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Resumo 

 

A prática do desporto é um direito de todos consagrado 

constitucionalmente, porém nem sempre é planeada e organizada com esse 

desígnio. Em muitas regiões do país a atividade física e desportiva ainda se 

encontra reservada a uma percentagem limitada da população. Os Municípios, 

quer pelas suas incumbências legais, quer pela proximidade aos munícipes, 

são entidades privilegiadas para satisfazer as necessidades e motivações dos 

vários tipos de população. 

Perante esta realidade, o mundo desportivo obriga a uma maior 

necessidade de especialização por parte dos seus agentes e profissionais. 

Este Relatório Profissional sintetiza o percurso de um técnico superior de 

desporto em contexto municipal. Relata as funções sucessivamente 

desempenhadas, quer como técnico superior de desporto quer como 

coordenador dos serviços de desporto do Município de Aguiar da Beira. 

São enunciados os momentos marcantes nas funções desempenhadas 

nomeadamente no que se refere ao desenvolvimento de um complexo 

desportivo desde toda a preparação para o seu correto funcionamento à 

planificação, elaboração e coordenação de atividades, projetos e serviços 

promovidos pelo Município para promover o desenvolvimento desportivo, 

passando também pela gestão da manutenção, higienização e recursos 

humanos do setor de desporto. 

Faz-se ainda uma reflexão crítica do percurso e da relevância do 

trabalho de um técnico de desporto com formação em gestão desportiva em 

contexto municipal, adequando os conteúdos do trabalho realizado no dia-dia 

com as competências e formação académica nesta área. 

 

 

Palavras-Chave: GESTÃO DESPORTIVA, TÉCNICO SUPERIOR DE 

DESPORTO, PROJETOS DESPORTIVOS, MUNICÍPIOS E DESPORTO. 
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Abstract 

 

The practice of sport is a universal right enshrined constitutionally, but it 

is not always planned and organized with this design. In many regions of the 

country the sports physical activity is still reserved for a limited percentage of 

the population. The municipalities, by their legal duties, or by proximity to 

residents, are privileged entities to meet the needs and motivations of the 

various types of population. 

Given this reality, the sports world requires a greater need for 

specialization on the part of its agents and professionals. 

This Professional Report summarizes the route of a sports professional 

in municipal context. Reports on functions performed either as sports technician 

as coordinator of sports services in the municipality of Aguiar da Beira. 

It refers to the defining moments in the functions performed particularly 

as regards the development of a sports complex since all the preparation to 

work correctly with the planning, preparation and coordination of activities, 

projects and services offered by the municipality to promote sports 

development, the management of maintenance, hygiene and human resources 

in the sports sector. 

It makes a critical reflection of the route and the relevance of the work of 

a sports technician with training in sports management in the municipal context, 

adapting the content of the work done on a day to day, with skills and academic 

training in this area. 

 

Keywords: SPORTS MANAGEMENT, TECHNICAL SPORTS, SPORTS 

PROJECTS, MUNICIPALITIES AND SPORTS. 
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Introdução 

 

A atividade física existe desde que existe o ser humano, mas o desporto 

moderno que conhecemos há mais de um século, com as suas estruturas, 

regras, princípios e finalidades é um produto da evolução social recente 

(Carvalho et al., 2012). 

Como consequência da importância que o desporto e atividade física 

têm vindo a ganhar nos últimos anos na população, temos assistido a um 

aumento dos hábitos desportivos regulares e consumo de produtos associados 

ao desporto, quer como praticantes quer como espetadores de eventos 

desportivos. 

Os municípios como entidades estatais mais próximas dos cidadãos, ao 

longo das últimas décadas assumiram um papel catalisador no 

desenvolvimento do desporto a nível local (Carvalho et al., 2012). 

A nível local, o desporto tem vindo a conquistar primordial importância 

em que a missão dos municípios, no que diz respeito ao desporto e atividade 

física, passa por criar, melhorar e aumentar as condições de acesso da 

população à prática desportiva (Pereira, 2009). 

Para que essa missão dos municípios seja efetiva torna-se imperativo 

uma intervenção desportiva eficiente através de uma correta planificação e 

gestão da mesma.  

É aqui que técnicos com formação especializada e profissional na área 

de desporto que se ocupa da gestão e direção de serviços e projetos, e não 

apenas técnicos de orientação das atividades desportivas e recreativas, têm 

um papel fundamental no desenvolvimento desportivo nas várias localidades 

do nosso país. 

Neste sentido, com este relatório profissional, pretende-se demonstrar o 

papel fundamental que um técnico superior de desporto com formação na área 

da gestão desportiva pode ter como impulsionador do desenvolvimento 

desportivo local. 
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Procurarei descrever e analisar desde o ingresso como técnico de 

desporto no município de Aguiar da Beira até ao momento do início da 

elaboração deste relatório, as tarefas que desempenhei, o caminho que segui 

para contribuir positivamente para o desenvolvimento desportivo do Concelho 

de Aguiar da Beira. 

Iniciarei com uma breve caracterização da entidade e com o 

enquadramento conceptual dos principais temas referentes ao desporto 

municipal, tais como o enquadramento politico e legislativo, a política 

desportiva municipal, as instalações e equipamentos desportivos, os 

programas, serviços e atividades desportivas, o relacionamento com o sistema 

educativo e a formação, estudos e apoio documental.  

Procurarei narrar e caracterizar de seguida a realização da prática 

profissional ao longo destes últimos oito anos nos serviços de desporto do 

município de Aguiar da Beira em que fui desenvolvendo os vários projetos, 

serviços e atividades desportivas bem como apresentarei a evolução 

apresentada por cada um desses projetos. 

Concluída a apresentação dos contextos da prática profissional, 

efetuarei de seguida uma reflexão crítica sobre esta temática e sobre os oito 

anos de trabalho como técnico superior de desporto numa autarquia do interior 

do país, atribuindo ainda um destaque às competências adquiridas ao longo 

deste percurso profissional. 

Com esta reflexão crítica tentarei também apresentar os pontos fortes e 

fracos deste percurso profissional conjugando ainda com a valorização da 

formação académica e profissional para o trabalho a desenvolver no dia-dia. 

Terminarei com a apresentação de considerações finais resultantes da 

perceção das atividades profissionais desenvolvidas, tentando ainda fazer uma 

ligação aos próximos passos a trilhar no desporto municipal em Aguiar da 

Beira. 
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1. Perfil Biográfico e Curricular 

 

Neste capítulo será apresentado uma síntese do percurso desportivo, 

académico e profissional de forma a demonstrar as habilitações académicas 

que se traduzem em conhecimentos teóricos, científicos e metodológicos, mas 

também a experiência e competências adquiridas nos diferentes contextos 

desportivos e profissionais em que estive inserido, correspondendo a diferentes 

funções e responsabilidades. 

Desde muito cedo que estive ligado ao desporto. Fui atleta federado na 

modalidade de natação pelo Clube Académico de Futebol nas épocas 

1989/1990 e 1990/1991.  

Devido ao meu gosto pessoal pelo futebol passei a praticar esta 

modalidade, na qual fui federado na época 1991/1992 pelo Clube Académico 

de Futebol e nas épocas 1996/1997 e 1997/1998 pelo Grupo Desportivo 

Cultural e Recreativo de Paradinha.  

Os anos de interregno entre 1993 e 1995 não joguei nenhuma 

modalidade federado por opção dos meus pais, na opinião deles, todos os 

treinos e jogos iriam prejudicar os meus estudos.  

No ano de 1998 no final da minha última época de júnior e depois de 

várias lesões na tibiotársica direita, que mais tarde me obrigariam a efetuar 

uma intervenção cirúrgica, decidi não continuar a praticar desporto federado, 

de modo a estar sempre disponível para todas as aulas práticas do curso de 

ensino superior de modo a terminar o mais rápido possível o curso de 

motricidade humana. 

No ano de 2000, ainda durante o curso, e devido à opção de 

especialização em Andebol que escolhi e ao apelo do Professor responsável 

pela mesma, Ioan Bota, decidi voltar ao desporto federado na modalidade de 

andebol. 

Joguei na época 2000/2001 pela Associação Desportiva do Sátão e na 

época 2001/2002 pela Associação de Estudantes do Instituto Piaget de Viseu 

no Campeonato Regional de Andebol de Viseu. 
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Ao mesmo tempo joguei nas modalidades de futebol e andebol pela 

Associação de Estudantes do Instituto Piaget de Viseu no Campeonato 

Regional do Ensino Superior de Viseu nas épocas de 2000/2001 e 2001/2002. 

No que diz respeito ao meu percurso académico, sempre tive o desejo 

de prosseguir estudos na área do desporto para ser professor de educação 

física, porém, desde muito cedo que me apercebi que esta profissão estava já 

com muitas dificuldades em termos de saídas nas escolas. Conhecia muitos 

amigos e familiares que eram já professores nesta área e todos eles tinham 

grande dificuldade em ter alguma estabilidade profissional.  

Optei então por ingressar na área tecnológica de informática no ensino 

secundário o qual terminei em 1997. 

Ingressei no ensino superior nesse mesmo ano de 1997 num curso de 

Engenharia de Informática. No entanto, durante esse primeiro ano, verifiquei 

que o apelo interno para o desporto que sempre tive era mais forte e no ano 

seguinte ingressei no curso de Licenciatura em Motricidade Humana – Ramo 

de Ciências do Desporto no Instituto Piaget de Viseu. 

Este curso tinha dois anos de tronco comum e no terceiro e quarto ano 

tinha duas vertentes, educação especial e reabilitação ou ciências do desporto. 

Optei pelo ramo de ciências do desporto pois dava habilitações para o ensino 

da educação física e preparava também os alunos para a área do treino. 

Fiz o curso nos quatro anos, de 1998 a 2002, que terminei com média de 

15 valores. 

Foi ainda durante o curso de ensino superior que a minha paixão pela 

organização de eventos e gestão de instalações desportivas começou, no 

entanto, depois de terminar o curso em 2002, foi num estágio profissional na 

Câmara de Viseu que fiquei completamente rendido à Gestão Desportiva, que 

até esse momento era pouco conhecida por mim. 

Daí que, senti a necessidade de melhorar a minha formação nesta área 

e ingressei em Setembro de 2003 na Pós-Graduação em Gestão Desportiva 

Municipal, no ISMAI, a qual conclui em junho de 2004 com média de 17 

valores.  
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Neste momento, e com a vontade de evoluir na minha formação 

académica ingressei em 2013 no Mestrado em Gestão Desportiva na 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

No que diz respeito ao percurso profissional, durante os quatro anos do 

curso, sempre fui trabalhando na área do treino, como treinador de andebol de 

camadas jovens masculinos e femininos do distrito de Viseu com o intuito de 

ganhar experiência que me seria útil mais tarde para a minha atividade 

profissional. 

Fui treinador na Associação Desportiva de Sátão nas épocas 2000/2001 

e 2001/2002 nos escalões de bâmbis, infantis masculinos, infantis femininos e 

juvenis masculinos. 

Exerci ainda funções de técnico de andebol na Escola de Andebol da 

Câmara Municipal do Sátão de Outubro 2003 a Agosto 2004 onde acumulei 

ainda funções de coordenação. 

Fui ainda, técnico de andebol nas escolas de desporto do Clube de 

Futebol “Os Repesenses” de março 2001 a julho 2002. 

Na época 2002/2003 passei a exercer funções de treinador de andebol 

no Ginásio Clube de S. Pedro do Sul nos escalões de bâmbis, infantis 

masculinos e juvenis femininos. 

Tive ainda uma breve experiência como técnico de futsal nas escolinhas 

de futsal do clube Viseu Futsal 2001, de setembro 2003 a janeiro 2004. 

No ano de 2001, depois de vencer um concurso a nível nacional com um 

trabalho sobre a temática da Motricidade Humana, fui convidado a ser preletor 

no II Congresso Internacional de Motricidade Humana que decorreu no Brasil 

no estado de Minas Gerais em Novembro de 2001. 

No âmbito da Pós-Graduação em Gestão Desportiva Municipal fui ainda 

preletor no Seminário “Marketing no Desporto - Ideias de Sucesso” em 17 de 

Julho 2004. 

Participei ainda como guia/voluntário na organização da fase de 

qualificação do europeu de andebol sub-20, que decorreu em Viseu de 24 a 26 

Maio de 2002 com as funções de guia responsável pela seleção da Itália, onde 

tinha como função acompanhar a seleção 24h por dia, fazendo a ligação entre 
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a mesma e a organização do evento, tentando suprimir toda e qualquer duvida, 

problema que surgisse. Fazia todo o acompanhamento desde a receção no 

aeroporto, passando pelo hotel, treinos, jogos e regresso ao aeroporto.  

Em dezembro 2002, ingressei num estágio profissional de nove meses 

como técnico superior de desporto na Câmara Municipal de Viseu.  

Este estágio foi importantíssimo na minha paixão pela gestão desportiva 

e no meu futuro profissional, pois devido a toda a envolvência que tive com 

inúmeros projetos e eventos a nível, regional, nacional e até internacional que 

me fizeram decidir que era nesta área que eu queria prosseguir a minha 

atividade profissional. 

Todos os projetos e eventos foram importantes na minha formação 

profissional, no entanto, considero que foram os eventos internacionais 

Campeonato do Mundo de Andebol 2003 e Europeu 2003 de Futebol Sub-17 

que mais prazer me deram em trabalhar. 

No campeonato do mundo de andebol 2003 tive funções de responsável 

pelo voluntariado, pelo espaço desportivo e pela publicidade. Desempenhei 

variadíssimas tarefas nestas áreas, tais como:  

Voluntariado - preparar toda a promoção, inscrição e organização de 

todos os voluntários, definição de tarefas para cada um deles, interligação 

entre os voluntários e os membros da organização local. 

Espaço desportivo – responsável pela verificação das condições ótimas 

do piso, balizas, redes, bancos de suplentes, marcador eletrónico do espaço de 

jogo de forma a que os jogos se pudessem realizar sem qualquer anomalia.  

Publicidade – responsável pela coordenação da colocação da 

publicidade contratada nos espaços definidos com os patrocinadores, incluindo 

a publicidade no piso desportivo que teria que ser alterada em todos os jogos e 

inclusive nos intervalos dos mesmos. 

Outro grande evento em que estive envolvido foi o Campeonato Europeu 

Sub-17, onde Portugal se sagrou Campeão da Europa no estádio do Fontelo, 

onde despontaram jogadores como João Moutinho e Miguel Veloso. Neste 

evento desempenhei funções de responsável pelo voluntariado e pela 
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publicidade, cujas tarefas foram sensivelmente idênticas às executadas no 

campeonato do mundo de andebol. 

Desempenhei durante este estágio de nove meses muitas mais tarefas e 

funções no desporto municipal na câmara de Viseu. 

Colaborei ao nível da organização, promoção, acompanhamento e apoio 

técnico em várias ações desportivas desenvolvidas pelo setor de desporto 

nomeadamente: Viseu Jovem …Viseu Futuro!, 12ºs Jogos Desportivos de 

Viseu, Olimpíadas do Ensino Superior de Viseu, 5ºs Jogos da Amizade, 

Manhãs Desportivas. 

Colaborei ainda na gestão de programas de apoio ao movimento 

associativo desportivo do concelho de Viseu, na gestão das instalações 

desportivas do complexo desportivo do Fontelo, na organização de suportes de 

informação para a divulgação de iniciativas desportivas municipais.  

Terminei o estágio em agosto de 2003 com avaliação de Muito Bom. 

No ano de 2004 apresentei um projeto em nome individual à Câmara 

Municipal do Sátão que foi aprovado, para lecionar aulas de educação física a 

todas as escolas do 1º ciclo do concelho o qual terminou em junho desse 

mesmo ano. 

Entre 2003 e 2005, apresentei-me a oito concursos para ingresso na 

carreira de técnico superior de desporto em oito Câmaras Municipais 

diferentes, nos quais fiquei oito vezes em segundo lugar. 

Finalmente chegou a minha oportunidade na Câmara de Aguiar da Beira 

em Setembro de 2005. 

A partir dessa data iniciei as minhas funções como técnico superior de 

desporto e diretor técnico do complexo desportivo de Aguiar da Beira. Estas 

funções e tarefas desempenhadas no município de Aguiar da Beira irão ser 

descriminadas no capítulo da realização da prática profissional neste trabalho. 

Durante estes últimos oito anos não descurei a formação e anualmente realizei 

várias formações, tanto nas áreas da gestão desportiva com nas áreas do 

exercício físico, para complementar a minha formação e conhecimentos 

específicos para a atividade profissional que desempenho. As mais relevantes 

são: 
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• Curso de Gestão e Dinamização de Piscinas, organizado pela 

Associação Portuguesa de Técnicos de Natação em 2009; 

• Curso de E-learning de Gestão de Instalações Desportivas organizada 

pela Associação Portuguesa de Técnicos de Natação em 2011; 

• Curso de Gestão de Piscinas, organizado pela Laborsano em 2012; 

• Formação de Gestão de Instalações Desportivas no âmbito do Forum 

Desportivo Inter Municipal organizado em Celorico da Beira em 2009; 

• Formação em Politicas Desportivas Municipais, no âmbito do Fórum 

Desportivo Inter Municipal organizado em Seia em 2009; 

• Participação em vários congressos de Gestão do Desporto; 

• Participação em vários congressos da Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação; 

• Cursos Profissionais nas áreas de planeamento estratégico, técnicas de 

diagnóstico, plano de atividades, competências técnicas, organizados no 

âmbito da Comunidade Inter Municipal Dão Lafões nos anos de 2010 e 

2011; 

• Vários workshops nas áreas da liderança, marketing, coordenação e 

gestão incluídos nas convenções de fitness da Manz; 

• Vários workshops nas áreas da natação e ginásios incluídos nas 

convenções de fitness da Manz; 
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2. Caracterização da Entidade 

 

É prioritário conhecer as características e realidades do município, assim 

como a sua história, pois influenciam na definição de estratégias e linhas 

orientadoras para o desenvolvimento desportivo sustentável. 

