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RESUMO

O  presente  relatório  foi  elaborado  no  âmbito  do  Estágio 

profissionalizante,  com  vista  à  obtenção  do  grau  de  Mestre  em  Gestão 

desportiva pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP), 

sendo realizado nas Piscinas Municipais em Pataias.

Iniciou-se  como  forma  de  aprofundar  os  meus  conhecimentos 

relativamente à Gestão de Piscinas para prossecução da otimização relativa à 

sua sustentabilidade funcional, social e económica no tempo. 

A  gestão  desportiva,  nomeadamente  a  Gestão  de  Piscinas  Públicas, 

deve  seguir  sempre  uma  política  de  rigor  e  carece  de  um  conhecimento 

aprofundado em várias áreas, para poder incrementar a qualidade dos serviços 

prestados aumentando consequentemente os índices de satisfação dos seus 

utilizadores e  potenciando a sua ocupação.

Neste  relatório  serão  assim  analisadas  as  atividades  existentes  nas 

Piscinas, de acordo com a legislação em vigor , inseridas num contexto mais 

lato em que abordaremos os conceitos de desporto e a sua evolução e o papel 

fundamental de intervenção das  Autarquias no sentido de aproximar o cidadão 

dos espaços desporitvos, criados para melhorar a sua qualidade de vida, e a 

sua integração social pela via desportiva.

 

PALAVRAS  -  CHAVE:  PISCINAS,  DESPORTO,  AUTARQUIAS,   GESTÃO 

DESPORTIVA, INSTALAÇÕES.
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ABSTRACT

This report was written within the scope of the professional internship 

held  in  the  Municipal  Swimming  Pools  in  Pataias,  aiming  at  obtaining  the 

degree of Master of  Sports Management by University of  Porto (FADEUP)’s 

Faculty of Sport.

It  began  as  a  way  to  deepen  my  knowledge  regarding  the  Pools 

Management for continued optimization on the functional, social and economic 

sustainability over time.

Sports  management,  particularly  the management  of  public  swimming 

pools, should always follow a strict policy and needs a thorough knowledge in 

various areas in order to increase the quality of  the services provided, thus 

increasing the levels of satisfaction of its users and, ultimately, enhancing their 

occupation.

In the present report the existent activities in the swimming pools will be 

analyzed according to the current legislation, set in a broader context in which 

we will  approach the sports concepts and their evolution, as well as the role 

played  by  local  authorities  in  what  comes  to  bringing  the  citizens to  sports 

spaces,  designed to  improve  their  quality  of  life  and  their  social  integration 

through sports.

KEY  -  WORDS:  SWIMMING  POOLS,  SPORTS  AUTHORITIES,  SPORTS 
MANAGEMENT, FACILITIES.
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INTRODUÇÃO

Temos vindo a assistir nas últimas décadas a um crescimento, muitas 

vezes desajustado,  do numero de instalações desportivas em Portugal, para 

satisfazer  as  necessidades  de  um  cidadão  cada  vez  mais  exigente  e 

conhecedor.  Este  aumento  e  diversificação  da  oferta  desportiva  é 

consequência da elevação do nível de vida na Europa Ocidental.

A preocupação crescente com a saúde das populações será a razão 

principal  para esta proliferação de equipamentos,  no entanto Borges (2004) 

refere a existência de muitos outros fatores, alguns deles relacionados com 

rivalidades locais e falta de planeamento nacional, que motivam a construção 

de  instalações  concorrentes  entre  si,  contribuindo  para  sua  dificuldade  de 

rentabilização.

Esta  é a realidade de muitas piscinas existentes no nosso território, 

sendo que o interesse por atividades aquáticas e a procura das piscinas para a 

sua realização é cada vez mais acentuada, estando no topo das preferencias 

dos cidadãos, independentemente do sexo e da  sua faixa etária.

As realidades de utilização para a prática de atividades aquáticas nestas 

complexas  instalações  desportivas,  também  têm  vindo  a  alterar-se, 

constatando-se uma maior procura dos serviços relacionados com a saúde e o 

bem  estar,  em  detrimento  de  uma  prática  mais  competitiva.  O  espaço 

desportivo, como refere Constantino (1999), deixou de ser exclusivamente um 

espaço para a prática do Desporto para ser um local de conviviabilidade, de 

sociabilidade e de comunicação.

A observância e sequente adaptação às tendências sociais de prática 

desportiva são exigências de gestão fundamentais com que se deparam os 

gestores desportivos

Gradualmente,  tem-se  assistido  a  um  incremento  da  intervenção 

autárquica local no desporto, fator fundamental para perceber as carências e 

necessidades das populações, e ajuizar qual os melhor modelo de gestão dos 

equipamentos  atendendo  aos  seus  custos  de  funcionamento  e  adotar  as 

medidas de maior eficácia económica, social e desportiva.
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Nestes  contextos  de  democratização  desportiva,  em que  o  papel  de 

gestor de uma Piscina  Pública se torna cada vez mais abrangente e complexo, 

a  elaboração  deste  relatório  de  mestrado  tornou-se  numa  ferramenta  de 

aprendizagem que certamente me tornará, a diversos níveis, um melhor e mais 

eficiente gestor das Piscinas Municipais em Pataias, as quais tenho vindo a 

coordenar.

O  primeiro  capitulo  deste  relatório  faz  uma  abordagem  teórica  da 

literatura no que diz respeito ao Desporto,  à sua evolução e enquadramento 

legal, bem como á gestão desportiva e análise das piscinas.

O segundo capítulo faz uma descrição, mais contextual, a vários níveis 

de pertinência para este estudo, do Concelho de Alcobaça e da Freguesia de 

Pataias onde as Piscinas Municipais estão inseridas.

O terceiro capítulo descreve as instalações das Piscinas Municipais e  a 

sua funcionalidade.

O  quarto  capítulo  deste  relatório  descreve  a  minha  ação  como 

coordenador  geral  das  Piscinas  Municipais  em  Pataias,  nomeadamente 

abordando  os  objetivos,  estratégias  e  resultados  da  minha  gestão, 

apresentando no ultimo capítulo as conclusões verificadas.
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CAPÍTULO I -  ENQUADRAMENTO TEÓRICO OU REVISÃO DA 
LITERATURA (Macro Contexto)

1.  DESPORTO 

 

1.1. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO DESPORTO 

1.1.1. AS PRIMEIRAS CIVILIZAÇÕES

O aparecimento da actividade física coincide com o aparecimento do 

Homem, o  que é  demonstrado pelas  inúmeras descobertas  de  utensílios  e 

pinturas rupestres, algumas com mais de 30.000 anos. Na sua forma primitiva, 

o Homem tinha essencialmente duas grandes preocupações- atacar e não ser 

atacado. A sua luta constante pela existência no ambiente hostil que o rodeava 

aliada à imitação dos movimentos naturais que eram transmitidos de geração 

em geração, empregados para se defender, melhoraram os seus sentidos e as 

suas habilidades. Praticava assim um sem numero de exercícios naturais de 

um  género  de  Educação  Física  mais  ou  menos  espontânea  e  instintiva, 

baseada em ensaios e erros..

Na sua caractristica de nómada o Homem e a sua busca constante de 

alimentos faziam-no deslocar-se durante grandes distancias em terrenos por 

vezes bastante acidentados. 

Nas  suas  inúmeras  actividades  realizadas  de  forma  exaustiva  mas 

insconsciente, o Homem primitivo foi melhorando e aperfeiçoando a sua forma 

física, podendo assim ter um maior domínio sobre a natureza, aumentando a 

sua destreza e confiança na caça, na pesca, na luta corpo a corpo para vencer 

homens e animais ferozes.

No período paleolítico, embora com progresso lento, foi reformulando os 

seus instrumentos de pedra lascada e melhorando consequentemente a arte 

da  pesca  e  da  caça,  actividades  principais  da  sua  vida  quotidiana  como 

demonstram  inúmeras  imagens  gravadas  no  interior  de 
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cavernas,.Considerando a sua vida, existência e sobrevivência como um favor 

dos Deuses, as danças e rituais também eram praticados.

No  período  neolítico  o  Homem  alcançou  grandes  progressos 

relativamente  aos  seus  antepassados,  espalhando-se  por  todo  o  mundo, 

alcançando assim grandes distancias por via dos seus inventos de barcos e 

jangadas.

Com a evolução dos tempos o Homem Primitivo foi lutando, melhorando 

sempre o seu estado físico, para se impor como forma de demonstração de 

superioridade sobre os seus adversários. Pela experiencia que foi adquirindo, 

apercebeu-se  da  maior  importância  de  munir  os  seus  descendentes  de 

capacidades,  através de exercícios naturais  de  carácter  guerreiro,  que lhes 

permitissem ser mais fortes e destemidos.

As  civilizações  primitivas  foram evoluindo  em estágios  diferenciados. 

Enquanto na antiga civilização egípcia, já se cultivava a força física ,as longas 

marchas, lutas, corridas rápidas, a natação e canoagem, as lutas e equitação, 

várias  civilizações,  não  longe  do  mediterrâneo,  viviam  e  erravam  pelas 

planícies ainda no maior primitivismo.

1.1.2. Grécia Antiga

Com a civilização Grega o desporto aparece como forma consciente de 

poder ser utilizado para uma melhor formação do homem. O espírito combativo 

e  a  forte  rivalidade  entre  as  cidades  e  o  choque  das  classes  dentro  da 

civilização helénica, criaram uma primeira condição de uma humanidade bem 

treinada e musculada, virada para a acção. No entanto o mérito dos gregos foi 

terem sabido  impor  regras  nos  exercícios  e  nas  disputas  desportivas,  não 

entrando em excessos que poderiam originar  terríveis consequências.

Os artistas gregos escolhiam jovens atletas como modelos para as suas 

obras, e a sua nudez atlética e harmoniosa atraia os Gregos para os exercicios 

físicos  e  o  desenvolvimento  corporal.  Nas  suas  esculturas  os  artistas 

imortalizavam  os  vencedores  e  o  seu  calmo  e  perfeito  equilíbrio,  o  que 
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contrastava com os esforços violentos para alcançar a vitória, a “coroa”, que 

representava  a  força  física  e  moral  dos  vencedores.  Platão  (492-347  a.c.), 

fiósofo genial e mestre de Aristóteles alude ao desporto em diversas das suas 

obras, dando-lhe um significado equilibrador entre o corpo e o espírito. 

Referindo Gillet (1961), a influencia dos exercicios na civilização grega 

exerceu-se assim de duas formas: através da educação e da importância dada 

aos jogos e actividades atléticas na celebração das festas. Em atenas, dos 14 

aos 18 anos os jovens prosseguiam a sua educação na “palestra”, (de “Palé”, 

luta), que era um estabelecimento privado onde os jovens eram iniciados nas 

competições  desportivas,  na  agonística,  sobretudo  nas  especialidades  do 

atletismo e da luta,  as quais  eram realizadas sempre com o esforço de as 

tornar o mais exigentes possível.

Aos 18 anos , a continuidade da educação dos jovens atenienses era 

efectuada pelo Estado na efébia, instituição do estado, que garantia assim que 

os mesmos estariam condições morais de estar à altura de defender a Cidade 

e de poder assegurar a prosperidade do estado. Para tal construíram ginásios 

e outras estruturas que asseguravam todas as condições para esta educação. 

É  de  salientar  que  os  espartanos,  cuja  educação  era  integralmente 

assegurada pelo estado, eram unicamente preocupados com a valia dos seus 

combatentes, não associando assim à cultura física a cultura intelectual. Assim 

a  educação  física  em  Esparta  caracterizava-se  apenas  pela  sua  utilidade 

guerreira, e os adolescentes eram punidos violentamente com o objectivo de 

controlar  a  sua  resistência  moral  em  relação  ao  sofrimento.  Este  sistema 

educacional  caractrizado  pela  sua  brutalidade  e  dureza  foi  condenado  por 

Aristóteles(389-322 a.c.) , que se notabilizou pelos seus conceitos de beleza 

moral e prática dos exercicios físicos.

É assim incontestável  o esplendor  e  importância  que o desporto  e  a 

educação física atingiram na Grécia Antiga. Foi o desporto que conseguiu unir 

a Grécia periodicamente.

Os Jogos Olimpicos, expressão máxima dessa actividade, duraram, sem 

interrupção, mais de doze séculos, de 884 a.c.a 394 d.c., de quatro em quatro 

anos, na lua cheia seguinte ao solestício de verão. Os Jogos olímpicos eram 
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celebrados em Olímpia, cidade situada a oeste do Peloponeso, perto do monte 

Cronos.  Eram  disputados  em  honra  de  Zeus,  rei  dos  Deuses.  Este  cariz 

religioso  dos  jogos  originou  a  edificação  de  importantes  monumentos  em 

Olímpia, cujo mais notável era o templo de Zeus.

Para compreender  melhor  a  importância  que o desporto  alcançou na 

Grécia  Antiga,  destaca-se que,  durante os jogos estabelecia-se uma trégua 

olímpica, instaurada em 884 a.c.  pelos reis de Esparat, Pisa e Eida, ou seja, 

implicava a paragem de todos os conflitos bélicos desde uma semana antes do 

início dos jogos até uma semana despois da sua finalização. Na região não 

podiam  entrar  pessoas  armadas  e  todas  as  violações  desta  trégua  eram 

consideradas  ofensas  diretas  a  Zeus  epunidas  severamente.  Entre  outras 

regalias,  os  vencedores  recebiam  pensões  vitalícias,  ficavam  isentos  de 

qualquer imposto e eram celebrados em apoteose e coroados com um ramo de 

oliveira.

1.1.3. Roma

Os Romanos,  conquistadores  da  Grécia,  construíram  um  dos  mais 

poderosos impérios da história da Antiguidade. 

Apesar de herdarem dos Gregos a sua cultura, o encarar o desporto e 

as actividades físicas para os Romanos eram bastante diferentes dos conceitos 

que permaneceram na Grécia Antiga durante vários séculos. Para a Grécia o 

desporto era, antes demais,  competição e rivalidade aliadas uma actividade 

corporal  que  primava  pela  estética,  força,  agilidade  e  inteligencia.  Pelo 

contrário a Roma clássica encarava o desporto apenas como um espectáculo 

com o propósito de proporcionar diversão para os antigos Imperadores, que 

não  tendo  preocupações  materiais,  amavam  o  extremo  luxo  e  procuravam 

assim novas formas de entretenimento e exibição.

A actividade corporal era apreciada apenas pelo poder e superioridade 

que poderia proporcionar às legiões. Assim, em Roma, certas actividades e 

jogos como os combates de gladiadores e lutas com feras tiveram extrema 

popularidade e aglutinaram a população Romana, que procurava uma exibição 
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de crueldade e selvajaria,  em detrimento de outros desportos e actividades 

físicas mais clássicas como o atletismo e os lançamentos.

Esta  degradação  dos  costumes  do  Império  Romano  implicaram  o 

desaparecimento  gradual  do  idealismo  grego  e  consequentemente  o 

desprestígio  das  olimpíadas.  Exemplo  desta  situação  eram  as  corridas  de 

carro, que entusiasmavam a nobreza, nas quais eram permitidos aos inscritos 

delegarem poderes a atletas profissionais, os Aurigas, para disputarem as suas 

corridas  a  troco  de  avultadas  recompensas  e  ouro.  A  este  deturpar  do 

idealismo Grego em que o atleta recebia pelos seus feitos uma coroa de folhas 

de  oliveira,  deu lugar  uma especialização em que o  profissionalismo era  a 

palavra de ordem.

Segundo Oliveira & Moreira (2008), existem três períodos distintos para 

melhor compreensão do encarar das actividades físicas pelos Romanos: 

- Um primeiro período, no tempo da monarquia, em que o exercício físico tinha 

como principal razão a preparação militar e não a preocupação estética dos 

Gregos; 

-  Um  segundo  período,  no  tempo  dos  cônsules  e  do  início  das  grandes 

conquistas,  ainda  se  acentuou  mais  a  tendência  guerreira,  em  que  as 

caratristicas do exercício físico militar tinha tendências sanguinárias. Os jovens, 

á  semelhança  do  que  era  praticado  pelos  espartanos,  degladiavam-se 

diariamente nos exercicios de cariz militar;

- Um terceiro período, tempo do império, de glória e decadência, as práticas 

desportivas  anteriores  foram  gradualmente  desaparecendo  dando  lugar  a 

espetaculos cruéis e sanguinários como os combates de gladiadores, os quais, 

de entre os jogos praticados, eram os que mais entusiasmavam o povo . Este 

entusiasmo pelos combates eram fruto da mentalidade Romana, contrária a 

que o  estado seja  fundamental  na  educação das crianças (como praticada 

pelos Gregos) e orientada para a prática guerreira com o objectivo de conquista 

global.

Os Romanos, inspirados pela herança dos Jogos gregos, tentaram criar 

os seus, entre outros, os Jogos Augustus (realizados anualmente) e os Jogos 

Capitolinos (realizados de 5 em 5 anos),  embora sem o mesmo brilho dos 
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praticados pelos Gregos devido á mentalidade militar incutida pela educação 

do povo,  em que os mesmos se traduziam em momentos verdadeiramente 

dramáticos de terror e de medo.

Apesar  desta  cultura  irracional  de  educação  desportiva  os  artistas 

Romanos sempre se motivaram pelos exercicios e espectáculos desportivos. 

Além de variadíssimas obras de arte, Roma construiu fantásticas instalações 

desportivas, a saber: 

- O Circo com arquibancadas enormes era uma imitação do hipódromo grego, 

onde se desenrolavam as provas hípicas e as competições atléticas.  Ficou 

célebre  o  Circo  Máximo,  obra  começada  por  Julio  César  e  terminada  por 

Augusto  que  pela  sua  grandeza  foi  considerada  uma  das  maravilhas 

arquitectónicas  de  Roma,  podendo  albergar  entre  200.000  e  300.000 

expetadores.

- O Anfiteatro que era uma arena circular ou elíptica, sempre circundada por 

maravilhosa  arquitectura,  onde  se  desenrolavam  os  combates  entre 

gladiadores, de feras e vários sacrifícios, que consistiam em lançar às feras os 

cristãos  indefesos para gaudio  da multidão.  O mais célebre  dos anfiteatros 

Romanos foi o Coliseu

- O Estádio que era destinado às lutas atléticas. No campo de Marte havia um 

grandioso estádio.

1.1.4. Idade Média

Quando o imperador Teodósio, o grande, aboliu os Jogos Olimpicos, a 

civilização  Romana  já  estava  em  degradação.  A  opulência,  o  luxo  e  as 

facilidades  e  prazeres  que  eram  constantemenete  oferecidos  aos  seus 

guerreiros enfraqueceram a vontade dos mesmos em voltarem para as duras e 

longas disputas nos campos de batalha. Assim ordas de bárbaros invadiram 

Roma e fizeram desaparecer a grandeza e esplendor de um grande império, 

destruindo todas a s manifestações de cultura e consequentemenete o que 

ainda existia de atividades físicas já degeneradas pelas suas finalidades.
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O começo da Idade média nascia assim dum período conturbado diante 

de constantes ameaças dos povos bárbaros. O Cristianismo, crescente poder 

religioso,  teve  nesta época uma rápida propagação por  ser,  nesta altura,  o 

refúgio dos pobres e dos escravos. Pregavam uma religião que renunciava ao 

corpo para salvação da alma, em deterimento dos horrores dos circos e dos 

jogos  que  neles  se  praticavam  até  então.  Toda  esta  situação  tornou  a 

Educação física praticamente inexpressiva nesta época.

As Cruzadas originadas pela Igreja tinham cariz militar cuja base eram 

exercícios corporais para adequar as dificuldades sentidas pelos cavaleiros , 

classe nobre da sociedade feudal. Destes exercícios faziam parte a equitação, 

tiro  ao  alvo,  esgrima,  marchas  e  corridas,  que  compunham  as  Justas  e 

Torneios,  instituídas pelos cavaleiros em substituição dos jogos públicos da 

Grécia  e  de  Roma.  Os  “jograis”  iam  de  castelo  em  castelo,  cantando  as 

proezas dos cavaleiros e da sua defesa dos ideais da Igreja.

Na  educação predominava  a  destreza  da  equitação e  o  manejo  das 

armas,  com o  fim  único  de  “enobrecer  o  homem”.  As  crianças  praticavam 

inúmeros jogos ao ar livre como a corrida, os saltos, escaladas , natação, jogos 

de luta, entre outros. No entanto, os jogos e exercícios físicos não tinham nada 

a  ver  com  a  educação  escolar,  que  se  baseava  nos  princípios  e  espírito 

religiosos de instruir-se e trabalhar e não jogar.

Os Torneios  e as Justas são os grandes desportos  da  idade Média, 

sendo  praticados  intensamente  em  Itália,  Inglaterra,  França,  Alemanha  e 

Espanha. 

Os torneios estavam ligados ao feudalismo e às suas eternas disputas e 

ao gosto de guerrear e de manter a formar dos senhores feudais. Evoluíram e 

foram-se tornando gradualmente menos mortais,  desde o  Torneio Primitivo, 

que traduzia uma autentica guerra em escala reduzida, a qual atraía muitos 

espectadores, até ao Carrossel que surgiria no limiar do Renascimento e que 

consistia  em  combates  simulados  de  cavaleiros  que  arremetiam  contra 

manequins dispostos antecipadamente no local onde se efectuava o jogo.

Nos  séculos  XIV,  XV  e  XVI  as  Justas  são  inumeráveis,  porque 

constituíam  menos  dispêndio  que  os  torneios  e  tiravam  menos  vidas. 
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Consistiam numa  disputa  entre  dois  cavaleiros  a  cavalo  que  empunhavam 

pesadíssimas lanças de ferro as quais investiam um contra o outro procurando 

desmontá-lo  da  sua  montada.  Mais  tarde,  para  evitar  que  os  cavalos 

chocassem  foi  introduzida  uma  barreira  de  protecção  e  houve  várias 

modificações e aperfeiçoamentos ao nível das armaduras e lanças.

Apesar de haver pouco interesse pela cultura desportiva clássica foi na 

Idade  Média  que  a  nobreza  desportiva  apareceu  através  da  exaltação  do 

espírito desportivo do cavaleiro medieval e das caracteristicas bem definidas 

dos desportos em equipa.

1.1.5.Renascimento

Considera-se  o  Renascimento  como  um  movimento  de  revitalização 

cultural que se efectuou na Europa Ocidental nos séculos XV e XVI, em que se 

retomou  os  elementos  da  cultura  clássica  contra  a  opressões  e  limitações 

impostas  ao  espírito  na  Idade  Média.  Os  Humanistas  redescobrem  as 

civilizações gregas e Romana e rejubilam ante a cultura dessses povos.

Vários campos de conhecimento como a Filosofia, a literatura, as artes e 

ciências encontram no humanismo renascentista caminho pra se expandirem, 

dadndo a esta época um forte domínio cultural. São exemplos disso Petrarca 

na poesia; Miguel Angelo na pintua , escultura e arquitectura, rafael na pintura; 

Leonardo  da  Vinci  na  pintura  ,  escultura,  arquitectura  e  engenharia  entre 

outros.

Os  sistemas  de  educação  assimilaram  assim  a  aprendizagem  das 

instituições  Gregas  de  outrora  e  surgem,  por  esse  motivo,  o  Ginásio  na 

Alemanha, o Liceu em França e a Academia em Inglaterra.

Segundo Antón & Rodriguez (2008), o humanismo Renascentista pode 

ser baseado em caratristicas concretas que reflectem a evolução cultural que 

se traduzia na época, como sendo:

• O aparecimento de uma nova visão do ser humano e do mundo;

• O interesse pelas artes e pelas ciências;
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• A transformação do homem com atitude adaptada a um homem ativo;

• A tendência para o individualismo e independencia pessoal;

• O individuo como ser optimista e a sua preocupação pelo dever e pela 

ordem.

Com  o  Renascimento  surgem  grandes  percursores  no  campo 

educacional  que marcam o começo dos tempos modernos para a atividade 

física e desportiva. Destacamos alguns de grande importancia: 

• Vittorino da Feltre (1378-1446) – foi um homem que se inspirou na luta 

Greco-Romana para se dedicar inteiramente à sua escola denominada 

“La Giocosa de Montova”, e à Educação e Ginástica influenciadas pelos 

exercícios dos gregos de harmonização de corpo e espírito;

• Maffeo  Veggio  1407-1458)  -  foi  considerado  o  mais  importante 

pedagogo  da  sua  época.  Fomentava  o  exercicio  nas  crianças  para 

afastar a preguiça;

• François  Rabelais  (1483-1553) – Grande educador  Françês,  autor  da 

célebre  obra  “Gargantua”,  dando  grande  importância  aos  exercícios 

físicos intensos imaginados para o personagem da sua .escrita;

• Jerónimo  Mercuriale  (1530-1606)  –  Médico  Italiano  de  grande 

importância na época. O seu livro “De arte Gymnastica”, compilação de 

seis  livros,  apresenta  apreciações  originais  e  profundas  sobre  os 

exercícios físicos do ponto de vista da medicina e da saúde física;

• Miguel  Eyquem  de  Montaigne  (1533-1592)  –  Publicou  uma  obra  de 

grande interesse para a pedagogia denominada “Ensaios”;

• Francis Bacon (1561-1626) – Filósofo inglês que deu grande importância 

à assimilação dos alimentos na Educação Física;

• François Fénelon (1651-1751) – Publicou em 1687 um tratado sobre a 

Educação dos Jovens,  fumentando a utilização do jogo no ensino de 

forma a torna-lo mais atraente;

• F. Hoffmann (1666-1742) – Bastante importante, destaca-se a obra “ As 

sete regras da saúde”;
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• Jean  Jacques  Rosseau  (1712-1778)  –  nas  suas  obras  publicadas 

achava que a prática da educação física deveria ocorrer paralelamente 

com a educação intelentual e a boa alimentação;

• João  Frederico  Herbart  (1776-1841)  –  Nascido  na  Alemnaha  é 

considerado o verdadeiro fundador da pedagogia cientifica. Salientou as 

actividades físicas praticadas de uma maneira racional.

