Aveiro, AMTSM e AMP, Censos 2001-2011 

População Residente 

 S. João da 

Madeira 

Distrito de 

Aveiro 

Associação de Municípios 

de Terras de Santa Maria 

Área Metropolitana 

do Porto 

2001 21.102 713.575 276.585 1.410.424 

2011 21.713 714.200 274.859 1.672.670 

 

  Numa análise dentro da Associação de Municípios de Terras de Santa Maria, S. 

João da Madeira representa cerca de 8% da população dos cinco municípios que 

compõem esta Associação, registando um aumento de 0,4% em relação aos Censos 

2001.  

  No que diz respeito à Área Metropolitana do Porto, S. João da Madeira 

preenche neste momento 1% da população residente neste conjunto de conselhos, 

tendo diminuído, nos últimos 10 anos, cerca de 0,5%. 

 

 

3.4 Caracterização Sociocultural 

 

A caracterização sociocultural de S. João da Madeira deverá passar pela análise 

de um conjunto de fatores que justificam a sustentabilidade do desenvolvimento do 

município. 

Um destes fatores prende-se com o nível de escolaridade da população, como 

podemos verificar no quadro seguinte. 
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Quadro 3 - Nível de instrução da população do concelho de S. João da Madeira (Censos 2011) 

Nível de Instrução Percentagem de População 

Nenhum 5,91% 

Pré-escolar 2,85% 

Básico 59,33% 

Secundário 18,48% 

Pós-secundário 1,53% 

Ensino Superior 12,87% 

 

 

Segundo os dados obtidos no programa Censos 2011, em S. João da Madeira, o 

ensino básico é o nível de escolaridade de maior parte da população, com 59,33%, do 

lado oposto, está o ensino pós-secundário com 1,53%. O ensino secundário assume, 

em segundo lugar, 18,48% da população, seguindo-se o ensino superior com 12,87%. 

Este é o espelho da aposta do município na educação e o produto do trabalho 

que tem sido desenvolvido nos últimos anos nesse sentido: a remodelação de todas as 

escolas do ensino básico do concelho, a transformação de uma das escolas secundárias 

e a construção de outra para acolher devidamente os agrupamentos de escolas. S. 

João da Madeira rege-se mediante uma política que pretende acompanhar as 

mudanças do país, só assim é possível criar um desenvolvimento sociocultural 

saudável e sustentável. 

Outro fator que alimenta este crescimento é representatividade populacional 

do município. 

 

Quadro 4 – Representação populacional (em percentagem) por grupos etários (Censos 2011) 

 Grupos Etários 

Percentagem 

de 

População 

0-14  

Anos 

15-24  

Anos 

25-64  

Anos 

65 ou mais 

anos 

14,40% 11,58% 57,56% 16,46% 
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Através deste quadro, podemos constatar que a população sanjoanense é 

marcada maioritariamente pela faixa etária entre os 25 e 64 anos (57,56%), tratando-

se, assim, de uma população adulta. 

 

Quadro 5 – Comparação do índice de envelhecimento por região (Censos 2011) 

 

Índice de 

envelhecimento 

Local de Residência 

Portugal Entre Douro e Vouga S. João da Madeira 

127,6 109,4 114,4 

 

 

Já no que ao índice de envelhecimento diz respeito, o município de S. João da 

Madeira encontra-se abaixo da média nacional, mas acima da média na sua região.  

 

3.5 Caracterização do Centro de Formação Desportiva 

 

O Centro de Formação Desportiva foi inaugurado em Fevereiro de 2005 e 

acolhe o futebol de formação do município, principalmente através do clube da cidade, 

a Associação Desportiva Sanjoanense. É uma instalação desportiva que dispõe de três 

campos relvados, balneários, auditório e sala de reuniões e está sob a alçada do 

Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de S. João da Madeira, na pessoa de Pedro 

Carvalho, técnico de desporto da instituição.

 

 Esta infraestrutura foi construída com o intuito de dar resposta às necessidades 

dos clubes locais que anteriormente apenas dispunham de um campo pelado e 

balneários com poucas condições.  

Assim, e com a grande transformação desse mesmo espaço naquele que é hoje 

o Centro de Formação Desportiva, com cerca de 15.000m², a cidade passou a contar 

com três recintos de relvado sintético, onde podem treinar simultaneamente várias 

equipas de diferentes escalões, e ainda com um conjunto de serviços que asseguram 

uma maior qualidade da prática desportiva. O Centro de Formação é, então, 

designado, segundo o Atlas Desportivo Nacional, uma instalação de pequenos jogos do 

setor federado. 
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Figura 3 - Fotografia aérea do Centro de Formação Desportiva 

 

 Atualmente, a gestão do Centro de Formação feita pela Câmara Municipal é 

planeada por forma a assegurar a manutenção dos equipamentos, bem como dos 

espaços, com o objetivo principal de prolongar qualitativamente a vitalidade da 

instalação. 

 

3.5.1 Missão 

 

 Segundo Pires (2003), a missão de uma organização é a forma especial como 

esta cumpre a sua vocação, dirigindo-se a grupos alvo específicos que lhe são próprios. 