Neste capítulo vamos proceder à caracterização histórica, geográfica, 

demográfica e económica do Concelho. 

 

2.1. Caracterização Concelho de Aguiar da Beira 

 

Conhecer as características e realidades do Concelho é de extrema 

importância, assim como a sua história, pois influenciam na definição de 

estratégias e linhas orientadoras para o desenvolvimento desportivo 

sustentável do município. 

 

2.1.1. Caracterização Histórica 

 

Aguiar da Beira é uma Vila muito antiga e não se conhece a sua origem 

exata. Obteve foral em 1120, dado por D. Teresa, mãe de D. Afonso 

Henriques. 

O Concelho de Aguiar da Beira é rico em património cultural. As 

importantes ocupações humanas que remontam a épocas pré-históricas 

deixaram um legado construído, que permite uma viagem através da evolução 

histórica da forma de viver e da cultura de um povo. Fazem parte deste quadro 

o  Dólmen do Carapito do Neolítico (monumento nacional); os sarcófagos e as 

sepulturas antropomórficas; os castros, aglomerados do Calcolítico, sendo o da 

Gralheira em Penaverde o mais conhecido. A ponte do Candal, na freguesia de 

Coruche é uma das marcas da passagem dos Romanos pelo nosso país. 

Na própria Vila de Aguiar da Beira é de destacar a trilogia monumental 

única na península ibérica constituída por Torre do Relógio (séc. XV), o 

Pelourinho (séc. XVI) e a Fonte Ameada (estilo românico), todos considerados 

monumentos nacionais (CMAguiar da Beira, 2014). 
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2.1.2 Caracterização Geográfica 

 

Aguiar da Beira (conforme Figura 1) é um Concelho que se situa na 

região centro de Portugal, na Beira Interior. Pertence à NUT III (Região de Dão-

Lafões), dista 40 Km de Viseu e 70 Km da Guarda, capital do distrito a que 

pertence. 

É delimitado pelos seguintes concelhos: a norte Sernancelhe do distrito 

de Viseu, a leste Trancoso, a sul Penalva do Castelo do distrito de Viseu e 

Fornos de Algodres, a oeste Sátão, também do distrito de Viseu. 

Fica a 148 Km da capital do Norte, a cidade do Porto. Partilha a Serra da 

Lapa, de 953 metros de altitude com o concelho de Sernancelhe do distrito de 

Viseu. 

Abrange uma área de 206,77 Km² com uma população total de 5473 

habitantes de acordo com os últimos censos 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização do Concelho de Aguiar da Beira no Mapa de Portugal Continental. (Fonte 

http://escolaaguiar.com.sapo.pt/projecto/page3/page3.html) 
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De acordo com a reorganização administrativa do território, aprovado 

pela Lei n.º 11-A/2013 de 28 de Janeiro, o Município de Aguiar da Beira a partir 

das eleições de Setembro de 2013 passou a deter 10 freguesias (conforme 

Figura 3) resultantes da agregação de algumas das 13 freguesias que existiam 

anteriormente. No entanto, como o relato deste trabalho incide sobre um 

período em que estavam em vigor as 13 freguesias anteriores, para uma 

melhor compreensão do mesmo mostramos o mapa do Concelho com essas 

freguesias anteriores (conforme Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa das Freguesias do Concelho de Aguiar da Beira antes da 

reorganização administrativa de 2013 (Fonte www.cm-aguiardabeira.pt) 

 

 

 

 

 



 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa das Freguesias do Concelho de Aguiar da Beira após a reorganização 

administrativa de 2013. 

 (Fonte http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aguiar_da_Beira_freguesias_2013) 

 

 

A Vila de Aguiar da Beira, sede do concelho tem perto de 1473 

habitantes. É nela que estão situados a maior parte dos serviços municipais, 

bem como os serviços de dependência do poder central, os serviços de justiça, 

de saúde, das finanças e o agrupamento escolar. É também na sede do 

concelho que podemos encontrar os principais equipamentos desportivos 

como, as piscinas municipais, estádio municipal, pavilhão gimnodesportivo, 

polidesportivo e courts de ténis. 
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2.1.3. Caracterização Demográfica 

 

Verifica-se no Concelho de Aguiar da Beira um grande decréscimo da 

população de 1960 para 1970 (conforme Figura 4), que resultou devido ao 

fenómeno de migratório que assolou o interior do país nessa década. A partir 

de então o Concelho de Aguiar da Beira tem vindo a apresentar um decréscimo 

da população em todos os censos realizados até 2011. A maioria da população 

é envelhecida resultado da diminuta natalidade e do abandono da população 

jovem à procura de melhores condições de vida. Aguiar da Beira tem uma fraca 

densidade populacional de 26,47 hab/km². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Evolução da população no Concelho de 1864 a 2011 (Fonte: INE) 

 

Demonstramos de seguida (conforme Quadro 1) a população das 

freguesias que constituem o Concelho de Aguiar da Beira de acordo com os 

censos 2011. 

 

Quadro 1. N.º de habitantes por freguesia do Concelho de Aguiar da Beira (Fonte: INE, Censos 

2011) 

Freguesia Habitantes 

Aguiar da Beira 1473 

Carapito 442 

Cortiçada 341 

Coruche 158 

Dornelas 690 

6.909
7.566

8.053
8.466

8.919 8.635 8.545

9.625
10.177 10.215

8.464

7.285
6.725

6.247
5.473

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011
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0-14 ANOS 15-24 ANOS 25-64 ANOS 65 e mais ANOS

611 564

2.659

1.639

Total Homens Mulheres

5.473

2.580
2.893

Eirado 230 

Forninhos 222 

Gradiz 159 

Pena Verde 813 

Pinheiro 232 

Sequeiros 262 

Souto de Aguiar da Beira 297 

Valverde 154 

 

No Concelho de Aguiar da Beira existem mais mulheres do que homens 

(conforme figura 5), sendo que a faixa etária de adultos é menor que a média 

nacional e a faixa etária de idosos é mais de 10% maior que a média nacional 

(conforme figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. População do Concelho por Sexo 2011 (Fonte INE, Censos 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Distribuição etária no Concelho - 2011 (Fonte INE, Censos 2011) 
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2.1.4. Caracterização Económica 

 

 Aguiar da Beira é um Concelho predominantemente rural, é na 

agricultura e atividades complementares que a maior parte dos agregados 

familiares encontram o seu sustento. O queijo da serra, a maçã das terras 

altas, a castanha e a batata são as culturas com mais tradição. A elas se junta 

a criação de animais, nomeadamente em aviários, pocilgas e vacarias. 

 No aspeto económico, salienta-se ainda a existência de algumas 

indústrias transformadoras, nomeadamente as respeitantes aos lacticínios e 

madeiras.  

 Atendendo a potencialidades únicas e ainda não completamente 

exploradas o sector do turismo poderá trazer mais riqueza e qualidade de vida 

ao concelho, onde, num futuro próximo, se poderá incluir o Complexo Turístico 

das Caldas da Cavaca como pólo de desenvolvimento. 

 

2.2. Estrutura e Organização dos Serviços Desportivos 

 

 Nas últimas décadas o poder local tem aumentado a sua autonomia, 

através da descentralização de competências por parte dos vários governos, 

para as autarquias locais sobre os mais variados sectores. Esta autonomia, 

também no desporto pressupõe uma nova organização dos serviços 

autárquicos, em moldes que lhes consintam dar uma resposta eficiente às 

solicitações, decorrentes das suas novas atribuições e competências. 

 Até a reorganização dos serviços em 2013, na Câmara Municipal de  

Aguiar da Beira o desporto integrava os Serviços de Cultura e Desporto 

(conforme Figura 7) que por sua vez, conjuntamente com vários outros serviços 

integravam a Divisão Sócio Cultural (Aviso n.º 8874/2000 - 2ª Série Apêndice 

n.º 158 de 21 Novembro 2000). Neste regulamento apenas apareciam quatro 

alíneas no artigo 17.º relativos às competências dos serviços de desporto, mais 

concretamente assegurar a gestão do parque desportivo municipal, fomentar a 

construção de instalações, o associativismo e o desporto e a recreação através 

do aproveitamento dos espaços naturais. 
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 Através desta orgânica interna o fluxo de todas as informações, projetos, 

serviços e atividades que apresentava eram dirigidos à Chefe de Divisão Sócio 

Cultural, que por sua vez verificava e despachava para o Presidente da 

Câmara Municipal que por sua vez enviava para reunião de câmara onde eram 

sujeitas a aprovação. 

 Todas as situações relativas a projetos e serviços desportivos eram 

trabalhados diretamente entre mim e a chefe de divisão, que por não ser da 

área do desporto pouco acrescentava em termos técnicos às propostas 

elaboradas, no entanto, apresentava uma total confiança no meu trabalho 

através da firmeza com que diligenciava pelas propostas apresentadas com as 

quais sempre foi muito cooperante. 

 Como nunca houve até ao ano de 2013 pelouros distribuídos pelos 

vereadores do executivo, qualquer outro assunto do âmbito de obras, 

manutenção, aquisições e outros era efetuado com o vereador que estivesse 

mais disponível. 

 
Figura 7. Organigrama Interno Simplificado (posicionamento do desporto na macroestrutura da 

Câmara Municipal) Antes da Reorganização dos Serviços em 2013. 
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 Na sequência da revisão do regime jurídico da organização dos serviços 

das autarquias locais, operada pelo decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de Outubro, 

a Câmara Municipal de Aguiar da Beira promoveu a revisão dos seus serviços, 

surgindo após aprovação da Assembleia Municipal um novo modelo da sua 

estrutura organizativa, onde a Divisão Sócio Cultural onde estava inserido o 

setor de desporto foi extinta, sendo que esse mesmo setor de desporto, 

denominado de Serviços de Desporto, Juventude e Tempos Livres, passou a 

estar integrado na nova divisão que agregou variadíssimos serviços, 

denominada de Divisão Administrativa, Financeira e Sociocultural.  

Nesta reorganização dos serviços, mais uma vez não foi solicitada 

qualquer proposta o setor de desporto no entanto já se verifica uma maior 

preocupação com a promoção da prática desportiva através das competências 

que foram vertidas no regulamento interno de organização dos serviços, onde 

inclui: 

• A dinamização de atividades desportivas, fomentando a participação 

alargada de coletividades, escolas e outras organizações; 

• Assegurar as ligações com agentes desportivos do concelho; 

• Assegurar a gestão dos equipamentos e infra estruturas desportivas 

municipais e estabelecer acordos no sentido de utilização de outras 

instalações pela população em geral; 

• Apoiar as coletividades que fomentem a prática desportiva; 

• Promover programas próprios de ocupação temporária de jovens e 

participar nos organizados pela administração central; 

• Propor ações de ocupação de tempos livres das populações; 

 

 Expomos de seguida a orgânica interna (conforme Figura 8) simplificada 

da autarquia depois da reorganização dos serviços, que entrou em vigor em 

abril de 2013. 

 

 



 18

 
 Figura 8. Organigrama Interna Simplificada (posicionamento do desporto na 

macroestrutura da Câmara Municipal) Após a Reorganização dos Serviços em 2013. 

 

Com esta nova organização, mas principalmente com a entrada do novo 

executivo em Setembro de 2013 a o fluxo de todas as informações, projetos, 

serviços e atividades que apresento são dirigidos ao Chefe de Divisão 

Administrativa, Financeira e Sócio Cultural em termos de procedimento interno 

devido ao Sistema de Gestão Documental que a autarquia possui, no entanto, 

na prática passei a trabalhar diretamente com o Presidente da Câmara que por 

sua vez, depois de analisar comigo os projetos, serviços ou atividades envia 

para reunião de câmara onde são sujeitos a aprovação ou em alguns casos 

apenas para dar conhecimento. 

 Apenas muito recentemente é que este executivo fez a distribuição dos 

pelouros, sendo que o desporto mantem-se da responsabilidade do Presidente 

da Câmara.  

 Como esta situação é muito recente, ainda não tenho dados suficientes 

para poder ter uma opinião concreta sobre se esta nova situação será mais ou 

menos favorável para os serviços de desporto do município de Aguiar da Beira. 
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3. Enquadramento Conceptual 

 

 

3.1. Autarquias Locais e o Desporto – Enquadramento Político e Legislativo 

 

3.1.1 Enquadramento Legal do Desporto nas Autarquias Locais 

 

 Tendo em conta o objeto deste relatório, iremos efetuar um 

enquadramento político-legislativo no âmbito do desporto em contexto 

autárquico. Faremos alusão aos principais documentos normativos que se 

reportam a esta matéria, no sentido de balizarmos as atribuições e 

competências pelas quais as autarquias locais se regem no que respeita à 

atividade física e desportiva. 

 

3.1.1.1 Constituição da República Portuguesa 

 

O direito ao desporto como direito fundamental de todos os cidadãos 

está consagrado no Texto originário da CRP, aprovada em 2 de abril de 1976. 

Particularmente, na parte I – “Direitos e Deveres Fundamentais”, Título III, 

“Direitos e Deveres Económicos, Sociais e Culturais” artigo 79º sob o título 

“Cultura Física e Desporto” está expresso o direito ao acesso do cidadão às 

práticas desportivas, e as incumbências do Estado: “O Estado reconhece o 

direito dos cidadãos à cultura física e ao desporto, como meios de valorização 

humana, incumbindo-lhe promover, estimular e orientar a sua prática e 

difusão”. Na última Revisão Constitucional da CRP em vigor, 7ª, é consagrado 

o direito universal do desporto descrito no n.º 1do artigo 79º “Todos têm direito 

à cultura física e ao desporto.” Enquanto no n.º 2 refere as responsabilidades 

do estado partilhadas com “as escolas e as associações e coletividades 

desportivas” no que diz respeito a “promover, estimular, orientar e apoiar a 

prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como prevenir a 

violência no desporto”. 
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Incumbe assim ao estado, em primeira linha, criar condições para que 

esses mesmos direitos sejam, nas suas mais diversas vertentes, devidamente 

assegurados enquanto direitos indispensáveis e universais que são. 

No entanto, como refere Duarte (2004), esta norma constitucional não 

deve ser tida em conta de forma isolada, mas sim em interação com outras 

normas da CRP nas quais o desporto é focado. 

 

3.1.1.2 Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto 

 

 A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD) – Lei n.º 5 de 

2007, de 16 de Janeiro define as bases das políticas de desenvolvimento da 

atividade física e do desporto. Esta Lei surgiu de um largo debate através da 

organização do Congresso do Desporto, através da realização de várias 

sessões em todos os Distritos e Regiões Autónomas, que conduziu à 

elaboração da proposta de Lei n.º 80/X dando origem à LBAFD, revogando o 

anterior diploma que estabelecia as bases do desporto (Lei n.º 30/2004 de 21 

de Julho), o qual, por sua vez, substituiu a Lei de Bases do Sistema Desportivo 

(Lei n.º 1/90, de 13 de Janeiro). 

 Analisando a “Exposição de Motivos”, que surge no início da proposta de 

lei n.º 80/x, é possível deduzir algumas conclusões sobre as alterações 

apresentadas com esta lei. Uma das primeiras alterações é a menção à 

“atividade física”, a par da referência ao “Desporto”, o que traduz “o propósito 

do Governo de não só apoiar a prática desportiva regular e a de alto 

rendimento – tradicional objeto das nossas politicas desportivas – como 

também criar condições para se promover e desenvolver, entre a população 

em geral, a “atividade física” enquanto instrumento essencial para a melhoria 

da condição física, da qualidade de vida e do bem-estar, bem como para 

encorajar os portugueses a integrar a atividade física nos seus hábitos de vida 

quotidiana pelos efeitos benéficos que tem para a saúde”. Januário (2010) 

menciona ainda que as várias referências às autarquias locais na LBAFD têm o 

intuito expresso de aumentar os índices de participação desportiva da 

população. Como um dos pontos fulcrais deste trabalho é relatar a atividade 
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profissional de um técnico superior de desporto numa autarquia local, iremos 

analisar de seguida a LBAFD, destacando no quadro seguinte as normas 

constantes na referida lei que invocam os princípios e domínios de intervenção 

dos municípios. 

 

Quadro 2 – Normas principais na LBAFD inerentes à intervenção dos municípios no contexto desportivo. 
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Artigo 5º Princípios da 
coordenação, da 
descentralização e da 
colaboração 

 
O número 1 deste artigo enaltece a participação entre as 
autarquias locais, o Estado e as Regiões Autónomas, através 
de intervenções que se repercutem no desenvolvimento da 
atividade física e do desporto, num quadro descentralizado de 
atribuições e competências. No n.º 2 as autarquias locas são 
identificadas como parceiras de instituições de ensino, 
associações desportivas e as demais entidades, públicas ou 
privadas, na promoção da atividade física e do desporto. 
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Artigo 6º Promoção da 
Atividade Física 

 
No número 1 deste artigo menciona que incumbe aos vários 
órgãos da administração pública, onde se enquadram as 
autarquias locais, a promoção e generalização da atividade 
física, enquanto instrumento fundamental para a melhoria da 
saúde, condição física, qualidade de vida e da saúde dos 
cidadãos. O n.º 2 visa a adoção de programas que visam o 
fomento e a criação de estilos de vida saudáveis para a 
população apontando para a criação de espaços públicos 
aptos para a atividade física, fomentando a conciliação da 
mesma com a vida familiar e profissional.  
 