1.1.6. Era moderna/Contemporânea

“Aquilo  que,  hoje,  nos  apercebemos acerca  desta  actividade  que  se  

organiza à escala do Planeta, é que desporto é o produto final de um processo 

iniciado há muito tempo, em nossa opinião há alguns milénios, processo esse  

em plena evolução, provavelmente interminável, tal qual história sem fim, num 

perpétuo evoluir, em busca de novas ideias, novas sensações, novas práticas 

e  novas  dinâmicas  sociais  e,  em  consequência,  de  novos  projectos  de  

desenvolvimento humano.”

 (Pires, 2003, p.29)

A  evolução  do  desporto  é  sobretudo  consequência  da  evolução  da 

sociedade e do seu constante desenvolvimento, ou seja, a evolução desportiva 

acompanha e ladeia a evolução social

A perceção moderna que hoje temos do desporto, das suas estruturas, 

regras e finalidades, teve o seu surgimento na Europa, na segunda metade do 

século  XIX,  em  consonância  com  um  movimento  de  afirmação  capitalista 

designado de ”Revolução Industrial”,  que traduzia as mudanças históricas e 

económicas  que  se  desenrolaram em Inglaterra  com a  passagem de  uma 

sociedade  de  economia  de  cariz  tradicional  para  uma  sociedade 

economicamente industrializada, em que se assistia a uma mecanização do 

trabalho e à procura de uma excelência organizativa com vista à procura do 

rendimento e consequente sucesso.
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Como refere Constantino (1999), “O desporto moderno é por isso um 

produto social cuja génese está intimamente associada ao desenvolvimento da 

sociedade industrial”. 

A  revolução  industrial  marcou  assim  o  fim  da  assunção  da  prática 

desportiva  como  manifestações  de  carácter  religioso,  ou  de  preparação 

guerreira,  para  assumir  um  carater  de  competição,  de  superação,  ,  cujo 

principal objetivo seria o rendimento e a eficácia, na procura do recorde como 

fator decisivo.

O desporto, nesta altura, era simplesmente lido através de classificações 

e resultados e a sua organização apenas era estruturada na procura dos mais 

dotados, como é entendido por Constantino (1999), que retrata uma sociedade 

que premeia a eficácia , o rendimento e o progresso. Neste seguimento Costa 

(2002) refere que o culto do corpo no qual se alicerçava a prática do desporto 

na antiguidade deu lugar ao culto do progresso em que o corpo é visto como 

“máquina humana de rendimento desportivo”. Esta cultura desportiva, centrada 

na competição e no rendimento, como refere Constantino (1999), originou uma 

progressiva  internacionalização  das  competições  e  das  respectivas  práticas 

desportivas  e  reforçou-se  quando  o  desporto  passou  a  ser  utilizado  como 

afirmação  política  internacional  por  parte  do  movimento  comunista,  que 

procurava,  através  do  desporto,  uma  legimitização  e  superioridade  do  seu 

modelo face ao do Ocidente.

A  primeira  metade  do  séc.  XX  testemunhou  a  passagem  para  uma 

sociedade pós-industrial  traduzindo-se desportivamente na evolução do pela 

expansão internacional de variadas competições desportivas, como sendo os 

Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo.

Como  refere  Pires  (2003,  p.39),  esta  “globalização”  do  desporto 

alicerçada na evolução dos meios de comunicação e informação, permitiu que 

as  organizações  desportivas  “adquirissem capacidade  para  ligar  o  local  ao 

global, afectando deste modo a vida de milhões de pessoas”, em que os Jogos 

Olímpicos  serão  o  seu  máximo  expoente.  Devemos  referir,  neste  caso,  a 

importância de Pierre de Coubertein no Desporto, porque conseguiu, inspirado, 

entre  outros,  no  modelo  das  escola  públicas  britânicas  e  nas  experiencias 
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pedagógicas de Thomas Arnold,  recuperar o espírito Olímpico e realizar  os 

primeiros jogos Olímpicos da era Moderna ou pós-revolução Industrial, jogos 

esses realizados em Atenas em 1986. Coubertin sempre assumiu o desporto 

como  uma  poderosa  “arma”  de  apaziguamento  dos  conflitos  internacionais 

existentes.

Assim,  enquanto  o  principio  do  sec.  XX  se  caratrizou  por  uma 

internacionalização do fenómono desportivo,  a partir  da segunda metade do 

sec. XX, o desporto passou a ser assumido como um verdadeiro fenómeno 

social e um símbolo dos progressos e alterações sociais. O desporto começa 

assim a ser praticado por diferentes grupos etários e sociais e assiste-se a uma 

gradual generalização da sua prática, aliada à sua globalização. 

Como  refere  Marivoet  (2002),  o  aumento  dos  tempos  livres, 

consequência da revolução industrial contribuiu para uma grande procura da 

prática desportiva, tendo as melhorias registadas nas vias de comunicação e 

informação permitido  que regiões afastadas entre  si,  codificassem regras  e 

espaços semelhantes.  Assim, práticas físicas e desportivas passaram a ser 

efetuadas nas mesmas condições,  o  que tornou a  prática  desportiva  como 

tendo “um valor social e cultural próprio, independentemente da avaliação da  

sua dimensão competitiva” (Constantino, 1999, p.11).

Com a evolução das sociedades pós-industriais a mentalização de que o 

desporto tem como fim a competição e a forma de atingir um resultado, deixou 

de fazer sentido. Passou o desporto a ter em atenção as necessidades das 

pessoas,  de  melhorar  a  sua  qualidade  de  vida  através  da  sua  prática 

generalizada.

As  práticas  desportivas  passaram  a  ter  no  lazer  uma  crescente 

importância, como forma de contribuir para o bem estar físico e mental dos 

cidadãos  e  também uma  forma  de  devolver  o  Homem ao  contacto  com a 

Natureza  de  uma  sociedade  cada  vez  mais  industrializada  e  sedentária 

(Marivoet,  2002).  Segundo  Constantino  (1999),  a  “própria  sociedade  se 

desportivou”,  passando o desporto  a  surgir  como um direito  ao  alcance de 

todos e para todos.
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Surge  assim  o  conceito  do  “Desporto  para  todos”,  expressão 

extremamente feliz consagrada inicialmente pelo Concelho da Europa em 1975 

sob o título “Carta Europeia do Desporto para Todos”, permitindo aos cidadãos 

de exercerem o “seu direito de praticar desporto”.  Em 1992 em Rhodes os 

ministros Europeus responsáveis pelo desporto adoptariam, dentro dos limites 

das  suas  competencias  princípios  fundamentais  de  politicas  desportivas 

comuns, expostos na “Carta Europeia do Desporto”. Este movimento visava a 

generalização das práticas desportivas e da prossecução de políticas publicas 

de promoção desportiva junto das populações (Marivoet, 2002), como reflecte 

no  seu  primeiro  artigo  a  respectiva  carta  que  compromete  os  diferentes 

Governos  a  tomarem  as  medidas  necessárias  para  aplicação  das  suas 

disposições.

Como  refere  Constantino  (1999),  a  própria  definição  do  conceito  de 

desporto dada pela Carta Europeia do Desporto no seu artigo segundo, sofreu 

alterações  significativas  centrando  a  sua  aplicação  na  satisfação  das 

“necessidades  individuais  de  muitos”,  através  de  políticas  centradas  no 

cidadão.

O desporto nos dias de hoje, atendendo sempre às condições políticas, 

económicas e sociais está em constante mutação e adaptação e é feito de 

sucessos e de fracassos, de ostentações e de excessos. É suporte de políticas 

eleitorais  de  curto  prazo,  de  negócios  mais  ou  menos  transparentes,  mas 

sobretudo é, como foi evendenciado anteriormente, fator de união dos povos 

em que a máxima de Coubertin, que diz que “o importante não é vencer, é 

participar, que serve de mote Olímpico deveria ser aplicada e alterada na sua 

essência para que seja tão importante participar, como também de vencer. 

1.2.  DEFINIÇÕES DE DESPORTO  

O desporto,  tal  como hoje o conhecemos, está directamente ligado à 

evolução e desenvolvimento social e ás suas tendências politicas. Poderemos 

situar a sua origem na história com o desenvolvimento da sociedade Industrial 

na segunda metade do seculo XIX. 
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Este  desenvolvimento  económico  e  social  aliado  ao  crescimento  das 

populações, nomeadamente nas grandes cidades, conduziu a um aumento da 

qualidade  de  vida  dos  cidadãos  pela  diminuição  da  sua  carga  laboral  e 

consequente aumento dos tempos livres. O desporto surgiu como um “novo 

direito  ao  alcance  de  todos,  independentemente  da  idade,  do  sexo,  ou  da 

capacidade  de  rendimento  desportivo”  (Constantino,  1999).  Este  direito  à 

prática  desportiva  aliado  também  á  crescente  preocupação  com  a 

sedentarização  das  populações  levou  a  uma  consciencialização  social  e 

cultural da prática desportiva.

A análise do desporto globalizou-se e a preocupação com o bem estar 

das  populações  prevaleceu  no  contexto  Europeu  e  Mundial  em  que  a 

cooperação  entre  os  diferentes  estados  e  uniformização  das  práticas 

desportivas com consequente igualdade de oportunidades, eram fulcrais.

Em 1992 foi aprovada na Grécia em Rodes, pelos ministros europeus 

responsáveis pelo desporto, a Carta Europeia do Desporto que no seu artigo 2º 

alínea a) define desporto como “todas as formas de actividades físicas que,  

através de uma participação organizada ou não, têm por objectivo a expressão  

ou  melhoramento  da  condição  física  e  psíquica,  o  desenvolvimento  das 

relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis”. 

O seu objectivo  de  aplicação e  concretização de um”  Desporto  para 

todos” baseavam-se nos princípios enunciados no Código da Ética do Desporto 

e passaram a ser uma meta a atingir pelos Estados Membros.

Existem  várias  definições  de  Desporto  ligadas  a  vários  autores  de 

renome embora muitos outros defendam a impossibilidade de definição de tal 

conceito.  Destacamos seguidamente,  algumas que consideramos de grande 

realismo  e  atualidade,  embora  muitas  outras  existam  e  sejam  igualmente 

significativas.

Pires  (2005)  analisou  algumas  tentativas  de  definir  o  conceito  de 

desporto por referencia a diversos autores ao longo do século passado dos 

quais extraiu que “(…) o desporto envolve exercício físico, competição, desafio,  

esforço, luta, apetrechos, estratégia e tática, princípios, objectivos, instituições,  

regras,  classificações,  tempo  livre,  jogo,  vertigem,  aventura,  investigação,  
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dinheiro, lazer, sorte, rendimento, simulação, códigos, resultados, prestações,  

treino, força, destreza, medição, tempo, espaço, beleza, medida, voluntarismo,  

morte, (...)”.

Para o mesmo autor o desporto é uma actividade humana composta e 

determinada por cinco elementos de conteúdo psicológico, sociológico, político 

e organizacional, a saber: Jogo; Movimento; Agonística; Instituição; Projeto. (p. 

124).

Para Constantino (2009, p.59), o desporto é um produto da associação 

livre dos cidadãos, resultado do processo de desenvolvimento do capitalismo e 

consequência da diminuição do tempo de trabalho e consequente aumento do 

tempo livre.

Já Elias e Dunning (cit. por Pereira, 2009, p.111) têm enaltecido o lazer 

desportivo como extremamente importante nas práticas desportivas modernas, 

não tanto pela prespetiva de desporto formal, institucionalizado ou espectáculo 

desportivo mas, sobretudo, do desporto não formal e informal, de preferência 

praticado  na  natureza  e  ao  ar  livre,  sem  grandes  condicionalismos 

organizacionais.

Segundo Correia (2009, p.8) o desporto é na actualidade, assim como 

outros processos de expressão colectiva da humanidade, um amplo fenómeno 

social, económico e cultural, que percorre o mundo globalmente e que carece 

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

desenvolvimento da humanidade.

Para Carvalho (1994, p. 17)) o desporto é hoje, em si próprio, um reflexo 

da  própria  modernidade.  O  desporto  do  tempo  livre,  da  educação,  da 

manutenção,  recuperação  e  reeducação,  de  melhoria  de  saúde,  de 

recomposição  da  capacidade  psico-física  de  trabalho,  do  espectáculo  e  do 

profissionalismo, invadiu a realidade social.

Já Garcia (2009, p.323) defende que todos os cidadãos são sujeitos do 

desporto.  Defende  sobretudo  a  ideia  que  “não  será  uma  condição  física 

associada á idade ou ao que quer que seja a impedir a prática desportiva”. 

Define que o desporto  não se concretiza na singularidade de práticas nem 

numa qualquer outra particularidade formal, mas através de inúmeras formas, 
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em todos os tempos da vida e objectivada para muitas finalidades, onde todos, 

mas mesmo todos, tenham o seu lugar.

Para Soares (2009, p.385) o desporto é um bem cultural apropriado e 

resignado de diferentes maneiras e em diferentes contextos culturais e sociais, 

ele é aquilo que “faz e é feito”  por homens e mulheres que se vinculam às 

actividades entendidas a partir desse conceito, sejam eles praticantes, atletas, 

expectadores, torcedores, administradores, jornalistas ou cientistas.

No  entanto,  na  complexidade  da  natureza  humana  e  do  seu 

desenvolvimento social  e tecnológico, as definições de desporto e das suas 

características sociais tem sido acompanhadas por diferentes preocupações, 

reflectindo as mesmas as profundas transformações sociais que ocorrem e a 

sua influencia na vida dos cidadãos a nível global e local.

Referindo Constantino (1999), apesar de ser um direito ao alcance de 

todos,  o  desporto  reflecte  hoje  em dia  o  sentimento  da  sociedade em que 

vivemos: “ é volátil, é efémero, é instantâneo e é consumista” . Para o mesmo 

autor  o  desporto  não  deixa  de  ser  “o  reflexo  de  uma  sociedade  onde  o 

rendimento,  o  progresso  científico  e  tecnológico,  o  desenvolvimento  

económico, conflituem muitas vezes com a visão prometeica do progresso e do 

bem estar social”.

Segundo Marques (2009) hoje tanto glorificamos os heróis do desporto 

como descobrimos a exploração extrema do seu esforço desportivo através de 

esforços  sobre-humanos.  Estes  “desportistas”  são  apenas  um  produto  ao 

serviço  dos interesses publicitários  da  industria  do  desporto.  Estas  práticas 

desportivas são sintomas da sociedade em que vivemos. Referindo o mesmo 

autor “o desporto como manifestação de vitalidade individual e social tem vindo 

a perder terreno para um desporto espectáculo que está a contribuir para a  

uniformização dos espíritos”(p.302).

Para Constantino (1999,  p.18) são relevantes estas preocupações ao 

descrever  que  “o  desporto  carece  urgentemente  de  um  movimento 

regenerador que procure dinamizar valores e princípios éticos que enalteçam o  

prazer da competição no respeito pela, pela lealdade e pelo espírito desportivo,  

envolvendo todos quantos estão ligados ao ato desportivo; atletas, treinadores,  
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árbitros, dirigentes e público. A que todos, poderes públicos, associativos ou 

privados se devem sentir vinculados”.

Já Carvalho (1994, p.123) fundamenta a sua preocupação no trabalho a 

desenvolver para a “democratização” da prática desportiva e o cuidado no seu 

tratamento  dizendo-nos que há uma grande diferença entre  a  preocupação 

exclusiva  com  o  aumento  do  numero  de  praticantes  (crescimento),  e  a 

combinação  das  transformações  sociais  e  culturais  de  uma  população  que 

possibilitam  o  referido  aumento,  mas  de  uma  prespetiva  humanizadora  da 

prática  desportiva.  O  desporto  pode  colaborar  na  formação  do  cidadão  e 

contribuir decisivamente para o seu bem estar mas também pode desencadear 

violência  e  comportamentos  menos  apropriados,  desleais  e,  no  limite,  até 

ilegais para, exclusivamente, obter a “vitória a todo o custo”. 

1.3.  DESPORTO E AUTARQUIAS LOCAIS

“A elevação da saúde das populações tem comprovadamente muito de 

responsabilidade  individual.  Mas  essa  responsabilidade  não  diminui  outros 

níveis  de  responsabilidade.  Na  escola,  no  clube,  no  bairro,  têm  de  existir  

múltiplas  oportunidades  de  oferta  de  actividades  físicas  à  disposição  dos 

cidadãos. Têm de existir equipamentos, programas se serviços com qualidade.  

Têm de existir percursos pedonais, pistas cicláveis, parques, terrenos de jogo e  

de aventura, circuitos de manutenção, planos de água. Acessíveis, agradáveis  

e seguros.”

 

 (Constantino, 1999, p.68)

Nas  sociedades  modernas  é  crescente  a  importância  dada  pelos 

cidadãos,  no  seu  quotidiano,  na  procura  de  múltiplas  e,  cada  vez  mais 

diversificadas, actividades físicas e desportivas como razão de promoção da 

saúde,  do bem estar  e  da melhoria  da qualidade de vida.  Hoje o desporto 

reveste também um caráter informal cujo expoente máximo não é, para muitos 

o espectáculo desportivo e a alta competição.
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Esta procura por parte dos cidadãos tem sido acompanhada, nos últimos 

anos, por um esforço mais ou menos coordenado das autarquias locais, com 

crescente presença no processo desportivo e no planeamento, programação, 

construção e gestão dos equipamentos e estruturas postas à disposição das 

populações. Esta acção das autarquias tem vindo a permitir  o aumento dos 

níveis de participação e frequência desportiva na generalidade da população, 

tornando-as assim entidades indispensáveis à evolução do sistema desportivo 

actual e da aproximação do desporto ao cidadão. Assim se constata, citando 

Carvalho (1994, p.54) que os municípios, na atualidade, são fator determinante 

no desenvolvimento desportivo nacional.

Como refere Silva (2009, p.77) esta constatação constitucional de que 

incumbe ao Estado, em colaboração com as escolas e as associações e clubes 

desportivos,  promover,  estimular,  orientar  e  apoiar  a  prática e a difusão da 

cultura  física  e  do  desporto,  é  reforçada  pela  carta  Europeia  do  Desporto, 

aprovada em Rhodes em 1992 pelos ministros  europeus responsáveis  pelo 

desporto,  a qual  incita  os governos europeus a tomarem todas as medidas 

necessárias para assegurarem que cada individuo tenha acesso ao desporto, 

tais como:

a)  Assegurar  a  todos  os  jovens  a  possibilidade  de  beneficiar  de 

programas de educação física para desenvolver as suas aptidões desportivas 

de base;

b)  Assegurar  a  cada  um  a  possibilidade  de  praticar  desporto  e  de 

participar em actividades físicas e recreativas num ambiente seguro e saudável 

e em cooperação com os organismos desportivos apropriados;

c) Assegurar a quem manifestar tal desejo e possuir as competências 

necessárias,  a  possibilidade  de  melhorar  o  seu  nível  de  rendimento  e  de 

realizar o seu potencial de desenvolvimento pessoal e/ou de alcançar níveis de 

excelência publicamente reconhecidos.

É assim ao Estado,  através das suas políticas desportivas,  que cabe 

assegurar  todos  estes  propósitos  para  assegurar  a  satisfação  das 

necessidades e aspirações dos seus cidadãos.
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Para  tal,  Constantino  (1999),  refere-nos  algumas  direcções  possíveis 

para  as  autarquias,  de  forma  não  apenas  institucional  mas  também 

operacional,  poderem arranjar soluções de desenvolvimento desportivo local 

para “democratizar a prática do desporto entre os cidadãos”, instituindo assim 

que o exercício físico e o desporto passem a ser considerados como um “ meio 

indispensável de valorização individual e colectiva”, a saber : 

a) adoção de planos de equipamentos,  de carácter artificial  e natural 

susceptíveis  de  oferecer  às  populações múltiplas  possibilidades de práticas 

físicas;

b) criação de infra-estruturas com impacto direto sobre o crescimento 

desportivo;

c) criação, desenvolvimento e apoio a projectos que induzam o cidadão 

a  uma  prática  regular  de  actividade  física  desportiva,  numa  prespetiva  de 

qualidade de vida, saúde e bem estar;

d) criação  de  campanhas  sistemáticas  de  informação  aos  cidadãos 

sobre  modalidades  de  actividade  física  que  são  susceptíveis  de  ter  efeitos 

benéficos sobre a saúde, sem alterar drasticamente hábitos e modos de vida; 

e) apoio  a  projectos  de  alargamento  da  prática  física  desportiva  a 

cidadãos  portadores  de  deficiência,  colaborando  com  as  entidades 

vocacionadas para o efeito; 

f) criação, desenvolvimento e apoio a projectos que suscitem o interesse 

dos  idosos  a  uma  prática  física,  na  prespetiva  de  manutenção  de  uma 

adequada condição física; 

g) criação  e  desenvolvimento  de  projectos  que  suscitem  uma 

colaboração estreita com a comunidade escolar no âmbito da educação para a 

saúde;

h) colaboração  em  torno  de  projectos  de  promoção  da  saúde  das 

populações com as autoridades de saúde locais;

i) criação e apoio a projectos que ocupem os jovens nos tempos livres, 

designadamente nas férias escolares; 
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j) apoio  a  projectos  que  numa  prespetiva  de  desporto  para  todos 

ofereçam  à  população  de  modo  acessível  e  com  carácter  regular, 

possibilidades de prática desportiva.

Todas  estas  direcções  apontam  e  convergem  para  uma  só:  a 

responsabilidade social das autarquias na promoção da saúde e do bem estar 

dos  cidadãos e  na  aplicação  do direito  constitucional  ao  desporto  e  o  seu 

acesso para todos e não só para alguns. 

De  referir  que  relativamente  à  democratização  do  desporto  e  ao 

consequente aumento do numero de praticantes, Carvalho (1994) apresenta 

algumas preocupações no que respeita à politica de investimentos públicos que 

acompanham as necessidades crescentes dos seres humanos em praticar uma 

actividade  desportiva  no  seu  processo  de  “humanização“  constante  e 

permanente  que  o  caracterizam,  nomeadamente  a  construção  de  infra 

estruturas suportadas indirectamente por toda a população com a consequente 

impossibilidade para alguns do pagamento dos custos da prática desportiva 

nas mesmas instalações. 

Esta situação, segundo o autor, pode agravar e acentuar fenómenos de 

exclusão social  e orientar  o  esforço da democratização do desporto  para o 

lucro, dinheiro, venda de material, etc, transformando o desporto numa “pura 

mercadoria,  rendibilizando  os  investimentos  no  plano  económico, 

considerando-o como a venda de um produto”. 

Estas preocupações com a “comercialização”  do fenómeno desportivo 

são demonstradas pelo  autor  ao  definir  para  as  autarquias  locais  o  aspeto 

central  ou principal  de uma boa política desportiva:  “não basta promover  a 

prática do desporto; é preciso que essa acção obedeça a uma conceção justa.  

E uma conceção justa é aquela que, em lugar de se servir do individuo, serve o  

ser humano, contribuindo para a sua humanização.”

Reforçando  as  suas  preocupações  quanto  à  coerência  de  muitos 

municípios na sua forma de agir rumo ao desenvolvimento, Carvalho (1994, 

p.45) enumera ainda algumas contradições:
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• Sob pressão constante das necessidades constata-se a construção de 

equipamentos caros e uma indefinição de politicas de manutenção preventiva e 

correctiva para os mesmos;

• Os preços públicos e políticos da utilização publica dos equipamentos 

esbarra  na  lógica  comercial  de  individualizar  o  praticante  num  mero 

consumidor;

• O investimento no acesso à prática desportiva para todos os cidadãos 

opõem-se á realidade de pressões diversas de defensores do financiamento do 

espectáculo desportivo como forma de projectar a localidade além fronteiras 

através da prática e respectivos  resultados de atletas de clubes e equipas; 

Constantino  (1999)  comunga  desta  contradição  ao  assumir  ser  necessário 

fazer uma separação clara entre um desporto para alguns praticarem e muitos 

assistirem e um desporto que se constitua sim para a prática de muitos;

• O desejo de promover a qualidade da prática desportiva é contrário ao 

desejo da “vitória a todo o custo” onde imperam os aspectos quantitativos da 

mesma.