A Câmara Municipal pretendeu, com a edificação desta instalação, 

disponibilizar as condições necessárias para o desenvolvimento da prática do futebol 

em S. João da Madeira. Assim, a missão do Centro de Formação Desportiva é satisfazer 

a procura da população, principalmente ao nível dos escalões de futebol jovem da 

Associação Desportiva Sanjoanense, o clube da cidade. 

 

3.5.2 Análise SWOT do Centro de Formação Desportiva 

 

 As autarquias cada vez mais têm que seguir e acompanhar as mudanças dos 

mercados desportivos, só assim conseguem chegar às necessidades dos praticantes. 
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A identificação de problemas ou ameaças é o primeiro passo para a resolução 

dos mesmos. A pesquisa sistemática de informação relevante para colmatar estas 

falhas tem um papel fulcral na redefinição de objetivos e na reestruturação das 

estratégias a seguir. 

Para que este esforço seja o mais eficaz possível, é necessário fazer uma análise 

aos fatores internos e externos a que o funcionamento da instituição estão 

intimamente ligados. A análise SWOT convida a revermos as fraquezas e as forças, 

como fatores internos da organização, e as oportunidades e ameaças, como fatores 

externos relacionados com o ambiente. 

 

FATORES INTERNOS 

 

 Forças 

 Excelentes instalações 

 Paragem do Transportes Urbanos de S. João da Madeira (TUS) a 

escassos metros 

 Possibilidade de treinarem várias equipas e vários escalões em 

simultâneo 

 

Fraquezas 

 Falta de recursos humanos 

 Poucos lugares de estacionamento 

 

FATORES EXTERNO 

 

Oportunidades  

 Oferece aos jovens sanjoanenses a possibilidade de praticarem o 

“desporto rei” 

 Possui condições para organizar eventos desportivos da modalidade 
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 Abertura a outros clubes (que não apenas a Associação Desportiva 

Sanjoanense) e a particulares para usufruírem das instalações 

fomentando a prática desportiva na cidade 

 

 Ameaças 

 Existência de outros clubes com outras modalidades 

 

3.5.3 Mercado de Atuação 

 

 O Centro de Formação Desportiva contempla a prática de uma modalidade 

apenas, o que restringe a sua ocupação a um público bastante específico. Assim, a 

Associação Desportiva Sanjoanense (ADS) detém grande parte da percentagem de 

utilização da infraestrutura, cerca de 21 horas semanais para treinos. Seguida da 

Associação Desportiva e Recreativa dos Amigos da Visconde (ADRAV) com 5 horas e o 

Real Sociedade da Praça com 2h30 minutos.  

 

 

Quadro 6 - Esquema de ocupação dos treinos da ADS 
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Quadro 7 - Esquema geral de ocupação dos recintos desportivos do Centro de Formação Desportiva 

   

 Para além dos clubes, também particulares podem usufruir das instalações. 

Atualmente, existe o total de 12 grupos a alugar mensalmente os três recintos 

desportivos, rentabilizando assim o espaço. 

 

 

3.5.4 Recursos 

 

 Segundo Montana (2003), organizar é o processo de reunir recursos físicos e 

humanos essenciais à consecução dos objetivos de uma empresa. 

 No que diz respeito aos recursos físicos, o Centro de Formação Desportiva 

conta com três campos de relva sintética (1 de futebol de onze, 1 de futebol de 7 e 1 

recinto de treino específico – gaiola de Sachy), quatro balneários para atletas, dois 

balneários para treinadores e árbitros, posto de primeiros socorros, sauna, jacuzzi, sala 

de fisioterapia, sala de reuniões, zona de arrumos, anfiteatro, bar e bancada coberta 

para 850 pessoas. 
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Figura 4 - Gaiola de Sachy          Figura 5 - Bancadas 

 

 

     

Figura 6 - Auditório         Figura 7 - Jacuzzi 

 

Quanto aos recursos humanos, trabalham três funcionários nesta instituição e 

são submetidos ao sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública (SIADAP), com o objetivo de alinhar, de forma coerente, os 

desempenhos dos serviços e dos que neles trabalham. Este sistema integra três 

componentes distintas que devem estar articuladas com as fases do ciclo de gestão de 

cada serviço: o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da 

Administração Pública (SIADAP 1); o Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 

Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 2) e o Subsistema de Avaliação do 

Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3).  

Os funcionários desta instituição estão incluídos no SIADAP 3. Este sistema é 

gerido por objetivos e os resultados obtidos assumem um papel fundamental na 

avaliação final, que tem um caráter anual e diz respeito ao desempenho de um ano 

civil. 

As funções dos funcionários estão distribuídas da seguinte forma: dois 

assumem a manutenção/limpeza e trabalham de manhã, completando o horário na 
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parte da tarde e nos fins de semana, e o terceiro é responsável pela manutenção do 

piso, assegurando também o horário noturno. 

 

 

3.5.5 Tarifários 

 

Quantos aos tarifários torna-se importante referir que são a única fonte de 

receita do Centro de Formação Desportiva, sendo a verba alcançada mensalmente a 

equivalente aos vencimentos dos funcionários afetos à instalação.  