Artigo 8º Política de infra 
estruturas e equipamentos 
desportivos 

O seu número 1 alude a uma organização coerente e 
equilibrada de infra estruturas e equipamentos desportivos, 
apelando à responsabilidade do Estado em colaboração com 
as Regiões Autónomas, Autarquias Locais e entidades 
privadas. 
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Artigo 28º 
Estabelecimentos de 
educação e ensino 

No número 2, verificam-se os deveres autárquicos de 
colaboração na organização, desenvolvimento e avaliação das 
atividades desportivas escolares.  

Artigo 29º Pessoas com 
deficiência 

Neste artigo é referido a importância da promoção e fomento 
da atividade física e prática desportiva para cidadãos com 
deficiência, tendo em vista a plena integração e participação 
social 

Artigo 30º Jogos 
Tradicionais 

Neste artigo é explícito que as autarquias locais devem 
desempenhar um papel preponderante no fomento dos jogos 
tradicionais como parte integrante do património cultural 
específico das várias regiões do País. 
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Artigo 46º Apoios 
Financeiros 

 
De acordo com este artigo, podem beneficiar de apoios e 
comparticipações financeiras por parte das Autarquias Locais, 
as associações desportivas e os eventos desportivos de 
interesse público, reconhecidos legalmente pelo responsável 
do Governo pela área do desporto.  
Não podem beneficiar destas contribuições os clubes 
desportivos que participam em competições profissionais com 
a exceção para a construção e aperfeiçoamento de infra 
estruturas ou equipamentos desportivos com o propósito de 
realizar competições desportivas de interesse público. 
As comparticipações financeiras e os apoios só podem ser 
concedidos mediante celebração de contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo entre as entidades beneficiárias e 
as concedentes, cabendo a estes últimos a respetiva 
fiscalização no que diz respeito à certificação das contas e ao 
cumprimento dos objetivos. Para beneficiarem destes apoios 
as entidades estão sujeitas a cumprir todas as suas 
obrigações fiscais ou para com a segurança social. 
 

 

 

3.1.2 O Papel das Autarquias no Desenvolvimento Desportivo 

 

O desenvolvimento social e económico da sociedade produziu no 

domínio do tempo livre grandes modificações e alterações significativas no 

comportamento nos valores e nas pretensões das populações. As entidades 

públicas não se podem alhear a esta realidade sendo responsáveis por dar 

resposta às necessidades dos cidadãos. Assim, como refere Constantino 

(1999), a inscrição do desporto como novo direito urbano do cidadão exigirá o 

desenvolvimento de sistemas e de modelos que garantam a acessibilidade a 

todos, o que supõe novas e diferentes posturas conceptuais, organizativas e 

políticas. 

O facto do desporto se assumir cada vez mais como meio primordial 

para a melhoria de qualidade e vida, tem ganho a atenção da intervenção 

municipal a par das restantes áreas da vida social. 

Compete então às autarquias locais criar mais e melhores condições de 

acesso às atividades desportivas do maior número de cidadãos dos vários 

grupos etários da população. 

As autarquias locais, conscientes dos benefícios que o desporto 

promove no bem-estar e qualidade de vida do cidadão, começaram a 

despontar ao lado da sociedade civil como promotoras de uma verdadeira 



 23

“oferta pública desportiva”, respondendo às expectativas, necessidades e 

motivações dos diferentes grupos sociais da população para quem a “oferta 

privada” de clubes e outros organismos desportivos não é suficiente Duarte 

(2012). 

Já Carvalho (1994) referia que o envolvimento das autarquias no 

desenvolvimento do desporto deveria centrar-se nas expectativas das 

populações no que diz respeito à melhoria da qualidade de vida e à ocupação 

do seu tempo livre em atividade física e desportiva. 

Surge então a necessidade de se definirem objetivos apoiados 

cientificamente, determinando as escolhas e balizando os meios, como forma 

de garantir que as política propostas se direcionem às aspirações das 

populações e dos indivíduos. 

Rodrigues (2009) refere que as autarquias deverão desenvolver o 

desporto não só nas vertentes de competição e espetáculo, mas também, nas 

vertentes do lazer e da prática desportiva. Refere ainda o mesmo autor 

Rodrigues (2009) que os grandes desafios das autarquias portuguesas são 

democratizar o acesso e culturalizar a prática desportiva. 

Para uma efetiva resposta aos desafios do desenvolvimento desportivo 

local as autarquias terão de conseguir novos enquadramentos organizativos 

(Constantino,1999). Pereira (2009) refere que nos últimos anos, vários 

indicadores apontam para um maior número de programas e projetos, assim 

como um maior número de profissionais do desporto a trabalhar nas câmaras 

municipais. Constantino (2012) refere ainda que o crescente envolvimento das 

autarquias no desenvolvimento desportivo local demonstra uma maior 

preocupação por parte dos decisores locais pois sentem-se responsabilizados 

para a criação de todas as condições para o acesso às atividades físicas e 

desportivas. 

O Concelho de Aguiar da Beira é um município rural, daí que, incluo 

neste ponto uma pequena abordagem relativamente ao papel das autarquias 

no desenvolvimento desportivo em meio rural, no sentido de realizar um melhor 

entendimento sobre algumas especificidades que poderão existir nesta 

situação particular. 
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Ao contrário do que seria esperado, Carvalho (1994) refere que é mais 

complicado usufruir de uma prática desportiva no meio rural relativamente ao 

meio urbano, defendendo que é nos municípios rurais que a crise do desporto 

se revela com maior intensidade. 

É mais difícil no meio rural dar resposta à procura desportiva, pois é no 

meio urbano que a concentração de equipamentos os torna mais económicos e 

rentáveis, assim como o seu acesso por parte das respetivas populações 

(Carvalho, 1994). 

De uma forma resumida Carvalho (1994) caracteriza a situação dos 

problemas no desporto no meio rural através das seguintes realidades: 

 

• Falta de equipamentos, de enquadramento técnico, de meios financeiros, 

de motivação, de apoios e de racionalização nos investimentos; 

• Agravamento das condições sociais com o envelhecimento das populações, 

o êxodo rural dos jovens, a baixa demográfica e a desertificação rural 

generalizada; 

• Aumentos dos custos de funcionamento das atividades, do enquadramento, 

das exigências técnicas e dos próprios praticantes; 

• Sobrecarga insustentável do Poder Local e desresponsabilização cada vez 

mais acentuada da Administração Central; 

 

 

3.1.3 A Política Desportiva Municipal 

 

Pires (1993) refere que relativamente às autarquias, têm sido levantadas 

muitas questões quanto ao modelo de intervenção que deve ser utilizado no 

que concerne às políticas de desenvolvimento do desporto. 

Independentemente da dimensão dos municípios, cada autarquia deverá 

preocupar-se com a elaboração de uma Política Desportiva Local que parta do 

recenseamento das necessidades, da previsão da procura, da definição de 

tendências, da análise da capacidade dos equipamentos existentes e defina a 
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orientação para a criação de novas estruturas, garantindo a sua otimização e 

complementaridade, segundo Carvalho (1994). 

Conclui-se então que é necessário que a autarquia conheça as 

pretensões da sua população, que conheça perfeitamente os pontos fortes 

existentes na sua área de atuação, que perceba as potencialidades do tecido 

associativo, ou seja, que entenda a realidade desportiva municipal e explore o 

seu desenvolvimento. 

Constantino (1999) referia que para definir uma política de 

desenvolvimento desportivo local, é imprescindível identificar e tipificar as 

necessidades expressas pelos vários grupos da população. 

Mais recentemente Pires (2003) refere que o conhecimento da situação 

desportiva é a base da sustentação das políticas e projetos desportivos, pois á 

a partir deste diagnóstico que se pode iniciar o processo da tomada de decisão 

quanto à organização do futuro do desporto. 

A atuação dos municípios, com uma enorme responsabilidade no 

desenvolvimento desportivo local tem de seguir uma política de 

desenvolvimento integrado das atividades físicas, educativas e da prática 

desportiva numa perspetiva cultural, conforme menciona Carvalho (1994). 

Para Constantino (1994a) o desporto deve ser entendido como um 

serviço público de forma a perceber que o estímulo de desenvolver o desporto 

municipal é político mas também técnico e cultural. 

Uma verdadeira política desportiva, segundo Nunes (1999) deve 

expressar-se no princípio de permitir a cada munícipe o acesso ao maior 

número de práticas, dentro de um quadro humanizador, manifestando-se em 

todos os níveis de acordo, com os interesses e potencialidades de cada um. 

Em suma, autarquias são as estruturas do Governo que mais diretamente 

estão ligadas ao quotidiano das populações, encontrando-se num nível mais 

próximo para fornecer uma adequada resposta aos problemas. Pelo que, 

também no âmbito desportivo, a autarquia, constitui-se como um centro 

estratégico, para a concretização das necessidades da população, assumindo-

se como entidade promotora de transformações sociais, económicas, 

específica e particularmente desportivas (Nunes 1999). 
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• Objetivos da Politica Desportiva Municipal 

 

Conforme refere Constantino (1990), numa autarquia o objetivo principal 

do desenvolvimento desportivo deve ser o de permitir o acesso à participação 

desportiva das populações elevando a qualidade da mesma.  

Carvalho (1994) salienta que a política desportiva municipal deve dirigir 

as ações para as necessidades dos cidadãos. 

Gordinho (2004) refere que a missão principal das autarquias consiste 

em criar, melhorar e aumentar as condições de acesso da população à prática 

do desporto através da atratividade, segurança e enquadramento técnico das 

suas condições de prática, sendo necessário que cada autarquia adote 

medidas específicas que melhor se adequem às necessidades e motivações 

das populações.  

Também na ótica de Pereira (2009) a missão das câmaras municipais 

passa por criar, melhorar e aumentar as condições de acesso à prática 

desportiva por parte das populações. 

De acordo com as alterações na sociedade também se alteraram as 

necessidades desportivas das populações e a oferta desportiva diversificou-se. 

Considerando estas alterações a intervenção das autarquias deverá ser 

abrangente, conforme refere Constantino (1999) quando menciona que para 

além do modelo formal do rendimento desportivo, deverá contemplar os novos 

modelos do desporto, onde o direito à prática desportiva deve estar ao alcance 

de todos independentemente da idade, género ou capacidade de rendimento 

desportivo.  

 

 

• Modelos de Politica Desportiva  

 

As várias alterações a que a sociedade tem sido sujeita nas últimas 

décadas, no que diz respeito aos hábitos de prática desportiva, na participação 

e procura desportiva, levaram a que as entidades públicas refletissem sobre as 
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suas políticas desportivas de forma a responderem mais eficazmente aos 

desafios do desenvolvimento do desporto local. Assim, Constantino (1999) 

refere que o desporto como novo direito do cidadão exigirá o desenvolvimento 

de modelos que garantam a acessibilidade a todos, o que supõe novas e 

diferentes posturas conceptuais, organizativas e políticas. 

Dos diversos modelos de políticas desportivas municipais, vários 

autores, Caballero, Carvalho, Constantino & Januário, indicam que têm 

prevalecido dois modelos. Um modelo é baseado na competição e no 

espetáculo desportivo (elite), em que o desporto é tratado como objeto de 

consumo e o munícipe como mero consumidor (espectador). O outro modelo 

baseia-se numa prática dirigida a todos (ou de base), supostamente capaz de 

responder às necessidades de qualquer munícipe. 

Apresentamos a seguir, os modelos idealizados por Constantino (1990) 

e por Carvalho (1994), que no geral incorporam os dois modelos base atrás 

mencionados. 

Constantino (1990) aponta para a existência de três modelos: 

 

• O primeiro modelo, focalizado na participação desportiva, onde o 

desporto é tido como fator de promoção do bem-estar das 

populações, obtendo-se um corte com os modelos centrados no 

processo seletivo, que excluem os que não conseguem atingir 

índices de rendimento; 

• Um segundo modelo, centrado unicamente no espetáculo desportivo, 

e traduzido por uma grande afetação de recursos financeiros, 

desviando esses recursos do investimento na melhoria das 

condições de prática desportiva das populações; 

• O terceiro modelo está relacionado com a organização de eventos 

que mobilizam um grande número de pessoas, quer pelo 

equipamento que utilizam, quer pela realização de competições 

desportivas nacionais e internacionais, com o intuito de promover a 

cidade ou vila. 
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Para Carvalho (1994) existem dois modelos de planeamento e 

desenvolvimento desportivo: 

 

• Um primeiro, que se baseia no modelo economicista do desporto que 

dá primazia ao sistema seletivo de competição. Desenvolve-se nas 

estruturas privadas comerciais, colocando enfase no mercado do 

consumo, extinguindo a noção de serviço público, procurando 

transformar todo o sector desportivo num novo segmento de mercado 

de consumo. 

• Um segundo modelo, onde impera a conceção de serviço público, 

com a preocupação em considerar essenciais as necessidades de 

cada individuo, e que prevê a concertação e harmonização entre 

administração central e local relevando ainda o papel decisivo da 

escola e do movimento associativo. 

Carvalho (1994) refere ainda que estes modelos não devem ser 

entendidos como estanques e fechados mas sim numa constante 

interpenetração. 

 

• Linhas Orientadoras para a Definição de uma Politica Desportiva  

 

Como já verificámos anteriormente uma correta definição de política 

desportiva deve partir da realidade local de cada município, necessitando para 

isso adotar medidas estratégicas que permitam a concretização dos objetivos 

propostos. 

Segundo Constantino (1994a) as linhas orientadoras a adotar pelas 

autarquias deverão centrar-se nas seguintes questões: 

 

o Generalização do acesso à prática do desporto, procurando 

aumentar os níveis de participação e frequência dos diferentes 

segmentos etários e sociais da população; 

o Criação de Infra estruturas, com impacto direto sobre o investimento 

desportivo; 
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o Melhoria da qualidade das atividades e práticas desportivas no plano 

material, humano e logístico; 

o Cooperação com a sociedade civil, designadamente o associativismo 

desportivo e a iniciativa privada; 

o Modernização da gestão e administração das estruturas municipais; 

 

Carvalho (1994) refere que a política desportiva municipal deve orientar-

se baseada nas seguintes questões: 

 

o Relacionamentos com os agentes desportivos locais visando o 

estabelecimento de parcerias de forma a efetuar uma melhor gestão 

dos recursos e diversificar as ofertas desportivas; 

o Elaboração de estudos sobre a realidade local de modo a adequar as 

decisões políticas com a realidade do município; 

o Apostar em várias áreas de intervenção desportiva com o objetivo de 

generalizar a oferta da prática desportivas respeitando sempre as 

vocações de cada individuo; 

o Definição clara da população alvo da política desportiva municipal, 

determinando corretamente os diferentes grupos populacionais e as 

suas necessidades de modo a elaborar propostas adaptadas a cada 

situação (crianças, jovens, adultos, idosos, mulheres, etc); 

o Estruturas inovadoras na gestão política desportiva municipal de 

modo a aligeirar os processos, para a concretização da política 

desportiva que acautele os interesses específicos da população; 

o Promoção de equipamentos desportivos de acordo com critérios 

científicos, ordenados corretamente tanto em termos geográficos 

como demográficos, proporcionando a prática desportiva ao maior 

número de cidadãos possível; 

o Definição de uma política desportiva municipal participada pelos 

cidadãos de modo a aproximar as ações propostas às necessidades 

existentes; 
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o Definir uma política de preços dos serviços desportivos que consiga 

estabelecer uma verdadeira igualdade de oportunidade de acesso à 

prática desportiva; 

o Na função social do associativismo, agregando recursos e 

conhecimento para a modernização e adaptação dos clubes a uma 

visão pós capitalista da sociedade; 

o Estabelecer o planeamento de forma progressiva e sustentada, 

retirando o foco nos ciclos políticos ou desportivos, mas sim 

valorizando a evolução desportiva da população no seu território. 

 

 

 

3.2. Principais Áreas de Intervenção das Câmaras Municipais no Desporto 

 

É, hoje, reconhecido o papel fundamental que os serviços municipais do 

desporto podem assumir para dar sustentabilidade às intervenções por parte 

das políticas de desenvolvimento desportivo. Cada vez mais são atribuídas às 

autarquias maiores responsabilidades e meios financeiros para a sua missão 

de promover o acesso generalizado à prática desportiva por parte da 

população. 

De acordo com Sancho & Sánchez (1999) uma política desportiva 

municipal deve intervir nas instalações desportivas, atividades desportivas, 

subvenções e patrocínios e na publicidade e gestão. 

Gallardo & Jiménez (2004) consideram três pontos basilares onde as 

autarquias devem intervir para incrementar o desenvolvimento desportivo, 

sendo elas, a promoção desportiva apoiando associações locais, a construção 

de instalações obedecendo a critérios rigorosos de modo a garantir uma 

equidade a toda a população local, e a rentabilidade económica reduzindo os 

custos e aumentando as receitas das infraestruturas. 

Mais recentemente, aprofundando esta temática, Pereira (2009) refere 

que as principais áreas de intervenção das Câmaras Municipais no desporto 

são ao nível: 
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• Das parcerias e do apoio ao associativismo; 

• Dos programas e das atividades; 

• Do relacionamento com o sistema educativo; 

• Da formação, dos estudos e do apoio documental; 

• Da organização de eventos e de espetáculos de desporto; 

• Do desporto profissional; 

• Dos equipamentos, os espaços e ordenamento do território. 

 

Desta forma, tendo em conta o desenvolvimento desportivo, é exigido às 

autarquias locais, uma clara intervenção em várias áreas que expomos de 

seguida de forma mais aprofundada aquelas com mais preponderância no 

município integrado neste trabalho. 