Apesar  de  comungarmos  com  estas  preocupações  do  autor  anterior 

constatamos  a  realidade  de  que  efetivamente,  como  refere,  entre  outros, 

Pereira (2009, p.114), “o papel das autarquias locais no desenvolvimento do 

desporto  é  hoje  insubstituível  tal  é  o  significado  e  dimensão  atingidos  no 

panorama do desenvolvimento desportivo nacional”. É ao Estado, através dos 

seus organismos e respectivos  governantes,  com especial  enfoque para as 

camaras  municipais,  que  cabe  a  missão  de  contribuir  para  a  melhoria  da 

qualidade  de  vida  dos  seus  cidadãos  dando  uma  resposta  capaz  às  suas 

necessidades e motivações. 

Têm sido os municípios, já à largos anos, as entidades responsáveis por 

tornar real o direito de todos os cidadãos ao desporto como consagra a nossa 

constituição  no  seu  artigo  79.º,  desenvolvendo  o  desporto  localmente, 

cumprindo e assumindo para si o desenvolvimento desportivo nacional. Esta 

crescente importância  do desporto é  constatável  e evidente no lugar  que o 

mesmo ocupa nas estruturas orgânicas  municipais,  na melhoria  substancial 

das  infraestruturas  desportivas  de  cada  região  e  pela  multiplicidade  de 
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programas desportivos direccionados para a população em geral (Carvalho et 

al., 2012).

Têm havido, de facto, de acordo com vários autores referenciados por 

Januário, Sarmento e Carvalho (2009. P.33) duas abordagens, por parte dos 

municípios, na implementação das políticas e estratégias de desenvolvimento 

desportivo. Uma baseada na competição e no espectáculo em que o munícipe 

é  tratado apenas como um espetador,  funcionando aqui  o  desporto  de  um 

modo consumista  baseado nas elites  e  dirigido  a  um publico-alvo  bastante 

restrito. Outra, de base, mais integradora em que todo e qualquer cidadão tem 

acesso à pratica desportiva e através dela  vê  concretizadas todas as suas 

necessidades e aspirações. 

Segundo  os  mesmos  autores  e  de  acordo  com  a  Lei  de  Bases  da 

Actividade Física e do Desporto (LBAFD), Lei nº5 /2007 ao referenciar o apoio 

à “prática desportiva regular e de alto rendimento” devem ser aplicados ambos 

os modelos anteriores de acordo com as caratristicas de cada município  e  

cada  um  de  aplicação  justa  e  equilibrada  sempre  de  acordo  com  as 

“pretensões individuais e colectivas dos cidadãos”. 

Assim, se por um lado se deve promover o “desporto para todos”, como 

forma de acesso ao desporto não excluindo ninguém da respectiva prática, por 

outro  não se  deve  limitar  a  atuação dos  municípios  exclusivamente  a  esta 

vertente,  porque  aí  sim  se  está  realmente  a  excluir  todos  aqueles  que 

legitimam a sua ambição no alto nível, assumindo assim ambos uma relação 

de  complementaridade.  Esta  opinião  é  partilhada  por  Carvalho  (1994)  ao 

afirmar a importância da cooperação entre todos os Agentes Desportivos locais 

e o município para abranger o maior número de munícipes no acesso à prática 

desportiva da sua preferência, seja “de todos a todas as actividades e dos mais  

dotados ao mais elevado nível”.

Genericamente,  como  refere  Pereira  (2009),  cada  vez  mais  as 

Câmaras Municipais têm dado maior relevo á realidade desportiva actual 

e  efectuado  investimentos  significativos  em  profissionais  qualificados, 

equipamentos,  programas  e  eventos  desportivos,  na  assunção  e  sapiente 

preceção de que o desporto é uma área de crescente valorização social, com 
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impactos positivos quer ao nível da saúde dos cidadãos praticantes quer ao 

nível  da  promoção  turística  com  a  realização  de  alguns  acontecimentos 

desportivos geradores de forte mediatização.

Apesar de tudo acentuamos a ideia do autor de que o desporto está 

intrinsecamente ligado ao ambiente político vivido em cada autarquia e aos 

seus calendários eleitorais, revelando a sua importância também nesta vertente 

de  o  desporto  poder  ser  um  “trampolim”  para  alcançar  objectivos 

exclusivamente eleitoralistas.

Pereira (2012, p.209) nomeia também as principais áreas de intervenção 

das câmaras municipais no desporto, como sendo: 

• os equipamentos, os espaços e o ordenamento do território;

• as parcerias e os apoios ao associativismo;

• os programas e as actividades;

• o relacionamento com o sistema educativo;

• a formação, os estudos e o apoio documental;

• a organização de eventos e de espectáculos de desporto;

• o desporto profissional.

Destas  áreas  destacam-se  o  relacionamento,  interdependência  e 

reconhecimento mútuo gerado entre os municípios e as associações, clubes e 

colectividades locais, com o intuito de promover localmente o desporto apesar 

de os últimos viverem com bastantes dificuldades para concretizarem as suas 

actividades e planos, nomeadamente ao nível de patrocinadores e publicidade 

com consequente diminuição das verbas arrecadadas a par do aumento dos 

custos de participação desportiva.

Assim, ainda de acordo com Pereira (2012, p.212) parece-nos cada vez 

mais fundamental o apoio público a estas instituições locais a vários níveis, 

como suporte financeiro das actividades, obras e formação mas também sob 

outras vertentes não menos importantes, a saber:

• Cedencia  de  transportes  e  comparticipação  para  a  aquisição  de 

viaturas colectivas de transporte de pessoas;
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• Cedencia  e/ou  oferta  de  material  e  equipamento  desportivo-

apetrechamento;

• Prioridade  e  condições  preferenciais  no  acesso  aos  equipamentos 

desportivos municipais;

• Apoio técnico (por exemplo para a organização de eventos desportivos 

e realização de projectos e/ou de obras para equipamentos ou sedes sociais);

• Apoio logístico;

• Apoio no acesso a informação (divulgação de provas desportivas, por 

exemplo), legislação (estatuto de utilidade pública e/ou mecenato desportivo), 

documentação (designadamente de carácter técnico), acções de formação e 

organização de candidaturas a diferentes fontes de financiamento, públicas e 

privadas.

Partilhamos assim da opinião de vários autores de que o poder local irá 

ter  no  futuro  uma  responsabilidade  cada  vez  mais  crescente  no 

desenvolvimento  do  desporto  nacional.  Deverá  ter  caratrísticas  próprias 

ajustadas à sua realidade local e deve decidir justamente e casuísticamente 

para que a generalidade da população tenha acesso ao desporto, ou seja, de 

uma forma integradora , acesso a todo o desporto, seja ele federado ou não, 

profissional ou não.

É realmente importante que os recursos existentes sejam canalizados 

para  este  fim  integrador  e  que  não  sejam desperdiçados  em projectos  de 

clubes ou associações sem viabilidade financeira escudada muitas vezes num 

falso profissionalismo. Por outro lado, as câmaras municipais devem fazer-se 

munir de técnicos capazes de desenvolverem planos desportivos municipais 

em conformidade com as diferentes realidades das suas regiões, atentos a 

novas  expressões  desportivas,  mas  sempre  de  acordo  com  a  realidade 

universal de procura por parte das populações de uma vida mais ativa e menos 

sedentária, com o consequente bem estar, através do desporto.

Na  opinião  de  Carvalho  (1994,  p.176)  para  um  desenvolvimento  do 

desporto de forma sustentada, deverá haver sobretudo coerência nas decisões 

dos municípios para não haver o risco de serem tomadas de “ânimo leve” base 
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adas  apenas  na  intuição.  Segundo  o  autor  “é  necessário  substituir  estas 

atitudes  pela  tentativa  de  fundamentar  cientificamente  a  definição  de 

objectivos, a determinação das escolhas e a delimitação dos meios”.

Já  Pereira  (2012)  estabelece  como  desafio  para  o  futuro  para  as 

autarquias  locais  contribuírem  para  o  desenvolvimento  do  desporto,  as 

seguintes metas : 

• Aumentar o numero de praticantes de actividade físico-deportivas;

• Aumentar os apoios, melhorar as condições de trabalho e aperfeiçoar 

as relações com o associativismo desportivo;

• Aumentar  o  numero  de  equipamentos  desportivos  e  aumentar  a 

qualidade dos existentes;

• Melhorar a qualidade dos espaços de jogo e recreio;

• Contribuir para a melhoria da qualidade dos agentes desportivos;

• Aumentar a informação e sensibilizar mais pessoas para a importância 

da realização de actividades físicas para a melhoria da saúde;

• Contribuir, em suma, através das actividades físico-desportivas, para a 

melhoria da qualidade de vida das pessoas.

1.4.  ENQUADRAMENTO LEGAL

1.4.1. O Desporto e aConstituição da Republica Portuguesa

Após se ter dado a Revolução em 25 de Abril  de 1974, os cidadãos 

fizeram  exercer  o  seu  direito  democrático  e  constitucional  de  se  poderem 

expressar  livremente  e  de  poderem associar-se  sem nenhuma  autorização 
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prévia, conforme consagrado no numero 1 do artigo 46.º da Constituição da 

Republica Portuguesa (CRP) de 1976, que nos diz que “os cidadãos têm o 

direito de, livremente e sem dependência de qualquer autorização, constituir  

associações, desde que estas não se destinem a promover a violência e os  

respectivos fins não sejam contrários à lei penal”. 

Desde a aprovação deste documento original em 02 abril de 1976 até à 

actualidade o desporto passou a afirmar-se, progressiva e exponencialmente, 

como um direito efectivo de todos os cidadãos. Este direito está patente no 

numero 1 do artigo 79.º da sétima revisão constitucional da CRP onde consta 

que “todos têm direito à cultura física e ao desporto”, sendo que a incumbência 

democrática da sua aplicação e a forma de o fazer estão espelhadas no nº 2 do 

mesmo artigo  ao  definir  que “incumbe ao Estado,  em colaboração com as 

escolas e as associações e colectividades desportivas, promover,  estimular,  

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

como prevenir a violência no desporto”.

O seu conteúdo reflecte ainda uma atenção muito especial para com a 

juventude na alínea d) do artigo 70.º onde consta que “os jovens gozam de 

protecção especial para efectivação dos seus direitos económicos, sociais e 

culturais, nomeadamente (…) na educação física e no desporto”.

Além dos artigos referidos anteriormente muitos outros na CRP fazem 

referência  de  uma forma mais  ou  menos direta  ao  direito  constitucional  ao 

desporto. Assim, destacamos os seguintes:

• Artigo 9.º, alínea d) – São tarefas fundamentais do Estado promover o 

bem  estar  e  a  qualidade  de  vida  do  povo  e  a  igualdade  real  entre  os 

portugueses,  bem  como  a  efectivação  dos  direitos  económicos,  sociais, 

culturais  e  ambientais,  mediante  a  transformação  e  modernização  das 

estruturas económicas e sociais;

• Artigo 13.º, nº 1 - Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e 

são iguais perante a lei (Príncipio da igualdade);

• Artigo  13.º,  nº  2  -  Ninguém  pode  ser  privilegiado,  beneficiado, 

prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão 

de ascendência, sexo,  raça, língua, território de origem, religião, convicções 
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políticas  ou  ideológicas,  instrução,  situação  económica,  condição  social  ou 

orientação sexual (Princípio da igualdade);

• Artigo 59.º, alínea d) - Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, 

sexo,  raça,  cidadania,  território  de  origem,  religião,  convicções  políticas  ou 

ideológicas,  têm direito  ao  repouso  e  aos  lazeres,  a  um limite  máximo  da 

jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas (Direitos 

dos trabalhadores);

• Artigo 64.º, nº 2, alínea b) - O direito à protecção da saúde é realizado 

pela  criação  de  condições  económicas,  sociais,  culturais  e  ambientais  que 

garantam, designadamente, a protecção da infância, da juventude e da velhice, 

e pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho,  bem como 

pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo 

desenvolvimento  da  educação  sanitária  do  povo  e  de  práticas  de  vida 

saudável;

• Artigo 66.º, nº 1 - Todos têm direito a um ambiente de vida humano, 

sadio  e  ecologicamente  equilibrado e  o  dever  de  o  defender  (Ambiente  e 

qualidade de vida); 

• Artigo 69.º, nº 1 - As crianças têm direito à protecção da sociedade e 

do Estado, com vista ao seu desenvolvimento integral, especialmente contra 

todas as formas de abandono,  de  discriminação e de opressão e  contra  o 

exercício abusivo da autoridade na família e nas demais instituições (Infância);

• Artigo 71.º, nº 2 -  O Estado obriga-se a realizar uma política nacional 

de  prevenção  e  de  tratamento,  reabilitação  e  integração  dos  cidadãos 

portadores  de  deficiência  e  de  apoio  às  suas  famílias,  a  desenvolver  uma 

pedagogia  que  sensibilize  a  sociedade  quanto  aos  deveres  de  respeito  e 

solidariedade para com eles e a assumir o encargo da efectiva realização dos 

seus  direitos,  sem  prejuízo  dos  direitos  e  deveres  dos  pais  ou  tutores 

(Cidadãos portadores de deficiência);

• Artigo 72.º,  nº  2 -  A política de terceira  idade engloba medidas de 

carácter  económico,  social  e  cultural  tendentes  a  proporcionar  às  pessoas 

idosas oportunidades de realização pessoal, através de uma participação ativa 

na vida da comunidade (Terceira Idade);
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• Artigo 73.º, nº 1 - Todos têm direito à educação e à cultura (Educação, 

cultura e ciência);

• Artigo 73.º, nº 2 - O Estado promove a democratização da educação e 

as demais condições para que a educação, realizada através da escola e de 

outros  meios  formativos,  contribua  para  a  igualdade  de  oportunidades,  a 

superação  das  desigualdades  económicas,  sociais  e  culturais,  o 

desenvolvimento da personalidade e do espírito de tolerância, de compreensão 

mútua, de solidariedade e de responsabilidade, para o progresso social e para 

a participação democrática (Educação, cultura e ciência);

1.4.2.  O contexto legal das Autarquias no Desporto

1.4.2.1. A Constituição da República Portuguesa  e as Autarquias

Referimo-nos ainda e primeiramente à CRP, no seu artigo 6.º onde é 

pronunciado  que  a  organização  e  funcionamento  unitário  do  Estado 

compreendem  a  “autonomia  das  Autarquias  Locais  e  da  descentralização 

democrática  da  administração  pública”.  Esta  autonomia  das  autarquias 

pressupõem obviamente a sua existência na organização democrática como 

está espelhado no nº 1 do artigo 235.º, sendo que no seu segundo ponto é 

destacada a sua definição e atribuições gerais no texto “as autarquias locais 

são  pessoas  colectivas  territoriais  dotadas  de  órgãos  representativos,  que 

visam a prossecução de interesses próprios das populações respectivas”.

1.4.2.2. A Lei de Bases da Atívidade Física e do Desporto (LBAFD)

A Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro designada “ Lei de Bases da Atividade 

Física  e  Desportiva”,  a  qual  vem  definir  as  bases  do  desenvolvimento  da 

actividade física e do desporto, veio revogar a Lei de Bases do desporto (Lei 

30/2004 de 21 Julho), vigente durante 14 anos desde 1990, a qual por sua vez 
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revogou  a  Lei  1/90  de  13  de  Janeiro,  intitulada  Lei  de  Bases  do  Sistema 

Desportivo,  sendo  esta  ultima  a  primeira  intervenção  pública  legislativa 

definidora dos princípios gerais do Desporto.

Como  refere  Carvalho  (2012)  a  LBAFD  configura-se  como  um 

compromisso  nacional  entre  todos  os  agentes  desportivos  e  o  Estado  em 

aumentar  os  indicies  de  participação  desportiva  dos  cidadãos  de  forma 

coordenada e descentralizada.

Destacamos e sintetizamos de seguida alguns artigos da referida Lei 

que suportam esta responsabilidade municipal  na melhoria da qualidade de 

vida, do bem estar e da condição física dos cidadãos, e dos domínios da sua 

intervenção, a saber : 

• Artigo 2º.,  nº  1  -  Todos têm direito  à  atividade física  e  desportiva, 

independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de 

origem (…). – Princípios da Universalidade e da Igualdade;

• Artigo 5º.,  nº 1 - O Estado, as Regiões Autónomas e as  autarquias 

locais articulam  e  compatibilizam  as  respectivas  intervenções  que  se 

repercutem, directa ou indirectamente, no desenvolvimento da atividade física e 

no  desporto,  num quadro  descentralizado  de  atribuições  e  competências  – 

Princípios da Coordenação, da descentralização e da colaboração;

• Artigo 5º., nº 2 – (…) promovem o desenvolvimento da atividade física 

e do desporto em colaboração com as instituições de ensino, as associações 

desportivas e as demais entidades, públicas ou privadas, que actuam nestas 

áreas – Princípios da Coordenação, da descentralização e da colaboração;

• Artigo 6º.,  nº  1 -  Incumbe ao Estado, às Regiões Autónomas e às 

autarquias locais, a promoção e a generalização da atividade física, enquanto 

instrumento essencial para a melhoria da condição física, da qualidade de vida 

e da saúde dos cidadãos – Promoção da Atividade Física; 

• Artigo 6º., nº 2 – (…) são adotados programas que visam criar espaços 

públicos aptos  para a actividade física,  incentivar  a  integração da atividade 

física nos hábitos de vida quotidianos, bem como a adopção de estilos de vida 

activa e promover a conciliação da actividade física com a vida pessoal, familiar 

e profissional – Promoção da Atividade Física; 
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• Artigo 8º., nº 1 - O Estado, em estreita colaboração com as Regiões 

Autónomas e com as autarquias locais e entidades privadas, desenvolve uma 

política integrada de infraestruturas e equipamentos desportivos com base em 

critérios  de  distribuição  territorial  equilibrada,  (…)  em  coerência  com  uma 

estratégia de promoção da atividade física e desportiva, nos seus vários níveis 

e para todos os escalões e grupos da população – Política de Infra-estruturas e 

equipamentos desportivos; 

• Artigo 28º., nº 2 - As atividades desportivas escolares devem valorizar 

a  participação  e  o  envolvimento  dos  jovens,  dos  pais  e  encarregados  de 

educação  e  das  autarquias  locais na  sua  organização,  desenvolvimento  e 

avaliação – Estabelecimentos de educação e Ensino; 

• Artigo  29º  -  A atividade física e a prática desportiva  por  parte  das 

pessoas  com  deficiência  é  promovida  e  fomentada  pelo  Estado,  Regiões 

Autónomas  e  autarquias  locais (…),  tendo  em  vista  a  plena  integração  e 

participação sociais, em igualdade de oportunidades com os demais cidadãos – 

Pessoas com deficiência; 

• Artigo 46º., nº 1 – (…) podem beneficiar de apoios ou comparticipações 

financeiras  por  parte  do  Estado,  das  Regiões Autónomas e  das  autarquias 

locais as  associações  desportivas,  bem  como  os  eventos  desportivos  de 

interesse público como tal reconhecidos por despacho de membro do Governo 

responsável pela área do desporto – Apoios financeiros;

1.4.2.3.  Lei nº 159/99 de 14 de Setembro

A  Lei  nº  159/99  de  14  de  Setembro  estabelece  o  quadro  de 

transferências  de  atribuições  e  competências  para  as  autarquias  locais  e 

também  a  delimitação  da  intervenção  da  administração  central  e  da 

administração  local,  concretizando  os  princípios  da  descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local (artigo 1º.). Referimos de seguida 

os artigos que destacam estas transferências de competências : 

• Artigo 13º., nº 1, alínea f) - Os municípios dispõem de atribuições nos 

seguintes domínios: Tempos livres e desporto – Atribuições dos Munícipios; 
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• Artigo 14º., nº 1, alínea d) - As freguesias dispõem de atribuições nos 

seguintes  domínios:  Cultura,  tempos  livres  e  desporto  –  Atribuições  das 

Freguesias; 

• Artigo 21º., nº 1, alínea b) - É da competência dos órgãos municipais o 

planeamento, a gestão e a realização de investimentos públicos nos seguintes 

domínios: Instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de 

interesse municipal – Tempos livres e desporto; 

• Artigo 21º., nº 2 - É igualmente da competência dos órgãos municipais 

licenciar e fiscalizar recintos de espectáculos, apoiar actividades desportivas e 

recreativas  de interesse municipal  e apoiar  a construção e conservação de 

equipamentos  desportivos  e  recreativos  de  âmbito  local  –  Tempos  livres  e 

desporto; 

1.4.2.4.  Lei nº169/99 de 18 de Setembro

A  lei  nº169/99  de  18  de  Setembro  veio  estabelecer  o  quadro  de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos 

municípios e das freguesias e foi entretanto alterada pela Lei nº 5/2002 de 11 

de  Janeiro.  Destacamos os  artigos  seguintes  desta  lei  que veio  realçar  as 

competências das autarquias no desenvolvimento desportivo : 

• Artigo 64º., nº 1, alínea o) - Compete à câmara municipal no âmbito da 

organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão corrente (…) 

deliberar  sobre  a  concessão  de  apoio  financeiro,  ou  outro,  a  instituições 

legalmente constituídas pelos funcionários do município, tendo por objecto o 

desenvolvimento  de  actividades  culturais,  recreativas  e  desportivas  – 

Competências;

• Artigo 64º., nº2, alínea f) - Compete à câmara municipal no âmbito do 

planeamento  e  do  desenvolvimento  (…)  criar,  construir  e  gerir  instalações, 

equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia,  de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou 

colocados, por lei, sob a administração municipal – Competencias; 

• Artigo  64º.,  nº  5  -  Compete  à  câmara  municipal,  em  matéria  de 

licenciamento  e  fiscalização  (…)  conceder  licenças  (…)  realizar  vistorias  e 
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executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída 

por lei, nos termos por esta definidos - Competencias; 

1.4.2.5.  Despacho nº12 591/2006 de 16 de Junho

Este despacho veio estabelecer outras atribuições ás autarquias locais 

no âmbito das actividades de enriquecimento curricular (AECS), reforçando e 

consolidando  as  competências  destas  ao  nível  da  promoção  e  realização 

destas  actividades  através  de  respostas  diversificadas  em  função  das 

realidades locais, nomeadamente no seu ponto 9, alínea d) em que destaca a 

actividade física e desportiva como AEC no 1º ciclo do ensino básico.

Deixamos por fim, relativamente a todo este enquadramento legal atrás 

explanado,  a  ressalva  de  que,  como  refere  Carvalho  (2012),  existe  uma 

proliferação legislativa excessiva no nosso país com consequente ineficiência 

nos  processos  de  cumprimento  e  fiscalização  da  mesma.  Esta  opinião  é 

corroborada  com  alguma  ironia  por  Meirim  (2009,  p.55)  ao  frisar  que  em 

Portugal  “fazer  leis  ou  alterar  as  existentes  é  quase  sinónimo  que  a  vida 

evolui”. O mesmo autor é ainda da opinião de que as dificuldades existentes do 

sistema desportivo não passam pela inexistência ou insuficiência normativa, 

mas sim pela ineficácia do seu cumprimento e aplicação.

2. GESTÃO DESPORTIVA 

         2.1. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

A melhoria gradual do nível de vida das populações na Europa Ocidental 

implicou uma procura acentuada de instalações para a prática desportiva por 

parte  dos  cidadãos,  acompanhada  esta  por  uma  democratização  e 

segmentação  do  desporto,  verificadas  pela  multiplicidade  de  expressões  e 

práticas.
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Passou assim a alterar-se a política desportiva municipal centralizada 

agora  no  cidadão  e  não  apenas  no  atleta  e  em  garantir  a  existência  de 

condições para a prática regular de desporto para todos, independentemente, 

entre  outros,  do  seu  extracto  social,  assegurando  como  tal  os  preceitos 

constitucionais para a acessibilidade ao desporto. 

Adequada a esta  crescente  procura  assistiu-se  a um crescimento  do 

parque desportivo nacional,  á sua diversificação, complexidade e qualidade, 

como  forma  de  dar  também  resposta  às  necessidades  desportivas  de 

segmentos  diversos  daqueles  sectores  tradicionais  de  oferta  desportiva.  A 

construção  de  instalações  desportivas  é,  sobretudo  um  projecto  social 

sustentado pela satisfação das necessidades dos cidadãos.

Este  crescimento  foi  consequência  do  aumento  das  disponibilidades 

orçamentais  para  o  desporto,  assistindo-se  à construção de infra-estruturas 

desportivas  que  vieram  corrigir  as  carências  de  espaços  para  abranger  a 

prática  desportiva  regular  a  todos  os  cidadãos.  No  entanto  como  refere 

Sarmento (2014),  passou-se de uma situação de carência de equipamentos 

construídos  em  numero  e  qualidade  inferiores  às  necessidades,  para  uma 

situação de aumento desordenado de edificações desportivas municipais, as 

quais  embora com a correta  qualidade pecavam por  excesso,  não estando 

muitas  vezes  dimensionadas  à  procura  local  e  continuavam  a  ser  pouco 

apelativas  para  os  segmentos  sem hábitos  regulares  de  prática  desportiva, 

visto serem programadas esteticamente para o desporto federado, mantendo 

assim  barreiras  físicas  e  psicológicas  contrárias  à  eficácia  das  políticas 

municipais do “desporto para todos”.

