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Resumo 

 

Os Jogos Médicos Nacionais (JMN) consistiam num evento desportivo 

organizado pela Revista Portuguesa de Medicina Desportiva. Hoje em dia eles 

são vistos como um marco na vida de quem neles participou, tendo criado 

nessas pessoas um sentimento muito forte para com o desporto, o local e o 

evento em si. 

Estando este já extinto, o problema proposto na investigação foi de 

conseguir uma base a partir da qual se conseguisse reeditar o evento descrito. 

Para tal foi necessário refletir sobre os eventos desportivos na generalidade 

como projetos e negócios que são e analisar a forma como este evento em 

específico era organizado anteriormente. 

A metodologia utilizada foi a análise temática, codificando uma 

entrevista ao Presidente da Comissão Organizadora dos JMN e documentos 

organizativos em temas subdivididos da seguinte forma: contacto com o 

público, contexto organizacional, interação com organizações externas, gestão 

e avaliação do evento e competição. 

Os resultados provenientes da análise feita, conjugados com a 

investigação bibliográfica efetuada, resultaram num projeto de candidatura que 

se mostrou ser viável e repleto de atividades de convívio complementares à 

competição, promovendo não só a atividade física, como a socialização. 

Conclui-se que qualquer projeto surge a partir de um conceito que tem 

de ser planeado e estruturado para privilegiar a criatividade e antecipação que 

o gestor deve ter. 

 

Palavras-chave: GESTÃO DO DESPORTO; PROJETOS; EVENTOS 

DESPORTIVOS; PLANEAMENTO DE EVENTOS; DESPORTO E SOCIEDADE. 
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Abstract 

 

The Jogos Médicos Nacionais (JMN) consisted in a sports event 

organized by the Revista Portuguesa de Medicina Desportiva. Nowadays this 

event is seen has a landmark in the life of those who took part in it, and thus 

developed a strong feeling towards sports in general, the site and the event. 

Considering that the event is now extinct, the purpose of this 

investigation was to create a draft to be used for a new edition of the event. 

Thus, we had to explore sports events in general as both a project and a 

business, and also analyze how the JMN were previously organized. 

We used the theme analysis, by coding an interview to the JMN’s Head 

of the Organization Comity and documents of the event into the following 

themes: interaction with the audience, organizational context, interaction with 

the external organizations, management and evaluation of the event and 

competition. 

The results of that analysis, together with research of the literature, led 

us to create an application project, which was proven to be feasible and filled 

with social activities additional to the competition, thus promoting not only the 

physical activity, but also the interaction between participants. 

We conclude that every project comes from a concept that has to be 

planed and organized, in order to honor the creativity and anticipation that a 

manager should have. 

 

Keywords: SPORTS MANAGEMENT; PROJECTS; SPORTS EVENTS; 

EVENTS PLANNING; SPORTS AND SOCIETY. 
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Introdução 

 

Prescindir do desporto ou afrouxar na sua promoção e no cultivo 
do seu ideário equivale a empobrecer os cidadãos nas dimensões 
técnicas e motoras, éticas e estéticas, cívicas e morais, anímicas 

e volitivas; e a favorecer a proliferação do laxismo e relativismo, 
do individualismo e da indiferença. 

(Bento, 2012, p. 7) 

 

História do evento 

Os Jogos Médicos Nacionais (JMN) surgiram em 1984 com o objetivo de 

que, nos vários pontos do país, os médicos se preparassem para uma 

competição anual num convívio médico desportivo. A organização do evento 

era feita pela Revista Portuguesa de Medicina Desportiva, mas, de certa forma, 

era familiar, incluindo essencialmente o Presidente da Comissão Organizadora, 

a responsável pelo secretariado, sua irmã, e a responsável pelas atividades 

infantis, sua mulher. As outras pessoas que faziam parte do staff variavam ao 

longo dos anos. 

A primeira edição foi feita nas Açoteias, em Albufeira. Com pouca 

capacidade de marketing e de divulgação, inscreveram-se quase 300 médicos, 

distribuídos em núcleos de vários pontos do país: Porto, Guimarães, Viseu, 

Alentejo, etc. Logo no primeiro ano viu-se a impossibilidade de os JMN 

continuarem no mesmo local, pela quantidade de participantes e respetivos 

familiares. 

A partir da segunda edição, os Jogos Médicos Nacionais passaram a ser 

organizados no complexo turístico de Troia, na altura gerido pela Torralta. De 

ano para ano, viu-se o número de participantes a aumentar, com muita gente a 
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aderir espontaneamente ao evento. A experiência de cada indivíduo era o mais 

importante para divulgar o evento, quase como um passa-a-palavra. 

A evolução do evento era feita através da avaliação da edição anterior. 

Quando surgiam problemas logísticos, a organização reformulava o 

regulamento, para que o problema fosse resolvido. Logo nas primeiras edições 

viu-se que as melhores datas para o evento seriam os 5 dias antes da época 

de Páscoa, para dar a possibilidade às pessoas de passarem essa quadra com 

a família e também disponibilizar o espaço para turistas nesse fim de semana 

prolongado. 

A cada ano que passava, a organização deste evento tornava-se mais 

exigente, tendo no ano de 1992 englobado cerca de 3000 pessoas, incluindo 

quase 800 participantes, respetivas famílias e o staff. Havia ainda várias 

atividades fora da competição para que as pessoas se congregassem e 

criassem ali um espírito de família. 

A verdade é que os Jogos Médicos Nacionais conseguiram marcar 

fortemente a vida dos participantes e das suas famílias. A adesão ao desporto 

por parte dos pais levou os filhos a seguirem esse percurso. Para além disto, o 

convívio e as amizades criadas ficaram por muitos anos, mesmo depois de os 

JMN acabarem. Por outro lado, como em qualquer evento desportivo, a 

competição era feroz e motivo para muita gente treinar antes do evento, 

criando hábitos e vínculos fortes. 

Além da prática desportiva, todos os anos havia, no programa dos JMN, 

um Simpósio Médico. Este “congresso” era, para alguns médicos, uma forma 

de conseguirem dispensa de serviço, não utilizando assim as suas férias, e 

juntando o útil ao agradável. Para além desta função, o Simpósio Médico 

representava a presença de uma parte científica no evento, permitindo assim o 

apoio da Ordem dos Médicos e da indústria farmacêutica. 

A imagem do evento dependia muito do local onde era organizado. A 

partir do momento em que a Sonae comprou o complexo turístico em Troia, o 
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risco do evento aumentou consideravelmente. Houve uma incerteza instalada 

desde o princípio, relativamente à data de início das obras para a 

reestruturação de Troia, já prevista pela Sonae. Para além desta mudança, a 

indústria farmacêutica, principal patrocinadora do evento, passou a ser mais 

controlada e, consequentemente, mais conservadora. 

Na 22ª edição dos JMN, as obras já tinham começado em Troia, o que 

forçou a organização a alterar o local do evento para a Praia del Rey, em 

Óbidos. Apesar de continuarem os mesmos participantes, as mesmas equipas 

e as mesmas modalidades, houve uma alteração significativa no que toca às 

instalações, alterando as condições da competição. Para além do core do 

evento, o sentimento dos participantes em torno do evento deteriorou-se com 

esta alteração, levando ao abandono de vários participantes. 

A partir da 23ª edição, a organização decidiu que já não deveria 

continuar com os Jogos Médicos Nacionais, e vendeu a patente a uma 

empresa de eventos desportivos – a Xistarca. Apesar de a Revista Portuguesa 

de Medicina Desportiva ter tido o cuidado de passar todos os dados 

necessários e recursos que eram utilizados, a nova organização não respeitou 

os mesmo, mudando a organização e a imagem do evento. 

A adesão aos JMN foi diminuindo e, com a entrada numa época de crise 

económica, a Xistarca decidiu em 2013 que já não haveria o evento, 

extinguindo-o. Apesar desta decisão, a empresa continua com a patente, 

impedindo outros de organizarem os Jogos Médicos Nacionais e de utilizarem 

a sua base de dados. 

 

Candidatura ao evento - Motivação 

Só quem participou nos Jogos Médicos Nacionais ao longo dos anos 

sabe o sentimento que se cria e o convívio que é proporcionado em tão pouco 

espaço de tempo. Algumas pessoas só se viam e só se reuniam naquele 
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momento, criando uma expectativa ao longo do ano para o evento seguinte. 

Para além do convívio, como é óbvio, a competição também trazia desacatos; 

no entanto, estes ou eram resolvidos ou traziam ainda mais expectativa para o 

ano seguinte. 

Este era o momento durante o ano em que se juntava a comunidade 

médica da forma mais informal e relaxada possível, mas ainda assim interativa, 

proporcionando um convívio que nenhum outro evento conseguia. Estas 

características faziam dos JMN o momento mais apetecido de todo o ano, 

ainda mais do que “as férias no Algarve em Agosto”. Isto porque eram 5 dias 

repletos de atividades e de oportunidades de convívio que não eram possíveis 

no dia-a-dia. Tudo isto num complexo turístico onde toda a gente podia andar à 

vontade, e onde os pais podiam não se preocupar com os filhos, pois sabiam 

que eles estavam seguros e, acima de tudo, felizes. 

Eu, filha de médicos, como criança e adolescente durante as várias 

edições, passei por todas as fases. Desde que nasci (e mesmo quando ainda 

estava na barriga da minha mãe) estive presente nos Jogos Médicos 

Nacionais. Participei em todas as edições do evento em Troia até ao momento 

em que ele deixou de ser organizado. Isto fez com que o evento fosse parte 

ativa da minha vida, proporcionando muito do interesse que tenho hoje em dia 

no desporto. 

Quando era pequena juntava-me com os meus irmãos e amigos e 

brincávamos todos no parque infantil ou jogávamos minigolfe no campo que lá 

havia. Ao crescer, comecei a acompanhar mais a competição em que os meus 

pais participavam fazendo claque com outros, apoiando ferverosamente a 

equipa que eles integravam. Nessa altura participava mais ativamente nas 

atividades complementares, relembrando com saudade as tardes infantis, em 

que víamos os melhores filmes da Disney, tínhamos jogos tradicionais e 

recebíamos prémios e sacos-prenda com várias ofertas. Quando comecei a 

jogar voleibol aos 10 anos, comecei a participar ativamente na competição de 

voleibol juvenil, estando a jogar com e contra pessoas diferentes do habitual. 

Isto proporcionou um outro nível de participação no evento. A partir dos 12 
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anos, para além de andar à vontade por toda a zona turística durante o dia, 

juntava-me à noite com outras pessoas próximas da minha idade para 

convivermos, dançarmos na discoteca, jogarmos bowling, etc. A partir desta 

altura, a emoção para com o evento passava a ser muito maior, por causa das 

relações que eram criadas com pessoas com quem não estava no dia-a-dia. 

Nas últimas edições, com a organização da Xistarca, já havia muito menos 

participantes. Passou então o evento a ser uma oportunidade de passar tempo 

em família, em conjunto com os amigos dos meus pais e respetivos filhos. 

Considero que os Jogos Médicos Nacionais conseguiram marcar a 

minha vida de uma forma inigualável. Agora, como gestora e, em particular, da 

com especialização na área de gestão desportiva, faz todo o sentido que tente 

reproduzir aquilo que acontecia e que fez parte da minha vida e da de tantos 

outros. Muitos ex-participantes continuam a juntar-se e a praticar atividade 

física em conjunto, aguardando ferverosamente por que alguém recupere 

aquilo que era “nosso” e proporcione novamente um evento semelhante. Neste 

momento, e sabendo as pessoas que são capazes de me acompanhar neste 

projeto, quero aproveitar para aliar os conhecimentos recolhidos no meu 

percurso académico aos conhecimentos do evento no passado para 

compreender a viabilidade que um projeto destes terá e o que pode exigir. 

 

Formulação do problema – Finalidade, objetivo 

geral e objetivos específicos 

A finalidade desta investigação será analisar a viabilidade e planear as 

condições de um evento semelhante aos Jogos Médicos Nacionais para o ano 

de 2016 – fazer um projeto de candidatura. Para resolver este problema e 

sustentar a minha proposta, terá de ser feita uma análise tanto à literatura 

sobre eventos desportivos, como à organização do evento. Mais 

especificamente: 
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 Identificar o que um evento desportivo implica, na sua dimensão 

de evento e também de projeto, e estudar as principais fases da 

organização de um evento desportivo; 

 Analisar qual o papel de um gestor desportivo e como este pode 

ser incorporado na organização de um evento desportivo, no seu 

contexto operacional; 

 Refletir sobre como deve ser feita uma candidatura a um evento 

desportivo; 

 Identificar as oportunidades de negócio existentes através de um 

evento desportivo, pelo impacto que este tem, assim como 

estudar o impacto de um evento desportivo na sociedade e como 

este pode ser utilizado na promoção do desporto; 

 Estudar detalhadamente a forma como eram organizados os 

Jogos Médicos Nacionais no contacto com o público, no contexto 

organizacional, na interação com organizações externas, na 

gestão e avaliação do evento e na competição, através da análise 

de documentos organizativos e de uma entrevista ao Presidente 

da Comissão Organizadora; 

 Criar um dossier de candidatura através da conjugação dos 

conhecimentos adquiridos na investigação bibliográfica e 

documental. 
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1. Revisão da Literatura 

1.1. Projetos 

1.1.1. Definição de Projeto 

Um projeto existe para responder a uma necessidade, resolver um 

problema ou criar um benefício futuro (Heerkens, 2002). Este é temporário, por 

natureza, e único, na medida em que se o tentamos repetir, nunca terá o 

mesmo resultado. 

O projeto é iniciado com um objetivo definido, tendo de ser previamente 

determinados os custos que este poderá implicar, o tempo que durará e a 

qualidade expectável (Malta, 2008). Estes fatores exigem um conjunto de 

tarefas secundárias organizadas cronologicamente e hierarquicamente numa 

agenda de trabalho, culminando num fim principal (Heerkens, 2002). Sendo 

assim, consome e aplica recursos ao longo do seu tempo de vida, tendo 

sempre alguma incerteza e risco adjacente. 

 

1.1.2. A Gestão de Projetos 

No decorrer da vida, seja profissional ou pessoal, a gestão de projetos 

está presente no nosso quotidiano, mesmo que não nos apercebamos 

(Carvalho & Rabechini Jr., 2011). Desde uma simples remodelação à sala de 

estar até à obtenção de uma formação especial, todos os objetivos que 

tomamos na nossa vida para o futuro obrigam a um planeamento e à aplicação 

de conhecimentos para que esses se concretizem. 

Lewis (2007) considera que a gestão de um projeto é a aplicação de 

conhecimentos, capacidades, ferramentas e técnicas para que as atividades do 

projeto correspondam aos seus requisitos. Isto implica a criação de uma 
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estrutura organizacional em que todos trabalham para o mesmo fim (Heerkens, 

2002). 