 

3.2.1 Apoio ao Associativismo 

 

O associativismo desportivo é uma das principais áreas em que intervém 

as autarquias locais, pois, no domínio da prática desportiva é reconhecido 

como uma das formas de resposta às necessidades das populações. 

Esta temática é corroborada por (Pereira 2009) quando afirmam que 

independentemente do nível de desenvolvimento dos serviços de desporto, o 

apoio ao associativismo é uma das principais áreas de atuação das câmaras 

municipais. 

As câmaras municipais colaboram e apoiam o associativismo de forma a 

serem parceiros nos projetos de desenvolvimento desportivo local pois 

reconhecem o valor e importância do papel e da função social que os clubes 

desempenham na população local. 

Homem (2006) refere que a autarquia vê o clube como um meio de 

aproximação à população, enquanto o clube vê a autarquia como um parceiro 

privilegiado porque depende dela financeiramente. 

De forma a colaborar com o associativismo a cumprir os seus objetivos, 

as autarquias contribuem com variadíssimas formas de apoios.  
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Segundo Pereira (2009), para além do apoio financeiro para o 

desenvolvimento de obras, atividades e/ou formação, outras âmbitos poderão 

ser alvo do apoio das autarquias locais, como por exemplo: 

• Cedência de transportes e comparticipações para a obtenção de 

viaturas coletivas de transporte de pessoas; 

• Cedência e/ou oferta de material e equipamento desportivo – 

apetrechamento; 

• Prioridade e condições preferenciais no acesso aos equipamentos 

desportivos municipais; 

• Apoio Técnico (por exemplo para organização de eventos 

desportivos e a realização de projetos e/ou obras para equipamentos 

ou sedes sociais); 

• Apoio logístico; 

• Apoio no acesso à informação (divulgação de provas desportivas, 

cumprimentos ou interpretação de legislação, fornecimento de 

documentação e ações de formação). 

 

Porém, na sua maioria, os clubes continuam incapazes de promover a 

generalização da prática desportiva pois continuam ligados a um modelo 

baseado na competição e com critérios específicos de seleção de praticantes, 

excluindo os menos aptos. 

 

3.2.2 Infraestruturas e Equipamentos Desportivos 

 

 Para que o acesso à atividade física e desportiva se realize em pleno, as 

instalações desportivas são fundamentais, indo de encontro às necessidades e 

interesses da população. Deste modo, os espaços para a prática do desporto 

obtêm um papel fulcral na intervenção autárquica no âmbito do 

desenvolvimento desportivo municipal. 

Muitos erros têm vindo a ser cometidos no que às infraestruturas e 

equipamentos desportivos diz respeito, quer no seu planeamento, 
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dimensionamento, conceção, levando a um elevado desperdício de recursos 

públicos. 

 Mais recentemente, conforme menciona Pereira (2009) a legislação 

atual conduziu os planos municipais de ordenamento do território, assim como 

as normas relativas à construção de equipamentos e espaços para o desporto. 

 O mesmo autor refere também que os responsáveis políticos 

transpuseram os desacertos anteriores, crescendo uma maior 

consciencialização para a necessidade de os novos equipamentos desportivos 

serem construídos em zonas onde a sua possibilidade de rentabilização fosse 

maior, realizando parcerias com administração central ou com o associativismo 

desportivo. 

 Rabaçal (2002) indica que o modelo tradicional das instalações 

desportivas está inadaptado às novas necessidades das práticas desportivas 

da atualidade, que conduz a uma dificuldade da evolução destas.  

Refere ainda o mesmo autor que as instalações já existentes não 

respondem corretamente àqueles que procuram uma prática desportiva sem 

caracter competitivo. 

Feitais (2008), aponta que os equipamentos desportivos não podem nem 

devem ser construídos de forma descontrolada, sem obedecerem a critérios 

bem definidos através da estruturação de um plano de equipamentos. É 

fundamental conhecer as necessidades da população, de modo a que a 

construção de uma infraestrutura desportiva responda às necessidades 

existentes. Rodrigues (2009) corrobora desta opinião, dizendo que, devido aos 

elevados investimentos que as infraestruturas desportivas exigem e pela sua 

longevidade no tempo, a decisão da construção, deve ser baseada na 

população-alvo a que se destina, bem como numa polivalência que 

incrementará a sua utilização. 

Todas as decisões políticas de construção ou remodelação de 

instalações desportivas devem ser sempre apoiadas por estudos que sejam 

uma ferramenta benéfica para a ajuda à tomada de decisão, percebendo os 

pressuposto do momento e a sua previsível evolução.  
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De modo a desenvolver um estudo adequado para avaliar as 

necessidades em matéria de equipamentos desportivos Constantino (1999) 

indica alguns parâmetros essenciais que devem ser cumpridos: 

 

• Conhecer as necessidades da população a que se destina o 

equipamento; 

• Determinar prioridades de acordo com as necessidades expressas; 

• Possuir uma noção clara sobre os custos financeiros da operação; 

• Optar por um equipamento apropriado para satisfazer as 

necessidades dos utilizadores e de onerar o menos possível os 

custos decorrentes do seu funcionamento, manutenção e 

enquadramento; 

• Definir um programa de construção. 

 

Tomando ainda como referência os seguintes fatores: 

 

• O contexto sócio económico e os estilos de vida; 

• A dimensão e carência da população jovem em idade escolar; 

• O perfil demográfico das populações; 

• A composição social e etária; 

• O contexto desportivo e cultural; 

• A capacidade de atração turística; 

• Os recursos urbanos e ambientais; 

• A Natureza e características do tecido associativo. 

 

Refere ainda Constantino (1999) que o planeamento dos espaços 

desportivos deve ser integrado no contexto do planeamento e ordenamento do 

território.  

Uma das questões mais importantes para minorar os possíveis erros na 

elaboração dos equipamentos desportivos é a definição de uma equipa 

multidisciplinar, onde os profissionais do desporto devem participar de forma 

activa em todos os processos de planificação e ordenamento praticados, de 
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modo a salvaguardarem adequadamente, com base em argumentos técnicos 

sustentados, a correta implantação dos futuros equipamentos desportivos para 

a realização de atividades físicas e desportivas (Pereira 2009). 

 

 

3.2.3 Programas e Atividades Desportivas 

 

O cumprimento do preceito constitucional de que “todos têm direito à 

cultura física e ao desporto” (n.º 1 do artigo 79º, da Constituição da República 

Portuguesa), deve ser a grande referência que a intervenção autárquica deve 

cumprir no que respeita à promoção de atividades físicas e desportivas, tal 

como defende Pereira (2009) afirmando que o grande desafio das câmaras 

municipais é a promoção do desporto para todos. 

Na última década tem-se desenvolvido uma cultura de tempo livre, de 

disponibilidade de tempo para o exercício físico, pelo que o aproveitamento 

desse tempo livre tornou-se numa questão primordial na vida de cada um. 

Nesta perspetiva, conforme refere Pires (1993) as autarquias devem ter 

em atenção outras realidades desportivas e sociais e não apenas o desporto 

formal de alta competição e do espetáculo desportivo. 

A população tem vindo a apresentar uma cada vez mais fraca 

identificação com o desporto de caracter competitivo e estandardizado, 

sentindo-se excluídos desta visão habitual do desporto. 

Atualmente, a população deseja um desporto para todos, exigindo cada 

vez mais às autarquias locais uma oferta desportiva ajustada ao lazer, diversão 

e ocupação de tempos livres. 

Araújo (2002) refere que nesta era moderna, passamos a desejar um 

desporto para todos, em que as ambições dos cidadãos exigem à 

administração pública uma maior oferta na vertente do lazer e tempos livres. 

Vários autores referem que é importante que as autarquias percebam a 

prática desportiva já desenvolvida na sua área de atuação e que não 

concorram com essas atividades mas sim variar as propostas de atividades 

físicas e desportivas ao dispor da população. 
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Pires (1996) refere que as atividades promovidas pelas autarquias 

devem incidir sobre a diversificação da oferta local já existente em vez de 

originar uma sobreposição de oferta, tendo em conta aquela que é 

proporcionada pelo tecido associativo. 

Constantino (2002) realça também que as autarquias devem canalizar a 

sua oferta desportiva, para outros grupos específicos da população, que não 

encontram a adequada oferta desportiva no tecido associativo tradicional. 

Um dos grandes desafios das autarquias continua a ser o fomento da 

atividade física e desportiva para todos, encarando a melhoria da qualidade de 

vida do cidadão como o seu objetivo fundamental. 

As autarquias deverão, então, desenvolver projetos dirigidos às várias 

faixas etárias das várias populações-alvo existentes na sua comunidade, desde 

os bebés aos idosos, passando pelas mulheres, portadores de deficiência, etc. 

 

 

3.2.4 Relacionamento com o Sistema Educativo 

 

É fundamental para a política de desenvolvimento desportivo local que 

exista uma favorável colaboração entre as câmaras municipais e o sistema 

educativo. 

Neste aspeto, Pereira (2009) afirma que é importante existir uma boa 

articulação e uma colaboração estreita entre a câmara municipal e os 

estabelecimentos de ensino, de modo a contribuir para o aumento da 

participação desportiva e a rentabilizar melhor a utilização dos equipamentos 

desportivos existentes em cada concelho. 

Por força das novas obrigações legais que têm sido cometidas às 

autarquias, a relação entre as câmaras municipais e os estabelecimentos de 

ensino têm vindo a estreitar-se cada vez mais, principalmente no que diz 

respeito ao ensino pré-escolar e básico (Pereira 2009). 

Nos últimos anos têm sido atribuídos às câmaras municipais no contexto 

desportivo do âmbito das atividades de enriquecimento curricular, 

nomeadamente atividade física e desportiva no 1º ciclo do ensino básico, de 
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frequência gratuita, não obrigatória e assente mediante celebração de 

contratos-programa entre o Ministério da Educação e a entidade promotora 

(Costa 2010). 

Segundo Januário (2010), estes contratos, consistiam na 

disponibilização de professores de Educação Física, transportes e 

equipamentos, para que os alunos que frequentam este grau de ensino 

possam usufruir de uma atividade física regular e organizada, em conformidade 

com as orientações provindas do Ministério da Educação. 

Contudo, a intervenção das câmaras municipais na atividade desportiva 

escolar vai diminuindo consoante aumenta o ciclo de escolaridade. 

Aproveitando as palavras de Sarmento (2009), podemos concluir que um 

dos objetivos das câmaras municipais é a juvenialização desportiva e ao 

mesmo tempo garantir uma prática desportiva regular e generalizada, 

enquadrada por uma política integrada que acompanhe a vida do cidadão. 

 

 

3.2.5 Formação, Estudos e Apoio Documental 

 

 A formação, os estudos e o apoio documental fazem parte de uma das 

principais áreas de intervenção das Câmaras Municipais como fatores 

importantes no desenvolvimento desportivo local. 

 As autarquias deverão estimular e participar em iniciativas de formação 

direcionadas para os diversos agentes desportivos através de seminários, 

colóquios, ações de formação, cursos técnicos, reciclagens e congressos sobre 

os mais variados temas. De acordo com Pereira (2009) para a realização 

destas iniciativas as câmaras municipais devem realizar parcerias com 

entidades com vocação nesta área, de forma a estimular, cooperar e 

desenvolver, iniciativas de formação, de modo a melhorarem a qualidade de 

intervenção dos diversos agentes desportivos locais. 

 O mesmo autor, Pereira (2009) refere que cabe às câmaras municipais 

realizar e divulgar estudos relacionados coma situação desportiva dos seus 

concelhos, como por exemplo: 
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• Carta de Associativismo Desportivo; 

• Carta dos Equipamentos Desportivos; 

• Carta dos Espaços Naturais para a Prática Desportiva; 

• Carta do Enquadramento Humano do Desporto; 

• Carta da Condição Física da População; 

• Carta da Procura da Prática Desportiva; 

 

Estes estudos serão importantes documentos de apoio às políticas que 

devem vir a ser adotadas, pois vão integrar e ligar um conjunto de indicadores 

relacionados com a situação desportiva dos concelhos, indicando num 

diagnóstico correto que irá permitir tomar medidas mais adequadas de acordo 

com as necessidades da população para potenciar os serviços desportivos. 

Refere ainda Pereira (2009) que, de forma a dar a conhecer esta 

informação, as câmaras municipais devem usar as novas tecnologias e 

estimular os seus parceiros à sua utilização. 

 

 

3.2.6 Organização de Eventos e Espetáculos Desportivos 

 

 Os eventos e espetáculos desportivos têm sido amplamente 

patrocinados pelas câmaras municipais nas mais variadas modalidades 

desportivas. Esse apoio traduz-se através de apoio financeiro, logístico e da 

utilização dos equipamentos desportivos. 

 Cunha (2010), refere que os eventos desportivos são um instrumento 

fundamental para a interação das autarquias com as populações locais, tendo 

como veículo de comunicação o desporto. 

 Estes eventos servem também para promover novas motivações para a 

prática desportiva, junto da população. 

 De acordo com Correia (2001), os eventos desportivos favorecem a 

rentabilização das estruturas locais, a promoção turística, valorização política, 

dinamização da economia e o desenvolvimento do desporto. 
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 Pereira (2009) alerta no entanto que a construção de novos e grandes 

equipamentos desportivos para responder aos grandes espetáculos 

desportivos poderá conduzir a um grande problema, pois não havendo um 

modelo de gestão e uma estratégia bem definida, não se garante a utilização 

nem a rentabilidade social e económica dessas instalações. 

 Algumas autarquias têm conseguido através destes eventos criar uma 

imagem de marca da sua própria localidade, conseguindo trazer todos os 

benefícios inerentes para a sua comunidade. 

 

 

 

3.3. O Técnico Superior de Desporto como Gestor Desportivo 

 

 

A necessidade do aparecimento de profissionais que intervenham nos 

vários âmbitos desportivos de várias organizações levou ao aparecimento e à 

especialização de profissionais para a gestão desportiva.  

O técnico superior de desporto enquanto profissional da gestão 

desportiva, designadamente no sector autárquico, possui um leque de funções 

e competências intrínsecas ao seu cargo, que decorre, desde logo, do 

conteúdo funcional definido legalmente para a carreira e categoria deste 

profissional. 

Nos municípios os técnicos superiores de desporto, no desempenho das 

suas funções, assumem particular relevo em domínios diferentes da gestão do 

desporto em contexto autárquico. Neste sentido, assume particular significância 

a matéria de competência profissional do técnico superior de desporto. 

O profissional em gestão do desporto municipal é responsável pela 

organização e coordenação de um conjunto de projetos, atividades e 

instalações desportivas, sendo que é essencial que se vá atualizando para 

estar preparado para as transformações organizacionais e desportivas que 

ocorrem ao longo dos tempos. Apenas desta forma, poderá contribuir para o 
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estabelecimento de linhas orientadoras de políticas desportivas municipais 

atualizadas, inovadoras e ajustadas à realidade em questão (Saldanha 2006). 

A nível nacional para além de técnico superior de desporto a designação 

de gestor desportivo encontra-se associado a uma panóplia de funções, 

nomeadamente dirigente desportivo, diretor desportivo, administrador, técnico 

desportivo, entre outras. 

O gestor desportivo municipal pode ser entendido como uma pessoa que 

tem que gerir recursos variados ao seu dispor com a finalidade de alcançar 

objetivos que foram assumidos politicamente e que estão associados ao 

desenvolvimento desportivo local. 

Desta forma, os técnicos superiores de desporto, são considerados 

peças fundamentais para o êxito da implementação da política desportiva a 

nível nacional (Branco 1994). 

Conforme refere Celma (2004), o gestor desportivo municipal deve 

reconhecer e influenciar os agentes e os fatores que suscitam os processos 

cruciais de planeamento, construção de instalações e de escolha de modelos 

de gestão dos serviços municipais. 

Saldanha (2006) reconhece ainda que este profissional do desporto, 

incrementou de forma gradual as suas funções ao nível da direção, motivando 

o pessoal a seu cargo, procurando liderar com eficácia e contornar os 

obstáculos e inoperâncias. 

Constantino (1994b) refere que como em qualquer outra estrutura dos 

serviços municipais, também as funções de caracter técnico e de chefia dos 

gestores desportivos municipais devem ser desenvolvidas por técnicos 

profissionalizados, ou seja, com formação académica superior. 

Celma (2004) destaca várias competências e funções do gestor 

desportivo municipal, tais como, organização e coordenação de atividades e 

instalações desportivas, técnicas de exploração eficiente de recursos 

económicos e financeiros, politica de recursos humanos, aplicação de técnicas 

de marketing, domínio dos sistemas de qualidade, de imagem, comunicação e 

relações públicas. 
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Já, Dias (2000) refere que ao técnico superior de desporto das 

autarquias locais compete colocar em prática as estratégias técnicas que 

possibilitem dar sequência às políticas definidas, realizar estudos para 

fundamentar as decisões, elaborar propostas ajustadas aos problemas e 

apresentar várias soluções. 

Também Branco (1994) considera que os técnicos desportivos 

municipais desempenham essencialmente funções de coordenação/assessoria, 

baseando-se na coordenação de serviços desportivos, conceção de projetos 

desportivos municipais e apoio ao responsável do sector. Acrescenta ainda, o 

desempenho em funções de intervenção direta cuja atividade fundamental é a 

lecionação. 

Na legislação não existe a perspetiva normativa da figura do gestor 

desportivo municipal, existindo sim o conteúdo funcional do Técnico Superior 

de forma abrangente, dispensando pormenorizações relativas às tarefas nele 

abrangidas. Encontramo-lo no regime de vinculação, de carreiras e de 

remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas, Lei n.º 12-

A/2008 de 27 de Fevereiro. 