Toda esta realidade de ausência de prévio planeamento e programação 

municipais  para  responder  adequadamente  a  uma  determinada  procura, 

balizada muitas vezes em razões do foro político trouxe consequências para as 

autarquias  e  para  os  seus  munícipes,  na  medida  em  que  se  verificaram 

desequilíbrios entre o custo e a rentabilidade desportiva e social  das novas 

instalações  por  via  da  inexistência  de  estudos  que  previssem os  encargos 

futuros de manutenção, consumos e gestão operacional. 
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Como constata Constantino (1999) é importante recordar que muitas das 

opções  de  investimento  tomadas  pelas  Autarquias  em  matéria  de 

equipamentos desportivos traduziram-se em subaproveitamento, desadequada 

dimensão  e  falhas  técnicas  dos  mesmos,  com  consequências  para  a  sua 

funcionalidade e qualidade. O mesmo autor refere-nos ainda que o importante 

no planeamento de espaços para a actividade física dos cidadãos é a procura 

do equilíbrio no atender a todas as suas necessidades e expectativas, tanto 

para a maioria dos praticantes que procuram o bem estar, como para a minoria 

dos praticantes de alto nível que procuram o aperfeiçoamento.

Para um crescimento adequado em matéria de edificações desportivas, 

devem atender-se a factores que traduzam as necessidades de prática reais e 

potenciais de cada município, que tomem em consideração: o contexto socio-

económico e os estilos de vida; a dimensão e carência de população jovem em 

idade  escolar;  o  perfil  demográfico  das populações;  a  composição social  e 

etária; o contexto desportivo e cultural; a capacidade de atração turística; os 

recursos urbanos e ambientais; a natureza e caratristicas do tecido associativo 

(Constantino, 1999, p.83).

É então  assim verdade  que qualquer  atividade  física  programada  ou 

espontânea carece de um local ou espaço para a sua prática. Conforme nos 

refere Constantino (1999,p.81)  “os espaços para a prática do desporto  são  

uma  questão  nuclear  na  intervenção  das  autarquias  em  matéria  de 

desenvolvimento desportivo local”. Esta ideia é acentuada por Almeida (2012, 

p. 147) ao afirmar que “(…) as instalações desportivas constituem a estrutura  

de suporte à procura e à oferta de serviços e actividades de desporto, recreio 

ou lazer, sem as quais não é possível o exercício efectivo das competências  

legalmente atribuídas às autarquias locais nestes domínios”.

De acordo com o Decreto Lei 141/2009 de 16 de Junho, que consagra o 

novo regime jurídico das instalações desportivas de uso público, no seu artigo 

2º. define instalações desportivas como sendo “o espaço edificado ou conjunto 

de espaços    resultantes de construção fixa e permanente, organizados para a 

pratica de actividades desportivas, que incluem as áreas de pratica e as áreas 

anexas para os serviços de apoio e instalações complementares”. Estas podem 

ser classificadas de acordo com a sua tipologia em instalações desportivas de 
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base, seja ela recreativa ou formativa, instalações desportivas especializadas 

ou monodisciplinares e instalações desportivas especiais para o espectáculo 

desportivo, definidas como se segue : 

• Instalações  Desportivas  de  Base  Recreativa  –  destinam-se  a 

atividades  desportivas  com  caráter  informal  ou  sem  sujeição  a  regras 

imperativas e permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção 

e de lazer activo. Consideram-se como exemplo para estas instalações todos 

os espaços elementares com configurações e dimensões livres para utilização 

livre,  tais  como os  pátios,  salas  e  recintos  para  exercícios  de  manutenção 

(artigo 6º.);

• Instalações Desportivas de Base Formativa – concebidas e destinadas 

para a educação desportiva de base e actividades propedêuticas de acesso a 

disciplinas  desportivas  especializadas,  para  aperfeiçoamento  e  treino 

desportivo, cujas caraterísticas funcionais, construtivas e de polivalência são 

ajustadas aos requisitos decorrentes das regras desportivas que enquadram as 

modalidades  desportivas  a  que  se  destinam.  São  exemplo  deste  tipo  de 

instalações  as  piscinas  de  aprendizagem,  desportivas  e  polivalentes  (artigo 

7º.);

• Instalações Desportivas  Especializadas – descrevem as instalações 

permanentes  concebidas  e  organizadas  para  a  prática  de  atividades 

desportivas monodisciplinares, em resultado da sua específica adaptação para 

a  correspondente  modalidade  ou  pela  existência  de  condições  naturais  do 

local, e vocacionadas para a formação e o treino da respectiva disciplina. Como 

exemplos  temos as  piscinas  olímpicas,  as  piscinas  de  saltos  e os  tanques 

especiais para actividades subaquáticas. (artigo 8º.);

• Instalações Desportivas Especiais para o Espectáculo Desportivo - as 

instalações  permanentes,  concebidas  e  vocacionadas  para  acolher  a 

realização de competições desportivas, preparadas para acolher público e com 

condições para os meios de comunicação social incorporada de significativos e 

específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a apoiar a realização 

e difusão pública de eventos desportivos. Como exemplo temos, entre outros, 

os estádios e os pavilhões multiusos desportivos. (artigo 9º.);
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• Espaços Naturais de Recreação e Desporto – têm em comum o facto 

de utilizarem a natureza como base para a prática desportiva.

Já  Sarmento  (2014)  refere  uma  outra  classificação  das  instalações 

desportivas,  utilizada  em  dois  documentos  nacionais  de  levantamento  e 

caratrização das instalações do país, a saber : 

• Grandes  Campos  –  vocacionados  para  a  prática  de  modalidades 

desportivas que se realizam em áreas exteriores de grandes dimensões, com 

equipas  superiores  a  11  jogadores,  tais  como  rugby,  futebol  e  hóquei  em 

campo, com caratristicas de variabilidade do piso;

• Pequenos Campos – representam basicamente áreas descobertas ou 

semi cobertas , fundamentalmente vocacionadas para o Ténis e Futsal. Pela 

sua dimensão são excelentes para criar espaços desportivos mais ou menos 

polivalentes em áreas densamente urbanizadas;

• Pavilhões – São instalações importantes no parque desportivo de um 

país,  podendo  quanto  à  sua  tipologia  serem  multiusos,  polidesportivos  e 

monodesportivos;

• Salas de desporto – correspondem a espaços cobertos de dimensões 

variáveis que se verificam sobretudo em âmbito escolar, academias e ginásios;

• Pistas  de  atletismo  –  são  instalações  desportivas  de  grandes 

dimensões que têm com o principal cartristica a possibilidade de albergarem 

grande numero de utilizadores de forma simultânea ou espaçada;

• Piscinas  –  abordaremos  este  campo  mais  promenorizadamente  no 

capitulo seguinte;

• Especiais – são as que complementam todas as que dão resposta às 

modalidades desportivas mais tradicionais;

Existe  assim  uma  clara  orientação  política  para  a  satisfação 

generalizada  das  necessidades  desportivas  das  populações  com  vista  a 

universalidade da prática desportiva, e do eficiente planeamento e utilização 

das  instalações  desportivas,  sem  qualquer  discriminação.  Este  facto  é 

suportado pelos diversos textos legislativos existentes, nomeadamente:
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• Carta Europeia do Desporto, ( Rhodes, 1992) – Os ministros Europeus 

do Desporto comprometeram-se ao desenvolvimento desportivo em diversos 

campos, nos quais se destaca, relativamente a este assunto o nº 3 do arigo 4º., 

o  qual  refere que “dado que a prática do  desporto  depende,  em parte,  do  

número,  da  diversidade  das instalações e  da  sua  acessibilidade,  cabe aos 

poderes públicos fazer a sua planificação global, tendo em conta as exigências  

nacionais, regionais e locais assim como as instalações públicas, privadas e  

comerciais já existentes. Os responsáveis tomarão medidas para permitir a boa  

gestão e a utilização plena das instalações, em toda a segurança”;

• Lei  nº  159/99,  de  14  de  Setembro  –  Estabelece  o  quadro  de 

competências de atribuições e competências para as Autarquias Locais, a qual 

consagra como atribuições dos municípios e das freguesias a cultura, tempos 

livres e desporto (artigo 13º, nº1, alínea f ; artigo 14º. Nº1, alínea d), e no seu 

artigo  21º  consagra  que  “é  da  competência  dos  órgãos  municipais  o 

planeamento,  a  gestão  e  a  realização  de  investimentos  públicos(…)  em 

instalações e equipamentos para a prática desportiva e recreativa de interesse 

municipal”  e  ainda  “apoiar  a  construção  e  conservação  de  equipamentos 

desportivos e recreativos de âmbito local”;

• Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro – No seu artigo 64º, nº 2, alínea f) 

refere  que  compete  à  câmara  municipal  no  âmbito  do  planeamento  e  do 

desenvolvimento (…) criar, construir e gerir instalações e equipamentos;

• Lei, nº 5/2007, de 16 de Janeiro – A LBAFD, no seu nº1 do artigo 8º 

referente à política de infra-estruturas e equipamentos desportivos, consagra 

que “o Estado, em estreita colaboração com as Regiões Autónomas e com as 

autarquias locais e entidades privadas, desenvolve uma política integrada de 

infra-estruturas  e  equipamentos  desportivos  com  base  em  critérios  de 

distribuição territorial equilibrada, de valorização ambiental e urbanística e de 

sustentabilidade  desportiva  económica,  visando  a  criação  de  um  parque 

desportivo diversificado e de qualidade, em coerência com uma estratégia de  

promoção da actividade física e desportiva, nos seus vários níveis e para todos  

os escalões e grupos da população”, enquanto que no seu 3º ponto o Estado 

assegura: “a realização de planos, programas e outros instrumentos directores 

que  regulem o  acesso  a  financiamentos  públicos  e  que  diagnostiquem  as  
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necessidades e estabeleçam as estratégias, as prioridades e os critérios de 

desenvolvimento  sustentado  da  oferta  de  infra-estruturas  e  equipamentos  

desportivos” (alínea a); “ O estabelecimento e desenvolvimento de um quadro  

legal e regulamentar que regule a edificação e a utilização dos espaços e infra-

estruturas para actividades físicas e desportivas, bem como a concessão das  

respectivas licenças de construção e utilização”  (alínea b);  “  A adopção de  

medidas adequadas à melhoria efectiva das condições de acessibilidade, de  

segurança  e  de  qualidade  ambiental  e  sanitária  das  infra-estruturas  e  

equipamentos desportivos de uso público” (alínea c).

Como  explana  Sarmento  (2005),  relativamente  ás  organizações 

desportivas, passámos inicialmente de um estado “anárquico” e completamente 

dependente, criando desequilíbrios no movimento associativo, para um estado 

de independência, o qual, como se referiu atrás, traduziu-se num sem numero 

de edificações essencialmente políticas, desajustadas da realidade da procura 

nacional o que poderá trazer consequências financeiras futuras s para colmatar 

a sua fraca procura.

É  assim  essencial  para  um  correto  planeamento  e  programação  de 

novos espaços desportivos e requalificação dos existentes, basearmo-nos num 

princípio de interdependência e consequentemente atender a vários aspectos 

cruciais  para  um crescimento  integrado  e  sustentado  do  parque  desportivo 

nacional,  adequando  os  pensamentos  de  Constantino  (1999)  e  Sarmento 

(2005, 2014), a saber:

• Ajustamento  das  políticas  desportivas  autárquicas  a  fatores  como 

proximidade regional, procura desportiva e tendências demográficas;

• Atender às necessidades dos cidadãos mas obrigando a uma definição 

prévia  de  prioridades  relativas  ás  necessidades  dos  cidadãos, 

complementaridade e rentabilidade económica;

• Sujeitar os estudos de viabilidade aos custos previsíveis de construção 

e manutenção e receitas a médio e longo prazo;
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• Dimensionamento adequado das instalações desportivas que permitam 

satisfazer  a  diversidade  e  a  pluralidade  das  procuras  desportivas  (modelo 

formal, não formal e informal);

• Formação  de  equipas  multidisciplinares  que  analisem  de  forma 

integrada  as  várias  componentes  críticas  dos processos  de  planeamento  e 

gestão, de acordo com as caratrísticas do equipamento a construir;

2.2. GESTÃO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

A Gestão de instalações desportivas assume crescente importância na 

sociedade actual e assume alguma complexidade no seu tratamento.

Por um lado os gestores desportivos terão que se adaptar rapidamente 

às  constantes  mutações  na  procura  de  serviços  desportivos  e  à  sua 

variabilidade  de  prática,  apresentando  soluções  adequadas  aos  desafios 

existentes e garantindo a todo o momento a melhoria das condições de acesso 

à prática desportiva. Nos dias de hoje a exigência dos utilizadores vai muito 

para além da segurança e higiene como imperativos de prática.

Por outro, terão que coordenar eficazmente os seus recursos, humanos, 

financeiros e materiais, de forma a potenciar a sua utilização e a optimizar os 

investimentos, sobretudo nos equipamentos públicos.

De  acordo  com  Constantino  (1999,p.95)  a  simples  construção  de 

equipamentos,  tendo  por  base  a  satisfação  de  determinadas  necessidades 

desportivas mais ou menos formais dos cidadãos, é condição necessária mas 

não suficiente para garantir adequados meios de satisfação dessas mesmas 

necessidades.  É  assim  indispensável,  segundo  o  autor,  que  “aos 

equipamentos  correspondam  critérios  de  gestão  que  permitam  facilitar  as  

acessibilidades ao seu uso e garantir níveis de optimização correspondentes  

aos investimentos realizados”.

Percebe-se  que  há  uma  crescente  necessidade  de  adequação  das 

políticas  públicas  desportivas,  nomeadamente  da  gestão  dos  seus 

equipamentos, para fazer face à crescente generalização e desenvolvimento 
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da prática desportiva, bem como a um outro nível de exigência por parte dos 

utilizadores.  Para tal  deverá assim o gestor  efectuar ,de forma prévia,  uma 

correta  avaliação da procura  e  oferta  de  serviços  já  existentes  e  encontrar 

soluções qualitativas eficientes, integradas e consistentes para o equipamento 

a gerir . 

Sarmento  (2014)  salienta  ainda relativamente  a este  assunto  que na 

realidade o que acontece,  na maior  parte  das vezes,  ser  o  gestor  de  uma 

instalação desportiva só passar a fazer parte do processo de gestão do mesmo 

a partir do momento que o equipamento está em condições de funcionamento, 

não  fazendo  assim  parte  dos  processos  anteriores  de  planeamento  e 

consequente  construção.  Tal  situação,  como  refere  o  autor,  pode  ter 

consequências  negativas  para  a  vida,  duração,  utilização  e  rentabilidade 

económica da instalação, dando como exemplos :

• O  desfasamento  usual  entre  a  estética  e  a  utilidade  desportiva  e 

funcional  do  espaço desportivo,  quer  por  falhas  a nível  funcional,  quer  por 

questões relacionadas com os regulamentos das modalidades a praticar nesse 

espaço;

• O desequilíbrio e desadequação da oferta desportiva com a respectiva 

procura e expectativas dos cidadãos relativas às actividades pretendidas;

• Instalações  de  fraca  qualidade,  com  pequena  capacidade 

multidisciplinar e interactividade quase nula.

Pacheco (2011) na sua dissertação de Mestrado enumera os princípios 

fundamentais na gestão de instalações desportivas em documento elaborado 

pelos serviços de desporto da Camara municipal de Oeiras em Maio de 1993, 

os quais passamos a transcrever: 

1. O modelo de  gestão  de uma instalação desportiva  está em muito 

condicionado pela conceção do próprio equipamento;

2. Deve por isso ser ultrapassada uma visão parcializada de cada um 

dos momentos da vida do equipamento;
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3. O primeiro ato de gestão de um equipamento desportivo reside na 

elaboração do programa que irá ser objecto de referencia ao próprio projecto;

4. É  um  erro  grave  de  metodologia  avaliar  qualquer  modalidade  de 

gestão,  após  decisões  tomadas  no  âmbito  da  conceção  do  equipamento 

desportivo, por razões:

a. Económicas: equilíbrios da relação custos/benefícios e receitas 

de exploração/despesas de exploração;

b. Sociais:  a  conceção  final  dos  equipamentos,  passando  por 

indicadores  de  oportunidade  e  necessidade  sociais,  passa  também  por 

parâmetros de acessibilidade, qualidade, conforto, funcionalidade e segurança;

5. A qualidade de serviço da instalação é o valor fundamental de uma 

gestão  de  sucesso.  As  primeiras  sensações  de  qualidade  percepcionadas 

pelos clientes são influenciadas por três factores:

a. O pessoal dos serviços de apoio e técnico;

b. A atractividade da construção da instalação;

c. A manutenção e conservação da instalação, quer nalimpeza e 

higiene, quer no material e equipamento;

Pires  (2000)  salienta  também  que  o  processo  de  gestão  de  um 

equipamento desportivo tem em conta vários factores de importância relevante 

em planos tão diversos como:

• Gestão Orçamental  e Financeira  – A sustentabilidade orçamental  é 

fundamental  para  a  gestão  dos  equipamentos  e  baseia-se  numa  previsão 

fundamentada de receitas e despesas com vista ao equilíbrio e estabilidade 

financeiras.  Para  tal  deverá  haver  um  controlo  adequado  dos  custos  de 

manutenção  das  instalações  mantendo  o  objectivo  de  potenciar  a 

rentabilização  das  mesmas,  direccionando  a  sua  oferta  de  actividades 

desportivas de acordo com as necessidades diversas das populações;

• Gestão  Comercial  –  Relativa  à  política  de  preços,  das  actividades 

existentes e do uso do equipamento. Estes factores serão variados consoante 
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os objectivos, natureza e propriedade dos equipamentos. Nos equipamentos 

desportivos privados o objectivo primordial  é a obtenção de lucro, enquanto 

que, nos equipamentos públicos é importante o retorno social.

• Gestão  de  Recursos  humanos  –  É  relevante  para  um  sustentado 

equilíbrio  da  instalação,  sendo este  sector  responsável  por  uma importante 

fatia  dos  custos  de  exploração,  o  numero  de  trabalhadores  necessários  ao 

funcionamento das actividades previstas, bem como adequar o seu perfil tendo 

em conta a função a desempenhar e o grupo onde se insere. Como refere 

Constantino (1999), recorrer a modalidades de outsourcing para despesas de 

manutenção,  limpeza  e  segurança,  poderá  proporcionar  importantes 

economias de escala ao nível municipal;

• Gestão de Material Desportivo – gestão do nível do stock de materiais 

existente através de um registo apropriado de manutenção, de forma a que 

possam  satisfazer  a  todo  o  momento  as  necessidades  com  os  serviços  a 

prestar  em  excelentes  condições  de  utilização.  A  boa  gestão  passa  pela 

aquisição de material novo, reposição ou reparação do antigo e manutenção 

qualitativa do existente;

• Gestão das Atividades – Todas as atividades existentes na instalação 

deverão estar adequadamente estruturadas de acordo com diversos factores 

como sendo, entre outros, a idade dos praticantes, os níveis de ensino e os 

horários  disponíveis.  Deverá  também  fazer-se  cumprir  o  plano  anual  de 

atividades, previamente elaborado.

Já para Sarmento (2014, p.430), as atividades principais de um gestor 

de  instalações  desportivas  e  as  respectivas  tarefas  por  atividade  são  as 

seguintes:

• Planear – detetar oportunidades; executar estudos de pré-viabilidade; 

estudar  os  produtos  a  oferecer;  conhecer  o  mercado;  promover  estudos 

técnicos  (localização,  engenharia  e  arquitectura);  identificar  os  recursos 

necessários (qualificações e competências, físicos e financeiros).
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• Construir – Definir os cadernos de encargos; estabelecer equipas de 

acompanhamento e desenvolvimento técnico; fiscalizar a obra.

• Gerir – Espaços; actividades; recursos humanos; recursos financeiros; 

tarefas de manutenção; enquadramento político.

Conclui-se,  pelo  atrás  descrito,   que  para  uma  gestão  eficiente  dos 

equipamentos  e  instalações  desportivas,  deverá  haver  unidade  entre  o 

planeamento,  a  programação  e  a  gestão  e  é  indispensável  o  trabalho 

interdisciplinar e coordenado entre as equipas que planificam, as equipas que 

programam, as equipas que executam e os técnicos desportivos a quem irá 

competir  a  gestão  e  a  direcção  concreta  das  actividades  (Constantino 

1999,p.91). 

Sarmento  (2014)  acentua  esta  ideia,  ao  dar  extrema  importância  ao 

dimensionamento da oferta relativamente à procura e à redução dos custos de 

manutenção, garantindo previamente a utilização e rentabilidade futuras dos 

equipamentos e instalações desportivas, acautelando assim os investimentos 

efectuados. Para este autor o rigoroso controlo dos custos passa por reduzir as 

despesas  com o  pessoal,  melhoria  das  condições  de  aquisição  de  bens  e 

serviços, escolha criteriosa dos técnicos, renegociação regular dos contratos, 

maximizar a rentabilidade dos horários disponíveis e dos planos de acção e 

promoção das actividades disponíveis e procurar a maior notoriedade social.

2.3. MODELOS DE GESTÃO AUTÁRQUICA 

“Por Gestão de Equipamentos entende-se o conjunto de procedimentos  

que  têm  por  objectivo  a  optimização  social,  desportiva  ou  económica  dos 

mesmos. Objetivos naturalmente diferentes, face a um equipamento privado, 

associativo ou público.”

(Constantino, 1999, p.91)
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A  prática  desportiva  de  qualidade  é  um  direito  constitucional  dos 

cidadãos. Como tal cabe ao Estado e às Autarquias em particular, por via de 

representarem os interesses das populações locais, proporcionar as melhores 

condições possíveis de prática através da execução de políticas desportivas 

que  se  dirijam  a  todos,  e  que  respondam  às  necessidades  de  qualquer 

munícipe,  de  forma  mais  abrangente  possível  para  conseguir  sustentar  a 

prática do “desporto para todos” e do alto rendimento, como consagra a LBAFD 

no seu artigo 7º., nº 1 descrevendo que “incumbe à Administração Pública na 

área do desporto apoiar e desenvolver a prática desportiva regular e de alto  

rendimento”.

No  entanto,  como  referem  Januário,  Sarmento  &  Carvalho  (2009), 

deverá haver um esforço do Estado para compreender em cada momento, qual 

o  melhor  modelo  de  gestão  para  cada  instalação  desportiva,  de  forma  a 

equilibrar as pretensões e objectivos formulados na Constituição da Republica 

Portuguesa  (CRP),  na  Lei  de  Bases  da  Atividade  Física  e  do  Desporto 

(LBAFD),  nas  atribuições  e  competências  das  Autarquias  Locais  e  no 

Programa  de  Governo,  com  as  pretensões  individuais  e  colectivas  dos 

cidadãos.

Qualquer  modelo  de  gestão poderá  ser  igualmente válido  desde que 

tomado de forma consciente de acordo com as necessidades dos utentes e o 

contexto em que estão inseridos

Percebe-se  que  o  modelo  de  gestão  a  adotar  para  cada  instalação 

desportiva dependerá sobretudo dos objectivos para as mesmas, sejam eles 

privados  ou  públicos,  ou  seja,  terem  correspondentemente  como  objectivo 

principal a obtenção de lucros ou assumir os custos de investimento, utilização 

e  manutenção  também  como  custos  sociais,  sempre  acompanhados  de 

estratégias de rentabilização dos mesmos.  Constantino (1999) aborda estas 

estratégias  como forma de  melhorar  e  enquadrar  a  escolha  do  modelo  de 

gestão a seguir para cada instalação, a saber :
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• Reconhecer o alargamento da natureza das práticas desportivas, que 

tornaram  o  espaço  desportivo  também  um  espaço  de  sociabilização  e  de 

convívio;

• Perceber, como já referido no capítulo anterior, a crescente exigência 

dos utilizadores das instalações desportivas que terão que ser acompanhadas 

pela qualidade, conforto e atratibilidade das próprias instalações e dos serviços 

prestados;

• Optimizar os investimentos efectuados nas instalações através de uma 

boa gestão financeira que assegure a eficiência económica, social e desportiva;

• Enquadrar a escolha do modelo de gestão sempre de acordo com as 

premissas globais de melhoria das condições de acesso à pratica desportiva 

por todos os cidadãos indo ao encontro das suas expectativas.

Depreende-se pelo atrás descrito que, para o autor, a escolha do modelo 

de  gestão  mais  apropriado  terá  que  ter  em  conta  não  só  a  tipologia  da 

instalação,  mas  sobretudo  os  aspectos  sociais,  culturais  e  económicos  da 

população local, potencial utilizadora do espaço desportivo. 

Assim, Constantino (1999) constata a existência de vários modelos de 

gestão para as instalações:

• Gestão Direta – em que a entidade municipal garante um regime de 

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

concessionar  os  espaços  de  uso,  sem nunca  pôr  em causa  o  controlo  da 

gestão  sobre  todo  o  equipamento.  Pode  ser  efectuada  directamente  por 

unidade orgânica especializada existente no próprio município ou criando um 

organismo  exclusivamente  destinado  a  esse  fim,  o  qual  poderá  assumir  o 

modelo  de  empresa  municipal  para  maior  eficiência  social  e  financeira,  e 

igualmente maior transparência na estrutura de custos dos serviços prestados.