São, essencialmente, os alugueres dos particulares que contribuem para esta 

receita, uma vez que a maioria dos clubes e associações que usufruem dos espaços, 

fazem-no ao abrigo de protocolos com a Câmara Municipal de S. João da Madeira. 

 

Quadro 8 - Tarifários aplicados ao aluguer dos recintos do Centro de Formação Desportiva 

TARIFÁRIO DIA 

Espaço Valor base Iva Valor iva Total  

Gaiola 20 23% 4,6 24,6 

Campo 7 30 23% 6,9 36,9 

1/2 Campo 11 25 23% 5,75 30,75 

Campo 11 45 23% 10,35 55,35 

Auditório (locais) 50 23% 11,5 61,5 

Auditório (outros) 75 23% 17,25 92,25 

     TARIFÁRIO NOITE 

Espaço Valor base Iva Valor iva Total  

Gaiola 25 23% 5,75 30,75 

Campo 7 35 23% 8,05 43,05 

1/2 Campo 11 30 23% 6,9 36,9 

Campo 11 50 23% 11,5 61,5 

Auditório (locais) 50 23% 11,5 61,5 

Auditório (outros) 75 23% 17,25 92,25 
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3.5.6 Organogramas 

 

Por forma a uma melhor compreensão da estrutura formal da organização, esta 

dispõe de um organograma. Uma representação gráfica que permite uma perceção 

rápida e eficaz da hierarquia, estrutura e inter-relação entre os órgãos que fazem parte 

da organização. 

 Para Mintzberg (1995), o organograma apesar de não mostrar os 

relacionamentos não formais, retrata fielmente a distribuição do trabalho e exibe de 

forma clara quais posições existem na organização, como estas são agrupadas em 

unidades e como a autoridade formal flui entre ela. 

  

Figura 8 – Organograma da Câmara Municipal de S. João da Madeira 
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  O organograma usado pela Câmara Municipal de S. João da Madeira para 

representar de forma clara toda a sua estrutura e hierarquia é do tipo clássico (ou na 

vertical). Assim, no que à Divisão do Desporto, Juventude e Tempos Livres diz respeito, 

e dado o facto de não existir uma chefia intermédia, esta está diretamente ligada ao 

topo. É o Técnico de Desporto, conjuntamente com o órgão executivo, que delibera 

sobre o caminho desportivo a seguir no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Organograma do Centro de Formação Desportiva 

 

O organograma do Centro de Formação Desportiva segue a mesma linha do da 

Câmara Municipal, sendo o Técnico de Desporto responsável pela conexão entre os 

funcionários da infraestrutura e a entidade máxima camarária. 
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III. REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

 

 A Câmara Municipal de S. João da Madeira tem a seu cargo três infraestruturas 

desportivas: o Complexo Desportivo Paulo Pinto, o Pavilhão das Travessas e o Centro 

de Formação Desportiva. 

 O Complexo Desportivo Paulo Pinto é umas das primeiras instalações 

desportivas de S. João da Madeira. É composto por um pavilhão desportivo onde 

podem ser praticadas modalidades como basquetebol, futsal, andebol ou ginástica, 

quatro campos de ténis, um recinto de voleibol de praia e um de futebol de praia e 

ainda uma piscina olímpica, uma piscina para saltos e uma piscina infantil. No que 

respeita às atividades aquáticas, funcionam no Complexo a Escola de Natação e os 

treinos da Associação Estamos Juntos (clube que levou uma atleta aos Jogos Olímpicos 

de Londres 2012), as piscinas exteriores estão abertas apenas na época balnear. O 

pavilhão é utilizado, principalmente pelo basquetebol da Associação Desportiva 

Sanjoanense e os campos de ténis estão entregues também à Associação Estamos 

Juntos. 

 Quanto ao Pavilhão das Travessas é um dos maiores recintos desportivos 

cobertos do país e palco de grandes eventos desportivos (como a Taça do Mundo de 

Ginástica ou uma das fases do Campeonato Europeu de Andebol), contendo quatro 

campos que podem funcionar em simultâneo com modalidades como o voleibol, 

futsal, basquetebol, andebol ou hóquei em patins. É também constituído por uma sala 

de musculação, sala de conferência de imprensa, posto médico, sala de desportos de 

combate, secretaria, salas de apoio, balneários e arrecadações. Neste momento, quase 

todas as Associações e Clubes de S. João da Madeira usufruem deste pavilhão, nas 

diferentes modalidades que o mesmo consegue abarcar. 

 O Centro de Formação Desportiva é então a única instalação do município 

dedicada apenas a uma modalidade: o futebol.  

No primeiro dia de estágio, e em reunião com o meu Orientador e responsável 

técnico pela gestão destas instalações, estabelecemos as linhas orientadoras para o 

trabalho dos meses que se seguiriam. Assim, o primeiro passo foi decidir sob qual das 

instalações incidiria o meu estágio.  
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O Complexo Desportivo Paulo Pinto é bastante antigo e vai sofrer grandes 

remodelações muito em breve, portanto não verificámos pertinência em abordar esta 

instalação. Quanto ao Pavilhão das Travessas, acolheu recentemente um estagiário 

que colaborou nas tarefas de gestão de equipamentos, por isso, não faria sentido 

debruçar-me novamente sobre essa questão, na mesma instalação. 