Na maior parte dos municípios, os técnicos superiores de desporto 

acumulam responsabilidades na educação e no desporto, sendo eles os 

responsáveis diretos pela formação desportiva corporal das crianças do pré-

escolar e 1º ciclo, principalmente devido à lecionação de atividades de 

enriquecimento curricular que durante vários anos os municípios foram 

promotores.  

Carvalho, Joaquim, Batista (2013) no estudo sobre o perfil funcional de 

competências do gestor de desporto referem que embora o planeamento e a 

conceção de projetos desportivos tenham sido uma das funções mais 

valorizadas pelos técnicos, muitos alegam falta de tempo para pensar, 

repensar, perspetivar, planear e organizar projetos, eventos e atividades 

desportivas. 

Os mesmos autores referem ainda que de os gestores consideram como 

melhores fontes de conhecimento e informação a troca de opiniões e de 
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experiências oriundas da prática efetiva com os seus pares e colegas de 

profissão. 

Constatam ainda no mesmo estudo que o técnico superior de desporto 

para responder às necessidades dos munícipes a nível educativo, cultural e 

desportivo têm que desempenhar um conjunto de “funções chave”, 

docência/lecionação, planeamento/organização, coordenação e avaliação. 

A intervenção dos técnicos superiores de desporto é ampla e 

multidisciplinar, não se cingindo às funções inerentes à sua profissão, descritas 

na lei referida anteriormente, muitas vezes devido à escassez financeira dos 

municípios, impossibilitando a existência de recursos humanos específicos 

para a parte da gestão desportiva e a parte da lecionação. 

Mesmo na lecionação/docência, também ela acontece em contextos 

muito distintos, indo desde lecionar aulas de natação, atividades de 

enriquecimento curricular no 1º ciclo, aulas de expressão motora no pré-

escolar, aulas de lazer, aprendizagem, recreação a diferentes tipos de 

população e inclusive treino desportivo. 

Joaquim, Batista, Carvalho (2011) mencionam que os contextos 

profissionais, as especialidades, os âmbitos e níveis de intervenção dos 

gestores desportivos devem ser equacionados aquando da identificação do 

perfil de competências que lhes está adstrito. 

Os mesmos autores, referem ainda que as competências necessárias a 

um bom desempenho do gestor municipal são de caracter diversificado 

porquanto englobam aspetos estratégicos, conceptuais, técnicos e 

interpessoais. 

Parece assim ser evidente que o técnico superior de desporto terá que 

continuar a exercer uma mescla de funções de gestor desportivo, técnico de 

desporto, professor, educador, etc.  

Julgamos que a diferenciação de funções destas áreas com formação 

específica traria benefícios à promoção das políticas desportivas, no entanto 

parece-nos que o exercício da função de técnico superior de desporto 

continuará a estar longe de se cingir aos aspetos específicos da sua profissão.  
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4. Realização da Prática Profissional 

 

 

 Pretendo neste ponto do trabalho explanar a sequência das tarefas que 

como técnico superior de desporto desenvolvi nos serviços de desporto do 

município de Aguiar da Beira desde o meu ingresso na carreira de técnico 

superior de desporto a 12 Setembro 2005 até ao momento em que iniciei este 

Mestrado, Setembro de 2013. 

 Julgo ser pertinente indicar primeiro o ponto da situação dos serviços de 

desporto que encontrei em setembro de 2005, até para fazer uma melhor 

demonstração da evolução deste setor comparando com a data final em estudo 

neste trabalho Setembro 2013. 

 Em Setembro de 2005 quando iniciei funções a Câmara Municipal tinha 

terminado a obra das piscinas interiores e exteriores à relativamente pouco 

tempo, cerca de um mês antes, no início do mês de agosto, sendo que a 

inauguração oficial tinha sido efetuada seis meses antes, em 05 de Fevereiro 

de 2005. 

 Entendi esta situação como muito peculiar, visto que não é entendível 

que se inaugure uma obra sem que ela esteja terminada e pronta para entrar 

em funcionamento. 

 Mais tarde percebi que esta situação deveu-se à vontade do executivo 

municipal e de alguma pressão da administração central que a obra fosse 

inaugurada ainda por um membro do governo da mesma cor politica, PSD, 

visto que nesse momento estava em funções de gestão o XVI Governo 

Constitucional de Portugal, chefiado por Pedro Santana Lopes, e iriam tomar 

lugar a 20 de Fevereiro de 2005 as eleições antecipadas convocadas pelo 

Presidente da República Jorge Sampaio. 

No mês de Agosto desse mesmo ano, entraram em funcionamento as 

piscinas exteriores para o verão, ainda antes do meu ingresso na câmara 

municipal.  

No que diz respeito às restantes instalações desportivas tinha também 

terminado de construir no mês de Agosto um polidesportivo, dois courts de 
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ténis e estava em início a obra do novo estádio municipal, todas estas 

instalações situadas no novo espaço denominado Complexo Desportivo de 

Aguiar da Beira.  

Tinha ainda a Câmara Municipal adquirido no início desse ano de 2005 

variado material de Musculação e CardioFitness que estava a ser 

disponibilizado ao público numa pequena sala sem quaisquer condições 

apropriadas para estas modalidades no Pavilhão Gimnodesportivo que se situa 

junto à escola, longe deste Complexo Desportivo, a cerca de um quilómetro. 

 Em relação a serviços e atividades apresentava apenas a possibilidade 

de utilização das máquinas de musculação e cardiofitness e uma atividade de 

Jogos Tradicionais Concelhios que em 2005 ia na sua vigésima primeira 

edição. 

 No que diz respeito aos recursos humanos a Câmara Municipal tinha já 

contratado um técnico de animação desportiva, dois técnicos de manutenção e 

quatro colaboradoras que faziam serviço de limpeza e secretaria. 

 No meu primeiro dia de trabalho, em 12 Setembro 2005 foram-me 

apresentados os colaboradores já contratados e indicado que o objetivo 

principal era o de colocar as piscinas interiores em funcionamento para o 

público de imediato. 

 

 4.1 Piscinas Interiores com atividade 

 

 Iniciei o meu trabalho tentando perceber que tipo de colaboradores tinha, 

com que tipo de formação geral ou específica para a área possuíam e deparei-

me com várias pessoas com muito boa vontade mas com limitações no que 

respeita às competências e conhecimentos que seriam necessárias para o 

desempenho das funções para as quais tinham sido contratados. 

 Nas áreas da secretaria e limpeza fui eu próprio que administrei 

formação interna, através de várias reuniões, documentos, e experiências 

práticas bem como exemplos de outros locais semelhantes incluindo visitas aos 

mesmos.  
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No que respeita à área da manutenção e devido à sua especificidade e 

importância na vida de uma instalação deste género, enviei os dois técnicos de 

manutenção para efetuarem o curso de Manutenção de Piscinas organizado 

pela Federação Portuguesa de Natação. 

Prevendo logo a necessidade de professores para a lecionação de aulas 

e atividades desportivas efetuei de imediato uma candidatura para dois 

estágios profissionais do instituto de emprego profissional para dois técnicos de 

desporto que foram aprovados e iniciaram funções em janeiro de 2006. 

Ao mesmo tempo, ia verificando quais as reais necessidades que a 

instalação tinha para poder entrar em funcionamento ao público, e aqui 

deparei-me com uma temática que várias vezes tinha sido abordada tanto no 

curso de Pós-Graduação em Gestão Desportiva Municipal como nos vários 

congressos e formações que tinha atendido.  

Aquilo que se discutia na teoria, realmente na prática era o que 

acontecia, ou seja, aquela instalação desportiva, tal como muitas outras a nível 

nacional, tinha sido construída sem qualquer estudo de viabilidade, sem 

qualquer equipa pluridisciplinar onde estivesse presente alguém da área do 

desporto que pudesse indicar certos aspetos que poderiam melhorar a 

instalação ou pelo menos minorar os graves problemas que iria levantar no seu 

dia-dia, na sua gestão corrente. Enumero de seguida alguns exemplos de 

deficiências notadas e soluções adotadas na instalação desportiva: 

• Com o sistema de circulação a trabalhar as caleiras finlandesas 

transbordavam, deitando água para o cais da piscina de 25m; 

• Tanque da piscina de 25 m sem galeria de visita ao tanque de 

compensação (todo enterrado com exceção de uma lateral); 

• Tubos de queda das caleiras de reduzido perímetro e tubo de receção 

da água dos tubos de queda com uma pendente muito reduzida; 

• Aspiração do tanque de aprendizagem insuficiente – provavelmente 

partida; 

• Inexistência de qualquer material de apetrechamento dos tanques bem 

como de qualquer material didático; 
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• Falta de formação inicial sobre todo o funcionamento e manutenção da 

maquinaria existente na casa das máquinas; 

• Falta de tubagem de desumidificação e renovação de ar em vários locais 

da instalação. 

 

Soluções adotadas:  

 

o Dentro de todas estas condicionantes a solução possível que foi adotada 

para uma circulação funcional da água no tanque de 25m foi a de efetuar 

mais duas descargas na caleira finlandesa onde se conseguia ter acesso, 

aumentando ainda o perímetro dos tubos de queda bem como a pendente 

do tubo de receção de água dos mesmos; 

o Iniciei um procedimento de concurso para aquisição de material de 

apetrechamento (pistas, blocos partida, equipamento de balneário) bem 

como de material didático; 

o Convoquei o empreiteiro e subempreiteiros da obra de modo a efetuarem 

um correto arranque de toda a maquinaria com formação inicial aos nossos 

técnicos; 

o Devido à urgência que o executivo municipal tinha na colocação em 

funcionamento ao público, nem todas os problemas detetados foram 

solucionados no imediato, como por exemplo a aspiração do tanque de 

aprendizagem partida e a falta de renovação de ar e desumidificação em 

alguns locais da instalação, que, como informado por mim na altura, mais 

tarde trouxe vários problemas à instalação que inclusive obrigou a uma 

intervenção grande na piscina durante esta ultima época desportiva, de 

setembro 2013 a junho 2014; 

 

Mesmo com todas estas condicionantes consegui colocar piscinas em 

funcionamento ao público em 05 de Dezembro 2005 para natação livre e em 2 

Janeiro 2006 para as aulas da Escola Municipal de Natação e projetos com o 

sistema educativo do concelho. 
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4.2 Desenvolvimento de Serviços e Projetos Desportivos 

 

 Depois de uns primeiros meses com o foco centrado na colocação em 

funcionamento das piscinas, tentei perceber junto do executivo municipal, 

presidente da câmara e vereadores, qual seria a estratégica e política 

desportiva que tinham para o desporto no concelho de Aguiar da Beira e qual o 

caminho para lá chegar.  

Constatei que, tirando a ideia de efetuar a obra física de um grande 

complexo desportivo, nada mais tinha sido pensado, discutido, planeado.  

Então iniciei uma fase que eu denomino de “educação desportiva do 

político” onde procurei através de reuniões, apresentações, informações 

escritas demonstrar uma das vias que eu considerava mais propícias seguir, 

tendo em conta o meio envolvente em que está incluída Aguiar da Beira para o 

desenvolvimento desportivo do concelho.  

Dessa fase saíram duas grandes linhas orientadoras para o que se 

pretendia para o desporto no concelho: 

 

• Fomentar a prática desportiva na população do concelho promovendo 

serviços e atividades que fossem de encontro ao Desporto para Todos 

preconizado na Constituição da República Portuguesa bem como à 

promoção de hábitos de vida saudável; 

• Promover a nível regional e nacional a notoriedade e visibilidade de 

Aguiar da Beira e as suas qualidades, através de organização de 

eventos desportivos capazes de transmitir uma identidade de qualidade 

no interior do país. 

 

Irei efetuar de seguida a descrição das atividades, projetos e serviços que 

implementei e desenvolvi nestes anos como técnico superior de desporto no 

município de Aguiar da Beira.  

Todas essas propostas de atividades, serviços e projetos foram realizadas 

por mim, apresentadas ao superior hierárquico, chefe de divisão que por sua 

vez as enviava para o presidente da câmara que as levava para aprovação em 
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reunião de câmara. Realço que de todas as propostas apresentadas por mim, 

todas elas foram aprovadas. 

Para uma mais fácil leitura e compreensão do papel das mesmas na 

concretização das linhas orientadoras descritas anteriormente, irei relatar o 

enquadramento operacional bem como o progresso ao longo dos anos. 

 

4.2.1 – Serviços na Piscina Municipal  

 

Um dos principais objetivos pretendidos para a piscina municipal era 

conseguir uma ocupação durante todo o dia da piscina (conforme Quadro 3). 

Essa ocupação foi conseguida através do desenvolvimento de três 

projetos, “Escola Municipal de Natação”, “Como Peixinhos na Água” e “Todos à 

Piscina”. Com o desenvolvimento destes projetos conseguiu-se ocupar a 

piscina interior desde as 09h00 da manhã às 12h30 e das 14h30 às 20h15. 

 

Quadro 3. Ocupação das Piscinas Municipais Cobertas 

Projeto Ocupação 

“Todos à Piscina” Das 09h00 às 12h30 de 2ª a 6ª Feira 

“Como Peixinhos na Água” Das 14h30 às 17h30 de 2ª a 6ª Feira 

Escola Municipal de Natação 
Das 17h00 às 20h15 de 2ª a 6ª Feira 

Das 10h00 às 13h00 aos Sábados 

 

Através dos projetos “Todos à Piscina” e “Como Peixinhos na Água” todo 

o aluno que frequente a escola no concelho de Aguiar da Beira vai às piscinas 

de forma gratuita, sendo ainda o transporte fornecido pelo município. 

Para a execução destes projetos efetuei várias reuniões preparatórias 

com a direção do agrupamento escolar, onde desenvolvemos todos o horários 

semanais, mensais e anuais, regras de funcionamento das aulas, de 

balneários, de vestuário, de banhos, de higiene, de segurança nos tanques, 

onde tudo ficou vertido num protocolo assinado entre a câmara municipal e o 

agrupamento escolar do concelho de Aguiar da Beira. 
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Projeto - “Todos à Piscina” 

 

Descrição da Atividade: Aulas da modalidade de natação incluídas nas aulas 

de educação física do 2º,3º Ciclo + Secundário da EB2,3+S Padre José 

Augusto da Fonseca – Aguiar da Beira. Aulas lecionadas pelos próprios 

professores de educação física da escola básica e secundária. 

 

Objetivos: Generalizar o ensino da natação a todo o universo escolar do 

Concelho de Aguiar da Beira; Promover hábitos de atividade física regular; 

Rentabilizar as instalações desportivas; 

 

Programação Temporal: Este projeto realiza-se durante a época desportiva/ 

época letiva, de Setembro a Junho. Iniciou em Janeiro de 2006 e teve sempre 

seguimento todas as épocas letivas, sem qualquer ano de interrupção. Este 

projeto tem uma participação de cerca de 300 alunos. 

 

Projeto - “Como Peixinhos na Água” 

 

Descrição da Atividade: Aulas da modalidade de natação (adaptação ao meio 

aquático e iniciação) para todas as turmas do pré-escolar e 1º ciclo do 

concelho de Aguiar da Beira. Aulas lecionadas pelos técnicos de desporto da 

Câmara Municipal e pelos professores das AEC’s. 

 

Objetivos: Generalizar o ensino da natação a todo o universo escolar do 

Concelho de Aguiar da Beira; Promover hábitos de atividade física regular; 

Rentabilizar as instalações desportivas; 

 

Programação Temporal: Este projeto realiza-se durante a época desportiva/ 

época letiva, de Setembro a Junho. Iniciou em Janeiro de 2006 e teve sempre 

seguimento todas as épocas letivas, sem qualquer ano de interrupção. Este 

projeto tem uma participação de cerca de 260 alunos. 
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Projeto - “Escola Municipal de Natação” 

 

Neste projeto desempenho toda a coordenação do mesmo, desde a 

definição de horários, definição de níveis de ensino, alunos por turma, divisão 

dos espaços nas piscinas, definição de testes de avaliação para progressão 

nos níveis de ensino. Para tal, elaborei um programa didático e pedagógico, 

depois de ouvir os professores que colaboram na lecionação de aulas, onde 

estão vertidas todas estas situações. Programa esse que todas as épocas 

poderá ser atualizado, tendo em conta o número de utentes, aulas novas, 

horários diferenciados. Faço ainda todo o atendimento aos encarregados de 

educação que pretendem tirar alguma dúvida sobre as aulas da escola de 

natação. No final de cada época é enviado a cada encarregado de educação 

uma carta com a progressão e avaliação do seu educando durante essa época 

e a proposta de nível de aprendizagem onde se deve inscrever na época 

seguinte. 

 

Descrição da Atividade: Funciona através de aulas de grupo de várias 

modalidades da natação e tenta abranger todos os níveis etários da população, 

desde bebés, crianças, jovens, adultos e séniores. Todos os alunos cumprem 

um programa pré-definido, de acordo com princípios pedagógico-didáticos 

adequados. Funciona através de mensalidades pagas pelos utentes. 

 

Objetivos: Generalizar o ensino da natação; Promover hábitos de atividade 

física regular; Promover as mais atuais variantes da natação, fitness aquático e 

recuperação física; 

 

Programação Temporal: Este projeto realiza-se durante a época desportiva de 

Setembro a Junho. Iniciou em Janeiro de 2006 e teve sempre seguimento 

todas as épocas desportivas, sem qualquer ano de interrupção 

 



 51

Apresento de seguida (conforme gráfico 1) o gráfico com a utência total 

anual das Piscinas Municipais. É importante realçar que em 2013 apenas se 

contabilizou meio ano de utências, visto que em Julho encerraram as piscinas 

cobertas para entrar em obras de remodelação que só terminaram em Junho 

2014. 