• Gestão  Concessionada  –  a  entidade  publica  transfere  para  outra 

entidade,  associativa  ou  privada,  a  gestão  e  manutenção  do  equipamento 

desportivo.  Na  transferência  de  gestão  para  as  sociedades  privadas,  é 

obrigatório  a  efectivação  prévia  de  concurso  público  e  no  contrato  de 
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concessão deverão  estar  claramente  definidas  as  obrigações  de ambas as 

partes.  No  caso  de  concessão  a  clubes  ou  coletividades  desportivas  é 

necessário  protocolizar  a  cedência  para  salvaguardar,  entre  outros,  a 

manutenção  e  conservação  do  equipamento.  Neste  modelo  percebe-se  a 

vantagem para as administrações locais no que concerne aos encargos com 

pessoal e demais tarefas suplementares, mas tem a seu desfavor a tendência 

da entidade gestora em desequilibrar os regimes de acessibilidade para todos 

os cidadãos;

• Gestão Mista – Estabelece-se, neste modelo, um compromisso entre a 

gestão direta e a gestão concessionada na partilha e gestão do equipamento. É 

uma solução que se verifica, em alguns casos com bons níveis de eficácia, em 

equipamentos desportivos localizados em estabelecimentos de ensino, cujos 

horários  de  utilização  são  adaptados  e  diferenciados  consoante  as 

necessidades,  escolares  e  não  escolares.  Nestes  casos  é  relativamente 

complicado a divisão de gastos com os custos de manutenção inerentes.

Percebe-se que para o autor as linhas estratégicas de optimização da 

gestão  das  instalações  são  função  da  sua  natureza  e  propriedade  e 

consequentemente  do  seu  carácter  público  ou  privado.  O  modelo  a  adotar 

dependerá portanto do seu proprietário e dos seus objectivos de gestão, como 

demonstrado no quadro seguinte.
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Quadro 1 – Modelos de Gestão de Equipamentos Desportivos
(adaptado Constantino (1999)

PROPRIEDADE 
MODELO 

DE 
GESTÃO 

OBJETIVOS

        DE           
 GESTÃO

ATIVIDADES A 
ADOTAR

DESTINATÁRIOS

Município 

Direta
Democratização 

dos serviços a toda 
população sem fins 

lucrativos 

Ensino 

Lazer

Apoio a clubes, 
escolas e 

instituições sociais 

Toda a População Mista

Concessionada

Clube Direta
Competitivos

Equilibrar receita e 
despesa 

Ensino

Lazer

Competição 

Toda a população 
cuja idade assegure 

a continuidade 
competitiva 

Privado Direta Obtenção de Lucro 
Lazer

Saúde 

Toda a população 
com disponibilidade 

económica 

Escola Direta

Serviços Escolares

Serviços 
Comunitários

Ensino

Lazer 
População escolar

Mista

Já Sancho (2002) apresenta-nos dois modelos de gestão pública dos 

equipamentos desportivos, de acordo com a legislação vigente correspondente, 

os quais se subdividem em várias formas e mecanismos para a levar a cabo, 

são eles:

• Gestão  direta  –  definida  por  regulamento  apropriado  para  as 

organizações locais para gestão da instalação. Segundo o autor as soluções de 

gestão direta das instalações podem adotar as seguintes possibilidades:

a) Gestão da própria instituição pública, que pode ser efectuada 

com ou sem órgãos especiais  para a sua gestão diferindo esta escolha na 

menor ou maior autonomia na gestão dos serviços relativamente à organização 

municipal;
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b) Gestão efectuada por organismo autónomo local, com automia 

financeira e personalidade jurídica própria.

• Gestão Indireta – a gestão das instalações desportivas é efectuada por 

intermediários e não de forma direta. Os serviços a prestar terão que ter cariz 

público,  mas  a  intervenção  dos  organismos  municipais  varia  consoante  a 

escolha do modelo de gestão, a saber:

a) Concessão administrativa, em que a gestão será entregue, por 

concurso  público,  a  empresa,  associação  ou  clube  desportivo  por  um 

determinado período de tempo, a qual ficará sujeita a um conjunto previamente 

definido de direitos e obrigações;

b) Gestão de interesse, na qual a gestão é efectuada por gestor 

ou  entidade  desportiva  contratados  a  troco  de  remuneração  definida 

previamente ou com participação nos resultados de exploração consoante os 

objectivos propostos;

c) Gestão  concertada,  efectuada  através  de  contratos  com 

particulares ou organizações publicas ou privadas, basedos na utilização dos 

serviços públicos;

d) Gestão  por  arrendamento,  em  que  o  arrendatário  se 

compromete a prestar os serviços contratados mediante o pagamento de uma 

renda;

e) Gestão  por  consórcios,  que se  define  pela  forma voluntária 

como várias entidades compartilha a gestão da instalação desportiva e dos 

serviços municipais;

f) Gestão por cooperativas, as quais são legalmente constituídas 

e em que o capital social só parcialmente pertence ás organizações locais.

Conclui-se, pelo atrás descrito, que a escolha da melhor solução de gestão 

para os equipamentos desportivos será aquela que se identifique com o próprio 

equipamento  e  que  melhor  serva  os  cidadãos  do  ponto  de  vista  social, 

económico,  cultural  e desportivo,  tendo em vista  o preenchimento das suas 

necessidades e a satisfação plena dos seus direitos de acesso a uma prática 

desportiva de qualidade. É de ressalvar no entanto que não existe um modelo 
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ideal que garanta a eficácia da gestão das instalações desportivas e que a sua 

escolha não garante, por si só, a qualidade da oferta dos serviços desportivos à 

população.  É  pois  necessário,  como  refere  Sarmento  (2014),  dar  enorme 

atenção aos processos de planeamento e construção dos equipamentos, os 

quais terão carácter decisivo e garantirão a democratização do seu acesso e a 

sua rentabilidade.

3. PISCINAS

3.1. DEFINIÇÕES DE PISCINAS

As piscinas, ou os complexos desportivos com piscinas, constituem uma 

tipologia  de  instalações  desportivas  que  se  apresentam  com  uma  certa 

complexidade, tanto no que diz respeito ao seu desenho e construção como à 

sua posterior utilização e gestão. 

Para Sarmento (2014), as piscinas são instalações desportivas das mais 

complexas de gerir, pela diversidade e complexidade de alguns dos sistemas e 

controlo  da  sua  qualidade,  como  a  circulação,  tratamento  químico  e 

aquecimento da água, bem como o sistema de aquecimento e refrigeração do 

ambiente. A dificuldade de gestão destas instalações bastante particulares é 

acentuada  pelos  seus  preços  de  construção  manutenção  e  funcionamento 

serem bastante significativos.

Esta opinião é comungada por Batista (cit. por Soares 2004), que nos 

refere que a sua complexidade advém da variedade de técnicas, da variedade 

e especificidade de equipamentos utilizados e da elevada exigência colocada 

ao nível dos parâmetros de funcionamento.

53



Referimo-nos, então às definições de Piscina. De acordo com o referido 

na Diretiva 23/93 do Concelho Nacional de Qualidade (CNQ), piscina é definida 

como “uma parte ou um conjunto de construções e instalações que inclua um 

ou  mais  tanques  artificiais  apetrechados  para  fins  balneares  e  actividades 

recreativas, formativas ou desportivas aquáticas”. A mesma diretiva faz ainda 

distinção entre piscina e piscinas de uso público referindo as últimas como 

sendo “ as piscinas e os estabelecimentos de recreação aquática que podem 

ser utilizados pelo público em geral, independentemente da sua titularidade ou  

forma  de  ingresso,  e  estejam  ou  não  integradas  em  espaços  públicos  

municipais,  clubes  desportivos,  escolas,  parques  de  campismo,  

estabelecimentos hoteleiros e complexos turísticos”.

Em definição mais recente a NP EN 15288-2:2009 refere piscina como 

sendo “ instalação dotada de um ou vários planos de água, destinada à prática  

da  natação,  actividades  recreativas  ou  outras  actividades  físicas  em  meio 

aquático”.  Esta  norma  define  ainda  piscina  coberta  como  sendo  “uma 

instalação compreendendo um ou mais planos de água para banhos, integrada  

num edifício e coberta por uma estrutura (fixa ou móvel)”.

Segundo  Sarmento  (2014,  p.440),  as  piscinas  deverão  ter  caratrísticas 

polifuncionais adequadas às actividades a proporcionar à populações. Neste 

caso, para o autor, as piscinas deverão ser “um sistema integrado e interactivo 

de  actividades de carácter  individual,  colectivo  e  familiar,  envolvendo ainda 

actividades complementares como jacúzi,  saunas húmidas e secas, solários,  

salas de aeróbica e musculação, assim como actividades comerciais”.

3.2. CLASSIFICAÇÕES DE PISCINAS

Relativamente  à  classificação  das  piscinas,  a  Diretiva  CNQ  23/93 

publicada pelo Concelho Nacional de Qualidade, a qual regulou vários anos a 

construção e manutenção das piscinas públicas no nosso país, menciona dois 

critérios para tal: a natureza ambiental ou tipologia construtiva e a valência ou 

tipologia funcional dos tanques (quadro 2)
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Quadro 2 – Classificação de Piscinas de acordo com critérios da Diretiva CNQ 23/93

Natureza Ambiental ou tipologia 

construtiva

Valência ou tipologia funcional

Piscinas ao ar livre

Piscinas cobertas

Piscinas combinadas

Piscinas convertíveis

Tanques desportivos

Tanques de aprendizagem e recreio

Tanques infantis ou chapinheiros

Tanques de recreio e diversão

Tanques polifuncionais ou polivalentes

Esta  diretiva  apresenta  ainda  a  definição  para  cada  uma  das 

classificações  do  quadro  anterior,  as  quais  passamos  seguidamente  a 

transcrever:

• Piscinas  ao  ar  livre  –  São  piscinas  constituídas  por  um  ou  mais 

tanques  artificiais  não  confinados  por  estruturas  de  cobertura  e 

envolventes fixas e permanentes

• Piscinas cobertas – São piscinas que comportam um ou mais tanques 

artificiais confinados em ambientes constituídos por estruturas fixas e 

permanentes.

• Piscinas combinadas – São as piscinas que comportam tanques ao ar 

livre e tanques cobertos utilizáveis em simultâneo.

• Piscinas convertíveis – São as piscinas que constituem um complexo 

com  um  ou  mais  tanques  artificiais  cujos  elementos  da  envolvente 

ambiental permitam que as atividades se desenvolvam ao ar livre ou em 

espaço coberto, em função das condições atmosféricas existentes.
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• Tanques  desportivos  –  são  aqueles  cujos  requisitos  geométricos  e 

construtivos são adequados para a prática da natação e modalidades 

derivadas, no âmbito do treino e da competição desportiva, respeitando 

as exigências da FPN e da FINA.

• Tanque de aprendizagem e recreio – São aqueles que apresentam os 

requisitos  morfológicos  e  funcionais  adequados  para  as  actividades 

formativas  e  propedêuticas  das  disciplinas  natatórias.  A  sua 

profundidade  máxima  é  de  1,50  m  e  em  pelo  menos  2/3  da  sua 

superfície não podem ter mais de 1,10 m.

• Tanques infantis ou chapinheiros – São os que possuem requisitos 

funcionais  e  construtivos  idóneos  para  a  utilização  autónoma  de 

crianças atá aos 6 anos. Tem profundidade máxima de 45 cm, com um 

máximo de 20 cm junto aos bordos.

• Tanques de recreio e diversão – São os que comportam caratrístcas 

funcionais que os tornam particularmente adequados para o recreio e 

diversão  aquática,  nomeadamente  como  escorregas,  cascatas  e 

sistemas de formação de ondas. A profundidade máxima permitida é de 

1,  30 m em pelo menos 2/3 da sua superfície  e 2m nas zona mais 

profundas.

• Tanques polifuncionais ou polivalentes – São aqueles que apresentam 

soluções  geométricas  e  construtivas  que  combinam  caratrísticas  de 

diferentes tipologias de tanques ou que dispõem de paredes efundos 

móveis ou outros dispositivos de reconversão morfológica.

Mais recentemente, em 2009 a NP EN 15288-2 classifica também as piscinas 

em três tipos. (quadro 3)
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Quadro 3 – classificação de piscinas de acordo com a NP EN 15288-2:2009

Classificação Descrição Piscinas

Tipo 1

Piscinas públicas, em que 

as atividades aquáticas se 

constituem como actividade 

principal

Piscinas Municipais

Piscinas de recreio e 

Lazer

Parques aquáticos

Tipo 2

Piscinas públicas que 

proporcionam 

preferencialmente 

atividades complementares 

a outras tidas como 

principais

Piscinas de hotéis

Piscinas Parques 

Campismo

Piscinas Terapêuticas

Tipo 3 Todas as restantes Todas as restantes

Poderemos  ainda  enquadrar  as  piscinas  nas  diferentes  tipologias  de 

instalações desportivas consagradas no decreto lei 141/2009, de 16 de Junho, 

de acordo com as suas caratrísticas e funções a que se destinam, como se 

observa no quadro seguinte. (quadro 4).
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Quadro 4 – classificação de piscinas enquadradas no decreto lei 141/2009

TIPOLOGIA PISCINAS 

Recreativas

Piscinas cobertas ou ao ar livre, de 
configuração e dimensões livres, para 

usos recreativos, de lazer e 
manutenção.  

Formativas
Piscinas, ao ar livre ou cobertas, de 

aprendizagem desportivas e 
polivalentes.

Especializadas
Piscinas Olímpicas, piscinas para 
saltos e tanques especiais para 

actividades subaquáticas 

Especiais para o espectáculo 
desportivo 

Estádios aquáticos e complexos de 
piscinas olímpicas 

Com se percebeu atrás, existem diversos tipos de piscinas baseadas 

nas suas caratrísticas, tipologias e funcionalidades diversas. Pare este trabalho 

importa reter as definições de piscina coberta (CNQ 23/93), de tipo 1 (NP EN 

15288-2:2009) e de tipologia formativa (decreto lei 141/2009).

.
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3.3. ATIVIDADES EM PISCNAS

Actualmente, as Piscinas são instalações extremamente importantes no 

que concerne à realidade desportiva das populações e são encaradas como 

resposta para a procura um cada vez maior número de actividades desportivas 

e não desportivas de carácter individual, colectivo e familiar. 

Os utentes ou clientes são cada vez mais exigentes, bem informados e 

conhecedores dos seus direitos relativamente á qualidade dos serviços que 

consomem  (Correia  et  al.  2000).  A  par  desta  realidade  constata-se  a 

necessidade de, num mesmo espaço, abarcar as diferentes e diversificadas 

actividades de maneira envolvente para todo os tipo de utilizadores. 

Percebe-se  assim,  como  refere  Sarmento  (2014)  a  importância  de 

adequar  o  planeamento da construção da instalação desportiva  à realidade 

social  que  irá  servir  pois,  se  for  planeada  por  excesso,  terá  grandes 

dificuldades de se manter devido a todos os custos de manutenção inerentes e 

se for planeada por defeito, implicará grandes dificuldades de planeamento das 

actividades de forma qualitativa e dificilmente conseguirá encontrar respostas 

para toda a população para a qual foi edificada. Terá assim que ter um carácter 

polifuncional, integrado e interactivo de actividades.

O  planeamento  e  dinamização  das  actividades  das  Piscinas  não 

poderão, hoje em dia, ficar limitados apenas á prática da natação sob pena de 

o  espaço  e  estrutura  desportivos  não  serem  devidamente  rentabilizados. 

Deverão  ser  criadas  soluções  de  rentabilização  das  instalações  através  de 

variadas  actividades  alternativas  de  forma  a  atrair  o  maior  número  de 

potenciais clientes aos complexos de piscinas, procurando abranger todas as 

idades, tendências e orientações. 

É  importante  também salientar  que  cada  actividade  aquática  tem as 

suas necessidades específicas de espaço e material e que a oferta deste tipo 

de serviços têm vindo gradualmente a aumentar com o aparecimento de novas 

actividades aquáticas. Mas os complexos de piscinas modernos, para terem 

melhor eficácia de rentabilização não poderão descartar outras actividades e 
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serviços não aquáticos tais como, entre outros, actividades de Fitness, saunas, 

massagens, estética e nutricionistas, e deverão cruzar e compatibilizar todas 

estas com as actividades aquáticas de forma a abranger as necessidades de 

todos os utentes. 

A grande variedade de actividades aquáticas existentes nos complexos 

de piscinas é acompanhada por uma dificuldade dos utentes em escolher qual 

a actividade que procuram, ou seja, que mais se adapte às suas necessidades. 

Os  utentes  poderão  ser  orientados  de  acordo  com  alguns  critérios  e 

terminologias (Soares & Cobra, 2011) :

• Idade dos participantes – Bebés, crianças, jovens, adultos e terceira 

idade;

• Objetivos  dos  programas  –  Educativos,  recreativos,  competitivos  e 

terapêuticos;

• Características individuais do aluno – Limitações físicas ou psíquicas;

• Tipo  de  piscina  em  que  decorre  –  Coberta,  descoberta,  parque 

aquático, etc;

• Material necessário – Aparelhagem, placas, steps, hidrobykes, balizas, 

etc.

Poderemos então definir um conjunto de actividades integradas no plano de 

actividades dum complexo de piscinas de acordo com diferentes âmbitos de 

atuação conforme sugere o quadro seguinte adaptado de Correia et al (2000) e 

Soares & Cobra (2011).
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Quadro 5 – Atividades aquáticas praticadas em piscinas

Ensino Aperfeiçoamento Competição Lazer Terapia Outros

Natação Pura X X X X X X

Natação 
Sincronizada

X X X X X X

Pólo Aquático X X X X X X

Saltos para a Água X X X X - X

Natação para Bebés X - - X X X

Hidroginástica X - - X X X

Hidro Fit X - - X X X

Hidroterapia X - - X X X

Natação Sénior X - - X X X

Pré e Pós parto X - - X X X

Kayak Polo X X X X X X

Mergulho X X X X X X

Hidrokids X - - X X X

Hidrostep X - - X X X

Hidro-in-deep X - - X X X

Hidrobike X - - X X X

Aquagym X - - X X X

Utilização livre - - - X X X

Serviços Lúdicos - - - X X X

Cedências Espaços X X X X X X
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Poderão  existir  diferentes  programas  e  diferentes  adaptações  das 

actividades  enumeradas  anteriormente,  consoante  a  percepção  das 

necessidades das populações. Descrevemos seguidamente, de forma bastante 

sintetizada em que consistem alguns dos tipos de actividades referenciadas:

• Natação pura – visa a adaptação ao meio aquática, aprendizagem, 

aperfeiçoamento  e  treino  das  quatro  técnicas  de  nado,  incluindo  treino  de 

partidas, viragens e rendições. Todas estas vertentes poderão ser adaptadas a 

crianças, jovens, adultos e seniores, estes últimos através dos “Masters”;

• Natação Sincronizada – é uma disciplina da natação em que uma ou 

mais nadadoras executam diversos movimentos sincronizados e harmoniosos 

acompanhados com música;

• Polo Aquático – é um desporto colectivo, praticado dentro de piscinas 

com medidas e profundidades específicas e disputado por duas equipas de 

sete jogadores de campo;

• Saltos para a água – modalidade da natação também designada de 

saltos ornamentais, designam o conjunto de habilidades executadas através de 

saltos de plataformas elevadas ou trampolins para a água;

• Natação para Bebés – promove a adaptação ao meio aquático (AMA) 

para bebés a partir dos 6 meses de vida, cultivando laços afectivos familiares e 

desenvolvimento do bebé aos níveis cognitivo, afectivo e psicomotor;

• Hidroginástica – actividade realizada dentro de água ao som da música 

que  utiliza  diversos  exercícios  aeróbios,  localizados,  de  alongamento  e 

relaxamento;

• Hidro Fit – promove actividades de Fitness em meio aquático;

• Hidroterapia – Atividade com fins de reabilitação que pode ser utilizado 

para  o  tratamento  de  diversas  patologias,  promovendo  a  melhoria  e 

manutenção das capacidades físicas e funcionais;

• Pré e pós parto – estes programas pretendem potenciar os aspectos 

de adaptabilidade contínua das modificações fisiológicas da grávida (pré parto) 
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e os que facilitam a recuperação da capacidade física e melhoria do bem estar  

físico e psíquico (pós parto);

• Hidrobike  –  consiste  na  utilização de bicicletas  adaptadas ao meio 

aquático que permitem ao praticante, pedalando dentro de água, desenvolver 

capacidades aeróbias, força e resistência muscular;

• Utilização livre – Utilização da piscina sem orientação de um técnico;

• Serviços lúdicos – festas de anos, comemorações de dias temáticos, 

jogos didácticos, entre outras.
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CAPÍTULO II – CARACTERIZAÇÃO LOCAL (Contexto institucional)

1. CARATRIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALCOBAÇA

1.1. BREVE HISTÓRIA

O lugar de Alcobaça, referenciado na Carta de Doação de D. Afonso 

Henriques ao Abade de Claraval, D. Bernardo, datada de 9 Abril de 1153, terá 

tido  origem árabe  tendo  as  suas  raízes  mais  1000  anos.  A  área  do  atual 

concelho de Alcobaça foi habitada pelos Romanos, mas a denominação muito 

provavelmente  será  Árabe,  cuja  ocupação  denota  uma era  de  progresso a 

julgar pelos numerosos topónimos das terras adjacentes que os recordam, tais 

como Alcobaça, Alfeizerão, Aljubarrota, Alpedriz e ainda outros.

No período de reconquista  cristã  e  de  formação do reino,  D.  Afonso 

Henriques após ter reconquistado as terras de Alcobaça aos muçulmanos por 

volta de 1148, doou aos monges Cistercienses através da carta de doação de 8 

de Abril de 1153, com a obrigação de as arrotearem. As doações efetuadas ao 

longo  dos  diversos  reinados  vieram  a  constituir  um  vastíssimo  território, 

atingindo o  seu máximo no reinado de D.  Fernando I,  sendo denominadas 

como os “Coutos de Alcobaça”, que se iniciavam em São Martinho do Porto, 

abrangiam a Serra dos Candeeiros e terminavam em São Pedro de Moel. Os 

Monges de Cister  chegaram a ser  senhores de 14  vilas das quais  4  eram 

portos de mar:  Alfeizerão, São Martinho do Porto, Pederneira e Paredes da 

Vitória e desenvolveram uma ação colonizadora notável e perdurável, pondo 

em  prática  as  inovações  agrícolas  experimentadas  noutros  mosteiros  em 

particular na Borgonha e nos reinos do Norte de Espanha.

Provavelmente, a vila de Alcobaça terá recebido foral de D. Manuel I em 

1514.  As outras 12 vilas terão recebido forais na mesma época.  Em 1569, 

constitui-se Congregação Independente de Portugal, por bula do Papa Pio V, 
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da qual o Cardeal Comendatário de Alcobaça D. Henrique foi o seu primeiro 

Abade Geral, eleito em 1573. Em meados do século XVII, a maioria das terras 

dos coutos de Alcobaça pertencia já aos habitantes das vilas e seus habitantes. 

O mosteiro foi  abandonado pelos monges 1833, em virtude da vitória 

liberal  na  guerra  civil.  Com a extinção das ordens religiosas decretada em 

1834, parte do Mosteiro de Alcobaça foi vendido em hasta pública, tal como as 

terras dos coutos que ainda lhe pertenciam, incluindo todo o seu equipamento 

agrícola,  período  esse  ao  longo  do  qual  foi  ganhando  forma  um  imenso 

complexo arquitetónico, o Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, o qual desde 

1989 integra  a  lista  da  UNESCO de Património  da  Humanidade. Em torno 

deste,  ganhou  forma um território  estruturado  que  beneficiou  desta  imensa 

fonte de saber monacal. Desenvolveram-se as granjas e quintas, levou-se por 

diante  a  conquista  das  pedregosas  encostas  da  serra,  com  a  introdução 

sistemática da oliveira, desenvolveram-se os sectores industriais com recurso à 

energia  hidráulica.  Enfim,  foi-se  definindo  um  território  que  ainda  hoje  é 

conhecido pelo nome de Coutos de Alcobaça e sempre a Oeste da Serra dos 

Candeeiros.

Alcobaça é hoje centro de uma rica região dedicada a pomicultura sem 

par em Portugal, sendo notável, desde há séculos, a qualidade dos seus frutos. 

A  louça,  os  tecidos  de  chita,  os  vinhos  e  o  azeite,  são  também 

importantes  produtos  para  a  economia  da  região  de  Alcobaça  que  possui 

também importantes atividades económicas na área da indústria, comércio e 

dos serviços.

1.2. CARATRIZAÇÃO GEOGRÁFICA E TERRITORIAL

O concelho de Alcobaça situa-se em termos administrativos e segundo a 

classificação  por  NUTS  (Nomenclatura  das  Unidades  Territoriais  para  fins 

Estatísticos), na região centro (NUTS II) e sub-região Oeste (NUTS III), a qual é 

composta por 12 municípios (Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, 

Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Lourinhã, Sobral de 

Monte Agraço e Torres Vedras), e possui cerca de 2221 Km2.
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O Concelho de Alcobaça, que pertence ao distrito de Leiria, contém 408 

Km2 de área e é limitado a norte pelo município da Marinha Grande, a este por 

Leiria e Porto de Mós, a sul faz fronteira com Rio Maior e Caldas da Rainha e a 

oeste pela Nazaré, tendo dois troços de costa no Oceano Atlântico, a noroeste 

e a sudoeste (figura 1).