Kerzner (2003) afirma que, para um objetivo específico, a gestão de 

projetos engloba o planeamento, a organização, a direção e o controlo dos 

recursos da organização para o concretizar. Por sua vez, Lewis (2007) inclui 

uma fase inicial de decisão e distingue 4 fases que considera necessárias para 

gerir um projeto. O momento inicial em que se define o objetivo e a equipa, e 

em que deve ser questionado se há capacidade e necessidade da existência 

deste projeto, é denominado de Iniciação. De seguida vem o Planeamento, 

onde devem ser feitas, com o máximo detalhe possível, as estratégias de 

execução, que englobam as tarefas a desempenhar, a sequência 

organizacional temporal óptima e as estimativas de tempo e recursos 

necessários. Após o planeamento do projeto, vem o momento de o pôr em 

acção: Execução, supervisão e controlo, sendo este um trabalho 

continuamente monitorizado pelo gestor, onde podem ser feitos ajustes ao 

plano inicial. O projeto termina no seu culminar, a Finalização. Esta última fase 

é o esforço final para juntar todas as componentes no produto final. 

Para Heerkens (2002), estas 4 fases podem ser subdivididas em 8 

passos: identificar o problema ou a oportunidade, escolher a melhor solução 

para o mesmo, definir tarefas e a necessidade de recursos, desenhar a agenda 

de trabalho e alocar recursos, preparar um orçamento, analisar o risco e 

estabelecer relações com stakeholders, manter controlo e comunicar durante a 

execução e, por último, conseguir finalizar com sucesso. 

Podemos então concluir que a gestão de projetos é utilizada como 

condutora de um projeto, com objetivos de âmbito, organização, qualidade, 

custo e tempo bem definidos. Para tal, é necessário, planear, organizar, 

implementar e controlar (Turner, 1993). 

Roldão (2005) diz-nos que o principal objetivo da gestão de um projeto é 

conseguir o melhor desempenho possível no output conseguido. Para tal, tanto 

o planeamento como a supervisão do projeto mostram-se essenciais para o 
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levar a cabo. Apesar disto, com a incerteza subjacente, terão de ser utilizadas 

estimativas e não valores exatos, o que pode levar a alterações ao longo do 

projeto (Heerkens, 2002). Desta forma vemos que será importante gerir o risco 

e os stakeholders subjacentes ao projeto, para minimizar as variações ao plano 

inicialmente estabelecido. 

 

1.1.2.1. Planeamento 

O planeamento é uma fase essencial da gestão de um projeto, pois é 

nesse momento que delineamos as diversas atividades necessárias, e 

subsequentes tarefas, para alcançar o produto final. Apesar de ser 

aconselhado este método denominado “do funil”, não deve haver medo de 

rever e reestruturar o que for necessário. 

Há vários passos que devem ser seguidos para planear um projeto. 

Inicialmente deve ser identificado o que tem de ser feito, ou seja, quais as 

tarefas, quem é responsável, os passos que a prossecução da tarefa terá de 

percorrer, os recursos necessários, o tempo de cada tarefa, o custo que ela 

implica e quais as expectativas subjacentes a ela. De seguida teremos de ver 

de uma forma global quanto tempo demorará a realização de todo o projeto e 

criar uma agenda de trabalho, desenvolvendo um diagrama relacional entre as 

tarefas. Isto implica que tenhamos de conhecer os recursos que temos e as 

suas limitações, bem como quais são os condicionamentos externos que 

podem influenciar os prazos estabelecidos. No final deve ser feito um 

orçamento, considerando que cada tarefa terá os seus custos (Lewis (2007); 

Heerkens (2002)). 
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1.1.2.2. Supervisão 

Depois do planeamento feito, à medida que o projeto é executado, deve 

haver uma supervisão constante por parte do gestor do projeto. Este vive numa 

constante incerteza, porque se encontra num contexto diferente com pessoas 

distintas que normalmente não trabalham em conjunto. O objetivo será 

conseguir que os membros do grupo trabalhem como uma máquina de trabalho 

bem oleada. Deve então ser apresentado e explicado desde o início o papel do 

líder, para não haver mal-entendidos no decorrer do processo (Heerkens, 

2002). 

Há alguns aspetos essenciais no que toca à liderança. A atitude e 

confiança transmitida aos colegas e o reconhecimento do trabalho são os mais 

importantes, aliados ao bom exemplo dado pelo próprio líder. Isto influencia 

diretamente a motivação dos colegas, ou seja, pode levar ou não a que o 

desempenho seja o desejado (Heerkens, 2002). 

No entanto, é complicado gerir os vários objetivos e as várias 

perspetivas que as diferentes pessoas têm sobre o projeto. É necessário 

conseguir uma mentalidade de grupo e não egoísta, mas também denotar a 

cada pessoa o que ela tem a ganhar pessoalmente com a prossecução do 

objetivo. Sendo assim, tem de haver uma comunicação aberta e honesta entre 

os membros da equipa e o líder deve reunir e analisar a informação para a 

tomada de decisões. Apesar desta comunicação aberta, o líder tem de 

desenvolver a capacidade de auto-avaliação e de melhoria contínua, pois os 

feedbacks de outros podem não ser fidedignos (Heerkens, 2002). 

No geral, o gestor de um projeto deve conseguir aglomerar as seguintes 

funções: formular métodos, planear, organizar, gerir pessoas, gerir relações, 

gerir tecnologia e implementar as decisões tomadas (Maximiniano, 2010). 
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1.1.2.3. Gestão do Risco e dos Stakeholders 

O risco está diretamente associado à incerteza e à extensividade com 

que certos acontecimentos são previstos ou à forma como é compreendida a 

natureza de uma situação. É necessário gerir o risco e não evitá-lo, pois se o 

gestor não estiver ciente do que possa correr mal, a equipa será apanhada 

desprevenida. Então, o risco deve ser gerido através da identificação das 

ameaças subjacentes, sua quantificação, determinação de quais podem ser 

prevenidas, e atuação com isso em mente, para diminuir o efeito das ameaças 

(Heerkens, 2002). 

Os stakeholders também têm de ser geridos. Todos os projetos estão 

inseridos numa rede de interfaces, sendo necessário conhecer os stakeholders 

para gerir ativamente as relações com os mesmos. O risco é cada vez maior, 

quanto menos conhecermos as pessoas com quem nos comprometemos. 

 

1.2. Eventos 

Da mesma forma que é necessário, na gestão de um projeto, segmentá-

lo em várias fases, também  a gestão dos eventos implica seguir passos 

fundamentais para cumprir os objetivos estabelecidos (Malta, 2008). Isto 

acontece, porque, na verdade, um evento é um projeto que se planeia e se põe 

em ação. 

Facilmente se extrapolam as ferramentas utilizadas na gestão de 

projetos para a gestão de eventos, apesar da especificidade do evento. Deste 

modo, o organizador de um evento deve também saber conceber, gerir e 

supervisionar um projeto (Barreau, 2001). 
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1.2.1. Conceito de Evento 

O evento é uma interação social que advém da necessidade de 

aumentar a rede de conhecimentos (Giacaglia, 2004). Este tem a capacidade 

de agrupar pessoas com quem a organização queira estreitar relações e 

divulgar e promover a sua imagem. 

 

Um evento pode ser definido como um acontecimento criado com uma 

finalidade específica de alterar a relação da organização com o seu público-

alvo, face às necessidades observadas (Simões, 1995). Mais especificamente, 

este será um acontecimento previamente planeado, com objetivos claramente 

definidos, cujos resultados possam ser qualificados e quantificados e possuam 

um perfil marcante (Poit, 2006). 

A forma de organizar qualquer tipo evento é semelhante, seja uma festa 

de anos de crianças ou um campeonato do mundo. Aquilo que os distingue é a 

complexidade e a exigência que cada um deles traduz (Brighenti et al., 2005)  . 

 

1.2.2. Tipos de Evento 

O evento pode ser social, cultural, filantrópico, religioso, político, 

empresarial, desportivo, entre outros, dependendo do seu objetivo. Segundo 

Poit (2006), há três dimensões de análise que podem ser utilizadas para 

melhor definir a tipologia de um evento desportivo: 

 Categoria: um evento pode ser meramente institucional ou 

promocional; 

 Áreas de interesse: um evento pode existir numa dimensão 

social, cultural, empresarial, turística, desportiva, etc.; 

 Tipos: convenções, congressos, conferências, feiras, etc. 
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Também Madeira et al. (2007) faz uma classificação dos eventos, 

dizendo que, no que toca a periodicidade, eles podem ser de oportunidade, 

únicos, esporádicos ou permanentes. 

 

1.2.3. Etapas da Gestão do Evento 

Este tópico não é consensual entre os autores. Os vários autores 

subdividem a gestão de um evento de forma diferente, com designações 

distintas. Contudo, na generalidade, todos utilizam 3 fases para distribuir as 

etapas que consideram mais importantes: pré, per e pós evento. 

Para Andrade (2002), o evento é gerido em 3 etapas: o planeamento, a 

realização e a avaliação. Já Brighenti et al. (2005) acrescentam uma fase 

preliminar, dividindo a gestão do evento em 4 fases: ideia/conceção (onde se 

inclui a candidatura), planeamento/organização, exploração/execução e 

encerramento/avaliação. Sanz (2003), por sua vez, faz uma divisão do evento 

em 7 fases: preliminar, apresentação da candidatura, conceção e formação da 

comissão organizadora, planificação, execução do programa, realização do 

evento e encerramento. 

Apesar do desacordo entre os autores sobre o número de fases ou a 

sua designação, é percetível que, para além da óbvia execução do evento, o 

planeamento e a avaliação são consideradas essenciais. 

 

1.3. Os Eventos no Desporto 

 

“O espetáculo desportivo e a sua comercialização (…) alteraram o 
equilíbrio de muitas das suas teses e interpretações e desfizeram 

mitos com os quais muitos anos convivem.” 

(Bento & Constantino, 2007) 
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Comparando o evento desportivo com outro tipo de eventos, há áreas 

comuns e semelhanças na forma como são organizados e geridos. Não 

obstante, a sua natureza associada à luta, à guerra, ao prazer e às emoções 

no geral traz características especiais e únicas à sua gestão e ao impacto que 

tem na comunidade (Nunes, 2006). Assim, podemos ver o evento desportivo 

como algo intangível, inseparável, variável e perdurável no tempo (Correia, 

2001). 

O evento desportivo é algo tão transversal que podemos considerá-lo 

um espetáculo, um produto e uma empresa (Barreau, 2001). Também a forma 

como o indivíduo se insere num evento desportivo faz dele algo único, pois 

quem participa nele pode ser organizador, atleta, treinador, patrocinador, 

espectador ou outro (Ferrand, 2001). Para além dos participantes, há outras 

condicionantes como o espaço temporal ou o espaço físico em que ele se 

insere, que podem ser determinantes no outcome do evento desportivo 

(Correia, 2001). 

A dimensão do evento desportivo e a forma como o mesmo é concebido 

define a base do seu enquadramento: mega evento, grande evento, pequeno 

evento ou micro evento. Esta designação advém da relevância e 

internacionalização da competição e também da duração do evento (Sarmento, 

2002). 

Acima de tudo, o desporto é visto como um meio de socialização 

(Constantino, 2006), conseguindo os eventos desportivos, desta forma, 

proporcionar uma aproximação da população que, noutra circunstância não se 

reuniria. Podemos tomar como exemplo os estádios de futebol, onde 

encontramos sentados lado a lado o médico ou o arquiteto com o reformado ou 

o estudante, nas mesmas condições e com o mesmo intuito. 
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1.3.1. O Papel do Gestor Desportivo 

 

“A dimensão atingida pelo evento desportivo no quotidiano da 
sociedade actual, tem justificado o crescimento exponencial da 
sua complexidade e dos meios necessários à sua produção, o 

que acabou por forçar não só às organizações desportivas 
tradicionais como as empresas públicas e privadas criadas para o 
efeito, a um nível de especificidade e “expertise” cada vez maior, 

capaz de encontrar as melhores soluções para as dificuldades 
que esta atividade passou a exigir.” 

(Sarmento, 2010, p. 14) 

 

O gestor, num evento desportivo, é visto como o responsável do projeto 

todo, tendo como principais funções controlar e distribuir responsabilidades e 

tarefas, gerir os recursos físicos existentes, interagir ativamente com os 

stakeholders e, principalmente, planear e controlar o evento tendo em conta os 

critérios de tempo, custo e qualidade. 

Pedro et al. (2005) consideram que há quatro campos fundamentais na 

área da gestão dos eventos: o planeamento do evento, o planeamento do 

marketing, os patrocínios do evento e a avaliação do evento. Isto implica que o 

gestor tem de se preocupar maioritariamente com o planeamento a fazer e os 

esforços pré-evento, mas não descurar do contexto em que está inserido e dos 

stakeholders envolvidos. 

 

1.3.1.1. Planeamento 

Tal como na gestão de projetos e de eventos, também na gestão de 

eventos desportivos o planeamento toma um papel fundamental, pois gerir é 

prever (Barreau, 2001). Na gestão de um evento desportivo o gestor vê-se 

forçado a subdividi-lo em fases de um modo distinto a outros eventos, por 

causa da aleatoriedade do desfecho do evento. Tem de haver uma eficácia 
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muito grande no pré-evento, não só para captar a atenção do público-alvo em 

torno do momento principal (o evento), mas também para que a realidade 

corresponda a essas expectativas criadas. Se o momento onde se concentram 

todas as atenções não estiver munido de todas as componentes de apoio à 

competição, a experiência dos participantes e do público é influenciada. 

Tal como a primeira fase (pré-evento) está interligada à segunda 

(evento), vemos que a terceira surge como consequência das anteriores: o 

pós-evento (Sarmento, 2010). Queremos que o evento perdure na memória do 

público-alvo, a partir de iniciativas posteriores ao evento. Isto será não só para 

manter o interesse ativo relativamente à atividade, mas também para incentivar 

à participação numa reedição. 

No caso dos eventos desportivos, o seu planeamento tem de ser feito 

enquadrado com o contexto operacional em que ele se vai inserir. 

 

1.3.1.2. Contexto operacional 

Segundo Sarmento (2010), a coordenação de um evento desportivo 

deve ser dividida em 5 departamentos: Financeiro, Jurídico, Operacional, 

Logístico e de Marketing (Figura I). Estes devem ter uma gestão interativa entre 

eles e estar ligados a um outro departamento autónomo: Gestão do Risco. O 

risco é inerente a qualquer evento e impossível de anular, portanto há que geri-

lo de modo a antecipar o que possa correr fora do previsto, para minimizar o 

impacto no evento. 
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Figura I – Esquema de coordenação de um evento desportivo (Sarmento, 2010) 

 

O departamento financeiro deverá existir para que haja uma exigência 

relativamente ao cumprimento do orçamento previamente estabelecido. O 

departamento jurídico será necessário para fazer respeitar a legislação no que 

toca aos espetáculos desportivos, à contratação laboral e a contratos de 

aquisição/aluguer de bens. O departamento logístico é algo transversal ao 

evento, servindo para providenciar meios para os fins desejados, seja para as 

tarefas administrativas mais básicas ou para avarias em momentos cruciais. O 

marketing de um evento é uma das componentes chave para o seu sucesso. 

Sem este, por um lado, não se chega ao público-alvo e por outro, não há 

angariação de fundos a possíveis patrocinadores. Por estes motivos, o 

departamento de marketing tem de existir. O departamento das operações é 

aquele que responde às necessidades básicas dos intervenientes no evento: 

transporte, alojamento, alimentação, acreditação, segurança, cerimónias 
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protocolares, primeiros socorros, hospitalidade, manutenção das instalações e 

equipamentos, gestão dos RH e competição (Sarmento, 2010). 