Desde a sua abertura em 2006 até 2012 as piscinas municipais tiveram 

uma média de 24773 utências anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Utência Total das Piscinas Municipais (2006-2013) 

 

4.2.2 – Serviços no Ginásio Municipal 

 

 Como já referi anteriormente, quando ingressei na Câmara Municipal de 

Aguiar da Beira, esta já tinha em funcionamento uma sala no pavilhão 

gimnodesportivo com máquinas de musculação e cardiofitness. A qualidade 

dos equipamentos era boa no entanto a qualidade das instalações era 

diminuta, pois não tinha qualquer aquecimento, não tinha piso próprio para esta 

modalidade, não tinha qualquer espaço disponível para promoção de 

atividades de grupo e não tinha qualquer procedimento definido para avaliação 

física e planificação de treinos aos utentes. Todas estas situações levavam a 

uma utência bastante diminuta desta instalação desportiva. 
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 Com a obra de edificação do novo estádio municipal, localizado no 

complexo desportivo, propus ainda em fase de obra a remodelação de um 

espaço para localizar o novo ginásio municipal com todas as condições 

necessárias para podermos oferecer uma prática desportiva de qualidade no 

que respeita à Musculação, Cardiofitness e ainda iniciar várias atividades de 

grupo, pois consegui também fazer uma sala de desporto com piso próprio, 

espelhada e com sistema de som. 

 Desenvolvi igualmente um Manual de Operações das Atividades 

Desportivas do Ginásio Municipal que inclui um questionário de pré-atividade, 

um manual de procedimentos de avaliação física dos utentes com respetivo 

relatório dessa mesma avaliação, inclui ainda um manual de procedimentos do 

ginásio onde facilmente os professores acompanham as atividades conseguem 

perceber quais os passos a seguir desde o momento em que o novo utente 

aparece no ginásio até ao treino diário propriamente dito. 

 Implementei ainda uma ficha de treino informatizada e um questionário 

de pré-atividade onde os utentes indicam alguns dados importantes para uma 

correta planificação do treino por parte dos técnicos de desporto. 

 Com o primeiro ano (2008) totalmente nas novas instalações, houve um 

incremento enorme de utência no ginásio municipal. De 2009 a 2013 a média 

anual situou-se nas cerca de 2294 utências. Não foi incrementando pois 

tivemos a necessidade de passar a encerrar este serviço nos meses de Julho e 

Agosto porque os recursos humanos afetos ao ginásio eram precisos nas 

piscinas exteriores de Aguiar da Beira que durante estes dois meses 

apresentam centenas de entradas diárias. 

 No ano de 2014 fiz uma reformulação neste serviço através de novas 

formas de planificar treino, uma forte promoção na população jovem e através 

da abertura de novas modalidades. Esta reformulação está a surtir efeito 

(conforme gráfico 2), em apenas meio ano (Janeiro até Maio 2014) já estamos 

praticamente nos valores de utência dos anos anteriores, e este ano já iremos 

manter em funcionamento o ginásio nos meses de verão. 
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Gráfico 2. Utência Total do Ginásio (2006 a Maio 2014) 

 

4.2.3 – Serviços na Piscina Exterior 

 

 

Como já referi anteriormente, quando ingressei na Câmara Municipal de 

Aguiar da Beira em Setembro de 2005 já estavam em funcionamento as 

piscinas exteriores desde o início de Agosto. 

Com a perceção do espaço e com as opiniões dos colaboradores que já 

tinham realizado uma época balnear, logo no ano de 2006 apresentei algumas 

propostas de alterações, tais como a possibilidade de os utentes alugarem 

espreguiçadeiras e guarda-sóis, pois o espaço não tinha qualquer sombra. 

Outro dos problemas com que me deparei foi com a forma como estava 

delimitada o espaço da piscina exterior. Não existia qualquer barreira física 

entre este espaço e o restaurante anexo, ou seja, muito facilmente as pessoas 

entravam pelo restaurante para as piscinas sem pagar entrada. Alterei esta 

situação no ano de 2008. 

No ano de 2012 implementei uma novidade, um Escorrega Dinossauro 

para os mais pequeninos que foi um autêntico sucesso fazendo desse ano o 

segundo melhor de sempre em termos de utência (conforme gráfico 3). 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ½

2014

200

992

3003

2562

2223
2108 1978

2601

2013



 54

Em 2013 iniciei uma forma mais eficaz de gestão e controlo de entradas 

através de um novo software de bilheteira e da utilização do sistema de 

pulseiras de cor por dia. 

Um dos problemas maiores que esta instalação tinha era a falta de 

espaço de relva e espaço para jogos, sendo que acoplado à instalação estava 

um enorme jardim com relva muito mal tratada, no entanto não tinha ligação às 

piscinas exteriores. Depois de vários anos a tentar através de informações 

escritas, reuniões, em 2013 finalmente se iniciaram as obras para compor o 

espaço em relva, fazer uma entrada para as piscinas e um campo de areia 

para jogos e brincadeiras, no entanto as obras não terminaram a tempo da 

época balnear e só este ano de 2014 foi inaugurado este espaço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Utência Total das Piscinas Exteriores (2005-2013) 
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mapa de transporte para professores se deslocarem às instituições, 

planeamento e organização do encontro final de época. 

Faço ainda todas as reuniões anuais de início de projeto e de avaliação 

final com todas as instituições aderentes. 

Desenvolvo ainda em colaboração com os professores da atividade 

quais as atividades desportivas a integrar nas aulas semanais deste projeto. 

 

Descrição da Atividade: É um projeto que pretende proporcionar à população 

sénior do concelho, um programa de atividades lúdico-desportivas, 

devidamente programadas e orientadas, de modo a promover uma melhoria 

substancial da qualidade de vida dos munícipes idosos criando hábitos de vida 

saudáveis e facilitando a existência de contextos sociais positivos. Divide-se 

em três subprojectos: Ginástica Sénior, HidroSénior, Encontro Final de 

Encerramento. 

Funciona através de aulas de grupo nas IPSS’s ou Freguesias do 

Concelho, onde os participantes se inscrevem de forma gratuita na ginástica 

sénior e fazem um pagamento mensal para a HidroSénior. Aulas são 

ministradas pelos técnicos de desporto do município. 

 

Objetivos: Revalorizar a 3ª idade através de exercício físico, do convívio e da 

relação com os outros; Promover a melhoria da qualidade de vida da 3ª idade 

através da promoção de atividades físicas, lúdicas e sãs; Promover hábitos de 

atividade física regular, estruturada e planeada; 

 

Programação Temporal: Este projeto realiza-se durante a época desportiva de 

Setembro a Junho. Iniciou em 2006 e teve sempre seguimento todas as épocas 

desportivas, sem qualquer ano de interrupção. 

 

O número de participantes e de instituições aderentes tem vindo a 

aumentar consecutivamente (conforme gráfico 4). Apenas nesta última época 

de 2013/2014 verificamos uma pequena redução nos participantes devido às 
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piscinas estarem encerradas não havendo assim a atividade de HidroSénior 

esta época desportiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 4. Participantes e Instituições por Época Desportiva – “Séniores em AtivaIDADE” 

 

4.2.5 – Projeto “Férias Desportivas” 

 

Neste projeto desempenho toda a coordenação do mesmo, iniciando 

desde logo com todo o desenvolvimento dos trâmites legais para obter o alvará 

de campo de férias. 

Desenvolvo todos os anos o projeto, regulamento, plano de atividades e 

projeto pedagógico. 

Desenvolvo também toda a orgânica das atividades a executar, a 

planificação de toda a logística inerente a essas atividade e respetivas 

necessidades de transporte. 

Passa também por mim toda a contratualização com as entidades 

exteriores ao concelho de Aguiar da Beira onde fazemos atividades que 

normalmente as crianças e jovens de Aguiar da Beira de outra maneira não 

conseguiriam ter acesso às mesmas, tais como, golfe, hóquei em patins, 

patinagem no gelo, bowling, hipismo, paintball. 
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Desenvolvo também inúmeras parcerias com essas entidades através 

de promoção das mesmas nos nossos canais normais de newsletter e notas de 

imprensa, de modo a minorar o gasto para a autarquia, sendo que tenho 

conseguido gratuitidade na maior parte dessas atividades. 

Durante as férias desportivas de verão efetuo também um vídeo final de 

resumo das atividades desenvolvidas nesse projeto que é exibido aos pais na 

festa final de encerramento das férias desportivas, que decorre sempre no 

último dia da última semana de atividade. 

 

Descrição da Atividade: Este projeto tem o intuito de proporcionar à população 

jovem do concelho, atividades multidesportivas que englobem a ocupação de 

tempos livres de uma forma saudável e divertida, ao mesmo tempo que se 

procura desenvolver no plano educativo a personalidade e os valores do 

espirito desportivo e da prática do exercício físico.  

Funciona através de inscrições individuais, onde as crianças e jovens 

pagam um valor reduzido semanal de modo a minorarem os custos que o 

município tem com estas atividades, porém, desta forma consegue-se que 

todas as crianças do concelho tenham acesso a este projeto. Neste valor de 

inscrição semanal estão incluídas todas as atividades, seguro, almoço, lanche, 

acampamento, etc. 

Neste projeto tentei sempre dinamizar atividades desportivas diferentes 

daquelas normais executadas no dia-dia ou nas aulas de educação física, tais 

como equitação, golfe, esgrima, atividades radicais, orientação, paintball, praia, 

etc.    

 

Objetivos: Dinamizar os períodos de férias escolares das crianças e jovens, 

ocupando-lhes o tempo livre e proporcionando, simultaneamente o 

desenvolvimento de um vasto reportório motor; Criar o gosto pela atividade 

física proporcionando o aumento da sua prática; Facultar aos pais o 

enquadramento dos seus filhos num projeto credível, seguro e com qualidade; 
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Programação Temporal: Este projeto iniciou no ano de 2007 e realiza-se 

durante as férias escolares do natal, páscoa e verão. Têm uma duração 

semanal por cada turno. 

 Cada semana de férias desportivas tem um limite de inscrições de 50 

crianças. Praticamente todas as semanas esgotam as inscrições. 

 

 

4.2.6 – Projeto “Jogos Tradicionais do Concelho de Aguiar da Beira” 

 

Como referi anteriormente esta atividade era a única desportiva que a 

Câmara já organizava antes do meu ingresso. Em 2006 quando iniciei a 

colaboração nesta atividade os serviços de desporto organizavam a parte 

logística da mesma, no entanto, toda a parte competitiva das inscrições, 

arbitragem, classificações e prémios eram efetuados pela Associação de Jogos 

Tradicionais da Guarda.  

A partir do ano de 2010 o município decidiu cessar a colaboração com 

essa Associação e toda a organização do evento passou para os serviços de 

desporto sob a minha coordenação. 

Nesse ano efetuei um manual de organização dos jogos tradicionais, 

onde inclui todas as informações quer de ordem logística quer de ordem 

competitiva e desportiva que tem facilitado em muito a organização deste 

evento marcante do nosso concelho. 

Todos os anos efetuo o projeto, a preparação do campo de jogos, fichas 

de inscrição, competição, fichas de prémios, seriação de taças, contabilização 

de pontuação, preparação do desfile inicial. 

Coordeno ainda todos os colaboradores, aos quais responsabilizo por 

um determinado jogo de modo a que no dia do evento, estes estejam 

totalmente preparados para as centenas de participações que este evento 

normalmente acarreta. 
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Descrição da Atividade: Este projeto pretende proporcionar a todos os 

participantes vivências e recordações que têm sido passadas de geração em 

geração, refletindo assim os valores, costumes e tradições. 

 É uma atividade muito enraizada no concelho e com grande afluência 

(conforme gráfico 5) e competitividade entre as várias freguesias. 

Funciona através de inscrições individuais nos onze jogos tradicionais 

disponibilizados, onde no final são premiados os melhores classificados e 

através do somatório de toda a pontuação também as freguesias são 

premiadas.  

É de realçar que nesta atividade o município não gasta qualquer valor 

nos prémios, pois existe uma relação muito próxima com as associações, 

comércio e industria que oferecem as mais de 100 taças aos concorrentes. É 

reconhecidamente a nível nacional uma das melhores e mais antigas 

organizações deste tipo de jogos que este ano de 2014 realizou a sua trigésima 

edição. É realizado todos os anos numa freguesia diferente dando utilização 

aos grandes campos de jogo em terra que muitas vezes estão completamente 

parados e sem vida. 

 

Objetivos: Defesa, salvaguarda e difusão das expressões mais genuínas da 

nossa cultura popular, nomeadamente os jogos tradicionais, cimentando a 

identidade cultural da comunidade local; Promover a partilha de experiências 

de tradições, de modo a fortalecer o espírito de pertença a uma comunidade, 

em ambiente de convivência e sã competitividade; 

 

Programação Temporal: Este projeto iniciou em 1984, este ano foi a trigésima 

edição e normalmente decorre entre o segundo ou terceiro domingo do mês de 

Junho. Iniciei a colaboração neste projeto em 2006 e a partir de 2010 toda a 

coordenação e responsabilidade do mesmo passou para mim. 
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Gráfico 5. Participantes nos Jogos Tradicionais (2006 – 2014) 

 

 

4.2.7 – Projeto “Aguiar da Beira a Pedalar – Passeio BTT Rota do 

Cabicanca” 

 

O Projeto Aguiar da Beira a Pedalar através do evento anual “Passeio 

BTT – Rota do Cabicanca” tem sido um dos eventos que mais tem promovido a 

nível regional e nacional o nome de Aguiar da Beira.  

 Foi através deste passeio de btt que tentei melhorar a visibilidade e 

notoriedade da bela Vila de Aguiar da Beira, através das suas fantásticas 

qualidades que têm sido anualmente mencionadas de forma muito positiva nos 

rescaldos/avaliações que as centenas de participantes de todo o país têm 

realizado no final. 

 Aproveitei os fantásticos trilhos naturais e beleza das paisagens que 

existe no nosso concelho com uma aposta muito grande num programa 

desportivo e cultural para os acompanhantes de Bttistas privilegiando o 

conceito “família”, que na altura que iniciei este projeto era uma lacuna grande 

nestes tipos de eventos. Aliado a tudo isto, finalizamos sempre o evento com 
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um fantástico almoço onde promovemos a nossa reconhecida gastronomia 

regional. 

 Desde o início em 2009 que coordeno todo este projeto. Desenvolvo 

toda a planificação do mesmo, incluindo os percursos, inscrições on-line que 

são tratadas diretamente por mim, realizo toda a promoção e marketing na 

internet, fóruns e redes sociais. 

Idealizo ainda todo o plano de atividades para os acompanhantes, bem 

como toda a cooperação com os bombeiros, gnr e voluntários locais de modo a 

preparar toda a segurança necessária para um evento desta natureza. 

 Coordeno ainda com as entidades cooperantes os pontos de reforço nos 

percursos e o almoço final. 

 Passa ainda por mim com a colaboração de vários funcionários do setor 

de desporto toda a marcação dos percursos. 

 

Descrição da Atividade:  

Este é um evento que procura oferecer uma experiência desportiva 

através dos fantásticos trilhos e beleza natural de Aguiar da Beira conjugada 

com a vertente de “família” através de um forte programa de acompanhantes e 

finalizando com a maravilhosa gastronomia local. 

Existem dois percursos de btt, um de dificuldade média para os 

principiantes e outro de dificuldade média alta para aqueles que já são mais 

experimentados e querem efetuar um bom treino para as provas oficiais. 

Conjugado com esta atividade principal, existe um forte programa de 

acompanhantes através de atividades desportivas no complexo tais como, 

natação, piscina, ginásio, ténis e existe ainda uma caminhada ou um percurso 

turístico onde damos a conhecer as belezas de Aguiar da Beira aos 

acompanhantes dos participantes no BTT, de forma a que eles possam 

futuramente voltar e conhecer melhor esta região. 

Funciona através de inscrições individuais on-line, onde os participantes 

através de um valor reduzido têm acesso a toda a atividade, jersey alusivo ao 

evento, seguro, reforços, programa para acompanhantes e almoço final. 
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É importante realçar que neste evento consegue-se também um forte 

programa de patrocínios de empresas locais que com as suas publicidades 

pagam por completo os jerseys a todos os participantes.  

Este projeto tem ganho centenas de participantes todos os anos, 

culminando nos últimos anos com mais de meio milhar de participantes 

(conforme gráfico 6) de todo país, incluindo alguns da vizinha Espanha. 

 

Objetivos: Promover a nível regional e nacional o concelho de Aguiar da Beira 

e suas maiores qualidades (natureza, gastronomia, trilhos, hospitalidade, etc) 

através de um evento de btt; Proporcionar a prática desportiva através de 

percursos de bicicleta; Dar a conhecer caminhos, trilhos, pontos históricos de 

todas as freguesias do concelho; Privilegiar o conceito “família”; 

 

Programação Temporal: Este projeto iniciou no ano de 2009 e nestes últimos 

anos fixámos o evento no segundo ou terceiro fim de semana do mês de Abril. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Participantes no Passeio BTT- Rota do Cabicanca (2009 – 2014) 
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4.2.8 – Projeto “Caminhadas na Natureza” 

 

O Projeto “Caminhadas na Natureza” tem sido também um dos eventos 

que mais tem promovido a nível regional o nome de Aguiar da Beira.  

 Com este projeto pretendi realizar percursos pedestres abertos a toda a 

população de forma a despertar a atenção para os benefícios da prática do 

exercício físico. Estes percursos servem também para promover locais 

emblemáticos, belos e o património histórico das várias freguesias de Aguiar da 

Beira.  