O  concelho  de  Alcobaça  tem  como  sede  de  município  a  cidade  de 

Alcobaça, adquirindo este estatuto a 30 de Agosto de 1995, sendo banhada 

pelos rios Alcoa e Baça.

Figura 1 – Concelho de Alcobaça e Concelhos Límitrofes 

(http://www.destinoportugal.pt-tur.com/destino_concelhos/distrito_leiria.html) 

O Concelho, segundo a Reorganização Administrativa do Território, Lei 

nº11-A/2013  de  28  de  Janeiro,  está  dividido  em 13  freguesias:  União  das 

Freguesias de Alcobaça e Vestiaria; União de Freguesias de Coz, Alpedriz e 

Montes;  União  de  Freguesias  de  Pataias  e  Martingança;  Freguesia  de 

Alfeizeirão;  Freguesia  de  Aljubarrota;  Freguesia  de  Bárrio;  Freguesia  da 

Benedita; Freguesia de Cela; Freguesia de Évora de Alcobaça; Freguesia da 

Maiorga;  Freguesia  de  São  Martinho  do  Porto;  Freguesia  de  Turquel  e 

Freguesia do Vimeiro (figura 2).

67

http://www.destinoportugal.pt-tur.com/destino_concelhos/distrito_leiria.html


Figura 2 – Freguesias do Concelho de Alcobaça após Reorganização Administrativa do 

Território (Lei nº 11-A/2013 de 28 de Janeiro)

(http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AAlcoba%C3%A7a_freguesias_2013.svg) 

1.3. CARATRIZAÇÃO DEMOGRÁFICA

Segundo os dados dos Censos de 2011, Alcobaça tem 56693 habitantes 

residentes,  sendo  que  48,43%  (27.457)  são  do  sexo  masculino  e  51,57% 

(29.236)  são  do  sexo  feminino,  tendo-se  ainda  verificado,  relativamente  ao 
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levantamento  efectuado em 2011,  um aumento  da  população residente  em 

2,38%, correspondente a 1.317 indivíduos (quadro 6).

Quadro 6 – Censos da população 2001 e 2011: População residente por género no Concelho 

de Alcobaça (INE)

População
Géneros

Homens Mulheres Totais

Alcobaça (2001) 25 160 30 216 55 376

Alcobaça (2011) 27 457 29 236 56693

Variação 2 297 - 980 1 317

Tendo em atenção a população residente no concelho, relativamente ao 

seu grupo etário, verifica-se que, entre 2001 e 2011, houve uma diminuição da 

população mais jovem , representada pelos grupos etários entre os 0 e os 24 

anos de idade, de 2147 indivíduos, sendo este grupo etário representativo de 

25,2% do total da população na amostra, abaixo do valor para o país em geral 

de 26%. Já na faixa etária entre os 25 e os 64 anos, a mais representativa no 

concelho com 54,2% dos indivíduos, houve um aumento de 677 pessoas. No 

entanto denota-se que o aumento observado mais significativo acontece nas 

pessoas com 65 ou mais anos, que passaram a representar, em 2011, 20,6% 

da população residente contra os 17,1% em 2001, significando este aumento 

um acréscimo de 2.247 indivíduos para esta faixa etária, valor este acima dos 

19% de média para o nosso país (quadro 7). 

Estes dados representam um gradual envelhecimento da população 

residente no concelho, representando o indicie de envelhecimento em 2011 o 

valor de 139 idosos para cada 100 jovens, valor bem acima da média nacional 

de 125 idosos para cada 100 jovens (INE, 2011).
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Quadro 7 - Censos da População 2001 e 2011: População Residente por Grupo Etário, 

Segundo a Zona Geográfica, o Ano de Recenseamento e Respetiva Variação (INE)

Zona Geográfica

(Ano de 
Recenseamento)

Grupos Etários

0-14 15-24 25-64 65 ou mais

Alcobaça (2001) 8 844 7 580 29 493 9 459

Alcobaça (2011) 8 282 5 995 30 710 11 706

Variação -562 -1 585 +677 +2 247

Relativamente  às  13  freguesias  do  concelho  de  Alcobaça,  como  é 

possível verificar no quadro seguinte (quadro 8), a freguesia da Benedita é que 

detém maior  percentagem relativamente  ao  valor  total,  com cerca  de  15%, 

correspondentes  a  8.635  habitantes.  De  seguida  surgem 3  freguesias  com 

valores percentuais idênticos de 12%: a união de freguesias de Alcobaça e 

Vestiaria,  a união de freguesias de Pataias e Martingança e a freguesia de 

Aljubarrota.

Por  outro  lado  as  freguesias  com  menor  expressão  na  representação  da 

distribuição populacional  são:  freguesia da  Maiorga,  freguesia do  Vimeiro  e 

freguesia do Bárrio, cada uma ocupando cerca de 3% do valor total (gráfico 1).
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Quadro 8 - Censos da População 2001 e 2011: População Residente por Freguesias do 

Concelho de Alcobaça, Segundo o Ano Recenseamento e Respetiva Variação (INE)

Freguesias 2001 2011 Variação

União das Freguesias de Alcobaça e 
Vestiaria 6 249 7 009 +760

União de Freguesias de Coz, Alpedriz e 
Montes 3 591 3 261 -330

União de Freguesias de Pataias e 
Martingança 6 492 6 596 +104

Freguesia de Alfeizerão 3 849 3 854 +5

Freguesia de Aljubarrota 5 978 6 639 +661

Freguesia de Bárrio 1 707 1 523 -184

Freguesia da Benedita 8 233 8 635 +402

Freguesia de Cela 3 426 3 264 -162

Freguesia de Évora de Alcobaça 4 788 4 485 -303

Freguesia da Maiorga 1 965 2 050 +85

Freguesia de São Martinho do Porto 2 644 2 868 +224

Freguesia de Turquel 4 342 4 561 +219

Freguesia do Vimeiro 2 112 1 948 -164
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Gráfico 1 – Distribuição Populacional por Freguesia

1.4. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS

Os  equipamentos  desportivos  são  espaços  artificiais  ou  naturais 

adaptados que se encontram vocacionados para a prática desportiva.

No município de Alcobaça existem 89 equipamentos desportivos distribuídos 

pelas seguintes tipologias: 27 grandes campos de jogos, 33 pequenos campos 

de jogos, 13 pavilhões desportivos ou salas desportivas, 4 piscinas cobertas, 1 

piscina  descoberta,  1  pista  de  atletismo,  4  campos  de  tiro,  2  pistas  de 

motocross, 1 pista de kartcross, 1 pista de equitação, 1 circuito de manutenção 

e 1 clube de desportos náuticos.

Considerando o peso relativo de cada tipo de equipamento, constata-se 

que predominam as instalações desportivas descobertas, ou seja, os grandes 

campos  de  jogos  e  os  pequenos  campos  de  jogos  que,  conjuntamente 

representam 60% do total de equipamentos (grafico 2).
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Gráfico 2 – Instalações Desportivas segundo a Tipologia (%)

Fonte: CMA, 2008

O parque desportivo do concelho de Alcobaça caracteriza-se igualmente 

pela forte presença de instalações desportivas integradas em equipamentos 

escolares  e  pertencentes  ao  Ministério  da  Educação,  quer  de  instalações 

propriedade da autarquia, e geridos por colectividades que desenvolvem várias 

iniciativas desportivas, assim como, por instalações pertença de colectividades 

e clubes desportivos. 

A  distribuição  das  instalações  desportivas  por  freguesia  não  é 

homogénea, sendo que a maior concentração de instalações num determinado 

território se encontra directamente relacionada com a dimensão demográfica 

do  mesmo,  como  é  o  caso  de  Pataias  (14),  Alcobaça  (13),  Benedita  (8), 

Turquel (7) e Alfeizerão (5) ou do seu principal aglomerado, como é o caso de 

São Martinho do Porto (7). 

A dotação global das instalações desportivas existentes é de 3.53m2 de 

superfície  desportiva  útil  por  habitante,  valor  muito  próximo do objectivo  de 

cobertura proposto pelo  Conselho da Europa e pelo  Conselho Internacional 
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para a Educação Física e o Desporto (UNESCO), ou seja, 4m2 de área útil 

desportiva por habitante.

Relativamente ao fundamento do nosso trabalho, existem atualmente no 

concelho de Alcobaça 5 piscinas, sendo que 4 são cobertas e 1 é descoberta. 

Relativamente  à  sua  distribuição  espacial,  três  situam-se  freguesias  mais 

populosas do concelho: Alcobaça,  Benedita  e Pataias e a outra,  construída 

mais recentemente na freguesia da Cela. A piscina da união de freguesias de 

Alcobaça e Vestiaria apresenta a maior área desportiva útil, 450 m2 , enquanto 

que a da freguesia da Cela apresenta os menores valores correspondentes a 

96 m2.

Comparando  a  dotação  funcional  útil  atual  com  a  dos  valores  de 

referência da Direção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano (DGOTDU), de 0,03 m2/habitante, verificamos que a dotação global do 

concelho  de  Alcobaça  neste  tipo  de  instalação  desportiva  é  de  0,02 

m2/habitante,  encontrando-se  assim abaixo  do  valor  referido  anteriormente, 

conforme se verifica no quadro seguinte (quadro 9).

Quadro 9 – Área Desportiva Útil por Habitante nas Piscinas Cobertas 

Freguesia

Piscina Coberta

Unidades Superfície Desportiva 
Útil

Dotação Funcional Útil

(Nº) m 2 m2/ hab.

Alcobaça e Vestiaria 1 450 0,08

Benedita 1 416,5 0,05

Pataias e Martingança 1 312.5 0.06

Cela 1 96 0,03

Outras 0 0 0

Total 4 1275 0,02

Fonte: CMA, 2014
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Apesar de, através dos dados anteriores, podermos assumir que o 

Concelho de Alcobaça não possui o numero de instalações desportivas 

suficientes desta tipologia para corresponder às necessidades das populações 

segundo os critérios referenciados na DOGTU, não se registam necessidades 

futuras não se prespetivam num horizonte próximo novas construções.

1.5. POLÍTICAS E PROGRAMAS DESPORTIVOS

A Câmara Municipal de Alcobaça há muito que entende a importância do 

Desporto na promoção do bem-estar e da qualidade de vida das populações, 

contribuindo  para  o  desenvolvimento  das  condições  necessárias  à  prática 

desportiva. 

Neste sentido, a autarquia dispõe de um projecto intitulado “DESPORTO 

PARA TODOS/ VIDA SAUDÁVEL”, que combina actividades físicas e lúdicas, 

orientadas para toda a população do concelho de Alcobaça, desde os mais 

novos (1ºciclo), população activa e população não activa (idosos), o qual se 

subdivide em Desporto Escolar, Desporto Social e Desporto Sénior.

No  que  diz  respeito  ao  Desporto  Escolar,  a  Câmara  Municipal  de 

Alcobaça  desenvolve  desde  há  muito  iniciativas  entre  as  escolas  e  as 

colectividades  e  instituições,  proporcionado  actividades  físicas  e  lúdicas  à 

população  estudantil,  iniciando  um  projecto  de  base  em  2000  para  as 

actividades de Natação e Ténis  aproveitando as instalações existentes.  Em 

2006, com as novas alterações pelo Ministério da Educação para este tipo de 

projectos  no  1º  ciclo,  todas  as  escolas  do  1º  ciclo  tiveram  acesso  ao 

enriquecimento curricular / desporto ou com natação ou com educação física, 

sendo  várias  as  instituições  e  colectividades  envolvidas  neste  projecto  de 

Desporto Escolar, nomeadamente as Piscinas Municipais em Pataias com a 

actividade de Natação.
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Relativamente  ao  projecto  do  Desporto  Sénior,  este  já  existe  desde 

2003,  e desenvolvia-se apenas nos meses de Verão,  tendo como objectivo 

fulcral, a promoção da prática de actividades físicas e recreativas nos idosos, 

com o intuito de manter a sua condição funcional e aumentar a sua qualidade 

de vida. Neste sentido, desde 2011 este projecto, devido ao seu sucesso, foi 

implementado também no período de Inverno abrangendo mais localidades e 

desenvolvendo  actividades  físicas  em  espaços  apropriados  e  ao  ar  livre, 

sempre orientadas por um professor de educação física, bem como actividades 

de  hidroginástica  nas  Piscinas  Municipais  em  Pataias,  em  Alcobaça  e  na 

Benedita.

Já o Desporto Social,  projecto que se destina a todos os residentes, 

desenvolve actividades nos meses de Verão, nas praias de São Martinho do 

Porto e de Paredes da Vitória, ou ainda, actividades organizadas pela Câmara 

Municipal de Alcobaça ou em parceria com os clubes desportivos durante todo 

o ano. 

A autarquia desenvolve igualmente um Plano de Incentivos Desportivos, 

que se destina à concessão de incentivos para o fomento e dinamização de 

actividades  desportivas  a  colectividades,  equipas,  entidades  de  âmbito 

desportivo com sede e actividades no concelho, assim como atletas individuais 

com  residência  no  concelho  e  que  estejam  referenciados  no  Pelouro  do 

Desporto da Câmara Municipal de Alcobaça (CMA).

Anualmente,  são realizadas inúmeras e variadas iniciativas e eventos 

desportivos,  desenvolvidos  pela  Câmara  Municipal  de  Alcobaça  ou  pelo 

movimento  associativo  e  as  demais  entidades  que  promovem a  actividade 

desportiva no concelho de Alcobaça. Deixamos de seguida alguns exemplos:

• Aeróbica de Verão – Praias do Concelho de Alcobaça;

• Torneio de Natação da Benedita – Benedita Sport Club Natação;

• Semana do Kart em Alcobaça – FunKart / CMA;

• Taça Cidade de Alcobaça e Torneio da Junta de Freguesia de Alcobaça 

– Clube de Natação de Alcobaça;
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• Torneio  “Jovem”  Ténis  de  Sub-14  e  Sub-18  –  Clube  de  Ténis  de 

Alcobaça;

• Torneio  “Jovem”  de  Ténis  Sub-12  E  Sub-16  –  Clube  de  Ténis  de 

Alcobaça;

• Campeonato Regional de Karaté Shotokan – Academia Shitokan Karaté 
Do;

• Torneio de Futebol 3x3 – Associação Recreativa das Fragosas;

• Travessia de Portugal em Balão – Câmara Municipal de Alcobaça;

• Maratona de BTT “Aldeia dos Pisões” – Piso Pedal;

• Comemorações do 25 de Abril – Câmara Municipal de Alcobaça;

• Passeio de Cicloturismo Pataias-Gare;

• Festa da Criança – Câmara Municipal de Alcobaça;

• Torneio Internacional de Ténis – Clube de Ténis de Alcobaça;

• Campeonato do Mundo de Orientação Master;

• Torneio Internacional de Futebol Sub-19 – Ginásio Clube de Alcobaça;

• Grande Prémio de Karts de S. Bernardo – Câmara Municipal de 
Alcobaça;

• Corrida de Atletismo de S. Bernardo – Câmara Municipal de Alcobaça;
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2. CARATRIZAÇÃO DA FREGUESIA DE PATAIAS

2.1. BREVE HISTÓRIA DA VILA DE PATAIAS

“Pataias existe há muitos anos… ou, por outra, Pataias existe há muitos  

séculos.  Quantos,  não se sabe, mas sabe-se que já em 1151 o nome era  

referido por D. Afonso Henriques, no documento de doação feito por este Rei  

aos Monges Beneditos da Ordem de Cister. E o documento diz: “eu, D. Afonso,  

pela  Divina  Misericórdia  Rei  dos  Portugueses,  juntamente  com  a  Rainha 

Mafalda, minha mulher e companheira no reino fazemos testamento em Couto  

a  vós  D.  Bernardo  abade  do  Mosteiro  de  Claraval  de  Hua  nossa  própria  

herdade  que  temos  entre  aqueles  dois  lugares  chamados  Leiria  e  Óbidos,  

abaixo do Monte Faixa, comarca de Lisboa, águas vertentes ao mar. Damo-vos  

também o  lugar  que  chamam  Alcobaça  e  dele  vos  fazemos  testamento  e 

couto… pelos limites abaixo declarados… e passa por Mélvoa até à Mata de  

Pataias, donde corta direito por entre Pederneira e Moel, até chegar ao mar.”  

      Como não podia deixar  de ser,  devido  à antiguidade da região,  muitas 

hipóteses há a considerar para a formação do nome Pataias: algumas delas  

que já forma motivo de polémica no extinto jornal “A Voz da paróquia”, são a  

que nos informa que Pataias se deverá provavelmente aos deuses pataicos,  

deuses fenícios que enfeitavam os barcos desse povo que frequentemente 

viajou pelas nossas costas; outra, do Padre José Ferreira Lacerda, defendendo 

que Pataias derivava de Patais oriundo da abundância de patos existentes nas  

lagoas da região. Outra ainda, que se aponta como mais credível, é a que se  

situa nesta terra as tulhas dos frades da Abadia de Cister, sabendo-se que  

Pataias  é  um  vocábulo  de  origem  indiana  que  significa  tulhas.  A  tradição  

popular, informa-nos da lenda de que indo a Rainha Santa Isabel a passar por  

aqui com o seu séquito e sentindo que os cavalos iam cansados, por pisarem 

carregados as areias do caminho que na altura eram muitas, terá dito às suas 

aias para que aliviassem as montadas: “à pata aias”.

                          (Artigo retirado do portal da Junta de Freguesia de Pataias)
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 Em 1992 comemorou-se a passagem do 450º aniversário da Vila como 

sede de Freguesia. Esta era antigamente a Vila de Paredes da Vitória, que foi 

até 1536, tendo tido até carta foral dada por D. Dinis em 17 de Dezembro de 

1282 e renovada em 29 de Setembro de 1286, teve ainda novo foral dado por 

D. Manuel em 1614. Pelo avanço das areias a Vila de Paredes começou a 

perder  importância  e  os  preceitos  religiosos  passaram  a  ser  cumpridos, 

domingo sim, domingo não,  nas Paredes e em Pataias,  até que,  em 1542, 

passou a paróquia a ser definitivo nesta Segunda Vila.

De  ressalvar  que  com  a  reforma  administrativa  de  2013,  a  freguesia  da 

Martingança une-se com a freguesia de Pataias, formando-se assim a União de 

freguesias de Pataias e Martingança.

2.2 CARATRIZAÇÃO TERRITORIAL

A freguesia de Pataias tem uma área geográfica de cerca de 78 Km2, 

ficando situada a norte do concelho de Alcobaça e é atravessada pela estrada 

nacional nº 242, sendo servida por transportes rodoviários e ferroviários e por 

um nó de ligação à auto-estrada Lisboa / Caldas / Leiria, (A8).

Da freguesia de Pataias fazem parte as povoações de Pataias, Pataias-

Gare, Boubãs, Pisões, Burinhosa, Ferraria, Mélvoa, Paio de Baixo, Alva, Falca, 

Légua, Vale do Ginja, Vale do Inácio, Vale Furado, Mina do Azeiche, Paredes 

da Vitória,  Polvoeira,  Pedra do Ouro e Água de Madeiros.  Tem ainda uma 

extensa  costa  com  praias  magníficas,  nomeadamente  Falca,  Légua,  Vale 

Furado, Paredes da Vitória, Polvoeira, Pedra do Ouro e Água de Madeiros.

Além  destas  praias,  que  são  de  um  interesse  inegável  e  de  uma  beleza 

extraordinária, uma outra atracção existe para passar uma bela tarde de lazer 

de  acordo  com as  normas  da  natureza:  a  Lagoa  de  Pataias,  orgulho  dos 

Pataienses, com o seu parque de merendas e pista de manutenção. De referir 

ainda o parque de campismo de Paredes da Vitória, propriedade da União de 

Freguesias.
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2.3. CARATRIZAÇÃO DEMOGRÁFICA

Segundo  os  dados dos Censos de 2011,  a  União  de  Freguesias  de 

Pataias  e  Martingança  (UFPM),  a  quarta  mais  populosa  do  Concelho  de 

Alcobaça, tem 6.596 habitantes residentes, sendo que 49,26% (3.249) são do 

sexo  masculino  e  50,74%  (3.347)  são  do  sexo  feminino,  tendo-se  ainda 

verificado, relativamente ao levantamento efectuado em 2001, um aumento da 

população residente em 1,60%, correspondente a 104 indivíduos, variação esta 

inferior à do concelho de 2,38% (quadro 10)

Quadro 10 – Quadro comparativo entre a População residente na UFPM e no Concelho de 

Alcobaça por género (INE)

2001 2011

Homens Mulheres Homens Mulheres

União de Freguesias de 
Pataias e Martingança

3 227 3 265 3 249 3 347

Concelho de Alcobaça 25 160 30 216 27 457 29236

Tendo em atenção a população residente no concelho, relativamente ao 

seu grupo etário, verifica-se que, entre 2001 e 2011, houve uma diminuição da 

população mais jovem, representada pelos grupos etários entre os 0 e os 24 

anos de idade, de 288 indivíduos, sendo este grupo etário representativo de 

22,6% do total da população na amostra, abaixo do valor apresentado para o 

país em geral de 26%. 

Já na faixa etária entre os 25 e os 64 anos, a mais representativa da 

UFPM com 55,3% dos indivíduos, houve um aumento residual de 90 pessoas. 

No entanto denota-se que o aumento observado mais significativo acontece 

nas pessoas com 65 ou mais anos, que passaram a representar, em 2011, 
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20,7% da população residente contra  os 16,1% em 2001,  significando este 

aumento um acréscimo de 329 indivíduos para esta faixa  etária,  valor  este 

acima  dos  19%  de  média  para  o  nosso  país  (INE,  2011).  Estes  dados 

representam um gradual envelhecimento da população residente (quadro 11).

Quadro 11 – Quadro comparativo entre a População Residente na UFPM e no Concelho de 

Alcobaça por Grupo Etário, Segundo a Zona Geográfica, o Ano de Recenseamento e respetiva 

Variação (INE)

Zona Geográfica

(Ano de 
Recenseamento)

Grupos Etários

0-14 15-24 25-64 65 ou mais

Alcobaça (2001) 8 844 7 580 29 493 9 459

Alcobaça (2011) 8 282 5 995 30 710 11 706

Variação - 562 - 1 585 + 677 + 2 247

União de Freguesias 
(2001) 927 852 3647 1039

União de Freguesias 
(2011) 863 628 3737 1368

Variação - 64 - 224 + 90 + 329

 2.4 CARATRIZAÇÃO DESPORTIVA 

Relativamente às instalações desportivas existentes na UFPM o quadro 

seguinte descreve as instalações quanto à sua Natureza Jurídica, Tipologia e 

Área Desportiva Útil.
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Quadro 12 - Listagem das Instalações Desportivas por Natureza Jurídica, Tipologia, e Área 

Desportiva Útil (Fonte: CMA).

Freguesia Instalações Desportivas Tipologia
Natureza 
Jurídica

Área 
Desportiva 
Útil (m2)

Pataias e 
Martinganç
a

Campo de Futebol de Pataias GCJ MA 6 350

Campo de Futebol da Burinhosa GCJ MA 5 832

Campo de Futebol de Pisões GCJ MA 4 398

Campo de Futebol da Martingança GCJ Aut. 6 027

Campo de Futebol da CIMPOR GCJ SE 8 515

Polidesportivo de Outeiro de Pisões CMCP MA 1 083

Polidesportivo da Pedra do Ouro CMCP Aut. 882

Polidesportivo da Martingança CMCP Aut. 712

Polidesportivo da EB 2/3 de Pataias CMCP MdE 725,5

Polidesportivo da EB 2/3 de Pataias CMCP MdE 725,5

Polidesportivo da EB 2/3 de Pataias CMCP MdE 725,5

Polidesportivo da EB 2/3 de Pataias CMCP MdE 725,5

Campo de Ténis da Pedra do Ouro CT Aut. 605

Campo de Ténis da Pedra do Ouro CT Aut. 645,5

Campo de Ténis da Pedra do Ouro CT Aut. 645,5

Campo de Ténis da CIMPOR CT SE

1 590

Campo de Ténis da CIMPOR CT SE

Campo de Ténis de Pataias CT Aut. 655

Pavilhão da Burinhosa PD MA 2 550

Pavilhão da Martingança PD MA 2 203

Pavilhão da EB 2/3 de Pataias PD MdE 2 541

Pavilhão R&R PD SE 204

Piscina da CIMPOR P SE 321

Piscina Municipal P Aut. 312,5

Tanque de Aprendizagem da Piscina Municipal TA Aut. 102,5

Sala de Desporto da Piscina Municipal SDP Aut. 52,36

Sala de Desporto da Piscina Municipal SDP Aut. 62,2

Ciclovia CV Aut. 52 827,5

Pista de Motocross de Pataias PM SE 7 385
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De  acordo  com  os  critérios  de  programação  e  caracterização 

definidos pela Direcção-Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento 

Urbano (DGOTDU),  no que respeita à dotação útil  (SDU/hab.)  define que o 

valor recomendado para os Grandes Campos de Jogos é de 2,00m2/habitante. 