Portanto, a proposta do Orientador foi incidir a minha atividade no Centro de 

Formação Desportiva, uma vez que poderia desenvolver tarefas ainda não 

desenvolvidas (como a análise de custos de 2012) e dar resposta a necessidades da 

instalação (como a criação da Ficha de Equipamentos), realizando um trabalho mais 

proveitoso para mim e para a instituição. O desafio foi, então, centrar-me na gestão de 

equipamentos e na análise de custos do Centro de Formação Desportiva, no 

entanto também realizei algumas tarefas relacionadas com as outras duas instalações 

camarárias. 

 

 

1.  Distribuição Cronológica das Atividades 

 

 Por forma a uma melhor organização das atividades desenvolvidas durante o 

Estágio Profissionalizante, elaborei um registo cronológico das mesmas que se traduz 

no seguinte quadro. 

 

Quadro 9 – Cronograma das atividades desenvolvidas durante o Estágio Profissionalizante 

Cronograma do Estágio Profissionalizante – Centro de Formação Desportiva 

Meses Atividade Desenvolvida 

Outubro 
Adaptação e conhecimento da estrutura  

Início da caracterização do Centro de Formação Desportiva 

Novembro 

Término da caracterização 

Início da informatização dos consumos energéticos 

Pedidos de orçamentos e análise das propostas 

Dezembro 
Introdução e consolidação do SportStudio 

Criação das Fichas de Equipamento 

Janeiro Término da informatização dos consumos energéticos e análise dos 
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dados 

Compilação da Fichas de Manutenção mensais  

Atualização das Etiquetas de Equipamento 

Fevereiro 

Criação das Fichas de Stock 

Levantamento dos dados dos gastos, relativos a 2012, no 

Aprovisionamento 

Março Pesquisa sobre os Consumos Energéticos para encontrar uma proposta 

Abril Realização do Relatório de Estágio 

  

 

 O horário praticado durante os meses de estágio foi sempre flexível, 

perfazendo uma média de três horas diárias, em função do trabalho que estava a ser 

desenvolvido. 

 O estágio e as atividades que lá desenvolvi foram sempre acompanhadas e 

guiadas pelo Orientador de estágio e pelo técnico administrativo. 

 O Estágio Profissionalizante propriamente dito com a presença diária nas 

instalações durou até Março, sendo as restantes tarefas desenvolvidas fora e com 

reuniões pontuais com o orientador que sempre se mostrou disponível e recetivo. 

 

2. Descrição da Atividade Desenvolvida 

 

 A primeira tarefa, e com o intuito de facilitar todas as outras, foi realizar a 

caracterização do concelho de S. João da Madeira e do Centro de Formação 

Desportiva. Com a caracterização do município pretendíamos um enquadramento 

geográfico, demográfico e sociocultural.  

Por outro lado, a caracterização da instalação teve como finalidade conhecer as 

instalações e os seus funcionários, o modus operandi da estrutura e os recursos que 

possui. Através desta pesquisa, rapidamente percebi que as instalações estão em boas 

condições, ressalvando apenas a necessidade de manutenção do relvado sintético e de 

pequenas intervenções nos balneários mais antigos, como a troca de chuveiros ou a 

pintura das paredes. Quanto aos recursos humanos, verifiquei que o número de 

funcionários é diminuto e que, por isso, por vezes, se torna difícil conjugar os horários 
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entre eles e realizar todas as tarefas necessárias. Existem apenas duas 

funcionárias de limpeza e em época de férias, por exemplo, quando uma se ausenta 

não é substituída, a funcionária que fica tem o dobro do trabalho. Já no que diz 

respeito aos recursos materiais, o Centro de Formação Desportiva está bem 

apetrechado com balizas de jogo e de treino adequadas aos diferentes escalões. 

 Após este reconhecimento, definimos que os objetivos centrais do estágio 

seriam a realização de um Livro de Manutenção de Equipamentos, uma análise de 

todos os custos do Centro de Formação Desportiva e uma abordagem ao SportStudio, 

programa informático utilizado para a gestão das instalações desportivas do município. 

 

 

2.1. Livro de Manutenção de Equipamentos 

 

 Deste documento constam as Fichas de Equipamento, as Fichas de Manutenção 

e as Fichas de Stock.  

A pedido do meu orientador, criei a Ficha de Equipamento, tendo como 

finalidade o controlo de vários parâmetros: o número de manutenções efetuadas no 

equipamento (preventivas e/ou corretivas), a data em que foram efetuadas e o 

funcionário ou empresa responsável por elas, os gastos materiais e financeiros 

despendidos e ainda uma breve descrição do que foi feito. Esta ficha permite ainda a 

anotação dos resultados e data dos testes de controlo.  

Já elaborados anteriormente e aplicados nos equipamentos do Centro de 

Formação Desportiva, estes testes permitem analisar cada equipamento 

individualmente e perceber em que condições se encontram. No caso desta instalação, 

e dadas as suas características, apenas estão submetidas a “avaliação” as balizas dos 

diferentes campos, sendo portanto, alguns dos itens a observar: as redes, os postes, as 

fixações ao solo, a pintura ou os ângulos dos postes da baliza. Estes testes foram 

concebidos para serem aplicados trimestralmente. 