 

1.3.2. O Negócio nos Eventos Desportivos 

 

“O evento esportivo é dinâmico e molda-se às características 
econômicas, políticas e sociais as quais se insere, pode ser 

usado como meio ou como fim e nos dias atuais é tido como uma 
ferramenta que faz a ligação entre uma empresa e o mercado, 

ratificando vínculos e gerindo outros novos” 

(Tranchitella, 2013, p. 13) 

 

1.3.2.1. Impacto do Evento Desportivo 

De acordo com Allen et al. (2002), os eventos têm impacto ao nível 

social, cultural, físico, ambiental, político, turístico e económico. Desta forma, 

cabe ao gestor conseguir que o impacto nestas esferas seja positivo. 

O evento desportivo é único pela imprevisibilidade do seu desfecho. São 

o espírito competitivo e a paixão pela atividade que trazem complexidade ao 

evento e incentivam o público-alvo a seguir o evento até ao resultado final 

(Sarmento, 2010). O consumidor tem um papel fundamental neste tipo de 

evento, pois é a sua experiência individual e a sua subjetividade que 

determinam o feedback do evento desportivo (Correia, 2001; Madeira et al., 

2007). 

Para além destes aspetos que fazem do evento desportivo único, há que 

referir também a notoriedade que quem organiza ou participa pode ganhar, e 

até mesmo o local onde ele se proporciona. Portanto, o evento desportivo 

acaba por ser gerador de capital para todos os setores nele inseridos 

(Embaixador, 2010). 
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1.3.2.2. Candidatura 

Sendo os eventos desportivos geradores de capital, pode ser necessário 

disputar com a concorrência para ter a oportunidade de o organizar (Correia, 

2001). Para tal, o gestor terá que elaborar um dossier de candidatura que seja 

ímpar na sua forma, superando expectativas e possibilitando situações únicas. 

Isto porque a candidatura ao evento desportivo acaba por ser uma competição 

política e económica para ganhar o direito à sua organização (Brighenti et al., 

2005) 

A candidatura a um evento desportivo deve conter os processos que 

implicam a organização do evento. De uma forma geral, terá de conter a 

missão, os objetivos, o público-alvo, o orçamento, o calendário e um estudo do 

mercado (Tranchitella, 2013). Deverá também ser consistente, coerente e dar 

especial atenção à sustentabilidade e ao ambiente. 

Monteiro (2001) diz-nos que o processo de candidatura a um evento 

desportivo deve ser apresentado através de 16 pontos: 

1. Caracterização da cidade/região candidata 

2. Aspetos Legais 

3. Formalidades alfandegárias e imigração 

4. Finanças (garantias de parceiros) 

5. Marketing (estratégias que salvaguardem os interessados) 

6. Programa do evento desportivo 

7. Organização desportiva (localização geográfica, instalações, 

recursos humanos e experiência) 

8. Programa desportivo (para cada modalidade que integra o 

programa) 
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9. Alojamento dos desportistas (localização, condições e 

alimentação) 

10. Serviços médicos e de saúde 

11. Segurança 

12. Alojamento de outros 

13. Transportes (Acessos, mapas e recursos necessários) 

14. Meios tecnológicos 

15. Media 

16. Cerimónias (abertura, entrega de prémios e encerramento) 

Por sua vez, Sarmento (2010) apresenta um diagrama (Figura II) em que 

propõe o desenvolvimento de um processo de candidatura que passa por 

vários pontos e pode levar à realização do evento ou, pelo contrário, à renúncia 

do mesmo. Isto implica que, antes da entrega do dossier de candidatura, a 

viabilidade da organização do evento deva ser estudada, de modo a que possa 

ser tomada uma decisão lógica (Veloso, 2007). 

Este esquema (Figura II) referencia-se àquela que Sarmento (2010) 

considera como a primeira etapa da gestão de um evento: Ideia. Esta engloba 

não só o confronto entre conhecimentos armazenados e informação obtida, 

mas também a conceptualização, esquematização e organização do evento, 

imaginando cenários possíveis, a partir de experiências anteriores. 
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Figura II – Diagrama do processo de candidatura de um evento desportivo apresentado 

por Sarmento (2010), adaptado de Macchioni (1999). 

 

A candidatura deve apresentar originalidade e soluções inovadoras, 

defendendo os seus pontos fortes, mas também referenciando quais as suas 

limitações e como a organização pretende ultrapassá-las (Sarmento, 2010). 

Devem estar expressos de forma clara e exaustiva os cenários possíveis para 
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cada operação organizativa, de modo a demonstrar a flexibilidade que a 

candidatura apresenta (Monteiro, 2001). 

 

1.3.3. O Evento Desportivo na Sociedade 

Nos eventos desportivos existe uma perspetiva social, tanto pelas 

pessoas que participam e assistem ao evento, como pela comunidade em que 

esse se insere. É do interesse da organização e da comunidade local que seja 

promovida a interacção social e que se induza o espírito da celebração (Chalip, 

2004). Isto acontece pela possibilidade de os eventos trazerem benefícios 

sociais, através do envolvimento da comunidade no evento (Chalip, 2006). 

 

“A gestão estratégica de eventos desportivos deve contemplar a 
dimensão do capital social e das redes de cooperação de modo a 

contribuir para a maximização de benefícios para a comunidade 
acolhedora dos eventos não só numa perspetiva de curto mas 

também de longo prazo”. 

 (Pereira et al., 2013, p.68) 

 

Chalip (2006) considera que, para maximizar os benefícios sociais do 

evento desportivo, é necessário promover a interação social e induzir o espírito 

de celebração, de modo a promover socialização, organizar atividades sociais 

paralelas ao evento, facilitar momentos informais de socialização, conceber 

eventos complementares e utilizar temas. Isto levará à intensificação da 

experiência, por ser diferente do habitual e ter este sentido de comunidade.  
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1.3.3.1. A Importância da Promoção do Desporto em 

Forma de Eventos 

Apesar da dimensão social ser tão importante, o evento desportivo não 

traz benefícios apenas para a comunidade local onde se insere, mas também 

para os seus participantes/espectadores e para a população em geral. 

Constantino (2006) diz-nos que a evolução desportiva de uma população 

depende diretamente da evolução físico-motora dos mais jovens. Podemos ver 

os Jogos Médicos Nacionais como fomentadores do desporto a este nível, pois 

sendo um evento para a família toda, os mais velhos incentivam os mais novos 

à prática desportiva e ao espírito competitivo. 

É do interesse dos órgãos políticos e culturais da sociedade que haja a 

promoção da atividade física (Constantino, 2006), tendo sido este o intuito 

inicial da organização dos Jogos Médicos Nacionais. Ao verem os seus 

próprios médicos a praticarem exercício físico, os utentes sentem que devem 

seguir o exemplo. Para além disto, os próprios médicos estarão mais propícios 

a prescrever a atividade física se a praticarem. Isto porque o desporto e a 

saúde estão interligados (Bento, 2013), pois sem um, o outro torna-se mais 

frágil.  

 

“Mobilizar para o desporto é acordar e envolver o país com uma 
causa social e cultural” 

(Bento & Constantino, 2007) 
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2. Metodologia 

 

2.1. Campo de estudo 

Para fazer o planeamento do evento em questão, foi necessário primeiro 

saber em que moldes é que ele era concebido. Tendo isto em consideração, foi 

feita uma análise qualitativa de vários dados recolhidos relativos à organização 

por parte da Revista Portuguesa de Medicina Desportiva, ou seja, até à 22ª 

edição dos Jogos Médicos Nacionais. 

De acordo com a história do evento, sabemos que foi com a organização 

deste organismo que ele prosperou, mesmo em alturas de crise. Posto isto, de 

forma a tentar ressuscitar o evento com sucesso, tornou-se fulcral obter 

informações de como ele era organizado e quais as suas características únicas 

que deixaram um legado para quem participava e sentia a cultura que se 

cultivava no evento. 

 

2.2. Tipo de pesquisa 

De acordo com Vergara (2006), percebemos que uma pesquisa, para 

maximizar o nosso conhecimento em relação a qualquer assunto, tem de 

conjugar de forma perfeita os fins a que se propõe com os meios utilizados. 

Neste caso, os meios utilizados foram vários documentos organizativos e uma 

entrevista, tendo estes sido entendidos como os mais relevantes para a 

finalidade que se pretendia, que era uma pesquisa exploratória e explicativa. 

Exploratória, na medida em que era necessário examinar os vários pontos de 

organização de eventos deste evento em específico e explicativa, de modo a 

clarificar as escolhas tomadas pela organização no decorrer das várias 

edições. 
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2.3. Recolha de dados 

2.3.1. Entrevista semiestruturada 

A entrevista é uma técnica de pesquisa qualitativa única, porque permite 

recolher informação não acessível por outros métodos, ao proporcionar uma 

compreensão da perspetiva individual dos sujeitos. Esta é a técnica mais 

indicada para quando os interesses da investigação estão bastante definidos e 

se pretende aceder à experiência subjetiva dos sujeitos, que era o caso. A 

entrevista desta investigação foi feita àquele que foi Presidente da Comissão 

Organizadora dos Jogos Médicos Nacionais durante as primeiras 22 edições, 

pessoa que lidava pessoalmente com todos os stakeholders intrínsecos à 

organização do evento e tinha mais experiência do evento que qualquer outra. 

Há três tipos de entrevista: estruturada, semiestruturada e não-

estruturada. Neste caso, foi utilizada a técnica de entrevista semiestruturada. 

Para tal, foi elaborado um guião de questões abertas, construído a partir dos 

objetivos da pesquisa, de modo a que, pelo menos esses conteúdos fossem 

abordados. No entanto, esta estrutura era flexível, na medida em que foi dada 

liberdade ao entrevistado para abordar outros tópicos que se mostraram 

relevantes para a investigação. A entrevista em questão foi conduzida 

pessoalmente pela própria investigadora. 

A interação com o entrevistado foi feita inicialmente no dia 7 de fevereiro 

de 2015, através de conversa telefónica de um familiar da entrevistadora, que 

conhecia o sujeito, apresentando de forma sucinta a proposta de entrevista. O 

sujeito demonstrou-se interessado e entusiasmado, pondo-se ao dispor da 

disponibilidade da entrevistadora. No dia 16 de fevereiro de 2015 a 

entrevistadora entrou em contacto com o sujeito, ficando calendarizada a 

entrevista para o dia seguinte na residência do entrevistado, às 14h30. A 

entrevistadora comprometeu-se a enviar o guião da entrevista nessa noite. 

Tanto o local como o horário foram designados pelo entrevistado, tendo em 
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conta também o tempo de deslocação da entrevistadora até ao local (três horas 

de viagem de ida e três horas de viagem de volta). 

A entrevista iniciou-se às 15h05 do dia 17 de fevereiro de 2015 e durou 

cerca de 3 horas e 2 minutos. Foram utilizados 3 gravadores em simultâneo 

durante toda a entrevista (Aplicação Voice Record para Ipad, gravador do 

Nokia C3 e gravador do Samsung Galaxy Young). Os gravadores foram 

colocados num ponto intermédio entre a entrevistadora e o entrevistado. O 

documento enviado na noite anterior à entrevista com o respetivo guião foi o 

seguinte: 

“Caro Dr. Manuel Martins, 

Como tive oportunidade de apresentar através de 
conversa telefónica, sou uma aluna do Mestrado em Gestão 
Desportiva da Faculdade de Desporto da Universidade do 
Porto. A dissertação que pretendo fazer é sobre o planeamento 
de um evento desportivo, nomeadamente os “antigos” Jogos 
Médicos Nacionais. 

Este trabalho, para além da já normal revisão da 
literatura sobre o assunto, tem também como objetivo 
estruturar o planeamento do evento ao máximo pormenor 
possível, para determinar assim a possibilidade da sua 
execução. Para tal e de modo a que eu me consiga aproximar 
ao máximo da realidade que era conseguida (e bem sucedida) 
na altura, estou a fazer uma recolha de dados para análise. 

No que toca à análise a ser feita, foram criados vários 
temas/categorias. Porém, de forma a não haver redundância e 
de focar no essencial, selecionei apenas alguns temas para a 
entrevista. Em relação à organização do evento, estruturei 17 
questões subdivididas por 4 temas. Na altura da entrevista 
existirão, certamente, outras questões intermédias, no decorrer 
da conversa, mas sempre dentro destes temas. As questões 
são as seguintes: 

Contacto com o público: 

1. Quais as responsabilidades do secretariado? 

2. Quando era feito o primeiro contacto com o público-alvo? 

3. Qual o prazo das inscrições? 
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4. Qual o valor das inscrições? 

5. Quais as atividades de lazer/convívio (fora da competição) 
mais bem-sucedidas? 

6. Qual a interacção com a comunidade local? 

Parceiros e patrocinadores: 

7. Como eram negociadas as autorizações das várias entidades 
(locais, desportivas e médicas)? 

8. Como era feita a negociação com hotéis e instalações 
desportivas principais e de reserva? 

9. Em que moldes eram adquiridos/alugados os materiais e 
equipamentos desportivos? 

10. Quais eram os argumentos utilizados/negociados com os 
patrocinadores? 

11. Qual o montante com que cada patrocinador entrava? 

Comissão organizadora: 

12. Quem eram os colaboradores/voluntários? 

13. Quais as condições dos colaboradores/voluntários (alojamento, 
transporte e alimentação)? 

14. Havia manual de procedimentos estabelecido para os 
colaboradores? 

15. De quem era a responsabilidade do Simpósio Médico? 

Gestão: 

16. Havia gestão do risco meteorológico? 

17. Era feita alguma avaliação ao evento?”  
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2.3.2. Documentos 

O corpus documental foi constituído por programas do evento que a 

própria investigadora tinha em sua posse de edições em que participou e por 

um boletim de inscrição que o entrevistado forneceu. Todos estes documentos 

refletiam diretamente o fenómeno e eram relativamente homogéneos. Depois 

deste levantamento do material suscetível a ser utilizado, criou-se um ponto de 

exaustividade, sendo analisados apenas os documentos de 10 anos (de 1990 a 

1999). 

A expectativa da utilização deste instrumento era recolher dados sobre a 

competição, a organização temporal do evento e os patrocinadores. 

Todos os documentos da organização do evento foram destruídos em 

2013 aquando da dissolução da sede da Revista Portuguesa de Medicina 

Desportiva, o que impossibilitou a recolha de mais dados. 

 

2.4. Análise dos dados 

A partir dos dados recolhidos, tanto dos documentos como da entrevista, 

procurou-se utilizar a análise temática (Braun, 2006) como técnica de análise 

de conteúdo. Para tal, o instrumento de suporte à organização e análise de 

dados utilizado foi o software de análise de dados qualitativos NVivo na sua 

versão 10 da QRS Internacional. 