Assim, com base na análise do Quadro 13, constata-se que na UFPM o 

índice  da  área  útil  desportiva  por  habitante  é  de  4,71  m2/hab,  valor  este 

superior  ao  de  referência.  No  caso  dos  pequenos  Campos  de  Jogos  que 

abarcam os campos de Ténis e os campos e mini-campos Polidesportivos a 

UFPM apresenta uma dotação funcional útil de 1,47 m2/hab, valor este abaixo 

do  recomendado  atendendo  à  sua  população  de  6.596  indivíduos. 

Relativamente  aos  Pavilhões  desportivos,  analisamos  que  a  União  de 

Freguesias apresenta uma dotação superior  à  recomendada,  o  mesmo não 

acontecendo no caso das salas desportivas em que o indicie apreciado denota 

carências a este nível.  Quanto às Piscinas cobertas, a UFPM está bastante 

bem servida  em comparação  com o  indicie  do  Concelho  de  0,02  m2/hab, 

abaixo do recomendado.

Quadro 13 – Área desportiva útil por habitante nas diferentes tipologias de instalações (Fonte: 
CMA) 

União de 
Freguesias 
Pataias e 

Martingança

Unidades
SuperfícieDesportiva 

Útil (m2)
Dotação Funcional 

Útil (m2)
Critérios da DGOTDU 

(m2)

Grandes 
Campos de 

Jogos
5 31 122 4,71 2,00 (4.000 hab)

Pequenos 
Campos 

Jogos
13 9 720 1,47 1,00 (1.500 hab)

Pavilhões 4 7498 1,13 0,15 (3.000 hab)

Salas 
Desportivas

2 114,5 0,02 0,15 (9.000 hab)

Piscinas 
Cobertas

1 415 0,06 0,03 (15.000 hab)
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CAPÍTULO  III  –  AS  PISCINAS  MUNICIPAIS  EM  PATAIAS  (Contexto 
Funcional)

1. CARATRIZAÇÃO ESTRUTURAL

As Piscinas Municipais em Pataias foram inauguradas em 23 Novembro 

de 2008 e estão localizadas na Freguesia de Pataias, na Rua Nossa Senhora 

da Vitória, 2445-356 Pataias.

Este Projecto resultou de um protocolo assinado entre o Município de 

Alcobaça e a cimenteira SECIL, patrocinadora do projecto, a qual concedeu a 

maior parte dos materiais usados na obra (betão branco, preto e óxido de ferro, 

painéis  Viroc,  argamassas,  cimentos  cola,  prefabricados,  etc.).  Desde  o 

primeiro  momento  ficou  a  intenção  de  construir  um  edifício  onde  o  betão 

assumisse um papel de destaque por ser o produto nuclear da Secil e mais 

especificamente o betão branco por ser em Pataias que se localiza a única 

fábrica de cimento branco do país, a Cibra. O investimento que rondou os 2.5 

milhões de euros, foi assim comparticipado em 70% pela SECIL e em 30% pela 

Autarquia Alcobacense.

O projecto das Piscinas Municipais de Pataias visou dotar a freguesia 

onde se insere, assim como as freguesias vizinhas de Cós, Alpedriz, Montes e 

Martingança  -  cerca  de  12  mil  habitantes  -  de  um equipamento  desportivo 

coberto propício à aprendizagem, lazer e recreio na área da natação, adequado 

às exigências de conforto e higiene mais modernas e dando cumprimento a 

toda a legislação aplicável em vigor com destaque para a Directiva CNQ 23/93.

O edifício está implantado num lote com a área total de 20.720m2. A 

área  bruta  de  construção  ronda  os  2.480m2,  distribuídos  por  uma  galeria 

técnica em cave, piso 0 e piso superior, onde se encontram as bancadas (160 

lugares) para o público e o Bar.

O tecto  do  edifício,  construído  em madeira  lamelada,  proporciona as 

melhores condições acústicas, além de uma grande beleza e conforto visual ao 

espaço interior complementado por uma  grande área envidraçada na fachada 
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sul, permitindo, a quem está dentro de água, poder  contemplar o pinhal. Ao 

mesmo tempo, ilumina todo o interior da nave, diminuindo o tempo de utilização 

de  iluminação  artificial  durante  o  dia.  De  modo  a  reduzir  o  risco  de 

sobreaquecimento no Verão, a fachada possui uma pala superior em betão, 

além de ter sido colocada uma cortina de ar para eliminar a entrada de calor. O 

vidro escolhido, é baixo emissivo e possui um coeficiente de correcção térmica. 

De referir que a madeira e o betão são dois materiais resistentes ao desgaste 

que um equipamento desta natureza sofre. O ambiente corrosivo assim como 

as dezenas de pessoas que todos os dias passam pelas piscinas, levam a que 

o  edifício  se  degrade  muito  depressa,  logo  a  escolha  de  materiais  muito 

resistentes a estas condições foram um bom contributo para o bom aspecto 

permanente das instalações, assim como uma garantia de menor necessidade 

de manutenção.

Nas  fachadas   nascente  e  poente,  a  solução  arquitectónica,  com 

grandes  paredes  opacas,  evita  o  sobreaquecimento  provocado  por  um sol 

baixo ao nascer e ao ocaso. 

O  lote  da  implantação  deste  equipamento  desportivo  é  também 

constituído  por  uma  ampla  zona  verde,  essencialmente  vocacionada  para 

recreio, desporto e lazer, complementada com um parque infantil com vários 

materiais  infantis  para  crianças  dos  3  aos  12  anos.

É ainda de referir que as Piscinas estão localizadas tangencialmente a 

várias ciclovias que se estendem por dezenas de quilómetros em zonas de 

Pinhal e Praia, o que lhe confere características únicas e fora do comum para a 

prática desportiva diversificada.

O recinto desportivo poderá então ser classificado pela alínea g) do art.5º do 

Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de Novembro, como Instalações Desportivas com 

bases recreativas e formativas 
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Figura 3 – Fachada Poente Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: Autor

Figura 4 – Fachada Nascente Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: Autor
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Figura 5 – Fachada Principal Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: Autor

Figura 6 – Fachada Sul (exterior e interior) Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: Autor

2. ACESSIBILIDADES

“Os espaços para implantação de Piscinas devem estar racionalmente  

integrados em espaços urbanizados, com boas condições de acessibilidade,  

próximos  de  escolas  e  de  zonas  residenciais  e,  prefencialmente  

complementares de outros espaços públicos de lazer e de desporto existentes  

no território”

(Diretiva CNQ 23/93, Capitulo I, ponto 3)
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As condições de acessibilidade de uma instalação desportiva são assim 

factores de extrema relevância para a boa dinâmica e desenvolvimento dos 

diversos serviços prestados na mesma. Estas deverão garantir facilidade nas 

deslocações, proporcionando de forma mais rápida e eficaz a circulação de 

todos os envolvidos. 

As  Piscinas  Municipais  em Pataias  têm uma  localização  próxima  do 

Mercado Municipal e das Escolas, locais estes de extrema importância para 

divulgação  massiva  das  actividades  existentes,  acções  de  marketing  e 

angariação generalizada de novos utentes/clientes.

Apesar da localização periférica da infra-estrutura em relação ao centro 

da vila, consideramos que esta é uma zona em crescimento, que se encontra 

apenas a cerca de 200 metros do centro da vila e, para além de já possuir um 

centro de dia,  um lar e o respectivo mercado, irá também receber o centro 

escolar da freguesia, a cerca de 20 metros das Instalações.

Este lote serve então de charneira entre o espaço urbano ou urbanizável 

e o espaço florestal,  encontrando-se junto ao entroncamento da estrada do 

Mercado com a estrada de Paredes (uma variante da Estrada Atlântica). Este 

entroncamento é realmente uma das “portas” de entrada na vila de Pataias.

Assim  podem-se  distinguir  3  vias  com  hierarquias  bem  distintas:  a 

estrada para Paredes de Vitória que, com um perfil  maior e dotada de uma 

ciclovia, se caracteriza como a via principal com uma velocidade de circulação 

superior à de uma estrada urbana; segue-se a estrada do Mercado (rua Nossa 

Senhora da Vitória) que faz a ligação ao centro de Pataias por Noroeste, sendo 

uma via transversal ao crescimento urbano da vila; existem ainda outras 2 ruas 

(rua  Currais  Velhos  e  a  rua  da  Habitação  Social)  perpendiculares 

respectivamente às outras 2 estradas já mencionadas, e que pelo seu carácter 

secundário não exercem a força das estradas mas que delimitam o lote com 

muita precisão.

Pelo  anteriormente  descrito  consideramos  que  as  condições  de 

acessibilidade rodoviária e rede de transportes públicos são por isso bastante 

razoáveis, sendo o vasto parqueamento automóvel existente na instalação uma 

excelente mais-valia.

89



Grande parte  dos utentes/clientes deslocam-se às nossas instalações 

em viatura própria.

Figura 7 – Fotografia com vista dos acessos às Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: EDP

3. CARATRIZAÇÃO FUNCIONAL

Uma  Piscina  é  uma  instalação  desportiva  complexa  que  contempla 

diversas  áreas  ou  zonas  de  funcionamento,  de  acordo  com as  respectivas 

funções, tais como a zona de banho ou de cais (nave da piscina), a zona de 

serviços  anexos,  a  zona  de  serviços  técnicos  e  a  zona  de  serviços 

complementares ou de público. Nesta parte do nosso trabalho fazemos uma 

descrição  e  análise  das  estruturas  funcionais  das  Piscinas  Municipais  em 
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Pataias  tendo  por  base  as  directrizes  regulamentares  definidas  pela  CNQ 

23/93.

3.1. ZONA DE CAIS

A CNQ 23/93, no seu capitulo 2, ponto 1 define a zona de cais ou de 

banhos – nave da Piscina- como sendo constituída pelos “tanques de natação 

ou de actividades, pela plataforma ou área de cais que se desenvolve contigua 

e perimetralmente aos tanques, e pelos eventuais espaços de solários para  

repouso  e  recreio  estabelecidos  em  áreas  adjacentes  ao  cais,  que  sejam 

consideradas zonas de pé descalço”.

Figura 8 – Zona de Cais das Piscinas Municipais em Pataias, Fonte: Autor

Ø Tanques de Natação

A área desportiva útil das Piscinas de Pataias é entendida neste caso 

como a área de facto utilizada para a prática desportiva, constitituindo esta pelo 

Tanque  Principal  e  pelo  Tanque  de  Aprendizagem,  representando  estes  o 

“plano de água”. 

As Piscinas Municipais de Pataias são constituídas por 2 tanques com 

forma rectangular. O tanque principal com 25.00 m x 12.50 m (531.25 m³), de 6 

pistas, e um perfil misto com uma profundidade variável entre 1.40 e 2.00 m, e 
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o  tanque  de  aprendizagem,  junto  ao  topo  do  tanque  principal  e  de 

desenvolvimento  perpendicular  a  este,  com  12.50  x  8.00m  (110.00  m³)  e 

possuindo uma profundidade variável entre 0.90 x 1.30 m. Ambos os tanques 

são dotados de caleiras de cais tipo Finlandesas com 25 cm de largura, e de 

tanque  de  compensação  nos  topos  com a  capacidade  para  10  % do  seu 

volume de água.

O tanque principal está equipado com 6 blocos de partida desmontáveis 

e  6  escadas  submersíveis  tipo  marinheiro.  As  pistas  estão  separadas  por 

flutuadores com as cores regulamentares espaçados de 2.00 em 2.00 m e é 

provido de 6 blocos de partida no topo onde a profundidade é maior. A piscina 

está ainda equipada com copos e ancoradouros no exterior para os postes de 

bandeirolas e para os flutuadores, e estão providos de tampas de obturação 

não salientes  e  fixadas adequadamente.  As  paredes de contorno têm uma 

reentrância com 12,5 cm de largura a partir da profundidade de 1.20 m para 

apoio dos pés em posição de descanso.

O tanque de aprendizagem possui 3 escadas de saída e uma rampa de 

acesso para praticantes de mobilidade condicionada, com inclinação de 10 %, 

e provida de corrimão em aço inoxidável. No quadro seguinte resumimos então 

as  caratristicas  principais  dos  dois  Tanques  nas  Piscinas  Municipais  em 

Pataias.

Quadro 14 – Caratristicas principais dos Tanques nas Piscinas Municipais em Pataias

Caratristicas Tanque Principal Tanque Aprendizagem

Dimensões (cxl), m 25 x 12,5 12,5 x 8

Área do plano de água, m2 312,5 100

Profundidade max., m 2,00 1,30

Profundidade min., m 1,40 0,90

Profundidade média, m 1,70 1,10

Volume, m3 531,25 110

Temperatura Água 28,5 30
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Ø LOTAÇÃO

O  número  máximo  de  banhistas  ou  utilizadores  que  poderão  ser 

admitidos  em  simultâneo  numa  piscina,  define-se  como  lotação  máxima 

instantânea (LMI) ou de ponta, e é calculada com base na área total dos planos 

de água de todos os tanques que constituam a instalação. Relativamente às 

Piscinas cobertas é aconselhada a proporção de 1 utilizador por cada 3 m2 de 

plano  de  água  de  acordo  com  a  NP  EN  15288-2:2009  no  seu  capitulo  6 

embora,  como nos refere Soares & Cobra (2011),  esta proporção deva ser 

definida com base nos resultados de uma avaliação de risco, tendo em conta 

vários factores que passamos a descrever:

a) A função, tipologia e conceito da Piscina;

b) A capacidade e dimensão das instalações;

c) O tipo de utilização e actividades a desenvolver;

d) A existência de instalações adicionais e áreas de repouso 

envolventes à Piscina;

e) O tipo de utilizadores;

Tendo  sempre  em vista  as  devidas  proporções relacionadas  com os 

factores anteriores  nas Piscinas  Municipais  em Pataias (PMP),  adotámos a 

proporção  definida  pela  CNQ 23/93 no primeiro  ponto  do  Capítulo  3,  de  1 

utilizador por cada 2 m2 de plano de água (quadro 15). 

Definimos ainda, de acordo com a mesma directiva, a capacidade diária de 

operação de uma piscina ou Lotação Máxima Diária (LMI) ou lotação diária, a 

qual corresponde ao numero máximo de banhistas que poderão frequentar a 

instalação  ao  longo  de  cada  dia  de  funcionamento,  e  que  não  devera  ser 

superior a 4 vezes a lotação máxima instantânea. A Lotação de Serviço (LS), 

define-se para cada piscina, como o número médio de banhistas admissível por 

hora na instalação que, multiplicado pelo número de horas de funcionamento 

diário, não deve ser superior ao valor definido para a lotação máxima diária.

Assim, no quadro seguinte, definimos para os dois tanques existentes 

nas PMP as lotações adequadas à normativa, cumprindo estas os critérios da 

mesma.
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Quadro 15 – Lotação dos Tanques das Piscinas em Pataias de acordo com CNQ 23/93

Lotações
Tanque 

Principal

Tanque 
Aprendizagem

Total

Área de Plano de Água 312,5 m2 100 m2 412,5 m2

Lotação Máxima Instantânea (LMI) 156 50 206

Lotação Máxima Diária (LMD) 624 200 824

Horas de serviço Diárias 15 15

Lotação de Serviço (LS) 42 13 55

Ø SALA DE MATERIAL DIDÁTICO

Esta sala, adjacente à zona da nave, com aproximadamente 20 m2 , tem 

como principal função a arrumação do material usado nas diversas atividades 

da Piscina. O seu piso antiderrapante é idêntico ao usado na zona do cais.

3.2. ZONA DE SERVIÇOS ANEXOS

Segundo a CNQ 23/93 as zonas de serviços anexos compreendem os 

locais dos vestiários, balneários e sanitários para os utilizadores, monitores e 

pessoal, locais para os nadadores-salvadores, monitores, técnicos e pessoal 

encarregado  da  manutenção  e  administração,  locais  de  primeiros  socorros, 

locais de guarda-roupa e de arrecadação de material de animação e de treino. 

Os serviços anexos - vestiários, balneários e sanitários - destinados aos 

utilizadores, monitores e pessoal, devem ser distintos por sexos e divididos em 

dois sectores separados e proporcionados, considerando uma igual presença 

de homens e mulheres, e sem barreiras arquitectónicas que impeçam a sua 

utilização por pessoas com mobilidade condicionada, crianças ou idosos.
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Deverão ser ainda concebidos de forma a que respeitem os mais elementares 

requisitos de segurança, de privacidade e de qualidade sanitária, de facilidade 

de utilização e conservação, nomeadamente no que respeita a idoneidade dos 

materiais,  organização  dos  espaços  e  dos  elementos,  e  a  qualidade  da 

construção.

Entende-se então como zona de serviços anexos todos os locais que 

prestam serviços aos utentes antes da entrada na zona da nave. No quadro 

seguinte podemos então identificar estes espaços existentes nas PMP, bem 

como as áreas correspondentes.

Quadro 16 – Zonas de Serviços anexos nas Piscinas Municipais em Pataias

ZONAS SERVIÇOS ANEXOS ÁREAS (m2)

Átrio de Entrada 57,15

Receção/Atendimento 46,54

Balneários Masculinos (Vestiários + Sanitários+ Chuveiros) 83,32 
(49,83+11,85+21,64)

Balneários Femininos (Vestiários + Sanitários+ Chuveiros) 83,70 
(50,67+11,39+21,67)

Balneários Mistos (Vestiários + Sanitários+ Chuveiros) 26,16 (15,46+10,70)

Sala Administração 26,70

Sala vigilantes e monitores 46,99
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Ø ÁTRIO DE ENTRADA

O átrio de entrada tem cerca de 57 m2 e é composto por zonas de 

informação relativas ao funcionamento e manutenção da instalação e de uma 

zona  de  descanso  com  um  sofá  com  acesso  visual  ao  tanque  de 

aprendizagem. É antecedido por uma câmara corta-vento,  faz a distribuição 

para os balneários e ginásio, para a sala dos monitores e para os serviços 

administrativos. É possível ainda do átrio de entrada aceder ao piso superior 

onde  se  encontram  as  bancadas,  uma  sala  polivalente  e  uma  pequena 

cafetaria sendo também possível do átrio de entrada que funciona como sala 

de espera, visualizar as piscinas através de um envidraçado.

Ø RECEÇÃO/ATENDIMENTO

A zona de atendimento ou secretaria tem aproximadamente 47 m2 de 

área, facilitando o trabalho simultâneo de duas funcionárias. É uma zona aberta 

que consegue uma boa visualização da zona de entradas dos torniquetes para 

acesso aos balneários. É contígua à sala de Administração.

Ø SALA DOS MONITORES E VIGILANTES

A sala dos monitores e vigilantes tem um área generosa de cerca de 47 

m2 com possibilidade de controlo visual  sobre os 2 planos de água e com 

comunicação directa para a zona de cais. Esta sala funciona como gabinete de 

trabalho  para  os  professores  e  está  dotada  de  um  bloco  de  instalações 

sanitárias divididas por sexos e constituídas ambas por 1 retrete, 1 lavatório e 1 

cabina  de  vestiário  e  duche.  Existe  também nesta  sala  um espaço  para  a 

prestação dos primeiros socorros apetrechado com uma marquesa de 2.00 x 

0.80 m, 1 maca e 2 cobertores de lã, 1 lavatório, 1 armário de produtos médico-

farmacêuticos e 1 conjunto de material de reanimação. Na área de primeiros 

socorros a luz natural indispensável para a observação médica aos pacientes, 

será obtida por recurso a uma entrada de luz zenital na cobertura.
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Ø BALNEÁRIOS

Os  balneários  são  zonas  muito  importantes  no  que  concerne  à 

satisfação plena do utente relativamente ao serviço que adquiriu  porque as 

condições  oferecidas  nos  balneários  traduzem  em  muito  o  conforto  e  a 

qualidade do serviço prestado. 

Os balneários das PMP são constituídos por uma zona de pés calçados (zona 

seca) onde estão vários vestiários individuais e o vestiário colectivo,  ambos 

equipados com cacifos individuais em vez de bengaleiro comum, e uma zona 

de  pés  descalços  (zona  molhada)  onde  existem  chuveiros  individuais  e 

chuveiros colectivos e um bloco de instalações sanitárias.

Os balneários servem não só os utentes das piscinas mas também um 

pequeno  ginásio  instalado  no  edifício  destinado  à  ginástica  correctiva  e 

terapêutica de apoio e para complemento da natação, racionalizando assim os 

custos  de  construção  e  optimizando  os  encargos  de  exploração,  gestão  e 

manutenção das instalações do complexo.

A diretiva CNQ 23/93 refere alguns valores referenciais no que respeita 

a  elementos  dos  balneários,  os  quais  seguidamente  comparamos  com  os 

existentes nas PMP (Quadro 17)

Quadro 17 – Comparativo referencial balneários das PMP (CNQ 23/93)

PMP CNQ 23/93

Área dos Vestiários 115,96 m2 123,75 m2

Número de chuveiros 27 14

Número de Lavatórios 11 8

Número de Sanitários 8 8

Número de Urinóis 3 4
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Concluímos pelo quadro supra que a área dos vestiários é inferior ao 

valor referencial definido pela directiva relativamente ao valor total do plano de 

água existente. Todos os outros elementos respeitam os valores referenciados.

3.3. ZONA DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Esta zona inclui os espaços e as instalações para o tratamento da agua, 

aquecimento  de  aguas  e  climatização,  instalações  eléctricas  e  de  difusão 

sonora, instalações de combate a incêndios e, de um modo geral,  todos os 

locais indispensáveis para a condução das instalações técnicas.

Ø CENTRAL TERMICA

A central térmicaé composta por dois depósitos de AQS, cada um com 

uma  capacidade  de  3.000  litros,  existindo  ainda  uma  caldeira  de  inércia 

responsável  por  manter o aquecimento dos permutadores dos duches e do 

aquecimento  das  águas  das  Piscinas,  dimensionada  para  satisfazerem  as 

necessidades de ponta de funcionamento, na base de um consumo mínimo de 

40 litros por cada utente e por hora, com água à temperatura de 38 a 40 °C. 

Fazem ainda parte  desta zona 4 caldeiras murais  apoiadas pelos 64 

painés solares instalados no exterior do edifício, cujo funcionamento consiste 

num circuito fechado de água em que esta passa por uma tubagem que a 

aquece  automaticamente,  que  por  sua  vez  aquece  directamente  um 

permutador dentro da área técnica. 

Ø CENTRAL DE DESUMIDIFICAÇÃO

A  unidade  desumidificadora  é  uma  unidade  compacta  que  faz  a 

renovação, aquecimento e arrefecimento do ar das Piscinas, contribuindo ainda 

para o aquecimento da água da Piscina principal,  utilizando a água do seu 

arrefecimento. A UTA e Desumidificadora existentes são dimensionadas com a 
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potência e disposições adequadas para a satisfação dos seguintes requisitos 

de conforto Termo-higrométrico:

a) Ambiente da zona de banho (nave da piscina):

- Humidade relativa de 55 a 75 %;

-  Temperatura (seca):  superior  ou igual  à da água do tanque com a 

temperatura mais baixa, com o mínimo de 24 °C;

- Temperatura de bolbo húmido mínima de 23 °C;

- Caudal de ar renovado por banhista: 61/s;

- Velocidade do ar insuflado, inferior a 0,2 m/s.

b) Ambiente da zona de serviços anexos (vestiários, balneários, etc.): )

- Temperatura (seca): 22 a 24 °C; )

- Renovação do ar: 4 volumes por hora.

c) Ambiente nas zonas complementares e zonas técnicas: 

Temperatura (seca): 18 °C; renovação do ar: 4 volumes por hora ( 5 em 

locais de fumadores).

Ø SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA

É nesta zona que se efetua todo o tratamento da água através de processos de 

clarificação, neutralização e desinfecção, com vista a conservar os níveis físico-

quimicos e bacteriológicos apropriados para a água dos Tanques. O circuito de 

tratamento de água é composto por um sistema de bombagem de água com 3 

bombas  para  cada  Piscina  com  um  sistema  de  funcionamento  alternado, 

permitindo o repouso das mesmas. Quanto ao sistema de filtragem, existem 2 

filtros de Balão (areia) para cada Piscina. Do sistema de tratamento da água 

fazem ainda parte duas unidades de tratamento UV que permitem uma menor 

utilização de cloro e contribuem assim para uma boa qualidade do ar da Nave, 

devido à amplitude generosa desta unidade central. 
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Ø TANQUES DE COMPENSAÇÃO

Nas  PMP  existe  um  Tanque  de  Compensação  para  cada  uma  das 

Piscinas ambos situados abaixo do nível dos planos de água. O sistema de 

controlo  e  enchimento destes tanques é efectuado por  electroválvulas,  com 

duas bóias reguladoras, de nível mínimo e máximo.

No ponto 7 do capítulo 9 da Diretiva CNQ 23/93,  é referido um mínimo de 

capacidade útil não inferior a 0,08 m3 por cada m2 de plano de água existente, 

o que corresponderia, para os tanques principal e de aprendizagem das PMP, 

os valores respectivos de capacidade exigida de 25 m3  e 8 m3. Os volumes 

dos Tanques de Compensação das PMP são respectivamente de 44,83 m3 

para  a  Piscina  Principal,  e  de  13,77  m3 para  a  Piscina  de  aprendizagem, 

apresentando ambos valores acima dos valores exigidos.