Assim, cada equipamento possui uma Ficha de Equipamento própria e em 

constante atualização, levando a uma melhor gestão: através dos testes de controlo 

detetam-se os problemas e a Ficha permite-nos perceber quantas reparações foram 

feitas, por quem, onde e quanto é que tudo isso custou. 
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Equipamento: Fornecedor: 

Data de Aquisição: Valor: 
Referência: 

BAL7com001 

Resultado do Teste de Controlo Data 

  

  

  

  

Número de 
Manutenções Data 

Funcionário/ 
Empresa 

Gastos 
Descrição 

Preventiva Corretiva Materiais Financeiros 

 
 

      

       

       

       

       

Figura 10 – Exemplo de Ficha de Equipamento 

 

No que à Ficha de Manutenção diz respeito, esta é mensal e está subdividida 

em três fases: os pedidos de reparação, as ações de reparação e as manutenções 

preventivas. Esta ficha já existia e coube-me a tarefa de reunir num documento só, 

divididos por mês e fases, os registos das ações de reparação e manutenção dos 

equipamentos do Centro de Formação Desportiva de 2012, para um balanço mais 

eficaz. 

A Ficha de Stocks foi criada também por mim, e com base no material de apoio 

da disciplina de Contabilidade Financeira incluída no primeiro ano deste ciclo de 

estudos, com o objetivo de existir uma lista de todas as entradas e saídas do material 

pertencente à instalação. Esta Ficha evita que se adquiram equipamentos já existentes 

e por outro lado, evita a carência de algum material indispensável em determinado 

momento. Assim, passa a existir a possibilidade de uma consulta rápida do material 

disponível e do conhecimento da data da sua aquisição e da sua utilização. 
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Designação do 
material 

Data 
Existência 

Inicial 
Quantidade Existência 

Final Entrada Saída 

      

      

      

      

      

      

      
Figura 11 – Exemplo de Ficha de Stock 

 

A par destes documentos atualizei também as etiquetas que definem cada um 

dos equipamentos. Para isso, realizei várias visitas ao Centro de Formação Desportiva 

com o objetivo de verificar o equipamento existente e, assim, conseguir catalogá-lo 

corretamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Exemplo de Referência de Equipamento 

 

O equipamento desportivo desta instalação resume-se às balizas, de 

competição e de treino, para futebol de 5, de 7 e de 11 que estavam em bom estado, 

precisando apenas da substituição de algumas redes.  

Em suma, o objetivo destas ferramentas é que funcionem em pleno e sejam 

atualizadas em conformidade com o que é o dia a dia do Centro de Formação. Este 

registo levará certamente a uma gestão mais segura dos materiais e a uma 

manutenção, preventiva ou corretiva, mais eficaz, sempre com a visão de contenção 

de custos necessária e adequada à fase conturbada que a economia nacional 

atravessa. 

 

  

 

Ref:BAL7tr.001     

Centro de Formação Desportiva - CFD 
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2.2. SportStudio 

 

 O SportStudio é o programa informático utilizado para as três instalações 

desportivas da Câmara Municipal de S. João da Madeira. Ao longo do estágio, eu tive 

algumas sessões de formação sobre as funcionalidades deste programa, sendo a 

marcação de jogos, em qualquer um dos recintos desportivos das três instalações, 

aquela que mais realizei. Assim, sempre que chegavam, por email e pessoalmente, os 

pedidos dos clubes para a marcação de jogos, primeiramente com o apoio do técnico 

administrativo e depois sozinha, usei a aplicação para registar o pedido e conferir 

algum tipo de incompatibilidade. Nos casos em que se verificava a necessidade de 

alterações, por sobreposição de horário ou devido a algum evento para o qual a 

Câmara Municipal tivesse cedido o pavilhão, transportava a situação ao Orientador 

para entrar em contacto com o dirigente do respetivo clube ou associação. 

Para além desta funcionalidade, aprendi a efetuar várias operações relativas ao 

Complexo Desportivo Paulo Pinto, tais como, inscrever alunos na Escola de Natação, 

executar pagamentos, o funcionamento do regime livre da piscina, a criação de 

divisões e o envio de mensagens. Tive oportunidade de aplicar estes conhecimentos 

em algumas manhãs que passei na receção do Complexo, sempre acompanhada por 

uma das rececionistas que me deu o apoio necessário e esclareceu todas as dúvidas 

que foram surgindo. 

 

2.3. Pedido de orçamentos 

 

 Ao longo do estágio, tive ainda a possibilidade de conhecer a realidade dos 

orçamentos e das requisições. Uma das minhas tarefas foi procurar empresas para 

solicitar o envio de orçamentos para 100 fixadores de rede para balizas de futebol de 7 

e de 11. Pesquisei cinco empresas de equipamentos desportivos (Games and fun, AFF, 

Topgim, Sports Partner e Fabrigimno) e foram-lhes solicitados os respetivos 

orçamentos. Posteriormente, e depois de recebermos as respostas, estas foram 
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analisadas pelo Orientador e o técnico administrativo efetuou uma requisição do 

material à secção do Aprovisionamento da Câmara Municipal. 