A análise temática implica que, através da recolha de dados, os mesmo 

sejam divididos num conjunto de indicadores, para proceder à descrição 

objetiva, sistemática e até quantitativa. Esta codificação é constituída através 

de temas, conseguidos por um estudo estrutural. Os dados foram analisados 

através dos seguintes indicadores: 
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1. Organização do evento 

1.1. Contacto com o público 

1.1.1. Primeiro contacto com o público-alvo 

1.1.2. Atividades de lazer/convívio 

1.1.3. Inscrições 

1.1.3.1. Número de participantes 

1.1.3.2. Prazo das inscrições 

1.1.3.3. Valor das inscrições 

1.1.3.4. Outros prémios e ofertas 

1.1.4. Interação com a comunidade 

1.2. Comissão organizadora 

1.2.1. Responsabilidades do secretariado 

1.2.2. Colaboradores/Voluntários 

1.2.3. Simpósio Médico 

1.3. Gestão 

1.3.1. Avaliação do evento 

1.3.2. Gestão do risco 

1.4. Parceiros e patrocinadores 

1.4.1. Autorizações das várias entidades 

1.4.2. Comissão de Honra 

1.4.3. Equipamentos e materiais desportivos 
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1.4.4. Instalações desportivas e hoteleiras 

1.4.5. Patrocinadores 

1.4.5.1. Entidades patrocinadoras 

1.4.5.2. Negociação 

1.4.5.3. Montantes 

2. Modalidades 

2.1. Modalidades proporcionadas 

2.2. Participantes 

2.3. Escalões 

2.4. Número de jogos por equipa/atleta em cada modalidade 

2.5. Prémios 

2.6. Regras 

 

Neste caso, procurou-se evidenciar tanto a organização temporal e 

quantitativa que era feita, como as características que o evento implicava. Após 

esta análise, a codificação foi feita com o objetivo de: 

 Identificar e descrever o modo como se procedia a organização 

do evento, fazendo uma análise externa, para saber em que 

contexto é que a organização se vai inserir, e interna, de modo a 

fornecer bases à nova organização; 

 Explorar a sua futura implementação, através de um plano 

operacional com o máximo pormenor, incluindo as estratégias de 

execução. 
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3. Apresentação e Discussão dos Dados 

Recolhidos 

Os resultados conseguidos com a análise proposta foram subdivididos 

nos indicadores sugeridos, apresentando de forma simultânea e complementar 

tanto os dados recolhidos através da análise documental como os da análise à 

entrevista. Esta demonstrou ser a forma mais prática de apresentar os dados, 

na medida em que é mais sistemática e não dá espaço para uma eventual 

repetição de informação. 

Como proposto na metodologia, esta foi uma análise exploratória e 

explicativa. Portanto, os pontos seguintes serão compostos não só pela 

exposição e enumeração dos dados que se enquadram no tema, mas também 

pela importância que esses concediam ao evento e como o condicionavam. 

  

3.1. Organização do evento 

3.1.1. Contacto com o público 

3.1.1.1. Primeiro contacto com o público-alvo 

O secretariado dos Jogos Médicos Nacionais trabalhava todo o ano na 

sede da Revista Portuguesa de Medicina Desportiva. Contactavam com o 

público ao longo do ano, enviando a cada participante no seu dia de anos um 

postal de parabéns. No entanto, este momento de contacto não era 

aproveitado para publicitar a próxima edição, simplesmente para cultivar a 

cultura familiar que se pretendia com os JMN. 

Após o boletim de inscrições estar completo, o que dependia somente 

das negociações com os patrocinadores, esses boletins e cartazes publicitários 
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eram enviados por correio para todos aqueles que tinham ido aos JMN outrora 

e distribuídos por todos os centros de saúde e serviços de todos os hospitais. 

O timing para publicitar a edição seguinte era essencial, por haver uma 

característica neste evento que não havia noutros. Sendo o público-alvo 

profissionais da área da saúde, não só tinham de planear no início do ano as 

suas férias como qualquer trabalhador, mas também combinar urgências e os 

chamados “bancos”. Por este motivo, o primeiro contacto com o público-alvo 

teria de ser, mais tardar, em finais de dezembro, início de janeiro. 

 

3.1.1.2. Atividades de lazer/convívio 

A cada dia do evento havia várias atividades extracompetição, pontuais 

ou contínuas, proporcionadas pela organização: 

 Havia uma exposição de arte para todos os que quisessem 

participar, com prémios específicos para as obras mais votadas. 

 Eram organizadas visitas às ruínas de Troia-Romana em 

carruagens turísticas típicas de Troia. 

 Era proporcionado um espaço OTL para crianças durante o dia. 

 Durante alguns anos foi fornecido um serviço de baby-sitting. 

 Todas as noites havia atividades depois de jantar, incluindo noites 

temáticas, de música portuguesa, fado, anos 50, 60, 70 ou 80, 

música brasileira, cinema, concursos de dança, concursos de 

música, concursos de mister e miss, demonstrações de dança, 

espetáculos de magia e ventriloquia, etc. Numa das noites eram 

sorteados prémios como leitores de DVDs e de CDs. 

 Havia uma tarde infantil com jogos tradicionais, cinema infantil e 

prémios. A organização fazia sempre questão de apresentar os 
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filmes de desenhos animados mais recentes da Disney, tendo um 

acordo com uma produtora e distribuidora de cinema para alugar 

o filme. Havia uma sala de cinema própria em Troia, facilitando a 

exposição. Em relação aos prémios, iam desde as ofertas mais 

simbólicas, como um conjunto de legos, até a bicicletas de vários 

tamanhos. 

Para além destas atividades, os próprios participantes eram muito 

proativos, organizando jantares em grupo em restaurantes da zona e 

aproveitando os aspetos mais turísticos de Troia em conjunto. 

Este era um evento desportivo, mas com uma componente social muito 

forte, não só pelo convívio entre os participantes, mas também pela grande 

quantidade de acompanhantes. Sendo assim, era importante proporcionar 

atividades extracompetição para toda a família. 

 

3.1.1.3. Inscrições 

Em termos de inscrições, para questões estatísticas, eram apenas 

apresentadas as inscrições de médicos, farmacêuticos, médicos dentistas, 

médicos veterinários, fisioterapeutas, psicólogos clínicos e estudantes de 

último ano do curso das profissões referidas. Se estes traziam cônjuge, filhos 

ou amigos, também podiam inscrevê-los como acompanhantes, mas a sua 

inscrição nas modalidades era mais limitada, pela questão de serem jogos “dos 

médicos”. 

Os participantes poderiam inscrever-se em três modalidades individuais 

ou numa coletiva e duas individuais. Isto acontecia por uma questão de 

logística de calendário. Da mesma forma que havia um número máximo de 

equipas que se podiam inscrever em cada modalidade coletiva, e um número 

máximo de participantes por cada modalidade. Os JMN eram tão concorridos, 

mas num espaço de tempo tão curto, que tudo tinha de ser pensado de 
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antemão, pois não haveria oportunidade de calendarizar todas as modalidades 

sem conflituarem jogos. 

No que toca à inscrição propriamente dita, era enviado um boletim de 

inscrição para cada médico que já tivesse participado numa edição anterior 

para que o preenchesse. Este vinha já com um envelope auto endereçado, ou 

seja com o serviço de Resposta Sem Franquia (RSF), de modo a facilitar o 

trabalho ao público. Apesar de a inscrição ser antecipada, não era obrigatório 

pagar previamente a inscrição nem o alojamento, mas quem o fizesse, na 

chegada a Troia, podia ir diretamente para o quarto do hotel, com a acreditação 

feita diretamente no check-in. Quem não o fizesse, quando chegasse, tinha de 

ir ao secretariado pagar e fazer a acreditação. 

A dinâmica por detrás das inscrições neste evento demonstra que a 

organização teve de ir moldando as condições à medida que foi aprendendo 

com alguns erros, nomeadamente nos prazos de inscrição, nas “multas” de 

atraso, nas inscrições dos acompanhantes nas modalidades e na receção aos 

inscritos. Estas especificidades aliadas às ofertas aos inscritos são decisivas 

para compreender a singularidade do evento. Também o número de 

participantes foi determinante ao longo dos anos para a evolução e sucesso do 

evento. 

 

Número de participantes 

O número de participantes foi, desde o primeiro ano, impressionante, 

porque, sem grande esforço de marketing e de promoção, os JMN tinham um 

número bastante elevado de participantes, e, cada um, trazia consigo cerca de 

3 acompanhantes (cônjuge mais 2 filhos). 

Em termos de números propriamente ditos, os JMN começaram em 

1984 com cerca de 250 participantes, tendo este sido, naturalmente, o ano com 

menos participantes. Com o trabalho de passa-a-palavra e a boa experiência 

do primeiro ano, quando passaram para Troia, conseguiram mais do dobro 
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desses participantes. O número foi crescendo até que em 1992 estiveram 

cerca de 3000 pessoas em Troia para os Jogos Médicos Nacionais, das quais 

cerca de 800 eram participantes inscritos. Numa média conseguida dos 

participantes desde 1984 até 2004, os JMN tinham cerca de 570 participantes 

por ano. Isto significa que, considerando uma média de 3 acompanhantes por 

participante, os JMN juntavam cerca de 2250 pessoas em Troia todos os anos. 

 

Prazo das inscrições 

Em relação aos prazos das inscrições, estas podiam ser feitas até 15 a 

20 dias antes do início dos JMN, sem haver agravamento do preço. 

Excecionalmente, para quem não conseguisse inscrever-se antes, eram 

abertas algumas inscrições no local. Contudo, as pessoas tinham de se sujeitar 

às vagas nas modalidades, aos horários já pré-estabelecidos e a um 

agravamento no valor da inscrição. 

No que toca às modalidades coletivas, estas tinham um prazo mais 

curto, para haver um sorteio público (normalmente em Lisboa) da 

calendarização e das modalidades em sistema de poule antes dos JMN 

começarem. Para estes sorteios era convidado o delegado de cada equipa ou 

alguém que a fizesse representar, de modo garantir a imparcialidade do 

sorteio. 

Como já foi mencionado, havia um máximo de equipas/participantes por 

modalidades. Isto podia implicar que quem se inscrevesse mais tarde, mesmo 

que dentro do prazo estabelecido, corresse o risco de não se conseguir 

inscrever na modalidade que queria. 

 

 

 



38 
 

Valor das inscrições 

O valor das inscrições variava a cada ano. Este era muitas vezes 

atualizado pela taxa de inflação, que, neste período em Portugal, teve 

variações muito altas (Figura III). 

 

 

Figura III – Evolução da taxa de Inflação (eixo y) ao longo do período entre 1980 a 2014 

(eixo x) 

Fonte: INE, PORDATA 

 

Como preço de referência, podemos retirar os valores que constam no 

boletim de inscrição de 1998, que eram 14.000$ para os participantes e 6.500$ 

para os acompanhantes, o que, hoje em dia, seguindo a taxa de inflação, 

corresponderia a 102,50€ (Tabela I) e 47,60€ (Tabela II). 
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Tabela I – Evolução do preço de inscrição de um participante, segundo a taxa de 

inflação. 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 70,00 € 71,80 € 73,48 € 75,57 € 78,88 € 81,72 € 84,35 € 86,35 € 88,31 € 

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor 91,06 € 93,29 € 95,71 € 94,91 € 96,24 € 99,76 € 102,52 € 102,80 € 102,51 € 

 

Tabela II – Evolução do preço de inscrição de um acompanhante, segundo a taxa de 

inflação. 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 32,50 €  33,34 €  34,12 €  35,09 €  36,62 €  37,94 €  39,16 €  40,09 €  41,00 €  

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor 42,28 €  43,31 €  44,44 €  44,07 €  44,68 €  46,31 €  47,60 €   47,73 €  47,59 €  

 

Passados os prazos de inscrição, havia agravamentos a aplicar aos 

inscritos. Se a inscrição fosse feita antes dos JMN, mas depois de terminar o 

prazo, tinha um agravamento de 3.000$, e se fosse feita apenas na ocasião 

dos JMN, seria de 5.000$ (valores retirados de 1998). 

 

Outros prémios e ofertas 

A cada inscrito nos Jogos Médicos Nacionais era oferecida uma t-shirt, 

um saco desportivo e uma medalha comemorativa, alusivos à edição. Todos os 

inscritos tinham direito a um seguro contra acidentes pessoais da seguradora 

oficial dos JMN e recebiam as bebidas oficiais dos JMN, que eram distribuídas 

nas várias zonas de competição. 
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Na 20ª edição dos Jogos Médicos Nacionais foi sorteado um carro pelos 

inscritos, sem qualquer contrapartida adicional. Para participar, apenas tinham 

de colocar o seu nome na tômbola. Este foi um prémio fora do normal, mas 

eram distribuídos outros prémios de menor valor (leitores de DVDs, leitores de 

CDs, bicicletas, produtos de patrocinadores, uma semana de férias, etc.) nas 

noites sociais e nas tardes infantis. 

A partir de 1991 passou também a haver um troféu para melhor claque, 

incentivando os acompanhantes a tomar parte mais ativa na competição. 

 

3.1.1.4. Interação com a comunidade 

Os JMN surgiram com o intuito de conseguir que médicos por todo o 

país treinassem todo o ano e, com isso, incentivassem a população em geral a 

fazer exercício também. Num modelo perfeito, que acontecia com algumas 

equipas ou alguns indivíduos, os médicos treinariam durante o ano nas suas 

localidades, uma/duas vezes por semana, para se prepararem para o evento 

grande de competição, ganhando o gosto pelo exercício físico e demonstrando 

à população que era um hábito a criar. 

Vendo o evento de um modo histórico, houve um impacto na 

comunidade em 4 frentes. Em primeiro lugar, e diretamente, havia um impacto 

grande nos médicos que passaram a praticar exercício regularmente, para 

competir no evento. Em segundo lugar, houve uma influência direta nos filhos 

dos médicos que cresceram com o evento, ganhando apetência e vontade de 

praticar exercício físico, por verem os pais como modelos a seguir. Em terceiro 

lugar, o evento causava impacto na comunidade local de Setúbal, que teve a 

oportunidade de participar em várias edições da meia-maratona organizada 

nos JMN, mas aberta à população em geral. Em último lugar, concretizava-se o 

intuito inicial dos Jogos Médicos Nacionais, o impacto na população em geral, 

nos pacientes dos médicos que participavam; estes incentivavam direta e 
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indiretamente os utentes da sua zona de residência ou do seu local de 

trabalho, ao darem o exemplo e prescreverem o exercício físico. 

 

3.1.2. Comissão organizadora 

3.1.2.1. Responsabilidades do secretariado 

O secretariado, como já foi dito, trabalhava todo o ano, numa base pré, 

durante e pós evento. A sede da Revista Portuguesa de Medicina Desportiva, 

em Lisboa, era utilizada para o trabalho pré e pós evento. 

O secretariado era constituído pelo Presidente da Comissão 

Organizadora, Manuel Martins, pela sua irmã Ilda Martins como secretária, e 

por mais uma administrativa. Para além destes membros, um engenheiro e um 

informático estavam disponíveis para consultoria. 

Depois das férias de verão, começava o trabalho de sondar a indústria 

farmacêutica e angariar patrocinadores. Nessa altura, tinha também de ser 

revisto o regulamento, pelas lacunas encontradas na avaliação do ano anterior. 

No final do ano, o boletim de inscrição tinha de estar completo, com o 

regulamento e os patrocinadores definidos, para ser enviado. 