 Tentei sempre todos os anos incrementar o número de caminhadas por 

ano com o objetivo final de conseguir que cada uma as treze freguesias tivesse 

a sua caminhada, algo que consegui ao fim de cinco anos de projeto. 

 Estas caminhadas são muito participadas com a grande maioria das 

pessoas vindas do próprio concelho de Aguiar da Beira no entanto é de realçar 

que temos tido todos os anos várias participações de pessoas de outras 

cidades da zona norte do país. 

 Toda coordenação deste projeto é desenvolvida por mim, desde a 

preparação inicial das próprias caminhadas, verificando no terreno com os 

representantes das freguesias qual o melhor trajeto para cada ano, passando 

pela definição de datas das caminhadas, idealização do cartaz e promoção das 

mesmas na internet e redes sociais. 

 

Descrição da Atividade:  

Funciona através de inscrições on-line, na freguesia da caminhada ou no 

próprio dia. O percurso é definido em conjunto por mim e pelos membros das 

freguesias da respetiva caminhada. Com alguma surpresa tenho vindo a 

verificar que este projeto passou a ter duas novas valências:  

- o dia da caminhada passou a ser um dia de festa na freguesia onde é 

realizado um piquenique entre todos os habitantes participantes na caminhada; 

- os Presidentes de Junta aproveitam a realização das caminhadas para 

abrir trilhos novos ou compor outros já existentes para melhorar o acesso dos 

bombeiros à vasta floresta que ainda existe por Aguiar da Beira; 
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Este projeto iniciou com quatro caminhadas no ano de 2007 progredindo 

para seis, oito e dez caminhadas respetivamente nos anos de 2008, 2009 e 

2010. No ano de 2011 chegámos ao grande objetivo treze caminhadas nas 

treze freguesias que ainda se mantêm nos dias de hoje. 

 

 

Objetivos: Proporcionar a prática desportiva moderada através de percursos 

pedestres pelo concelho, combatendo o sedentarismo; Promover o turismo no 

concelho através da promoção da natureza e locais históricos das freguesias; 

Homologar, sinalizar e promover a nível nacional três percursos pedestres mais 

importantes do concelho de Aguiar da Beira. 

 

Programação Temporal: Este projeto iniciou no ano de 2007 e nestes últimos 

anos decorre de Abril a Outubro. As caminhadas efetuam-se sempre aos 

domingos pelas 09h00. 

 Desde 2007 já passaram pelas caminhadas na natureza quase 6000 

participantes (conforme gráfico 7). Nos últimos dois anos houve uma ligeira 

diminuição de participantes que se deveu às más condições climatéricas em 

duas das treze caminhadas anuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Participantes nas Caminhadas na Natureza (2007 – 2013) 
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4.2.9 – Projeto “Dias Temáticos” 

 

Descrição da Atividade: O Projeto “Dias Temáticos” pretende dinamizar dias 

especiais durante o ano de forma a promover a prática desportiva, a ocupação 

das instalações desportivas e as atividades e serviços desenvolvidos pelos 

serviços desportivos do município. Estas atividades nos dias temáticos 

funcionam através de eventos promovidos exclusivamente pelo município ou 

em colaboração com associações locais. 

 Nestes dias temáticos assumo a função de planificação e coordenação 

de todas as atividades desportivas inerentes a esses dias. 

 

 

Objetivos: Proporcionar a prática desportiva moderada através de eventos 

desportivos, combatendo o sedentarismo; Dinamizar dias especiais durante o 

ano; Promover as instalações e serviços do setor desportivo do município; 

 

Programação Temporal: Este projeto desenvolve-se com atividades em vários 

dias temáticos, tais como: Dia do Idoso, Dia dos Namorados, Dia Internacional 

da Mulher, Dia da Criança, etc. 

 

 

4.2.10 – Projeto “Open de Ténis de Aguiar da Beira” 

 

Assumo neste projeto toda a planificação e coordenação do mesmo no 

que respeita a toda a logística e inscrições. A parte competitiva da arbitragem 

dos jogos e emparelhamento dos atletas é realizada em colaboração com a 

Associação de Ténis de Viseu, que tem cooperado connosco de forma gratuita. 

Inicialmente este projeto era realizado no primeiro ou segundo fim de 

semana do mês de Setembro, mas verificamos pouca adesão devido a esta ser 

ainda uma altura de férias. 
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A partir de 2010, coloquei este torneio no terceiro fim de semana de 

julho, incluído na Feira de Atividades Económicas de Aguiar da Beira que é o 

maior evento do nosso concelho e decorre no complexo desportivo.  

Desta forma consegui aumentar as inscrições e em média inscrevem-se 

cerca de 30 atletas que durante dois dias vêm a Aguiar da Beira jogar este 

torneio e ao mesmo tempo usufruir de todos os eventos e festividades desse 

fim de semana. 

 

Descrição da Atividade: O Projeto “Open de Ténis de Aguiar da Beira” pretende 

dinamizar a modalidade de ténis de forma a promover a prática desportiva, a 

ocupação das instalações desportivas e serem por si só uma atividade 

complementar em outros eventos de maior envolvência. Este torneio realiza-se 

nos courts de ténis do Complexo Desportivo de Aguiar da Beira.  

 É realizado em vários escalões e gratuito, de forma a conseguir chamar 

não só os jogadores já experientes, bem como, aqueles que pretendem um 

espaço com qualidade para iniciar as suas competições. Desta forma 

conseguimos também trazer atletas de fora do concelho de Aguiar da Beira. 

 

 

Objetivos: Proporcionar a prática desportiva; Dinamizar a modalidade de ténis 

em momentos especiais sendo um complemento de outro evento de maior 

dimensão; Promover as instalações e serviços do setor desportivo do 

município; 

 

Programação Temporal: Este projeto iniciou em 2009 e decorre no fim de 

semana da Feira de Atividades Económicas de Aguiar da Beira, normalmente o 

terceiro fim de semana de julho.  
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4.2.11 – Projeto “Circuito Intermunicipal de Natação” 

 

Este projeto desenvolvido pelas várias autarquias e associações 

aderentes ao mesmo, onde o nosso papel é a preparação dos nossos atletas 

para efetuarem as competições promovidas neste circuito de natação. 

De dois em dois anos, as nossas piscinas recebem uma das provas 

anuais deste projeto. A logística dessas provas passam pela minha 

coordenação, através da preparação da piscina, balneários, zona de chamada, 

colocação de atletas nas pistas, lanches para as equipas. 

Toda a parte competitiva, arbitragem e tempos é da responsabilidade da 

entidade promotora, que é a Câmara Municipal de Mangualde. 

 

Descrição da Atividade: O “Circuito Intermunicipal de Natação” é um projeto de 

animação sócio desportiva, de âmbito intermunicipal, resultante da ação 

concertada de vários municípios e coletividades participantes. Neste momento 

são cerca de 20 instituições com uma totalidade de cerca de 400 atletas 

envolvidos; 

 

 

Objetivos: Divulgar a modalidade de natação; iniciar os alunos em saudáveis 

competições; proporcionar o convívio entre os participantes de várias escolas 

de natação; promover eventos de natação nas várias piscinas das Escolas de 

Natação aderentes ao projeto; Em relação ao objetivo mais específico da nossa 

escola de natação, pretendemos com o ingresso neste projeto proporcionar aos 

nossos alunos um local de competição saudável onde possamos aferir as 

aprendizagens feitas ao longo do ano; 

 

Programação Temporal: Este projeto desenvolve-se com torneios de natação 

em várias piscinas de outubro a junho de cada época; tem inserido um 

subprojecto denominado “Torneios Prof. Saldanha” onde são introduzidos os 

alunos mais novos que ainda estão a iniciar a competição; 
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 Iniciámos a nossa participação neste projeto em 2007 e apenas neste 

última época 2013/2014 é que não participámos devido ao encerramento da 

piscina para a execução das obras a que estiveram sujeitas. 

 

 

4.2.12 – Realização de Grandes Eventos 

 

Depois de colocar em pleno funcionamento todo o complexo desportivo e 

na sequência de toda a experiência ganha com as várias organizações 

desportivas organizadas pelos serviços de desporto, iniciei uma promoção das 

mais valias organizativas que Aguiar da Beira apresenta pelas várias 

federações desportivas, de modo a começarmos a ser reconhecidos pela 

capacidade de poder receber grandes eventos, adaptados à nossa realidade. 

Fi-lo através de e-mails, notas de imprensa, contactos pessoais, contactos 

através do executivo municipal e desta forma, proporcionar ao concelho a 

oportunidade da realização desses eventos quer de âmbito nacional quer de 

âmbito internacional, convergindo para o nosso concelho a atenção mediática e 

a oportunidade dos nossos munícipes assistirem a grandes espetáculos 

desportivos, bem como ajudar a economia local. 

 

Encontro Nacional do Jovem Nadador 

 

Com o intuito de começar a receber provas de natação de nível regional 

e nacional promovi várias vezes para a federação portuguesa de natação 

através de e-mails, notas de imprensa, notas informativas das instalações e 

serviços anexos da piscina municipal.  

Efetuei também a homologação da piscina para provas oficiais através 

da Associação de Natação de Aveiro. 

No ano de 2009, a Federação Portuguesa de Natação contactou a 

Câmara Municipal de Aguiar da Beira para receber uma prova nacional de 

natação. 
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O 5º Encontro Nacional do Jovem Nadador, decorreu em Aguiar da 

Beira no fim de semana de 4 e 5 de Julho de 2009. Foi a primeira vez que este 

evento decorreu numa Vila do interior do país. 

Numa organização conjunta entre a Federação Portuguesa de Natação, 

município de Aguiar da Beira e Associação de Natação de Aveiro, estiveram 

envolvidos neste evento mais de 200 atletas de vários clubes de vários pontos 

do país.  

Neste evento tive como responsabilidades coordenar toda a logística 

local do evento. Desde o alojamento dos atletas na escola,  tratamento do 

voluntariado, definição de tarefas dos voluntários, alimentação dos atletas e 

toda a divulgação do evento pelos municípios limítrofes. 

Elaborei ainda um Guia do Evento, onde disponibilizei todas as 

informações importantes para as equipas, atletas e familiares que visitaram 

Aguiar da Beira nesse fim de semana. 

Organizei ainda várias atividades desportivas complementares para os 

atletas estarem ocupados durante as horas em que não tinham atividade, 

desde orientação, aulas de fitness, insufláveis. Realizei ainda um roteiro 

turístico para os familiares dos atletas pelos locais emblemáticos do concelho, 

com uma prova dos sabores regionais, de forma a promover o nosso 

património e gastronomia. 

Para além dos atletas, também os familiares acompanharam os seus 

filhos e trouxeram uma animação fantástica à Vila de Aguiar da Beira.  

 Nesse ano o evento teve um modelo renovado e ainda mais atrativo. Foi 

pela primeira vez realizado em 2 dias, com um programa recheado de natação 

e divertimento. Participaram centenas de jovens dos mais variados locais do 

país, desde o Alentejo até Viana do Castelo, passando por Coimbra. Foram 

realizadas atividades de aprendizagem das técnicas de nado, pólo-aquático, 

natação sincronizada, natação de salvamento, saltos para a água, com a 

participação de atletas internacionais para com a sua experiência ensinarem as 

crianças. 

Houve lugar também a atividades lúdicas, tais como, hóquei subaquático, 

jogos de água, orientação, ténis, etc. 
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Também os acompanhantes (família e amigos) não foram esquecidos, 

tiveram direito a participar num passeio turístico pela Vila de Aguiar da Beira 

com a passagem pelo remodelado Complexo Termal das Caldas da Cavaca. 

 

 

Campeonato de Portugal de Boccia – Pares e Equipas 2013 

 

O Campeonato de Portugal de Boccia – Pares e Equipas, decorreu em 

Aguiar da Beira no dia 01 de Junho de 2013. 

Neste evento tive como responsabilidades coordenar toda a logística 

local do evento.  

Efetuei uma visita inicial a todos os alojamentos do concelho de modo a 

informar do tipo de evento que iriamos receber e verificar se todos teriam as 

condições necessárias para receber atletas com algumas necessidades 

especiais, principalmente em relação a acessos, pois a grande maioria 

desloca-se em cadeira de rodas. 

Preparei também todas as alterações necessárias ao Pavilhão 

Gimnodesportivo para poder receber esta prova, como por exemplo, efetuar 

várias rampas de acesso a determinados locais, aumento do tamanho de 

algumas portas, adaptação de balneários. 

Preparei ainda todo o voluntariado e definição das respetivas tarefas, 

alimentação dos atletas e toda a divulgação do evento. 

Elaborei ainda um Guia do Evento, onde disponibilizei todas as 

informações importantes para as equipas, atletas e familiares que visitaram 

Aguiar da Beira nesse fim de semana. 

Este campeonato foi uma organização conjunta entre a PCAND 

(Paralisia Cerebral, Associação Nacional de Desporto) e o município de Aguiar 

da Beira. 

Esta prova juntou cerca de 180 participantes entre atletas, treinadores e 

acompanhantes, representantes de cerca de 17 clubes/ associações de todo o 

país. Para além de ser uma das competições mais importantes do calendário 

competitivo nacional da modalidade, serviu também de preparação para os 
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atletas que integravam a seleção nacional, pois participaram entre os dias 15 e 

23 de junho desse mesmo ano no Campeonato da Europa de Boccia, que se 

realizou na cidade de Guimarães.   

Destacou-se a presença de inúmeros atletas que integraram já várias 

missões paralímpicas no passado, incluindo Londres 2012, e que obtiveram 

várias medalhas e resultados de elevado nível. 

Este evento mexeu muito com a nosso comércio local, hotelaria e 

restauração, pois durante este fim de semana os restaurantes estavam cheios 

e inclusive algumas hospedarias aproveitaram este evento e adaptaram as 

suas instalações para receber com toda a dignidade estes atletas. 

 

3º Campeonato Mediterrânico de Orientação 

 

Para Aguiar da Beira receber este evento, muito contou o meu empenho 

pessoal nesta modalidade, pois muito antes deste evento, ainda em 2009, 

contactei com o Clube de Orientação de Viseu para efetuarem uma prova de 

orientação no complexo desportivo de Aguiar da Beira que serviu como 

atividade complementar ao Encontro Nacional do Jovem Nadador. 

A partir desse momento, e no seguimento do estudo dos nossos 

terrenos por parte do Clube de Orientação de Viseu, concluíram que eram 

ótimos para a prática da modalidade. Aliado a esse aspeto, teve também 

alguma influência a relação pessoal que já mantinha há alguns anos com o 

Presidente do Clube de Orientação de Viseu, que foi um dos organizadores 

deste evento em 2014. 

Este recente grande evento e que mais sucesso trouxe ao nosso 

município foi o 3º Campeonato Mediterrânico de Orientação que decorreu em 

Aguiar da Beira no fim de semana de 22 e 23 de Fevereiro de 2014. 

Foram mais de mil participantes de 27 nações diferentes que trilharam 

no sábado a vila de Aguiar da Beira no Sprint Urbano e Noturno e desfrutaram 

dos fantásticos terrenos da floresta no domingo. 

Neste evento tive como responsabilidades coordenar toda a logística 

local do evento.  
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Efetuei várias intervenções junto dos alojamentos e restauração do 

concelho de modo a estarem preparados para a magnitude deste evento para 

Aguiar da Beira e efetuei a divulgação dos mesmos pelos inscritos no evento. 

Preparei ainda todo o voluntariado e definição das respetivas tarefas. 

Fui também responsável pela ligação entre as entidades organizadoras 

e entidades locais responsáveis pela segurança do evento, bombeiros e gnr. 

Elaborei ainda um Guia do Evento, onde disponibilizei todas as 

informações importantes para as equipas, atletas e familiares que visitaram 

Aguiar da Beira nesse fim de semana. 

Todos os participantes foram unânimes na designação de uma fantástica 

organização deste evento onde sobressaíram os terrenos de elevada exigência 

física e técnica, dos mais perfeitos e desafiantes de Portugal, tal como 

afirmaram no final da prova os campeoníssimos Thierry Gueorgiou e Simone 

Niggli. 

Durante a tarde de sábado centenas de atletas correram na bela Vila de 

Aguiar da Beira num evento a contar para o ranking mundial da modalidade e à 

noite o espetáculo foi único com centenas de ” luzinhas” a percorrer o centro 

histórico e ruas de Aguiar da Beira. 

Na manhã de Domingo, a arena montada na zona a norte de Aguiar da 

Beira estava repleta de atletas, acompanhantes e população em geral que 

aplaudiram todos os participantes nas passagens dos pontos de espectadores 

e na reta final. 

Este evento, que trouxe uma dinâmica positiva e fora do habitual ao 

comércio, hotelaria e restauração local, foi uma organização conjunta entre os 

clubes de orientação Ori-Estarreja, COV-Natura Viseu, Município de Aguiar da 

Beira, Município de Sátão, Federação Portuguesa de Orientação, Federação 

Internacional de Orientação e Confederação das Federações Mediterrânicas de 

Orientação. 

Aguiar da Beira foi pequena para albergar todos estes participantes que 

esgotaram toda a hotelaria do concelho e dos concelhos limítrofes. 

Este foi um evento que deixou algo mais em Aguiar da Beira, pois com 

os mapas efetuados e com as condições naturais do nosso concelho, já temos 
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outras provas previstas, bem como, vários atletas dos países nórdicos já 

reservaram várias semanas na nossa hotelaria para o ano de 2015 virem 

treinar nos nossos terrenos de forma a prepararem a época desportiva. 