 Com esta tarefa fiquei a perceber qual é o processo de aquisição dos 

equipamentos quando se trabalha numa autarquia. 

 

2.4. Análise dos consumos energéticos do Centro de Formação Desportiva 

 

No que diz respeito aos consumos energéticos, primeiramente procedi à 

informatização dos dados relativos ao consumo de água e gás pertencentes aos dois 

contadores do Centro de Formação Desportiva, uma vez que o controlo destes 

contadores é feito diariamente pelo funcionário da instituição. Em seguida, e 

depois de feita a média mensal, transformei os valores obtidos em gráficos e fiz uma 

análise anual comparativa entre Janeiro e Setembro, de 2011 e 2012. 

 

 

 

Gráfico 1 – Comparação do consumo de gás do contador da Câmara 2011 - 2012 

 

Através dos dados expostos no gráfico acima, podemos observar que o 

consumo de gás do contador da Câmara foi, entre os meses de fevereiro e julho, mais 

elevado no ano de 2012 do que no ano anterior, com exceção do mês de janeiro, 

março e, ainda, agosto e setembro. Nestes meses, em 2011, o consumo foi maior do 

que em 2012. Ainda assim, verifica-se, em ambos os anos, uma diminuição do 

consumo de gás até julho, seguido de um aumento em agosto e setembro. Em ambos 
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os anos, janeiro e fevereiro foram os meses em que mais gás foi consumido e julho 

aquele em que menos gás se consumiu.  

 

 

Gráfico 2 – Comparação do consumo de gás do contador da ADS 2011 - 2012 

 

O gráfico acima revela, ao contrário do anterior, que o consumo de gás do 

contador da ADS foi maior no ano de 2011 comparativamente ao ano de 2012, com 

exceção do mês de Fevereiro, Agosto e Setembro. Em Fevereiro, podemos verificar 

uma diferença relativamente significativa entre o consumo de gás em 2011 e 2012, 

numa relação de 50 para 110 m3, respetivamente. Em Agosto e Setembro a diferença 

diminui visivelmente. Março atinge o pico de consumo do ano de 2011 e Fevereiro o 

de 2012. No entanto, em ambos os anos, o mês em que se observa o consumo mais 

baixo é Julho. 

Os dados entre os dois contadores são relativamente semelhantes. Fevereiro, 

janeiro e março foram os meses de maior consumo provavelmente devido à estação 

do ano e ao frio que lhe é característico. Já julho foi o mês com o consumo mais baixo 

devido também à estação do ano, mas também devido ao facto de a época desportiva 

terminar e com ela terminarem os treinos e o uso das instalações ficar resumido aos 

particulares.
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Gráfico 3 – Comparação do consumo de água do contador da Câmara 2011 - 2012 

 

Neste caso, podemos constatar que o consumo de água do contador da Câmara 

foi mais baixo no ano de 2011 comparativamente ao de 2012, entre Janeiro e Maio, e 

que a partir deste mês se verifica o oposto, até Setembro. Há ainda a salientar que, em 

2011, Janeiro foi o mês em que mais se consumiu, seguido de Fevereiro e Março 

exatamente com os mesmos valores, sendo que Julho foi o mês de menor 

consumo. Em 2012, Janeiro foi novamente o mês de maior gasto, mas Junho o de 

menor. 

 

 

Gráfico 4 – Comparação do consumo de água do contador da ADS 2011 - 2012 

 

Através deste gráfico, podemos concluir de imediato que o consumo de água 

do contador da ADS foi significativamente maior no ano de 2011, verificando-se um 

aumento exponencial entre Fevereiro e Abril e, de seguida, uma diminuição até Junho. 

Em Julho e Agosto sobe novamente, mas em Setembro volta a quebrar. Em 2011, Abril 
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foi então o mês de maior consumo e Setembro o de menor. Já em 2012, constatamos 

uma maior uniformidade de consumo ao longo dos meses em estudo, nunca 

ultrapassando os 50 m3. Junho foi o mês em que menos água foi consumida e 

Setembro o mês de maior consumo. 

 

2.5. Análise dos custos do Centro de Formação Desportiva 

 

 A finalidade desta tarefa seria fazer o levantamento de todos os custos e 

receitas do Centro de Formação Desportiva referentes ao ano de 2012 e, se possível, 

numa perspetiva crítica, apresentar alguma solução que privilegiasse o amortecimento 

das despesas. 

 As informações necessárias para esta tarefa – o valor exato gasto pela Câmara 

Municipal relativo ao gás, água, luz, manutenção dos relvados sintéticos, recursos 

humanos - foram conseguidas através do meu orientador. Já quanto aos restantes 

gastos - produtos de limpeza, equipamentos, reparações, vestuário, material de 

expediente, etc. – fiz um levantamento junto da responsável pelo departamento de 

compras, o Aprovisionamento, da Câmara Municipal de S. João da Madeira. 

 Assim, podemos verificar no quadro seguinte, todas as despesas efetuadas ao 

longo do ano civil de 2012. 