No início dos JMN eram definidas as responsabilidades de cada pessoa 

dentro do secretariado, sendo que nesta fase já havia mais membros do staff. 

Esta distribuição poderia ser, por exemplo, novas inscrições, atribuição de 

apartamentos, assuntos ligados às modalidades coletivas, assuntos ligados às 

modalidades individuais, etc. Cada pessoa tinha as suas responsabilidades, 

mas, em último caso, o presidente estava sempre ativo para resolver 

problemas de maior dimensão. 

Havia um manual de procedimentos que definia como se deveria 

proceder, quem era responsável pelo quê, etc. No entanto, este, junto com o 
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resto dos documentos, foi destruído aquando da desintegração da sede da 

Revista Portuguesa de Medicina Desportiva. 

Para além deste manual, havia uma comunicação constante dentro do 

secretariado, para que todos soubessem as suas responsabilidades dentro da 

organização e esclarecessem as suas tarefas. Durante os JMN eram feitos 

vários briefings de modo a fazer um ponto de situação para atualizar as tarefas 

de cada pessoa e esclarecer dúvidas. Havia também patamares de 

responsabilidade, sendo que, depois do presidente, quem estava responsável 

era a sua secretária. 

Apesar de haver vários colaboradores e escalões de responsabilidade, o 

facto de a organização em si ser familiar, fazia com que os problemas fossem 

resolvidos em conjunto e houvesse uma entreajuda entre os departamentos. 

Isto demonstrava uma preocupação e rapidez em resolver as situações que os 

participantes colocavam, apresentando coerência nas decisões tomadas. Este 

estilo de organização diferencia-se da de outros eventos desportivos, pela 

cumplicidade e preocupação que era demostrada aos participantes. 

 

3.1.2.2. Colaboradores/Voluntários 

O staff dos JMN era bastante variado, mas todos tinham as mesmas 

condições. Para além do secretariado e dos consultores, havia responsáveis 

por cada modalidade desportiva e um responsável pelas modalidades infantis, 

árbitros que eram reformados ou pessoas da indústria desportiva e pessoas 

que a organização achasse capazes de trabalhar no secretariado. Estes 

participavam nos JMN como staff com a contrapartida de alojamento e 

alimentação pagas para eles e eventuais amigos ou familiares que quisessem 

levar, para além de acesso a todas as atividades complementares 

proporcionadas nos JMN. Ou seja, apesar de não serem remunerados em 

dinheiro, eram-no em géneros e condições especiais, como por exemplo com a 

mesa VIP nas noites sociais. 
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Os árbitros eram contactados através do Delegado da Direção Geral dos 

Desportos da secção de Setúbal que estava no ato na altura. Normalmente 

eram jovens árbitros ou jogadores que tinham o curso de arbitragem que se 

ofereciam para ir. Eles iam, não só para ganhar experiência, mas também para 

poderem fazer “férias” com os amigos na zona turística de Troia. 

Apesar de nunca serem prometidas remunerações em numerário, todos 

os anos, no final dos JMN e das contas feitas, havia uma parte que era 

distribuída pelo staff, como forma de agradecimento e de incentivo para o ano 

seguinte. 

Para além do staff, eram também contratadas empresas com técnicos 

para modalidades específicas, como por exemplo o paintball. Este tipo de 

modalidades era contratado, não só por causa dos técnicos, mas também por 

causa das instalações e dos materiais que eram necessários. De qualquer 

forma, qualquer técnico que necessitasse de pernoitar ou de alguma refeição 

tinha essas despesas oferecidas. 

O staff de um evento pode determinar o seu sucesso ou insucesso. Se, 

por exemplo, os participantes colocassem um problema no secretariado e o 

mesmo não fosse resolvido ou fosse ignorado, porque a pessoa que lá está 

não queria saber ou não comunicava com outros, facilmente todos os 

participantes saberiam, dando uma má imagem à organização. Se, por 

exemplo, um árbitro fosse tendencioso e beneficiasse sempre a mesma equipa, 

ia haver uma indignação geral na modalidade e queixas à organização. Por 

estes motivos, a escolha dos colaboradores era essencial e os respetivos 

ajustes eram necessários nas alturas em que não corria tão bem. 
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3.1.2.3. Simpósio Médico 

O Simpósio Médico era um pequeno congresso composto por uma série 

de apresentações de médicos convidados para falar de vários aspetos da 

medicina, maioritariamente relativos à medicina desportiva. Este simpósio, 

apesar de interessante, existia maioritariamente para poder justificar a 

atividade científica aos patrocinadores da indústria farmacêutica e à Ordem dos 

Médicos, de modo a que os médicos participantes conseguissem dispensa de 

serviço. Por estes motivos, este congresso condicionava muito o evento 

desportivo, tornando-se fulcral. 

Na verdade, havia vários médicos que, utilizando o Simpósio Médico, 

conseguiam ter dispensa de serviço, sem ter de utilizar das suas próprias férias 

para ir para Troia participar nos JMN. Os médicos que eram convidados para 

fazer apresentações, além de terem estas condições, tinham direito a despesas 

pagas, ou seja, essencialmente, umas férias oferecidas. 

Para presidir o Simpósio Médico era sempre convidado o Diretor de 

Serviços de Medicina Desportiva, e o conselho científico era composto sempre 

pelo Presidente da Comissão Organizadora e por mais um ou dois consultores, 

que juntos escolhiam os temas a ser apresentados. Estes temas tentavam 

abranger áreas diferentes da medicina, para se justificar a inscrição de médicos 

de várias especialidades no mesmo congresso. 

 

3.1.3. Gestão 

3.1.3.1. Avaliação do evento 

Durante as várias edições dos Jogos Médicos Nacionais havia sempre 

pequenas alterações ao regulamento. Estas aconteciam normalmente por os 

participantes aproveitarem algumas “lacunas na lei”. Nestes casos, o 

regulamento era reformulado, para que os problemas que se viram acontecer 

no ano anterior fossem resolvidos, de forma a não voltarem a repetir-se. 
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Para além do cuidado referido acima, a organização, no final do evento, 

enviava uma carta (com um envelope RSF) com um inquérito de satisfação 

relativo aos JMN desse ano. Estes inquéritos, para além de perguntarem a 

satisfação quanto às modalidades em que os inscritos participaram, também 

mencionavam as atividades de lazer/convívio. Isto era importante, não só para 

haver abertura a alterações nas modalidades, mas também para saber quais 

as atividades que se deveriam repetir e aquelas que não tiveram tanto sucesso. 

Tanto nos boletins de inscrição como nos inquéritos de satisfação final 

havia algumas questões de carácter demográfico, como o género, a idade, a 

localidade, a especialidade, etc. Estes eram extremamente importantes para 

dar a informação aos patrocinadores ou potenciais patrocinadores da indústria 

farmacêutica sobre que tipo de profissionais da indústria da saúde é que eles 

podiam apoiar naquele evento. 

 

3.1.3.2. Gestão do risco 

Para além do planeamento do evento e do controlo através do 

regulamento, havia condições muito voláteis que influenciavam diretamente os 

JMN, mas que dificilmente eram controladas pela organização. A principal, e 

que criou muitas dificuldades em bastantes edições, foi a questão 

meteorológica, pois não havia instalações de reserva para as modalidades 

oferecidas. Outro problema surgiu quando o complexo turístico de Troia foi 

comprado pela Sonae, e esta empresa não assegurava que no ano seguinte os 

JMN pudessem ser feitos lá, como eventualmente deixaram de o ser por causa 

da reestruturação que foi feita. 

Para além destas, houve outras situações pontuais que puseram em 

risco o evento, como, por exemplo, num ano em que o S.L. Benfica queria ir 

para Troia nas férias da Páscoa para fazer estágio antes da meia-final da Liga 

dos Campeões. O clube não queria ninguém naquela zona nessa altura, que 

coincidia diretamente com os JMN, que estavam a semanas de acontecer. 
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Neste caso, foi necessário a organização fazer uma pressão muito grande ao 

complexo turístico, de modo a que não fosse desperdiçada toda a organização 

de um ano inteiro. 

Através da análise dos dados viu-se que a gestão de risco era pobre, na 

medida em que a maior parte dos problemas que surgiam num ano só 

conseguiam ser contornados no ano seguinte. Também era dificultada porque 

havia problemas estruturais, como os causados pela meteorologia, que não 

eram solucionados. 

 

3.1.4. Parceiros e patrocinadores 

3.1.4.1. Autorizações das várias entidades 

Sendo este um evento organizado por uma entidade privada com uma 

competição amadora, não eram necessárias autorizações por entidades 

governamentais ou federações. As negociações eram feitas diretamente com a 

Torralta e depois com a Sonae, para o aluguer do espaço do complexo 

turístico. 

No entanto, como já foi dito no ponto sobre o Simpósio Médico, era 

necessário o patrocínio e a autorização da Ordem dos Médicos para legalizar o 

congresso. Mais uma vez, esta era uma condicionante essencial do evento. 

 

3.1.4.2. Comissão de Honra 

Apesar de não ser necessária a autorização de muitas entidades, havia 

várias que, ao estarem associadas ao evento, lhe davam prestígio. Era feito um 

convite oficial às entidades consideradas notórias para o evento, que eram 

incluídas na comissão de honra assim que respondessem ao convite. Depois, 
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esta comissão era apresentada no programa do evento e convidada para a 

entrega de prémios. 

Sabendo que existe um protocolo para ordenar as entidades na 

comissão de honra, esta começava sempre pelo Presidente da República, 

seguido normalmente pelo Ministro da Saúde, pelo Secretário de Estado do 

Desporto (ou equivalente), pelo Presidente do Instituto do Desporto e pelo 

Governador Civil de Setúbal. Seguiam-se os Bastonários das Ordens das 

respetivas profissões que se podiam inscrever nos JMN, começando pelo 

Bastonário da Ordem dos Médicos, por ser a entidade mais relevante para o 

caso. No final estariam entidades como o Diretor de Serviços de Medicina 

Desportiva, o Presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Desportiva, o 

Presidente da Câmara Municipal de Grândola, o Representante do Instituto do 

Desporto em Setúbal, e poucos mais. 

Apesar de esta listagem passar despercebida a muitos, era importante 

para dar credibilidade e valor ao evento aos olhos de parceiros e 

patrocinadores. No entanto, sendo este um evento “dos médicos” podia haver 

organismos com quem estes não se identificassem em certo momento. Por 

exemplo, houve uma altura em que a Ministra da Saúde estava a tomar muitas 

posições contra os médicos, influenciando diretamente as suas condições de 

trabalho. Nesta altura, a organização foi contactada por alguns médicos 

dizendo que ressentiriam o facto de a Ministra estar na Comissão de Honra. A 

organização tomou a decisão de não a convidar nesse ano e quando 

confrontada, justificou-se dizendo que esta era uma organização privada, que 

não recebia fundos públicos para a sua organização e que, portanto, não era 

obrigada a convidar uma pessoa vista como hostil para o público-alvo. 
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3.1.4.3. Equipamentos e materiais desportivos 

Dependendo da modalidade, a organização sentia-se ou não na 

obrigação de fornecer o equipamento necessário para ser utilizado na 

competição. Temos o exemplo de modalidades individuais como o ténis de 

mesa, o futebol de mesa ou o snooker, cujos equipamentos e materiais 

estavam incluídos no acordo feito com o complexo turístico, não tendo a 

organização de suportar custos adicionais com elas. No entanto, como já 

mencionado, havia modalidades como o paintball, que, pela sua especificidade, 

tinha de ser fornecida em pacote, incluindo no serviço todos os materiais 

necessários. Outras modalidades, por poderem ser do interesse dos inscritos 

mesmo que estes não tivessem o material necessário, como o badmington, 

teriam de incluir os materiais a utilizar, que a organização poderia comprar ou 

alugar. 

Nas modalidades coletivas como o futebol de 5 ou o voleibol, eram as 

próprias equipas que se responsabilizavam por trazer as bolas para treinarem e 

eram obrigadas a ter uma bola oficial de jogo. Deste modo, a organização 

descartava-se desta responsabilidade, tendo só o árbitro de escolher qual a 

melhor bola de jogo entre as das duas equipas. 

A posição tomada pela organização neste aspeto influenciava o evento 

na medida em que, por um lado, não despendia de recursos para a compra de 

material e, por outro, não tinha a responsabilidade de cuidar e preservar o 

mesmo. 

 

3.1.4.4. Instalações desportivas e hoteleiras 

Todas as instalações, hoteleiras e desportivas, pertenciam ao complexo 

turístico e, portanto, eram negociadas em conjunto. Na altura, para todas as 

instalações, excluindo os courts de ténis, a Torralta, e mais tarde a Sonae, 

cobravam cerca de 1.500 contos por tudo, ou seja, cerca de 7.500€ na altura. 
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Se fizermos a mesma análise utilizada para os preços de inscrição, com base 

na taxa de inflação, concluímos pela Tabela III que hoje em dia este valor 

estaria perto dos 11.000€. 

 

Tabela III – Evolução do valor cobrado pelas instalações desportivas e hoteleiras, 

segundo a taxa de inflação. 

Ano 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Valor 
7 500,00 €  7 692,75 €  7 872,76 €  8 097,13 €  8 450,98 €  8 755,21 €  9 037,13 €  9 251,31 €  9 462,24 €  

Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Valor 
9 756,52 €  9 995,55 €  10 254,44 €  10 169,33 €  10 311,70 €  10 688,07 €  10 984,13 €  11 013,79 €  10 982,95 €  

 

A negociação dos alojamentos só podia ser feita diretamente pela 

organização, não havendo lugar para agências de viagens. Isto implicava que a 

organização tinha ao seu dispor “X” apartamentos para alugar a um preço mais 

favorável. A organização arrendava os apartamentos a um valor ligeiramente 

mais alto do que o complexo turístico lhes cobrava, mas, ainda assim, mais em 

conta do que se os inscritos alugassem diretamente ao complexo turístico. 

Desta forma, assegurava que todos os alojamentos eram tratados diretamente 

por eles, e também conseguia uma margem para fazer face a outro tipo de 

custos, como por exemplo o alojamento do staff. 

O poder negocial era muito importante para a organização e o 

Presidente da Comissão Organizadora sabia-lo. Assim sendo, enquanto que as 

agências de viagens pagavam o aluguer dos apartamentos a 90/180 dias, a 

organização dos JMN recebia a fatura todos os anos no final do evento e 

pagava o montante na sua totalidade. Era este o aspeto essencial que dava um 

poder negocial grande à organização. Então, no momento do pagamento, o 

Presidente da Comissão Organizadora reservava logo as datas para o ano 

seguinte, de modo a ficar salvaguardada a edição seguinte. 
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Para além desta mais-valia, que trazia poder negocial à organização, os 

JMN davam-se sempre até à 4ª feira antes da Páscoa. Isto trazia outra 

condição mais favorável, que era a negociação de preços mais baixos, pois a 

época alta era a quadra da Páscoa. Sendo assim, os JMN terminavam e os 

participantes iam embora antes de virem os outros turistas que enchiam os 

apartamentos a partir de 5ª feira. 