Aguiar da Beira afirma-se assim como um destino de excelentes 

condições para a prática da Orientação e passa a ser um local de passagem 

obrigatória para todos os atletas nacionais e internacionais para a realização 

dos seus treinos e competições. 

 

4.3 Lecionação de aulas 

 

Para além de toda a parte de planeamento e organização de serviços, 

atividades e eventos que enumerei anteriormente, outra das tarefas que 

sempre desempenhei foi a lecionação de aulas. 

Durante os primeiros dois anos, 2006 e 2007,como existiam apenas dois 

professores contratados, tive sempre que assumir várias horas de lecionação 

de aulas de natação ao pré-escolar e 1º ciclo entre as 14h30 e as 17h00 bem 

como a grupos de natação de crianças e jovens entre as 18h00 e às 20h30 

incorporados na escola municipal de natação. 

A partir do ano de 2008 até à presente data, com a contratação de mais 

dois professores, passei a assegurar apenas um grupo de natação, duas vezes 

por semana, das 18h às 19h, porém assumia todas as substituições tanto nas 

aulas na piscina como no ginásio dos quatro professores, sempre que eles se 

ausentavam do serviço por folgas, férias ou doença.  

 

4.4 Gestão da Manutenção e Higienização do Complexo Desportivo 

 

 

Um dos trabalhos que desenvolvi desde que entrei no município de 

Aguiar da Beira, foi efetuar toda a planificação da manutenção e higienização 

de todas as instalações desportivas. 

Tendo a noção da importância de uma boa manutenção preventiva para 

uma maior vida útil das instalações e equipamentos, e de uma ótima limpeza 
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de todas as instalações para uma fidelização dos utentes, efetuei com a 

colaboração dos técnicos de manutenção e colaboradoras de limpeza um plano 

de manutenção e um plano de higienização para todo o complexo desportivo. 

O Plano de Manutenção é um documento onde estão vertidas de forma 

detalhada as tarefas diárias, semanais, mensais, com objetivos e método de 

execução das mesmas, que são implementadas diariamente pelos técnicos de 

manutenção. 

Este plano contempla por exemplo, os horários e formas de efetuar as 

análises à água dos tanques, aspiração das piscinas, limpeza de sondas, 

filtros, correção de níveis de produtos químicos da água, verificação de 

correias, verificação de injeção de produtos químicos, controlo de consumos e 

verificações técnicas  

Efetuei também inúmeros protocolos, de modo a que tudo esteja 

planeado e descrito de modo a minorar as possibilidades de engano ou 

esquecimento nas várias tarefas e também muito importante que a qualquer 

momento que entre um novo colaborador, tenha algum documento onde possa 

verificar, estudar, a forma de trabalhar nas inúmeras situações diárias de uma 

instalação desportiva. Alguns exemplos desses protocolos são : tratamento de 

água piscina, aspiração, funcionamento de bombas, limpezas de filtros, 

aquecimento de águas, iluminação das instalações, registo sanitário, rega do 

relvado do estádio, montagem de campos de futebol de 7. 

O Plano de Higienização é um documento onde estão vertidas de forma 

detalhada as tarefas diárias, semanais, mensais, com objetivos e método de 

execução das mesmas, que são implementadas diariamente pelas 

colaboradoras de limpeza. 

Este plano contempla por exemplo, os horários e formas de efetuar , tipo 

de produto e respetiva dosagem na limpeza e desinfeção dos lava-pés, cais da 

piscina, zona de duches, wc’s, bancos, espelhos, lavatórios, gabinetes, salas 

de desporto, máquinas de ginásio, relvado, bancadas, polidesportivo, courts de 

ténis, piso do pavilhão gimnodesportivo e respetivos equipamentos,  

Estes planos nunca são estanques e estão sempre abertos a alterações 

definidas em conjunto pela coordenação com os colaboradores. 
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4.5 Gestão de Recursos Humanos do Setor de Desporto 

 

Também desde a minha integração na Câmara Municipal de Aguiar da 

Beira que tive a meu encargo toda a gestão dos recursos humanos afetos ao 

desporto.  

Até abril de 2014 coordenei catorze colaboradores que desempenham 

funções em todas as instalações que fazem parte do complexo desportivo, 

piscinas, ginásio, estádio, pavilhão, polidesportivo e courts de ténis.  

São eles quatro técnicos de desporto, dois técnicos de manutenção, seis 

colaboradores de limpeza e dois colaboradores de receção. 

Com a reformulação de serviços que o novo executivo municipal 

procedeu em abril de 2014, foram-me atribuídas mais responsabilidades 

através da coordenação dos serviços de limpeza de toda a câmara, passando 

a estar responsável pela coordenação de mais quatro colaboradoras de 

limpeza dos restantes edifícios municipais, edifício da câmara municipal, 

biblioteca, centro cultural, posto de turismo e julgado de paz. 

Passa sempre por mim toda a definição de tarefas de trabalho, horários, 

folgas, férias, bem como a colaboração na avaliação de desempenho. 

Julgo importante referir que esta foi a área em que menos me sentia 

preparado quando ingressei nos serviços de desporto, pois nunca tinha tido 

essa experiência anteriormente e na formação académica que tive apenas na 

pós-graduação em gestão desportiva este tema foi abordado mas muito 

superficialmente e apenas na teoria. 

Refiro ainda que sempre senti que a parte mais difícil do trabalho de um 

gestor desportivo não é o planeamento, desenvolvimento ou organização de 

serviços ou grandes eventos, mas sim a gestão de pessoas, principalmente 

nas câmaras municipais, pois como aconteceu no meu caso, não pude efetuar 

uma seleção de recursos humanos, tive que trabalhar com os recursos que 

existiam, muitos deles sem qualquer formação para o serviço que prestavam e 

alguns, felizmente poucos, com uma mentalidade que não se coaduna com a 

prestação de serviços desportivos ao público. 

 



 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 77

5. Reflexão Crítica 

 

Nesta parte do relatório efectuarei a minha reflexão de caracter crítico 

sobre toda a minha atividade profissional nos serviços de desporto através da 

análise dos pontos fortes e fracos destes anos de trabalho como técnico 

superior de desporto no município de Aguiar da Beira, conjugando com a 

experiência vivida, podendo desta forma pressupor alguma subjetividade. 

Antes de passar a esses pontos fortes e fracos, devo realçar que todas 

estas experiências pessoais e profissionais que tenho vivido têm-me ofertado 

várias competências que têm sido decisivas para a continuação do meu 

trabalho como gestor desportivo. 

Todo o meu passado desportivo como atleta e treinador capacitaram-me 

com competências no âmbito do desenvolvimento motor e desportivo bem 

como nas competências socias e relacionais, que julgo, foram determinantes 

principalmente para o conhecimento da importância da atividade física e na 

facilidade com que me relaciono com todos os intervenientes das organizações 

desportivas onde estou envolvido. 

Todo o conhecimento teórico da minha formação académica aliado à 

experiência profissional adquirida no estágio da Câmara Municipal de Viseu e 

nos anos de trabalho nos serviços de desporto do município de Aguiar da Beira 

conferiram-me inúmeras competências que têm sido facilitadoras do sucesso 

dos projetos em que estou envolvido. 

 Competências essas que passam pela planificação, coordenação, 

gestão, liderança, comunicação, avaliação, motivação.  

Um dos pontos fortes com que me deparei foi a aposta quer na formação 

académica quer ao longo dos anos de trabalho que efetuei, para a progressão 

dos projetos e serviços em que estive envolvido bem como do meu percurso 

profissional. 

Os anos de aprendizagem na licenciatura em Motricidade Humana 

deram-me as bases para a orientação de aulas e de atividade física às várias 

populações alvo. No entanto, foi a formação em gestão desportiva e a 
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experiência de um ano de estágio na câmara de Viseu que foi mais profícua 

para o meu futuro profissional. 

Esta dupla aquisição de saber e saber fazer capacitou-me para trabalhar 

em projetos a várias escalas, integrando equipas pluridisciplinares, com 

capacidade de estudar, planear, propor e conceber as melhores opções para 

os objetivos pretendidos. 

Os conceitos e abordagens metodológicas que aprendi na formação em 

gestão desportiva foram muito utilizados nas várias facetas do meu trabalho, 

quer na gestão de instalações, organização de eventos, planeamento de 

serviços e gestão de recursos humanos. 

Outro dos pontos fortes que considero importantes para o sucesso no 

trabalho foi a pro-atividade constante que sempre defini como primordial para 

atingir os objetivos pretendidos. Este elemento associado à qualidade foram os 

impulsionadores constantes do meu percurso profissional no município de 

Aguiar da Beira. 

A deteção antecipada das necessidades e o conhecimento da 

organização e do município que fui adquirindo, levaram a que a grande maioria 

dos projetos apresentados fossem de encontro às expetativas que o executivo 

foi ganhando ao longo dos anos.  

Neste contexto foi decisiva a atitude de compromisso para com o serviço 

de toda a equipa do desporto da câmara municipal, que rapidamente 

conseguiram entender que o trabalho dos serviços de desporto não encerra 

nas obrigações que o executivo nos transmite, mas muito mais importante, na 

impacto que prestamos na vida dos nossos utentes. 

Com este trabalho e a experiência pessoal dos meus últimos oito anos 

na câmara municipal de Aguiar da Beira, identifiquei alguns pontos fracos 

relevantes no percurso que o desporto apresenta não só nesta bela Vila do 

interior, mas acredito que o mesmo se passa na maior parte das vilas e cidades 

do nosso país. 

Um dos pontos fracos principais com que me deparei foi uma grande 

lacuna na cultura desportiva e cultura de planeamento nos executivos 

municipais.  
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Quando iniciei as minhas funções, o grande foco do executivo estava na 

conclusão das obras físicas do complexo desportivo, que tinha sido 

implementado sem qualquer estudo de viabilidade, sem qualquer levantamento 

de necessidades, sem qualquer planeamento para a sua gestão ou 

manutenção.  

Não havida também qualquer noção dos objetivos pretendidos para os 

serviços de desporto agora que a obra física estava completa. Como exemplo 

para entender esta lacuna, poderei comunicar que o técnico de desporto, que 

poderia ser o agente que iria colaborar em toda esta temática, foi o último da 

equipa dos serviços de desporto a ser contratado, já quando estava a obra 

física completa e os restantes recursos humanos contratados. 

Este aspeto tornou o meu desempenho profissional ainda mais 

empolgante, pois tive que iniciar todo um projecto desportivo desde o início e 

fazer aquilo que denominei de “educação desportiva do político” onde procurei 

através de reuniões, apresentações, informações escritas demonstrar uma das 

vias que eu considerava mais propicias seguir tendo em conta o meio 

envolvente em que está integrada Aguiar da Beira. 

Julgo importante também dizer que, como ponto positivo, o executivo 

municipal e chefe de divisão mostraram aí uma abertura excecional para 

ouvirem e perceberem qual seria o caminho a seguir, onde a partir desse 

momento, senti um grande apoio e ao mesmo tempo responsabilidade pelo que 

iria passar a ser os serviços de desporto no município. 

Existe um outro ponto negativo que, mesmo tendo vindo a atenuar-se 

nos últimos anos, apresenta ainda um forte entrave a um melhor 

desenvolvimento desportivo do concelho, que é a discordância entre a 

importância que o desporto tem no interior dos serviços do município em 

relação ao valor com que é reconhecido pela população e pelas entidades 

externas que com ele interagem. 

Existe ainda, principalmente nestes meios pequenos, a ideia que a obra 

é que é importante, os projetos, os serviços, as atividades são secundários. 

Julgo que este é um erro estratégico que alguma parte dos políticos ainda 

comete, pois ainda não percebem que os serviços desportivos, culturais, 
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sociais, etc, são hoje muito mais reconhecidos pelas pessoas e que toda a 

população de um concelho está intimamente ligada a um qualquer destes 

serviços, podendo os executivos municipais, aproveitarem para interagirem e 

passarem as suas ideias, objetivos e princípios às suas próprias populações.  

Numa avaliação final destes pontos fortes e fracos, creio que o resultado 

tem sido bastante positivo, pois através do tempo e do sucesso dos projetos e 

serviços desportivos, tem permitido demonstrar a relevância do desporto para a 

vida da população, o que nos tem permitido alargar e aprofundar o campo de 

atuação em que o desporto está inserido.  

Cada vez mais o executivo segue de perto todas as intervenções 

desportivas e tem inclusive solicitado mais e melhores projetos, mais e 

melhores atividades, mais e melhores serviços. 

O futuro em termos profissionais consistirá em responder 

adequadamente aos desafios que vão sendo colocados primeiramente ao 

município e consequentemente aos serviços de desporto, tendo presente os 

principais acontecimentos que irão continuar a contribuir para a necessidade de 

um novo ciclo de estudo e planeamento, tais como, o envelhecimento da 

população e a desertificação do interior do país. Também as atuais 

circunstâncias de grande complexidade, incerteza e mudança económica e 

financeira irão exigir novas formas de gerir. 

Conjugando a experiência profissional com esta nova valência 

académica do mestrado em gestão desportiva, é minha ambição iniciar uma 

empresa própria no ramo da gestão desportiva com o foco principal na 

organização de eventos. 
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Considerações Finais 

 

Com este relatório, pretendi demonstrar a relevância do trabalho de um 

técnico de desporto com formação em gestão desportiva em contexto 

municipal, adequando os conteúdos do trabalho realizado no dia-dia com as 

competências e formação académica nesta área. 

O papel das autarquias locais sofreu um enorme desenvolvimento nas 

últimas décadas. Este desenvolvimento verificou-se principalmente ao nível das 

suas atribuições e competências, nomeadamente no desporto. 

Os municípios têm promovido um envolvimento crescente na vida ativa 

dos seus munícipes, sendo os municípios de menor dimensão fundamentais 

para o desenvolvimento desportivo do concelho. 

Daqui surge o papel fundamental que o técnico de desporto passa a ter 

como gestor desportivo. 

A partir deste trabalho, pretendi também contribuir para uma melhor 

definição do perfil de um gestor desportivo, assim como, demonstrar os vários 

caminhos que se podem seguir, de forma a dar a melhor resposta possível face 

aos desafios variáveis que diariamente o desporto municipal enfrenta. 

Procurei relatar desde o ponto inicial da entrada como técnico de 

desporto no município de Aguiar da Beira até ao momento do início da 

elaboração deste relatório, as tarefas que desempenhei, o caminho que segui 

para contribuir positivamente para o desenvolvimento desportivo do Concelho 

de Aguiar da Beira. 

De uma forma bastante positiva, ao efetuar o balanço final, considero 

que o meu percurso profissional é assinalado pela singularidade de 

desenvolver praticamente de raiz os serviços municipais de um município do 

interior do país e pela sua diversificação, não só em termos de experiências, 

funções, tarefas, mas também de projetos, serviços, eventos e principalmente 

pelo contacto com diferentes agentes desportivos e públicos alvo. 

Poderei concluir que foi através das aprendizagens a nível académico e 

principalmente das aprendizagens pela experiência no fazer, no aplicar no 
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terreno, que me deram as competências na área da gestão desportiva para 

proporcionar um desenvolvimento desportivo no concelho de Aguiar da Beira. 

Desde o ponto inicial em que estavam os serviços de desporto quando 

ingressei na câmara municipal, com instalações inauguradas mas sem estarem 

a funcionar, com um conjunto de máquinas de musculação numa sala sem 

condições num pavilhão e com uma única atividade desportiva realizada todos 

os anos, creio que o desenvolvimento foi consideravelmente positivo. 

Neste momento a câmara municipal evidencia uma preocupação pela 

generalização da prática desportiva a toda a população, através de vários 

projetos e serviços direcionados à generalidade dos munícipes. 

Serviços como escola de natação, aulas de hidroginástica, natação para 

bebés, natação adaptada, musculação e cardiofitness, aeróbica, zumba, 

piscinas exteriores. 

Apresenta também já inúmeros projetos para a comunidade escolar, 

como os peixinhos na água, todos à piscina, celebração de dias temáticos, 

atividades extra curriculares. 

Proporciona à sua população eventos e atividades de caracter 

desportivo, enquadrados numa política de desporto para todos, junto da 

população infantil, adulta e idosa, tais como, Séniores em AtivaIDADE, 

Caminhadas na Natureza, Aguiar da Beira a Pedalar, Férias Desportivas, 

Jogos Tradicionais, Dias Temáticos, Open de Ténis. 

Tem apresentado ainda a realização de grandes eventos quer de âmbito 

nacional quer de âmbito internacional, convergindo para o concelho a atenção 

mediática e a oportunidade dos nossos munícipes assistirem a grandes 

espetáculos desportivos, bem como ajudar a economia local, tais como o 

Passeio de BTT – Rota do Cabicanca, 5º Encontro Nacional do Jovem 

Nadador, Campeonato de Portugal de Boccia 2013, 3º Campeonato 

Mediterrânico de Orientação. 

Toda esta panóplia de atividades, projetos e serviços tem incrementado 

significativamente a prática desportiva regular da população de Aguiar da 

Beira. 
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No futuro, esta realidade será possivelmente mais incrementada, mais 

diversificada, visto que, continuarei conjuntamente com o executivo municipal 

numa incessante procura da melhoria do desenvolvimento desportivo do 

concelho, que possibilite a todos o acesso ao desporto. 

Pode-se concluir também que as funções a desempenhar por um gestor 

desportivo municipal não se caraterizam por determinadas competências ou 

tarefas totalmente definidas, mas sim, pela aplicação das variadíssimas 

funções que tem de desempenhar de forma a captar o máximo potencial dos 

recursos ao seu dispor de forma a efetuar o desenvolvimento desportivo do 

concelho onde exerce o seu trabalho. 
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