 

Quadro 10 – Despesas do Centro de Formação Desportiva no ano de 2012 

Designação Valor Total 

Reparações 7.435,33€ 

Equipamentos 5.747,50€ 

Vestuário 56,78€ 

Produtos de Limpeza 2.365,41€ 

Material de Expediente 92,66€ 

Manutenção dos Relvados Sintéticos 1.800€ 

Recursos Humanos 31.672,97€ 

Consumos Energéticos 25.335,358€ 

Total 74.506,008€ 
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 No que às receitas diz respeito, o Centro de Formação Desportiva apenas 

garante aquelas que provêm do aluguer dos campos sintéticos, perfazendo um total de 

36.090,10€ anuais. 

 Dados os valores acima descritos, considerei pertinente que a solução a 

encontrar se prendesse com o item que assume o maior valor de gasto: os consumos 

energéticos. Neste sentido, realizou-se um levantamento energético para ser possível 

determinar com exatidão os consumos e respetivos custos energéticos da instalação e 

verificou-se que a principal fonte de consumo e respetivo custo é o gás natural. 

 Depois de várias pesquisas e conversas com o engenheiro eletrotécnico da 

Câmara Municipal de S. João da Madeira, chegámos à conclusão que uma solução para 

diminuir este custo poderia passar pela instalação de coletores solares térmicos para a 

produção de água quente sanitária, utilizando como fonte de energia o sol. Este 

sistema traria essencialmente dois benefícios à instalação: 

 Redução do consumo de gás nas caldeiras; 

 Redução de emissões CO2 do equipamento municipal. 

Esta pode revelar-se uma solução aliciante visto que leva efetivamente à 

diminuição dos gastos, no entanto a Câmara Municipal teria de proceder a um grande 

investimento a longo prazo.  

 

3.  Reflexão Crítica e Competências Adquiridas 

 

 Após a descrição das atividades desenvolvidas ao longo do estágio, torna-se 

pertinente fazer uma reflexão sobre esta experiência.  

 Esta foi a terceira vez que realizei um estágio curricular com vista à obtenção de 

um grau académico, tendo a primeira sido com o objetivo de concluir o secundário e a 

segunda para terminar a licenciatura, com a duração de três meses e um semestre 

respetivamente. Porém, este estágio requereu muito mais empenho e dedicação da 

minha parte, a carga horária, as responsabilidades exigidas e as tarefas solicitadas 

assim o determinaram. O facto de esta ter sido uma experiência fora da minha zona de 

conforto também foi um fator determinante para a minha aprendizagem. Como já 

referido anteriormente, a minha experiência prévia relacionava-se com o setor 
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privado, mais propriamente com ginásios, e nunca havia experienciado o lado 

autárquico. 

 No início as expectativas eram elevadas. Na primeira conversa com aquele que 

seria o Orientador do estágio preferi ouvir a falar e perceber assim, toda a organização 

interna do desporto no município. Tudo me foi um pouco familiar, uma vez que resido 

no concelho desde que nasci, fiz formação no secundário no Curso Tecnológico de 

Desporto e, em parceria com a Câmara Municipal, organizámos e participámos em 

dezenas de atividades ao longo desses três anos. Também por este motivo, e quando o 

Dr. Pedro me questionou acerca daquilo em que pretendia estar envolvida ao longo do 

estágio, respondi prontamente a organização de eventos. Logo me foi esclarecido que 

naquele momento, e essencialmente devido à conjetura económica e à redução de 

custos, não havia previsão de organização de qualquer evento. No entanto, o 

Orientador tinha uma proposta para mim, deixarmos em aberto o campo dos eventos, 

caso surgisse algum durante os meses de estágio, o que acabou por não se verificar, e 

debruçarmo-nos na manutenção de equipamentos e análise de custos (em 

conformidade com a política de redução de custos que a Câmara Municipal de S. João 

da Madeira tem adotado). Encarei esta sugestão como um desafio e abracei-a. 

 A opção pelo Centro de Formação Desportiva, em detrimento das outras duas 

instalações camarárias (o Complexo Desportivo Paulo Pinto e o Pavilhão das Travessas) 

foi fácil, como explicado na parte inicial deste Capítulo, uma vez que o Complexo irá 

sofrer remodelações e que o Pavilhão das Travessas já tem as lacunas de manutenção 

e de custos resolutas. 

 A partir do momento de término daquela primeira reunião, as minhas 

expectativas alteraram-se. Enquanto que com a organização de eventos esperava 

essencialmente aplicar conhecimentos já adquiridos e inovar, arriscar mais, no plano 

da manutenção de equipamentos e análise de custos de uma instalação passei 

sobretudo a querer aprender, perceber e tentar aplicar da melhor maneira os 

conhecimentos, mais diminutos em relação a este tema, que levava. Assim, esforcei-

me sempre por interiorizar toda a informação que conseguia e realizar todas as tarefas 

que me foram sendo solicitadas. 