 

3.1.4.5. Patrocinadores 

O contacto com os patrocinadores começava em setembro e era feito 

pelo próprio Presidente da Comissão Organizadora. Este, como médico, diretor 

de serviço e professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, tinha 

conhecimentos e know-how dentro da indústria farmacêutica e era pessoa de 

interesse para esta indústria. Noutras indústrias, como a alimentar e a de 

seguros, seria como qualquer outro organizador de eventos. Porém, para 

muitos patrocinadores era importante a classe social que se juntava naquele 

evento, como por exemplo para a Mercedes-Benz, que patrocinou os JMN 

durante alguns anos. Esta empresa chegou a oferecer um carro smart para 

sorteio na vigésima edição, oferecendo test drives naquelas em que participou. 

Sem os patrocinadores, o evento não era possível, pelo menos não da 

forma como decorria. Isto fazia deles essenciais, tornando a negociação e 

consequentes montantes conseguidos um dos aspetos pré-evento mais 

importantes e condicionantes do resto do evento. A organização sentiu-o na 

altura da crise entre 1993 e 1995, tendo visto o número de patrocinadores e 

montantes de patrocínios a diminuir drasticamente. 
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 Entidades patrocinadoras 

Nos anos analisados, os JMN foram patrocinados a cada edição por 28 

a 35 entidades. Estes patrocinadores eram de várias indústrias: farmacêutica, 

da banca, desportiva, alimentar, cinematográfica, da moda, infantil, dos 

transportes, etc. Havia também patrocinadores que assumiam este papel por 

fazerem preços especiais em bens que eram oferecidos pela organização, 

como as t-shirts, os troféus e medalhas, os programas e cartazes, entre outros. 

 Negociação 

No que toca à indústria farmacêutica, a legislação foi-se alterando ao 

longo dos anos e reduzindo cada vez mais a sua capacidade de patrocínio. 

Esta indústria tinha uma negociação completamente diferente, sempre 

associada ao Simpósio. O grande interesse para esta indústria em patrocinar o 

evento era de, num espaço limitado e durante 5 dias, estarem reunidos alguns 

dos mais conceituados médicos de todas as especialidades e de todas as 

zonas do país. Isto implicava que, se uma empresa quisesse, por exemplo, 

lançar um fármaco novo, em vez de fazer uma tour pelo país com a sua equipa 

de vendas, podia abranger já uma grande parte do público-alvo num único só 

sítio. 

O boletim de inscrição e os cartazes que eram enviados inicialmente aos 

médicos e às instituições de medicina eram o ponto de partida de negociação 

com os patrocinadores. Para patrocinarem o evento, era obrigatório que estas 

entidades comprassem o espaço mínimo, que era uma barra no boletim e um 

espaço no cartaz. Este espaço, apesar de parecer irrisório, era na verdade um 

espaço de promoção muito valioso. Eram feitos 30 mil exemplares dos boletins 

de inscrição e cartazes suficientes para todos os centros de saúde e todos os 

serviços de todos os hospitais. Para além dos interessados em inscrever-se 

terem obrigatoriamente de ler esse boletim de inscrição com o regulamento, a 

marca dos patrocinadores estava afixada nas instituições médicas todas, 

atingindo assim não só os médicos, mas também os enfermeiros, auxiliares e, 

principalmente, utentes. 
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A partir deste patrocínio inicial, não havia uma tabela estabelecida, tudo 

era possível. A organização fazia uma lista de tudo o que poderia ser 

necessário e, dependendo do maior ou menor interesse dos patrocinadores, 

eles podiam aumentar ou não o seu patrocínio. 

Havia empresas interessadas em ter uma modalidade com o seu nome, 

negociando uma quantia maior. Isto podia implicar que todas as t-shirts do 

torneio tivessem esse patrocínio e o troféu também. Para além da óbvia 

exposição extra que isto trazia, os troféus ganhos muitas vezes eram expostos 

na instituição de saúde em que os participantes trabalhavam, tendo este 

também um papel publicitário. 

Outras empresas poderiam estar interessadas em patrocinar o Simpósio 

Médico, ficando o congresso com o seu nome. Havia empresas que queriam ir 

mais além, então tinham um espaço no secretariado para montar um expositor 

publicitário com a sua força de vendas. 

As tardes infantis também eram alvo de ofertas dos patrocinadores, 

como por exemplo da Lego. Nestas tardes, para além de ser projetado um 

filme, em parceria com uma empresa da indústria cinematográfica, eram 

também distribuídos sacos com lanches e brinquedos dos patrocinadores 

oficiais. 

O papel ativo dos patrocinadores no evento tomava-se na entrega de 

prémios das modalidades, onde um representante de cada patrocinador 

entregava um troféu. Para além deste momento, havia uma cerimónia pós-JMN 

onde eram reunidos os patrocinadores para um jantar de agradecimento e para 

a entrega do troféu “Colaboração” ao laboratório que mais se tivesse dedicado. 

Esta dedicação não consistia necessariamente na maior quantia dada, tendo 

em conta aquele que tivesse sido mais ativo e que prontamente tivesse estado 

disposto a desbloquear alguma situação que não conseguisse ser resolvida 

pela organização. 
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 Montantes 

O montante base, ou seja, a barra no boletim e o espaço no cartaz já 

mencionados, era na altura 150 contos, ou seja, cerca de 750€. Poderia haver 

exceções, como ocorria por exemplo com o fornecedor das t-shirts e dos sacos 

que só podia oferecer esses e a sua impressão, não tendo disponibilidade para 

mais. Esta oferta, apesar de ser em géneros, já era de um valor significativo, o 

que poderia dar-lhes direito à referida barra. 

O Simpósio Médico era algo que fazia parte ativa do evento e, portanto, 

o seu patrocínio implicava um montante de 350 contos, cerca de 1.750€. Este 

patrocínio, para além de dar o nome ao simpósio e aos seus programas, 

também dava a possibilidade ao patrocinador convidar um médico à sua 

escolha para fazer uma apresentação. 

O espaço do secretariado era bastante amplo, havendo espaço para 

vários expositores. Para garantir o pagamento do aluguer do espaço, a 

organização cobrava esse valor dividido por 10 expositores, e o resto dos 

expositores que quisessem estar lá eram lucro. 

 

3.2. Modalidades 

3.2.1. Modalidades proporcionadas 

Durante as várias edições foram proporcionadas muitas modalidades 

aos participantes. Houve algumas descontinuadas, como o windsurf ou o 

futebol de onze, pela fraca adesão, e outras que foram criadas por força do 

interesse dos participantes, como o futebol e voleibol juvenil, o futebol de mesa, 

o tiro com arco ou o snooker. As modalidades que prevaleceram ao longo dos 

anos foram o atletismo, o futebol de cinco, o golfe, a natação, a pesca 

desportiva, o ténis, o ténis de mesa, o tiro aos pratos, o voleibol e o xadrez. 
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Esta diversidade era caracterizante do evento, distinguindo-o de muitos 

outros organizados. Era importante para os participantes a variedade de 

modalidades em que se podiam inscrever, percorrendo quase todos os gostos. 

Por outro lado, havia modalidades muito específicas que acabavam por não 

captar interesse a muitos participantes, sendo depois descontinuadas. 

 

3.2.2. Participantes 

Havia algumas modalidades com maior aderência e outras com menor 

aderência, mas, como seria de esperar, eram as modalidades coletivas que 

tinham mais participantes todos os anos. Utilizando como exemplo, o futebol de 

cinco tinha uma média de 176 participantes por ano, nos anos analisados, e o 

voleibol 144, sendo 34 destes mulheres (Tabela IV). Das modalidades 

individuais, aquela com mais participantes era o ténis, com mais aderência dos 

participantes masculinos do que femininos. 

 

Tabela IV – Média de inscritos nas modalidades de futebol de cinco, voleibol e ténis de 

1990 a 1997. 

Modalidade / Género Futebol de Cinco Voleibol Ténis 

Masculino 176 110 81 

Feminino N/A 34 6 

 

A mentalidade instalada neste evento era revolucionária na altura, por 

incentivar as mulheres à atividade desportiva, algo que nos anos 1980 não era 

muito comum. O facto de haver desportos como o voleibol que eram mistos 

trazia características únicas à competição, valorizadas pelos participantes. 
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3.2.3. Escalões 

A única modalidade que sistematicamente teve escalões foi o ténis 

masculino, por ser uma modalidade individual com muitos participantes e para 

dividir os jogadores pela sua qualidade. Tinha 4 escalões: o A, o B, o C e o de 

veteranos, sendo o escalão A o de jogadores com melhor qualidade. Outras 

modalidades repartiram-se em divisões pelas mesmas razões, como o futebol 

de cinco e o voleibol. Quando surgiu o futebol juvenil em 1994 houve uma 

grande adesão, tendo de ser criadas 3 séries. 

Esta divisão incentivava mais os atletas e as equipas, por possibilitar 

uma competição mais renhida entre as partes e uma noção de continuidade de 

ano para ano, à medida que conseguiam subir de escalão e jogavam num ano 

para ter resultados no seguinte. Se o evento não fosse tão grande e não 

tivesse tantos participantes, isto já não se colocava, retirando algum interesse à 

competição por parte dos mais fortes. 

 

3.2.4. Número de jogos por equipa/atleta em 

cada modalidade 

Num evento como este, com tantos participantes e tão poucos dias, não 

há muita margem no calendário para cada equipa fazer um grande número de 

jogos. No entanto, as modalidades coletivas começavam a competição com 

uma ou várias séries de 4 ou 5 equipas a jogarem todos contra todos, para que 

houvesse oportunidade de que uma equipa, mesmo que não passasse à fase 

final, pudesse jogar bastantes jogos. Nas modalidades individuais era mais 

comum utilizar o sistema de poule, menos em modalidades como o atletismo 

ou a natação, que eram eventos únicos de competição. 

Mesmo que uma equipa ou um atleta fosse de longe o melhor na 

modalidade, tinha na mesma a possibilidade de fazer vários jogos até à fase 

final. Isto incentivava os participantes a envolverem-se mais na competição e 
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implicava que estivessem mais dias ativos, mantendo um nível alto de 

participação e competição no evento. Por estes motivos, estas opções tomadas 

por parte da organização eram importantes e influenciavam diretamente o 

evento. 

 

3.2.5. Prémios 

A organização fazia questão de que a montra de troféus fosse digna, 

com prestígio e bonita. Havia troféus de dois e três andares nas várias 

modalidades, mas os melhores eram sempre os de disciplina, para dar 

importância ao fair-play. 

Em quase todas as modalidades eram distribuídos mais troféus do que o 

pódio normal, sendo que no futebol de cinco e no voleibol eram premiadas as 

primeiras 8 equipas. Para além dos troféus, eram também distribuídas 

medalhas nas modalidades. 

A cerimónia de entrega de prémios juntava todos os participantes num 

momento de festa e de felicidade. Também os parceiros e patrocinadores 

faziam parte deste momento, ao entregar prémios das modalidades que 

patrocinavam. Depois de os JMN terminarem, era o momento de as pessoas 

levarem os prémios para casa; no caso das equipas, elegiam um membro que 

merecesse mais o troféu, ou, se fizessem parte do mesmo serviço, expunham-

no na unidade de saúde a que pertenciam. Isto era algo que influenciava 

diretamente o patrocinador da modalidade, porque se o troféu fosse exposto, 

significava que o seu nome ficaria ali gravado enquanto ele lá estivesse, 

funcionando como publicidade. Então, até os prémios, que parece algo tão 

simples, eram determinantes do evento e tinham essa importância acrescida. 
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3.2.6. Regras 

A pontuação era transversal a todas as modalidades que não fossem de 

apenas um evento de competição, consistindo em: 3 pontos por vitória, 2 

pontos por empate, 1 ponto por derrota e 0 pontos por falta de comparência. 

Esta pontuação existia para que as equipas ou os participantes cumprissem o 

calendário e os horários estabelecidos. No golfe a pontuação era feita de 

acordo com a modalidade que estava a ser jogada e na pesca desportiva era 

feita por cada grama de peixe com escamas conseguido. 

Em termos de regras de jogo, eram semelhantes às dos desportos 

profissionais, podendo haver alguma diminuição de tempo ou de sets, para não 

haver jogos muito longos. A diferença depois via-se nas particularidades de 

cada modalidade, como substituições ou tempo de intervalo, dependendo 

daquilo que se via necessário. 

Apesar de nos JMN os participantes darem muito valor ao convívio e à 

amizade, havia um sentimento muito forte de competição, o que levava, de vez 

em quando, à tentativa de desvirtuar o evento. Algumas equipas levaram 

acompanhantes que eram jogadores profissionais de futebol em equipas de 1ª 

e 2ª liga, houve empresas a patrocinar equipas dos JMN sem patrocinar os 

JMN, etc. Por causa destas situações, o regulamento tinha de ser atualizado 

sistematicamente e tiveram de ser postos vários entraves à inscrição de 

acompanhantes nas equipas e aos equipamentos utilizados pelos participantes, 

de modo a não se perder a verdade desportiva dos JMN. 
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4. Projeto de Candidatura 

O evento que a investigadora propõe planear é de pequena dimensão e 

para um nicho específico. Desta forma, não haverá lugar para um processo de 

recolha de candidaturas nem, em princípio, concorrência associada ao projeto. 

No entanto, confrontando a literatura com os resultados conseguidos, é 

possível compor um planeamento detalhado, semelhante a um dossier de 

candidatura a um grande evento. Desta forma, também será possível fazer 

uma a análise à viabilidade do projeto. Na generalidade da candidatura serão 

abordados os pontos essenciais mencionados por Sarmento (2010) e Monteiro 

(2001), adaptados à realidade do evento de pequena dimensão. 

 

4.1. Público-alvo 

Como apresentado nos resultados, eram aceites inscrições de médicos, 

farmacêuticos, médicos dentistas, médicos veterinários, fisioterapeutas, 

psicólogos clínicos e estudantes de último ano do curso das profissões 

referidas. Por uma questão de dar continuidade àquilo que era feito, o público-

alvo será o mesmo, ou seja, a maioria das profissões ligadas à saúde. 

Todos os anos eram apresentadas estatísticas sobre as especialidades 

dos médicos participantes, sendo que a maioria destes, correspondente à 

maioria em termos nacionais, era clínicos gerais. 

Caracterizando um pouco o público-alvo, sabemos que a classe médica 

pertence à classe média-alta (Morais, 22-12-2011). Esta estará num patamar 

financeiro onde não compra para sobreviver, utilizando também os seus 

rendimentos para atividades de lazer e cultura ("Classe média", 02-04-2015). 

Isto implica que crie uma posição, ao consumir para além do necessário. Com 

estas informações, compreendemos porque terão sido os JMN patrocinados 

durante vários anos por empresas como a Mercedes Benz e a Baviera. Estas 
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empresas não estavam interessadas nas especialidades dos médicos ou na 

profissão que cada um teria, como a indústria farmacêutica. Estas estavam ali 

para promover à classe média-alta bens que estes, mais facilmente do que 

outros, adquiririam. 

O público-alvo, como podemos concluir, é de interesse para empresas 

com um posicionamento de qualidade e notoriedade. Isto faz com que, no 

momento de angariar patrocínios, haja uma panóplia de entidades interessadas 

em estar presente no evento. No entanto, com esta oportunidade também vêm 

grandes responsabilidades, pois, apesar de o público-alvo abrir a possibilidade 

a muitas parcerias e patrocínios, este será um grupo de pessoas com 

expectativas altas no que toca a condições proporcionadas. Isto implica que 

uma má experiência possa influenciar as pessoas a não quererem voltar e, 

ainda pior, desincentivar outros a participarem. 

 

4.2. Concorrência 

Apesar de este ser um evento de organização particular e sem a 

necessidade obrigatória de envolvimento de outras entidades que o autorizem, 

existe ainda uma pequena possibilidade de a organização que detém a patente 

dos Jogos Médicos Nacionais decidir fazer uma nova edição. A última edição 

por eles organizada foi em 2012, e, apesar de não terem voltado a organizar o 

evento, não estão dispostos a disponibilizar os dados a outros para o fazer, o 

que pode significar que ainda estão interessados em reeditar os JMN. 

Posto isto, a única forma de garantir que não seremos ultrapassados 

será, a partir do momento em que se garanta a viabilidade do evento, fazer 

uma parceria com a Ordem dos Médicos, garantindo o seu apoio, e, logo de 

seguida, reservar junto das instalações as datas pretendidas. Assim, mesmo 

que os concorrentes decidam organizar o evento, já não terão as instalações 

disponíveis nas datas em que normalmente ocorria, nem o apoio da Ordem dos 

Médicos. 
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4.3. Estrutura organizacional, hierárquica e 

temporal do evento 

4.3.1. Ideia 

Através dos resultados conseguidos, chegamos à conclusão de que o 

evento não poderá ser denominado Jogos Médicos Nacionais. Neste momento, 

a patente está na posse da empresa que organizou as últimas edições dos 

JMN – a Xistarca. 

Deste modo, o evento, apesar de perder uma parte da sua dimensão 

para os ex-participantes, terá de ter outra designação. Podemos fazer várias 

associações semelhantes: 

 Jornadas Desportivas dos Médicos 

 Jogos dos Médicos de Portugal 

 Jogos Nacionais da Medicina 

 Olimpíadas dos Médicos Nacionais 

 Etc. 

De modo a salientar uma parte à qual era dada muita importância nas 

edições analisadas – “dos Médicos” – e dar ênfase à área desportiva em que o 

evento se insere, vamos escolher o nome Jornadas Desportivas dos Médicos. 

Apesar desta escolha, poderá haver lugar a alterações. 
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4.3.2. Local 

Os Jogos Médicos Nacionais, nos seus “anos dourados”, decorreram 

sempre em Troia. Esta região traz uma dimensão emocional aos ex-

participantes e, portanto, não faria sentido ser noutro local. 

Contudo, Troia sofreu alterações profundas, tendo modificado 

nomeadamente as instalações desportivas. No entanto, já com a organização a 

cargo da Xistarca, houve algumas edições nas novas instalações de Troia, 

mostrando abertura para essa possibilidade. Estão disponíveis dois campos de 

futebol de 5, dois courts de ténis, dois campos de basquetebol, uma piscina 

interior com pistas e um campo de golfe de 18 buracos. Os campos de voleibol 

eram montáveis e desmontáveis numa zona verde designada como “praça das 

quadras”, devendo voltar a ser feito do mesmo modo. 

Troia é uma península situada no Município de Grândola e pode ser 

acedida através de ferryboat pela marina de Setúbal ou de carro por Alcácer do 

Sal. Os ferryboats têm uma periodicidade aceitável para não causar muito 

transtorno no acesso à península. 

Em relação à gastronomia, aquela é uma zona maioritariamente de 

peixe, por ser praticamente toda cercada pelo Rio Sado ou pelo Oceano 

Atlântico. No entanto, deslocando-se cerca de 20 minutos ou meia hora para 

sul, encontram-se vários restaurantes conhecidos na Comporta como o Museu 

do Arroz ou a Dona Bia, onde predominam os pratos de carne. 

Sendo Troia uma zona turística, tem várias atrações: praias marítimas e 

fluviais com boas condições, visita a ruínas romanas, casino com espetáculos, 

entre outras. 
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4.3.3. Data, duração e ciclicidade 

Como apresentado nos resultados, desde as primeiras edições que foi 

decidido que a melhor altura para os JMN seria nos dias exatamente antes da 

Páscoa. No caso de 2016, esta altura será de 18 a 23 de Março. 

Consoante as condições apresentadas por parte do complexo turístico, 

podemos eventualmente encurtar o evento. No entanto, como a Páscoa é 

muito cedo, poderão ainda não estar reunidas as condições climatéricas ideais 

para as modalidades ao ar livre, sendo sempre mais vantajoso ter um 

calendário maior, para haver oportunidade de manobra. Há que ter em atenção 

também que a mudança de horário para a hora de verão só será no dia 27 de 

Março, o que implica que anoiteça por volta das 19h. Apesar de as instalações 

exteriores terem focos de luz, não será um ambiente muito propício à 

competição. 

Embora este projeto mencione apenas o ano de 2016, a intenção é 

tornar o evento anual, como o eram os Jogos Médicos Nacionais. Esta decisão 

vai depender de como correr a edição proposta e do compromisso tanto dos 

participantes, como dos parceiros. 

 

4.3.4. Organigrama 

Sarmento (2010) propõe uma divisão da comissão organizadora de um 

evento em 5 departamentos: Financeiro, Jurídico, Operacional, Logístico e de 

Marketing, havendo uma preocupação geral e que atravessa todos os 

departamentos, que é a Gestão de Risco. Por outro lado, o Dr. Manuel Martins, 

aquando da entrevista, mencionou que apenas 3 ou 4 pessoas trabalhavam 

durante o ano para o evento. Isso não implica que tenha havido lacunas nesta 

organização, simplesmente que a acumulação de tarefas foi mais pragmática, 

através de uma divisão que parece ser mais lógica para um evento pequeno 

como este. 
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Assumindo uma postura de interação constante entre os departamentos 

e interface entre os membros da organização, o organigrama (Figura IV) 

mostra-se mais delgado do que o proposto pela bibliografia. Exploremos um 

pouco quais as responsabilidades de cada departamento e as tarefas que terão 

de assumir: 

 

 

Figura IV – Organigrama de coordenação do evento. 

 

Coordenação do Evento 

Heerkens (2002) enfatiza o papel do líder como sendo alguém que tem 

de demonstrar atitude e transmitir confiança, criando uma mentalidade de 

grupo, mas denotando a importância que cada pessoa traz ao projeto e que o 

projeto lhe proporciona. 

No topo do organigrama proposto temos a coordenação do evento que, 

juntamente com os responsáveis dos departamentos, toma as decisões 

financeiras e preocupa-se com o risco adjacente. Isto implica que qualquer 

potencial problema de maior impacto ou qualquer alteração imprevista no 

Coordenação do Evento 

Departamento das 
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65 
 

orçamento devam ser discutidos entre responsáveis dos departamentos e o 

coordenador do evento, como acontecia na organização dos Jogos Médicos 

Nacionais por parte da Revista Portuguesa de Medicina Desportiva. 

 

Departamento das Entidades da Saúde 

Como o próprio nome indica, este será um departamento responsável 

pela interação com todas as entidades relacionadas com a saúde. Estas 

podem ser as empresas da indústria farmacêutica, as entidades responsáveis 

pelas profissões dos participantes (Ordem dos Médicos, Ordem dos Médicos 

Dentistas, Ordem dos Farmacêuticos, etc.) e outras entidades relacionadas. 

Após a entrevista com o antigo Presidente da Comissão Organizadora 

dos Jogos Médicos Nacionais de quando estes eram organizados pela Revista 

Portuguesa de Medicina Desportiva, ficou presente a necessidade de ser uma 

pessoa de interesse para a indústria farmacêutica a negociar os patrocínios. 

Isto implica que qualquer membro deste departamento deverá ser médico ou 

semelhante, de modo a que a organização maximize as suas hipóteses de 

angariação de fundos na indústria farmacêutica. Esta então será uma das 

responsabilidades do departamento. 

O apoio das Ordens dos Médicos, Médicos Dentistas e Farmacêuticos é 

essencial para organizar um evento cujos participantes são destas áreas, para 

além de legalizar o Simpósio Médico a organizar. Sendo assim, o contacto com 

estas entidades, e outras que se mostrem importantes na área da saúde, será 

da responsabilidade deste departamento. 

O departamento das entidades da saúde será responsável por 

supervisionar e organizar o Simpósio Médico. Terão de decidir quais as 

palestras a apresentar e distribuí-las temporalmente dentro do programa 

estabelecido. Convém que os temas dentro do Simpósio sejam abrangentes 

quanto às suas matérias, preferencialmente ligados à atividade física, de modo 
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a demonstrar aos participantes e à indústria farmacêutica a panóplia de áreas 

que se juntam no evento. 

Para além do trabalho pré e durante o evento já mencionado que este 

departamento terá em mãos, no pós-evento será responsável, eventualmente 

apoiado pelos outros departamentos, por fazer uma “gala de agradecimento” 

aos parceiros e patrocinadores do evento. Esta será uma oportunidade para 

fidelizar essas entidades para o ano seguinte e para apresentar as estatísticas 

relativas aos participantes do evento. 

 

Departamento das Operações 

Este departamento estará presente em várias vertentes, mas apenas no 

que estiver diretamente ligado aos participantes, excetuando a competição. 

Assim sendo, será da responsabilidade deste departamento, antes de tudo, 

reunir as necessidades de staff para o evento no que toca às atividades de 

secretariado e complementares à competição. 

A promoção e divulgação do evento, bem como a comunicação pré, per 

e pós evento com os participantes serão da responsabilidade deste 

departamento. Nesta área, certamente, haverá lugar para parcerias com 

empresas especializadas ou consultores de marketing e informáticos. 

Na promoção e divulgação será utilizada uma estratégia de contacto 

emocional, apelando desta forma ao sentimento que os ex-participantes tinham 

em relação aos Jogos Médicos Nacionais. A comunicação constante com os 

participantes será essencial para garantir o seu envolvimento no evento e 

também ter um feedback contínuo, de modo a ir ao encontro das suas 

espectativas. 

Para além das tarefas pré-evento referidas, o departamento das 

operações será responsável pelas inscrições dos participantes e 

acompanhantes no evento e seu alojamento. Aliado ao departamento 
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desportivo, estas inscrições já ditarão as modalidades nas quais os 

participantes estarão inscritos, dentro do regulamento estabelecido para tal. 

Para além do alojamento dos inscritos, este departamento também terá de 

assegurar o alojamento e alimentação necessários para todo o staff. 

No momento da receção aos participantes e acompanhantes, este 

departamento estará responsável pelo seu acolhimento e acreditação, bem 

como pelas inscrições de última hora e acertos necessários. Este momento é 

essencial para assegurar que tudo está pago por parte dos inscritos e rever as 

atividades e modalidades a que esses se propuseram. Para tal, será 

necessário existir previamente uma base de dados feita conjuntamente com o 

departamento desportivo. 

A comunicação não será o único acompanhamento aos inscritos durante 

o evento da responsabilidade deste departamento. Será também responsável 

pela hospitalidade e bem-estar dos inscritos, nomeadamente no que toca à 

segurança e à assistência médica. 

Tratando-se de um evento com muitos acompanhantes e onde os 

participantes partilham laços desde há muito, haverá lugar para diversas 

atividades complementares à competição, todas da responsabilidade do 

departamento das operações: 

 Sessões diárias matinais de hidroginástica: antes do início da 

competição de modalidades, na piscina interior ou exterior, 

dependendo das condições climatéricas (incluído na inscrição). 

 Aulas diárias de aeróbica: para toda a família, no final da 

competição de modalidades, num espaço aberto (incluído na 

inscrição). 

 Peddy-paper do dia do pai: um percurso com várias atividades 

para fazer em grupo (família) que proporcionará aos participantes 

conhecer a zona de Troia e divertir-se com um espírito 

competitivo e de grupo (incluído na inscrição). 
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 Jantar de abertura: jantar na noite de sábado num restaurante da 

zona com menu fixo, aproveitando para apresentar o staff e 

parceiros do evento. Pode haver um jogo em equipas (ex.: 

equipas por mesas) de perguntas de cultura geral ou relacionadas 

com desporto, para criar um espírito de grupo e competitivo 

(inscrição à parte). 

 Noite temática de domingo: nesta noite pode ser organizada uma 

sessão de bingo ou um campeonato de sueca nas instalações do 

hotel, para quem estiver interessado em participar. Será uma 

noite mais “caseira”, depois de um fim de semana cheio de 

atividades (incluído na inscrição). 

 Manhã infantil: manhã de segunda-feira com atividades para os 

mais novos (incluído na inscrição). 

 Jantar temático de segunda-feira: jantar organizado num 

restaurante da zona com menu fixo com stand-up comedy e 

atividades para as crianças (inscrição à parte). 

 Noite temática de terça-feira: sendo esta a última noite, pode ser 

proporcionada música ao vivo para dançar (incluído na inscrição). 

 Almoço de encerramento / Cerimónia de entrega de prémios: o 

almoço será feito num dos restaurantes dos hotéis. Durante o 

almoço são chamados os participantes para receberem os 

prémios, havendo um momento para agradecimento aos 

parceiros e patrocinadores. Esta ocasião pode ser aproveitada 

para distribuir inquéritos de satisfação aos participantes e reunir 

feedback para melhorias (inscrição à parte). 
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Departamento Desportivo 

Sendo o desporto a razão central de todo o evento, haverá um 

departamento dedicado somente aos aspetos relacionados com a competição, 

incluindo o seu regulamento. Mais uma vez, este departamento é que estará 

responsável pelas necessidades da competição em termos de recursos 

humanos (juízes, auxiliares, etc.). Tal como o departamento das entidades da 

saúde está responsável pelos seus parceiros e patrocinadores, este 

departamento estará responsável pelos parceiros não só na área desportiva e 

patrocinadores possíveis nessa área, mas também na área da 

alimentação/bebidas/suplementos. De entre os parceiros, é de salientar a 

necessidade de uma seguradora, pelo risco das atividades promovidas. 

As modalidades proporcionadas estarão dentro do leque apresentado 

nos resultados como aquelas que demonstraram mais participação ao longo 

dos anos analisados: atletismo, futebol de cinco, futebol de mesa, golfe, 

natação, snooker, ténis, ténis de mesa, voleibol e xadrez. Havendo agora 

novas instalações que incluem 2 campos de basquetebol, esta modalidade 

também será disponibilizada. Para além destas modalidades, que serão para 

os maiores de 18 anos, também haverá futebol e basquetebol juvenil, dividido 

por escalões com base nas inscrições feitas. 

São muitas as modalidades apresentadas. No entanto, se não houver 

interesse por parte dos inscritos nalgumas modalidades, o esquema pode ser 

adaptado. Isto pode acontecer, porque a calendarização será feita de acordo 

com as inscrições e não será já predefinida, possibilitando a flexibilidade 

necessária. 

É da responsabilidade deste departamento essa calendarização das 

modalidades, dentro dos horários designados para tal no programa. 

Modalidades como o futebol de mesa, snooker e xadrez podem ser 

calendarizadas para a noite, por serem modalidades indoor e de menor 

necessidade de equipamento desportivo por parte dos participantes. Sendo 

assim, considerando o atletismo, o golfe e a natação modalidades de 
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competição pontual, aquelas modalidades que irão ocupar o calendário ao 

longo dos dias serão o futebol de cinco, o ténis, o ténis de mesa, o voleibol, o 

basquetebol e as modalidades juvenis. 