Ao longo destes meses de estágio constatei que se trabalha de forma distinta 

no setor privado e no setor público e ainda, de onde provêm e como se sentem essas 
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diferenças. Alguns exemplos das dificuldades que se prendem com a gestão 

autárquica são a falta de pessoal e a consequente difícil conjugação de horários – os 

funcionários foram-se ausentando mas não foram substituídos; ter uma lista de tarefas 

a realizar e ter que deixar algumas em espera porque não há meios para as 

concretizar; depender da estrutura geral da Câmara para resolver coisas simples que 

acabam por se prolongar durante dias. Consegui, assim, retirar uma lição essencial 

através desta nova experiência: percebi que o responsável pelo Departamento do 

Desporto de um município não depende dele para resolver assuntos, há toda uma 

estrutura e uma hierarquia para respeitar, mesmo que se passe uma semana à espera 

de um carpinteiro. 

O meu Orientador fez-me perceber, através das nossas conversas e das 

reuniões que me permitiu assistir, que o trabalho desportivo no município requer 

muita flexibilidade do gestor que o assume, para além da necessidade sempre 

presente de ouvir os nossos funcionários e explicar-lhes o porquê da opção por um 

caminho em detrimento de outro, só assim conseguimos fazer com que caminhem ao 

nosso lado. 

É de ressalvar também o facto de o Dr. Pedro Carvalho, responsável técnico do 

Departamento do Desporto da Câmara Municipal de S. João da Madeira e Orientador 

deste estágio, ser o responsável pela gestão das três instalações camarárias e ter 

consigo para ajudar a resolver questões administrativas uma única pessoa. Nenhum 

dos funcionários que trabalham em qualquer uma das instalações é formado em 

Educação Física ou numa outra área ligada ao desporto. Assim, o Dr. Pedro, nunca me 

negou informação ou atenção, mas muitas vezes tivemos de adiar reuniões, respostas 

ou conversas necessárias para o desenrolar do meu trabalho. A sua agenda preenchida 

e o facto de muitas vezes estar ausente do seu gabinete por ter que se deslocar às 

outras instalações para resolver assuntos, dificultou em certos momentos o desenrolar 

das minhas tarefas. 

No entanto, penso que os objetivos inicialmente traçados para este Estágio 

Profissionalizante foram alcançados, percebi o funcionamento da organização, as 

dinâmicas adotadas e as estratégias que segue, adquiri competências relacionadas 

com a gestão autárquica, a gestão e manutenção de equipamentos e a gestão de 

custos e ainda consegui aplicar os conhecimentos obtidos ao longo do 1º ano do ciclo 



 
73 

de estudos. Para além disso, realizei todas as trefas específicas que me foram sendo 

solicitadas ao longo do estágio. 

Em suma, faço uma avaliação positiva desta experiência, formou-me não só 

como profissional da gestão desportiva que espero vir a ser, mas também como 

pessoa. 

 

 

Pedras no caminho? Guardo todas, um dia vou construir um castelo. Fernando Pessoa
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IV. CONCLUSÃO 
 
 

Ao expandirmos o campo do conhecimento apenas aumentamos o 
horizonte da ignorância. Henry Miller 

 

 Este estágio era um desejo há muito pensado, foi uma opção clara pela prática, 

pela gestão no terreno, pela realidade do mercado de trabalho que me espera. E, por 

isso, ao invés do estágio propriamente dito, o processo de realização deste relatório foi 

difícil. No entanto, considero que esta seja também uma aprendizagem importante. 

Para fazermos o que mais gostamos, temos que nos habituar a lidar também com 

aquilo que nos desconforta, só assim conseguimos aprender e avançar.  

No que diz respeito à minha prestação no estágio, fica o sentimento de que 

podia ter feito ainda mais, a minha personalidade algo retraída privou-me de 

intervenções e questões que me poderiam ter ajudado na execução das minhas tarefas 

e numa maior aprendizagem. Ainda assim, sinto que a minha ação deu um acrescento 

à gestão do Centro de Formação Desportiva através da documentação que organizei, 

das fichas que criei e da solução que apresentei. 

A experiência foi muito enriquecedora, porque me confrontou com novas 

realidades e pessoas e permitiu-me utilizar ferramentas que ansiava adquiridas ao 

longo do primeiro ano do ciclo de estudos, para além de tudo aquilo que aprendi sobre 

a gestão de uma instalação e dos seus custos. É indispensável uma manutenção 

rigorosa e regular dos equipamentos, não só corretiva, mas essencialmente 

preventiva. Muitas vezes, devido ao facto de estas manutenções preventivas não 

serem realizadas, os equipamentos deterioram-se e quando se decide repará-los os 

custos tornam-se muito mais elevados. A Câmara Municipal é responsável pela gestão 

dos custos gerais de toda a estrutura, mas há necessidade de uma gestão parcelar para 

responder mais rápida e eficazmente aos problemas que vão surgindo no dia a dia da 

instalação. 
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A gestão é uma paixão e todas as oportunidades para a praticar e melhorar são 

uma bênção. Ainda assim, é essencial sermos pacientes, recetivos e estarmos 

dispostos a acrescentar sempre algo à nossa bagagem. É fundamental não desistir nem 

baixar os braços perante as dificuldades, mesmo que a luz ao fundo do túnel pareça 

não querer surgir.   

Deste estágio no Centro de Formação Desportiva o que levo de novo parece tão 

pouco perante aquilo que descobri que ainda me falta aprender…mas vou mais forte.
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