Apesar de já terem sido enumeradas as instalações desportivas 

disponíveis no complexo turístico, é de salientar a possibilidade do mau tempo. 

Neste caso, e só numa situação extrema de impossibilidade da competição, em 

que se veja que realmente não será possível competir o dia inteiro, serão 

utilizadas instalações de reserva na área mais próxima. Esta utilização será 

mesmo em último caso porque, para além de desvirtuar a competição, as 

instalações mais próximas estão a cerca de 45 minutos e 45km do complexo. 

Neste caso também haverá transporte de reserva providenciado pela 

organização. Resta referir que as instalações desportivas principais e de 

reserva e o transporte necessário são da responsabilidade do departamento 

desportivo. 

Tendo este departamento todas as responsabilidades relacionadas com 

a competição, fará sentido que contactem diretamente com fornecedores de 

troféus e medalhas. Estes poderão ser maiores ou menores e mais ou menos 

elaborados dependendo do orçamento disponível. No entanto, se a intenção é 

tornar o evento anual, o primeiro ano poderá marcar uma tendência; ou seja, se 

no primeiro ano houver oportunidade de congratular os participantes com 

troféus de prestígio, a organização terá de manter essa opção nos anos 

seguintes. 
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4.3.5. Programa 

18 de março - sexta-feira 

18h – 24h: Receção e Acreditação 

19 de março - sábado 

00h – 09h: Receção e Acreditação 

9h00 – 10h30: Peddy paper do Dia do Pai / Oportunidade de treino nas 

instalações 

10h30 – 13h: Competição de modalidades 

13h – 14h30: Pausa para almoço 

14h30 – 18h30: Competição de modalidades 

18h30 – 20h00: Pausa 

20h00 – 23h00: Jantar de abertura 

20 de março - domingo 

9h00 – 13h00: Competição de modalidades 

13h – 14h30: Pausa para almoço 

14h30 – 18h30: Competição de modalidades 

18h30 – 21h30: Pausa 

21h30 – 23h30: Noite temática 

21 de março - segunda-feira 

9h00 – 13h00: Manhã infantil / Simpósio Médico 

13h – 14h30: Pausa para almoço 

14h30 – 18h30: Competição de modalidades 

18h30 – 20h00: Pausa 
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20h00 – 23h00: Jantar temático 

22 de março - terça-feira 

9h00 – 13h00: Competição de modalidades (apenas juvenis) / Simpósio Médico 

13h – 14h30: Pausa para almoço 

14h30 – 18h30: Competição de modalidades 

18h30 – 21h30: Pausa 

21h30 – 23h30: Noite temática 

 23 de março - quarta-feira 

9h00 – 12h00: Finais e 3º/4º de modalidades 

12h – 14h30: Almoço de encerramento / Cerimónia de entrega de prémios  

14h30 – 18h30: Simpósio Médico 

 

4.4. Plano Orçamental 

4.4.1. Dados previsionais 

 150 Participantes e 300 Acompanhantes (2 por participante) 

 100 Pessoas aderem às atividades complementares 

 50 Crianças participam nas atividades infantis 

 5 Dias de instalações 

 13 Modalidades 

 25 Membros do staff 
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4.4.2. Gastos 

4.4.2.1. Despesas variáveis 

 Alojamento staff (90€/noite/2 pessoas) 

 Alimentação staff (20€/dia/pessoa) 

 Transporte staff (20€/pessoa) 

 Alojamento inscritos (1 participante + 2 acompanhantes) 

(90€/quarto/noite) 

 Jantar de Abertura (17€/pessoa) 

 Manhã Infantil (10€/criança) 

 Jantar temático de segunda-feira (17€/pessoa) 

 Almoço de encerramento (25€/pessoa) 

 Aluguer das instalações principais (2.500€/dia) 

 Aluguer de instalações desportivas de reserva (100€/dia) 

 Transporte para as instalações de reserva (providenciado pela 

Câmara Municipal, através de parceria) 

 Troféus e medalhas (1º lugar – 85€; 2º, 3º e fair-play 6,95€; 

medalhas para todos 1,80€/participante) 

 

4.4.2.2. Despesas fixas 

 Material de escritório, informático e merchandising para o 

secretariado (1.500€) 

 Consultoria Marketing (500€) 

 Consultoria Informática (500€) 

 Instrutor de hidroginástica (parceria com um grupo da área do 

fitness) 
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 Instrutor de aeróbica (parceria com um grupo da área do 

fitness) 

 Peddy-paper (material para utilizar nas etapas): 100€ 

 Noite temática de terça-feira (300€ grupo de música ao vivo) 

 Gala de agradecimento (1.000€) 

 

4.4.3. Rendimentos 

4.4.3.1. Receitas variáveis 

 Inscrições participantes (75€/pessoa) 

 Inscrições acompanhantes (30€/pessoa) 

 Alojamento inscritos (1 participante + 2 acompanhantes) 

(100€/quarto/noite) 

 Jantar de Abertura (20€/pessoa) 

 Jantar temático de segunda-feira (20€/pessoa) 

 Almoço de encerramento (25€/pessoa) 

 

4.4.3.2. Receitas fixas 

 Patrocínio da indústria farmacêutica ao Simpósio (expositores, 

pastas, brindes, etc.) (5.000€ no total) 

 Patrocínio da indústria desportiva (em espécie/parcerias) 

 Patrocínio da indústria alimentar/bebidas/suplementos (1.500€ 

+ em espécie) 
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4.4.4. Tabela Resumo 

Tabela V – Tabela resumo do plano orçamental. 

 Unidade 
Custo 

unitário 
Gastos 

Preço 
unitário 

Rendimentos 

Alojamento staff 25*5 45,00 € 5.625 €   

Alimentação staff 25*5 20,00 € 2.500 €   

Transporte staff 25 20,00 € 500 €   

Alojamento inscritos (1 
participante + 2 

acompanhantes) 
150*5 90,00 € 67.500 € 100,00 € 75.000 € 

Jantar de Abertura 100 17,00 € 1.700 € 20,00 € 2.000 € 

Manhã Infantil 50 10,00 € 500 €   

Jantar temático de segunda-
feira 

100 17,00 € 1.700 € 20,00 € 2.000 € 

Almoço de encerramento 100 25,00 € 2.500 € 25,00 € 2.500 € 

Aluguer das instalações 
principais 

5 2.500,00 € 12.500 €   

Aluguer de instalações 
desportivas de reserva 

5 100,00 € 500 €   

Transporte para as instalações 
de reserva 

5 0 € 0 €   

Troféus 1º lugar 13 85,00 € 1.105 €   

Troféus 2º, 3º e fair-play 13*3 7,00 € 273 €   

Medalhas 150 1,80 € 270 €   

Material de escritório, 
informático e merchandising 

  1.500 €   

Consultoria Marketing   500 €   

Consultoria Informática   500 €   

Instrutor de hidroginástica   0 €   

Instrutor de aeróbica   0 €   

Peddy-paper   100 €   

Noite temática de terça-feira   300 €   

Gala de agradecimento   1.000 €   

Inscrições participantes 150   75,00 € 11.250 € 

Inscrições acompanhantes 300   30,00 € 9.000 € 

Patrocínio da indústria 
farmacêutica ao Simpósio 

    5.000 € 

Patrocínio da indústria 
desportiva 

    0 € 

Patrocínio da indústria 
alimentar/bebidas/suplementos 

    1.500 € 

Total   101.073 €  108.250 € 

 

Através da análise à Tabela V prevemos um lucro de 7.177€.  
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4.4.5. Análise ao orçamento 

Relativamente ao orçamento apresentado, começamos por verificar que 

o projeto parece viável, com uma estimativa de lucro. Vemos, no entanto, que 

foi escolhida uma visão mais conservadora e prudente. Por esse motivo, 

apesar de na apresentação dos resultados se ter visto que havia, em média, 

570 participantes por edição, e mesmo que na primeira edição estiveram mais 

do que 250 participantes, poderá haver algum ceticismo por parte dos ex-

participantes. Eles poderão estar céticos relativamente à capacidade da 

organização, pelas más experiências que tiveram com a organização do evento 

por parte da Xistarca. Por estas razões, o número de participantes foi previsto 

nos 150. 

Também os acompanhantes têm um valor ligeiramente diferente; era 

calculada uma média de 3 acompanhantes por cada participante. No entanto, a 

sociedade de hoje em dia tende para agregados familiares mais diminutos, 

portanto faz mais sentido diminuir o número previsto de acompanhantes, 

mesmo que depois se possam verificar mais. Mais uma vez, demonstra-se 

precaução neste orçamento. 

Podemos verificar que a maioria dos gastos e rendimentos associados 

ao projeto são variáveis, de acordo com o número de participantes e 

acompanhantes, de modo a aumentar ou diminuir a dimensão do evento. 

Também o número de dias poderá eventualmente ser alterado, se assim se 

justificar. Desta forma, a candidatura mostra-se flexível a eventualidades 

futuras. 

Os valores apresentados como custo unitário e preço unitário surgiram a 

partir de alguma reflexão. Por exemplo, o alojamento foi conseguido a partir da 

consulta à página Web do complexo turístico troiaresort. Aqui foi feita uma 

análise dos preços, considerando uma margem que a organização conseguiria 

fazer com este trabalho. O valor dos troféus e medalhas foi previsto através da 

página Web da empresa elitroféus. Já o aluguer das instalações principais 

adveio parcialmente da análise aos resultados apresentados. Apesar de se ter 
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analisado que, com a variação da inflação, hoje em dia o valor estaria perto dos 

11.000€, há que ter em atenção que o complexo turístico desde então sofreu 

alterações e tornou-se num local mais de luxo. Por essas razões, inflacionou-se 

um pouco mais o custo total das instalações. 

Por outro lado, apesar da análise aos preços de inscrição feita na 

apresentação de resultados, foi considerado que seria mais prudente praticar 

um valor mais baixo do que seria de esperar, de modo a incentivar os possíveis 

participantes. Noutra edição seguinte, se as condições se reunirem, poderá 

haver lugar a um aumento destes valores. O valor dos patrocínios também foi 

previsto consideravelmente abaixo daquele que era costume, por sabermos 

que a indústria farmacêutica não tem o mesmo comportamento que tinha na 

altura. 

 

4.5. Reflexão final ao projeto de candidatura 

Depois de apresentado o projeto, chega o momento de refletir um pouco 

sobre as escolhas tomadas e compreender a conjugação que foi feita entre a 

investigação bibliográfica e a documental. 

Relativamente ao público-alvo, à ideia principal, ao local, à data, duração 

e ciclicidade e ao programa, concluímos que o intuito é continuar com o 

trabalho que era feito pela organização da Revista Portuguesa de Medicina 

Desportiva nos Jogos Médicos Nacionais. Sem a análise feita ao evento e os 

dados recolhidos era impossível concretizar o projeto com tal detalhe, cuidado 

e entusiasmo. Detalhe, pelas especificidades, seja do público-alvo, do local ou 

das modalidades e regulamentos. Cuidado, pela possibilidade de prever 

números e poder criar uma expectativa mais controlada para o evento. 

Entusiasmo, por descobrir as potencialidades do projeto e estar a criar uma 

oportunidade de as aproveitar. 
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Não obstante, a análise ao estado da arte no que toca a projetos e 

eventos desportivos trouxe algumas novidades e também conselhos. Esse 

estudo ajudou a identificar o evento desportivo como um projeto, um negócio e 

uma plataforma social e também a refletir sobre o papel do gestor desportivo 

na interação das partes. 

A partir dos pressupostos recolhidos, e dado que este é um evento que 

tem 3 vertentes (Saúde, Lazer e Competição), o organigrama foi dividido 

exatamente dessa forma. Sendo assim, as tarefas de marketing, de recursos 

humanos, jurídicas, logísticas, entre outras mencionadas na bibliografia estão 

divididas pelos departamentos através da finalidade que estes tomam. 

O departamento das entidades da saúde tem um trabalho pré-evento 

essencial, que é o de trazer credibilidade, prestígio e fundos ao evento, pelos 

parceiros e patrocínios da área conseguidos. Esta tarefa será fundamental para 

o desfecho que o evento possa tomar. Dada a dimensão social do evento, o 

departamento das operações terá um papel fulcral no momento de avaliar o 

evento e abrir a possibilidade a uma próxima edição. O impacto social que o 

evento pretende é o de promover a socialização e criar oportunidades de 

convívio diferentes, tanto para as famílias como para os colegas de trabalho. 

Se isto for alcançado e houver um feedback positivo por parte dos 

participantes, há condições para reeditar o evento. 

Vemos que a importância incidida no departamento das entidades da 

saúde é no pré-evento; no caso do departamento das operações, este só terá 

frutos no pós-evento, pelo impacto que conseguirá deixar nos participantes. Por 

sua vez, o departamento desportivo focará muito na competição e no desporto, 

razão central pela qual o evento existe; deste modo, este departamento 

mostrar-se-á no momento do evento. 

Através da tabela resumo do plano orçamental, chegamos à conclusão 

de que será um projeto viável, repleto de atividades complementares à 

competição, promovendo não só a atividade física, como também a 

socialização.  
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5. Conclusão 

Qualquer projeto surge através de uma ideia ou conceito explorado; só a 

partir daí é que é possível saber a sua viabilidade e planear e organizar a forma 

como esse será executado. Esta ideia é transferível para todo o tipo de 

projetos, sejam eles perder 5 quilos ou organizar os Jogos Olímpicos. 

A partir do momento em que está criado o conceito de um projeto, tudo é 

possível. A forma de prever o seu sucesso e objetivar a sua estrutura é através 

do planeamento. O planeamento surge como a base a partir da qual a 

implementação do projeto pode ser feita, estando este mais ou menos restrito, 

dependendo das variáveis existentes e das possibilidades que daí advêm. No 

caso dos Jogos Olímpicos, há uma estrutura a partir da qual eles têm de ser 

organizados, sendo o resto fruto da própria criatividade; no caso de perder 

peso, podemos fazer uma dieta, ou fazer exercício físico, ou até dormir 24 

horas seguidas, a ver se resulta. 

A questão é que não há modelos fechados no que toca ao planeamento 

de um projeto. E no caso dos eventos desportivos, cada vez mais surgem 

formas novas e diferentes de os organizar, seja através de temáticas diferentes 

ou através das atividades complementares que estes englobam. A verdade é 

que, apesar de a base do evento estar no desporto, hoje em dia é vertente 

social que prevalece nos eventos desportivos. O próprio desporto, só por si, já 

privilegia socialização; dentro de um evento, a capacidade de impacto na 

sociedade cresce exponencialmente. 

Assim sendo, é a capacidade de antecipação do gestor que prevê o 

impacto possível do evento desportivo; e é também a forma como ele gere a 

interface entre a organização e os principais intervenientes do projeto que 

elevam o evento desportivo a um outro nível. Esta relação, aliada às 

competências básicas de liderança e a uma capacidade de adaptação e poder 

de iniciativa, fazem do gestor desportivo o que ele é (ou deve ser) hoje em dia. 
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