3.4. ZONA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES OU DE PÚBLICO

Esta zona compreende todos os espaços e serviços independentes dos 

circuitos dos banhistas e acessíveis ao público espectador e visitantes não-

banhistas, incluindo os eventuais locais reservados para a comunicação social, 

áreas de bares e restaurantes, salas de reuniões e de jogos, e outros espaços 

complementares de animação e recreação acessórios da natureza funcional 

das piscinas.

As PMP dispõem de uma bancada para o público de 160 lugares servida 

directamente por duas instalações sanitárias, uma para cada sexo. Esta zona 

de  bancadas  é  adjacente  à  cafetaria  existente,  a  qual  tem  um  área  de 

aproximadamente 12 m2 servindo este, por sua vez, uma sala polivalente com 
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cerca de 80 m2. A cafetaria classifica-se como um estabelecimento de bebidas 

sendo  o  serviço  prestado  o  de  fornecimento  de  bebidas  e  de  cafetaria.  A 

cafetaria  será  apoiada  por  uma  despensa  de  dia  e  haverá  também  uma 

arrecadação para o vasilhame.

As instalações dispõem ainda de duas salas para ginástica com cerca de 

50 m2 cada uma,  estando localizadas em extremos opostos,  uma atrás da 

zona de atendimento e outra no final do corredor de acesso aos balneários.
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CAPÍTULO IV – REALIZAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL

1. A minha atividade como Gestor Geral das Piscinas Municipais em Pataias

1.1.MISSÃO

"Uma empresa não se define pelo seu nome, estatuto ou produto que  

faz, ela define-se pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é  

razão  de  existir  da  organização  e  torna  possíveis,  claros  e  realistas  os  

objectivos da empresa.”

Peter Drucker 

A  missão  de  uma  organização  é  assim  a  finalidade  da  sua  própria 

existência, aquilo que lhe dá significado, a resposta aos objectivos para a qual 

foi criada.

As PMP foram criadas, como se explicou no capítulo anterior,  com o 

intuito  de  dotar  a  freguesia  de  Pataias  e  freguesias  vizinhas  de  um 

equipamento desportivo propício á aprendizagem, lazer e recreio da prática da 

Natação. A construção desta instalação desportiva, como outras, constitui uma 

marca da intervenção e importância do poder local na correcção das carências 

de espaços adequados à generalização da prática desportiva regular a todos 

os munícipes, particularmente dos segmentos mais desfavorecidos.

Esta instalação não foi  programada apenas com o intuito de servir  o 

atleta, mas sobretudo com a intenção se servir o cidadão, o potencial utente, e 

a sua utilização deve ser adequada aos novos desafios e transformações dos 

públicos e da diversidade das práticas, bem como às preocupações crescentes 

de  racionalização  dos  investimentos  públicos  nas  instalações  desportivas, 

principalmente em contextos de crise financeira.
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A satisfação plena dos utilizadores é realmente a melhor garantia de 

sucesso futuro. A importância extrema com os utentes é explanada por Nunes 

e Freitas (cit. por Borges 2004, p. 49), que citam algumas ideias, propostas e 

afirmações acerca das relações entre  uma empresa de serviços  e os seus 

utentes/clientes,  as  quais  passamos  a  descrever  pela  sua  pertinência  e 

atualidade:

• O cliente está em primeiro lugar;

• Todos os funcionários existem para garantir, satisfazer e conservar os 

clientes;

• Um cliente satisfeito é insubstituível;

• O cliente é uma pessoa e como tal deve ser atendido;

• As empresas mais rentáveis consideram a satisfação do cliente como o 

valor corporativo mais importante;

• Os  clientes  são  o  único  recurso  para  a  criação  total  da  satisfação 

laboral;

• Os Japoneses estão conscientes que não é o director que lhes paga 

mas sim o cliente, por isso tratam-no como um deus;

• Um cliente insatisfeito é como um terrorista. Um terrorista que nos faz 

perder cinco clientes satisfeitos e que consegue afastar nove potenciais 

clientes;

• Segundo um estudo Americano, 96% dos clientes insatisfeitos nunca se 

queixam ao director, mas destes, 91% nunca mais voltam a utilizar os 

serviços;

• Os  clientes  satisfeitos  defendem  e  protegem  o  organismo  quando 

acusado injustamente pela opinião pública;

• A promoção boca/ouvido dos satisfeitos é a melhor publicidade junto der 

clientes potenciais que têm duvidas e não querem correr riscos;

• Ao cliente satisfeito podem oferecer-se (vender-se) outros serviços;

• O cliente satisfeito é leal, e é o principal ativo da empresa;
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• Perante  a concorrência  do  mercado,  o  importante é o cliente,  que é 

quem toma a decisão de escolha;

• A compreensão das necessidades do cliente é a única base firme para 

um profissional do serviço;

• Nas empresas de serviços o que importa ao cliente não é a qualidade 

objectiva mas sim a qualidade percepcionada; 

Assim,  tendo  em  conta  os  objectivos  para  os  quais  as  Piscinas 

Municipais em Pataias foram criadas, a missão a que me propus aquando do 

convite  para  a  Coordenação  Geral  das  mesmas  foi  a  de,  através  de  uma 

gestão  competente,  proporcionar  ao  maior  número  de  munícipes  a  prática 

desportiva  regular  em  actividades  formativas  e/ou  recreativas  relacionadas 

principalmente  com  a  Natação,  mas  também  de  outras  modalidades 

desportivas numa base de diversificação da oferta através da optimização e 

ajustamento dos espaços disponíveis na instalação, como forma de alcançar a 

satisfação  plena  das  expectativas  criadas  pelos  utilizadores,  sejam  eles 

praticantes ativos ou passivos.

A  máxima  “Tudo  por  si,  Tudo  para  si”,  criada  inicialmente  para  as 

Piscinas  mantém-se  até  hoje,  significando  esta  a  preocupação  permanente 

com  a  qualidade  dos  serviços  prestados  e  com  o  relacionamento  com  os 

utentes. 

1.2. OBJETIVOS E ESTRATÉGIAS

“A  organização  desportiva  deve  avaliar  constantemente  a  estratégia  

definida, incluindo os seus processos e planos, e a sua adequação e coerência  

global face às circunstâncias. Esta deve reflectir sobre a forma como decide  

relativamente às ofertas de serviços e se os mesmos encontram justificação 

em termos daquilo que são a sua missão e objectivos estratégicos, bem como 

relativamente às necessidades da sociedade.”

(Soares, P. et al, p.77)
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As orientações estratégicas que mantemos para as Piscinas Municipais 

em Pataias baseiam-se fundamentalmente na prossecução de uma variedade 

de actividades aquáticas e não aquáticas que funcionem com qualidade e de 

forma integrada enquadradas na missão, ou seja, com vista à satisfação plena 

das  necessidades  dos  utentes.  Para  tal  definimos  vários  objectivos  que 

possibilitassem sobretudo o aumento do fluxo de pessoas às instalações das 

Piscinas, o aumento do número de utilizadores satisfeitos, rentabilizando assim 

o  mais  possível  toda  a  estrutura  desportiva  como  forma  de  colmatar  os 

elevados custos inerentes ao seu funcionamento regular.

Estes objectivos estratégicos têm naturezas diferenciadas tais como as 

de ordem social,  disponibilizando os equipamentos aos utentes em óptimas 

condições de utilização, possibilitar  às crianças, jovens e seniores a prática 

desportiva  regular  através  de  programas  de  actividades  a  preços 

concorrenciais e sobretudo “alcançáveis pela totalidade da população. 

No entanto, quando assumi a coordenação geral das PMP na época de 

2011/2012, percebi a importância de implementar e consolidar objectivos de 

cariz  estritamente  comercial  com  vista  a  uma  maior  sustentabilidade  da 

instalação e assegurar assim a sua continuidade no tempo. Estes objectivos 

teriam que ser alcançados não pela subida de preços das actividades, tendo 

em conta o fundamento existencial da instalação municipal de proporcionar o 

“Desporto para Todos” e das dificuldades económicas das famílias, mas sim 

através de um incremento de valor das actividades existentes, pela introdução 

de  actividades  alternativas  como  forma  de,  consequentemente,  fidelizar  os 

clientes existentes na instalação aumentando o seu grau de satisfação e de 

encontrar  novos  clientes  e  simultaneamente  diminuir  os  custos  de 

funcionamento da instalação.

Para definir os objectivos que poderiam conduzir à satisfação simultânea 

das necessidades, tanto relativamente à satisfação e fidelização dos utentes, 

como das da própria instalação desportiva, foi efectuada primeiramente uma 

análise SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities,Threats) ás instalações 

(quadro  18),  bem  como  uma  análise  mais  contextual  referente  aos 

condicionalismos  externos  à  actividade  da  empresa  a  qual  poderá  ser 

106



desagregada  em  diversos  contextos  distintos:  contexto  económico, 

sociocultural, politico-legal, tecnológico e físico (quadro 19).

Quadro 18 - Análise SWOT às Piscinas Municipais em Pataias

FORÇAS (Stenghts) FRAQUEZAS (Weaknesses)

• Preços concorrenciais;

• Diversidade de oferta;

• 2 cubas;

• Qualidade percepcionada dos 
serviços;

• Qualidade da água;

• Limpeza;

• Dimensões reduzidas dos ginásios 
da piscina;

• Dimensão reduzida balneário 
misto;

• Piscina principal com dimensões e 
profundidade inadequadas para 
competições de natação e polo-
aquático;

OPORTUNIDADES (Opportunities) AMEAÇAS (Threats)

• Piscinas mais recentes;

• Localização próxima do centro da 
vila, escolas e mercado;

• Atractividade do edifício;

• Localização adjacente a ciclovias;

• Espaços verdes;

• Estacionamento;

• Concorrência direta (piscinas);

• Concorrência de substituição para 
actividades complementares 
(clubes desportivos);

• Desemprego;

• Condições Sócio-Económicas;
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Quadro 19 – Análise Contextual das Piscinas Municipais em Pataias

CONTEXTOS IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO

A Freguesia de Pataias 
sempre apresentou 
prosperidade industrial bem 
como uma taxa de 
desemprego reduzida, com 
óbvias vantagens no poder de 
compra das famílias;

O desemprego acaba por ser 
o principal problema. Pataias 
tem tido alguns problemas ao 
nível da indústria do 
mobiliário. Encerraram 
algumas empresas e outras 
diminuem os seus efectivos.

Apetência na adesão à prática 
das atividades desportivas 
existentes no complexo das 
piscinas

O desemprego claramente 
tem impacto negativo na 
medida que diminui a 
frequência da prática das 
atividades ou no limite o seu 
abandono. 

A comunidade tem todos os 
estigmas de “meio pequeno". 
A comunidade envolve-se nas 
atividades da freguesia. 
Apresenta ainda uma forte 
vertente de costumes e 
tradições. 

Tem impacto positivo na 
empresa, sendo as suas 
actividades promovidas 
fortemente e 
exponencialmente no conceito 
"boca-a-boca" 

Obrigatoriedade de extrema 
atenção aos pormenores, 
vistos os aspectos negativos 
serem evidenciados e 
facilmente "aumentados" na 
sua importância. 

Continuidade do panorama 
político, sendo que os 
membros eleitos da Junta de 
Freguesia de Pataias já se 
encontram em funções há 13 
anos. 

Conhecimento da realidade e 
das necessidades da 
comunidade. Reconhecimento 
por parte da mesma da 
competência do executivo na 
resolução dos problemas. 

Forte vertente tecnológica da 
indústria nos sectores dos 
moldes, mobiliários, plásticos 
e cimentos. 

A influência e forte poder 
industrial da região 
possibilitou a construção das 
piscinas em Pataias com base 
num protocolo estabelecido 
entre CM Alcobaça e a Secil. 

Pataias insere-se numa zona 
natural de pinhal bravo (pinhal 
de Leiria) que ocupa esta 
região do litoral português, da 
qual se destaca a Lagoa de 
Pataias e as diversas praias 
de beleza extraordinária 

Possibilidade de diversas 
actividades /programas 
desportivos exteriores às 
instalações. A beleza natural 
do espaço envolvente 
proporciona características 
únicas à prática. 
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Assim,  com base na análise anterior  pretendeu-se com os objectivos 

seguintes  estar  em consonância  com a  estratégia  previamente  definida  de 

incrementar  valor  às  actividades  existentes  procurando  o  aumento  da 

rendibilidade  e  de  igual  modo  reduzir  os  custos  de  funcionamento  sempre 

garantindo uma gestão eficaz das questões de segurança e saúde pública. 

Estes objectivos foram diferenciados em objectivos gerais, que deverão estar 

sempre presentes para o bom funcionamento da instituição de acordo com a 

sua missão, e outros mais específicos com prazos de execução mais curtos (no 

máximo em duas épocas desportivas).

ØObjectivos Gerais de Gestão

-  Produzir  serviços  de  desporto  diversificados  e  adequados  aos  diversos 

segmentos de mercado a trabalhar, em observância constante das tendências 

de mercado atuais;

-  Garantir  a  qualidade  dos  serviços  ao  nível  da  segurança,  credibilidade, 

competência,  comunicação,  acessibilidade,  capacidade  de  resposta  às 

sugestões, necessidades e problemas dos clientes nas áreas de gestão, área 

administrativa, área técnica e área de manutenção;

- Garantir uma rentabilidade mínima por horário;

- Garantir níveis de assiduidade dos técnicos próximos dos 100%;

- Garantir o equilíbrio financeiro entre custos e receitas;

- Incrementar a taxa de participação nas actividades existentes

- Incrementar a notoriedade da organização, atendendo à concorrencia.
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ØObjectivos Específicos de Gestão

- Garantir uma rentabilidade mínima de lucro por horário;

- Garantir que pelo menos 10% de alunos dos níveis mais avançados tenham 

condições de ingresso nas modalidades competitivas (pentatlo moderno);

- Garantir um nível mínimo de desistências por época;

- Garantir assiduidade média mensal dos alunos;

- Estabelecer as devidas competências por função existentes;

- Estabelecer uma correcta definição dos níveis de ensino;

- Estabelecer uma correcta definição dos planos de água de acordo com os 

níveis de ensino;

-  Estipular  e  garantir  o  pagamento  obrigatório  do  mês  de  Julho  no  último 

trimestre do ano anterior (Out./Nov./Dez);

- Estipular e garantir o pagamento obrigatório do mês de Setembro como forma 

única de garantir a confirmação do mesmo horário/aula para a época seguinte, 

aquando do período de renovações da época corrente (Jun/Jul), com tx rnv = ½ 

tx insc.;

-  Definir  e  estabelecer  um  comportamento  ético-profissional  exigido  aos 

monitores e nadadores-salvadores;

- Definir no início de cada época um plano de actividades;

-  Estabelecer  fichas  de  avaliação  interna  (avaliação  e  auto-avaliação)  dos 

monitores e nadadores-salvadores;

- Estabelecer fichas de avaliação de alunos, pelo menos duas vezes por época, 

em que os alunos que atinjam os objectivos  propostos  passem para níveis 

superiores;
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Todos  os  objectivos  estratégicos  explanados  anteriormente  foram 

comunicados a todos os elementos do grupo de trabalho, independentemente 

do seu setor de atuação. Em reuniões trimestrais que efetuamos, salientamos e 

analisamos  o  grau  de  cumprimento  dos  objectivos  específicos  previamente 

estipulados  ,  individuais  e  colectivos,  tendo  sempre  em  consideração  os 

objectivos gerais.

Lança  (2012,  p.60)  destaca  a  importância  da  criação  de  objectivos 

estratégicos na eficácia da equipa de trabalho, porque os mesmos fomentam 

uma análise dos recursos existentes e um diagnóstico que exige comunicação 

e  partilha  de  informação.  Sobretudo  servem  para  agrupar  pessoas  com 

personalidades diferentes em torno de uma causa comum e assim potenciar o 

compromisso  das  mesmas  no  sucesso  da  organização.  O  mesmo  autor 

salienta  ainda,  citando  Kinicki  &  Kreitner  (2006),  algumas  técnicas  para 

explorar as vantagens da criação de objectivos para as equipas:

• Objetivos difíceis mas não impossíveis elevam o desempenho;

• Objetivos específicos, difíceis, levam a um desempenho superior para 

tarefas simples, em vez das tarefas complexas;

• O  feedback  aumenta  o  efeito  de  alcançar  objectivos  específicos  e 

difíceis;

• Objetivos  participativos,  atribuídos  e  auto-estabelecidos  são  mais 

eficientes; 
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1.3. GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

As pessoas são realmente o ativo mais importante de uma organização 

devendo estar alinhadas com a sua política estratégica. As acções de cada 

elemento de uma organização, por mais residuais que pareçam, reflectem a 

imagem da mesma perante os seus clientes e demais intervenientes, sendo 

fundamentais para o sucesso dos seus serviços e atividades.

Soares (2007, p.115) refere a importância crucial do desempenho das 

pessoas para o sucesso ou insucesso das organizações, citando um dos oito 

conceitos  fundamentais  da  excelência  da  EFQM  (European  Foundation  for 

Quality Management) que nos diz que “numa organização, todo o potencial das 

pessoas que a integram manifesta-se quando se partilham valores e existe  

uma cultura de confiança,  delegação e assunção de responsabilidades que 

fomentam o envolvimento de todos.”

As piscinas, pela sua complexidade em diversas vertentes, necessitam 

de recorrer a um número bastante significativo de pessoas para o seu pleno 

funcionamento.  Segundo  Soares  (2004)  esta  complexidade  advém  da 

variedade  de  técnicas,  da  diversidade  e  especificidade  dos  equipamentos 

utilizados  e  da  exigência  colocada  ao  nível  dos  seus  parâmetros  de 

funcionamento.

A estrutura da equipa das Piscinas municipais em Pataias é constituída 

por 20 pessoas, adequada às necessidades existentes (quadro 20).
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Quadro 20 – Estrutura Humana das Piscinas Municipais em Pataias 

FUNCÕES QUANTIDADE

Coordenação Geral 1

Professores e Treinadores 9

Serviços Administrativos 3

Serviços de Limpeza 3

Vigilantes 2

Técnicos de Manutenção 2

Na  primeira  reunião  que  mantive  com  esta  equipa,  transmiti  a 

importância  de  todos  para  o  sucesso  das  Piscinas  e  para  a  eficaz 

implementação da sua estratégia. Sendo Pataias um meio mais pequeno fiz 

entender a todos a importância fulcral dos conhecimentos que cada um detém 

sobre  os  clientes  e  sobre  as  suas  necessidades  e  dificuldades,  sobre  as 

“lacunas” locais no campo desportivo, entre outras, implicando assim todos os 

funcionários no processo de planeamento em diversos campos, aceitando as 

suas sugestões.

Para  o  aumento  da  qualidade dos serviços  desportivos  nas PMP foi 

necessário  escutar  as  pessoas  colectiva  e  individualmente  como  forma  de 

entender  as  suas  expectativas  e  planos  para,  dentro  das  possibilidades 

existentes,  proporcionar  condições  de  trabalho  satisfatórias  e  justas, 

contribuindo  assim  para  o  seu  desenvolvimento  profissional  e  humano  e 

comprometendo-os com a equipa.

Foi também importante analisar, no caso dos professores, qual o perfil 

de  cada  um  para  as  diversas  actividades  disponibilizadas  e  qual  a  sua 

capacidade  de  adaptação  e  polivalência  funcional.  Borges  (2004)  citando 

Batista menciona que “ter apenas conhecimento das suas funções pode não  

chegar”. Para o mesmo autor importa a qualificação das pessoas para cada 

uma das diferentes funções desempenhadas numa Piscina, sendo que cada 

uma delas implicará uma menor ou maior especialização dos seus elementos. 
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Para  uma  boa  gestão  dos  recursos  humanos  existente  optou-se  por 

efectuar uma definição concreta das diferentes funções e planear formações 

internas de todos os funcionários para todos os funcionários, para generalizar o 

conhecimento funcional e aproveitar assim os conhecimentos e experiencias 

pessoais  em prol  do colectivo  e da filosofia de qualidade focada no cliente 

pretendida para a instalação, em que a polivalência funcional é realmente uma 

séria vantagem competitiva.

A definição de funções veio no sentido de responsabilizar os elementos 

que as desempenham, unificar os procedimentos para pessoas com funções 

semelhantes  e acautelar  o  mínimo conhecimento  em caso de substituições 

pontuais. 

Para tal,  foi  elaborado um caderno técnico que descrevia,  para cada 

área  funcional,  as  diversas  competências  e  responsabilidades  de  cada 

elemento da estrutura, a saber:

Ø COORDENAÇÃO GERAL

• Propor  e  implementar  os  projectos  de  carácter  administrativo  e 

financeiro adequados ao funcionamento das Piscinas e á prossecução 

dos seus objectivos, garantindo assim a sua viabilidade económica;

• Conceber  e  organizar  os  programas  que  se  adaptem  à  procura 

existente;

• Definir,  promover e divulgar o calendário das actividades e assegurar 

que sejam cumpridas;

• Salvaguardar a função social da instalação e a sua dinamização;

• Gerir  os  espaços,  procurando  a  sua  rentabilização  e  estabelecer  os 

horários de trabalho;

• Assegurar os procedimentos necessários relativos ao aprovisionamento 

e gestão de stocks;

• Vigiar a qualidade dos serviços, a produtividade e a segurança;

• Planificar e controlar as tarefas de manutenção, secretaria, vestiários, 

limpeza e segurança;
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• Vigiar a higiene, qualidade da água e conforto térmico assim como a 

manutenção das instalações, 

• Actualizar e tornar públicos os registos que forem exigidos por lei, pelos 

regulamentos  e  instruções  da  Direcção  Geral  da  Saúde  e  demais 

entidades competentes; 

• Promover a elaboração dos mapas de registo de frequência de utilização 

das  várias  instalações e  serviços  prestados  nas  Piscinas  Municipais, 

conjuntamente com o Coordenador Técnico;

• Manter  actualizado  o  inventário  de  material  existente  nas  várias 

instalações das Piscinas Municipais; 

• Atender a reclamações gerais; 

• Organizar festivais internos; 

• Reunir  periodicamente  com  o  pessoal  de  serviço  nas  Piscinas 

Municipais,  estabelecendo e incentivando uma colaboração estreita  e 

uma dinâmica de funcionamento que permita uma excelente eficácia nos 

serviços prestados.

Ø COORDENAÇÃO TÉCNICA

• Definir  e  assegurar  as  metodologias  de  ensino  e  os  conteúdos 

pedagógicos; 

• Estipular horários das aulas, dos professores, nadadores salvadores e 

planos de água; 

• Elaborar um planeamento para cada grupo/nível para que todas as aulas 

sejam dadas uniformemente pelos professores e com objectivos  bem 

definidos; 

• Elaborar fichas de testes para avaliação interna ao fim de cada ciclo de 

aprendizagem (monitores, nadadores-salvadores); 

• Elaborar fichas de teste para avaliação dos alunos pelo menos 2 vezes 

por  época,  em que  só  os  alunos  que  tenham atingido  os  objectivos 

passem para o nível seguinte; 

• Elaborar  testes  de  avaliação  para  novos  alunos  e  consequente 

canalização para nível/turma respectivo; 
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• Gerir e informar de passagens de níveis e possíveis vagas criadas; 

• Gerir situações de Overbooking; 

• Observação de algumas aulas e alertar os professores para os erros que 

possam surgir com mais incidência nas suas aulas de forma a corrigi-

los; 

• Realizar  reuniões  técnicas  de  forma  a  ajudar  ou  relembrar  alguns 

aspectos técnicos em que os professores tenham algumas dificuldades; 

• Elaborar uma ficha de informação aos pais sobre as aptidões adquiridas 

pelos alunos, assiduidade, comportamento, empenho nas aulas, etc; 

• Atendimento aos utentes e resolução dos problemas apresentados; 

• Escolha do material didáctico necessário e conservação do mesmo; 

• Definir com os Técnicos quais os alunos a transitar para as aulas de 

Natação Avançada (Pré-Treino, Pentatlo Moderno e outras modalidades 

de competição existentes ou a existir).

Ø MONITORES OU PROFESSORES

• Planear e ministrar as aulas de acordo com os objectivos estabelecidos 

por nível de ensino;

• Assegurar o bom funcionamento da aula, bem como o cumprimento dos 

programas definidos para cada nível de aprendizagem;

• Ser  assíduo  e  pontual  e,  quando  faltar,  informar  antecipadamente  e 

assegurar a sua substituição, deixando plano da aula para o técnico que 

efectua a substituição;

• Preparar  o  material  para  a  aula  antes  do  seu  início  (5  min  antes), 

repondo-o no seu lugar quando já não for  necessário,  preservando-o 

aquando da sua utilização;

• Preparar  o  espaço onde decorre a sua aula,  colocando as pistas ou 

separadores sempre que for de conveniência para a aula, podendo pedir 

auxílio a outros funcionários sempre que achar necessário;

• Fazer  o  registo  diário  das  presenças  dos  alunos  às  aulas  ou  às 

actividades;
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• Elaborar  os planos das aulas e das actividades desenvolvidas  assim 

como as análises do trabalho desenvolvido, mantendo actualizado o seu 

dossier de trabalho;

• Realizar as informações periódicas que forem definidas sobre o nível de 

aprendizagem e  de  evolução  dos  seus  alunos,  quer  nos  parâmetros 

técnicos, quer nos parâmetros da assiduidade pontualidade, dos valores 

e das atitudes;

• Assegurar  um  correcto  comportamento  dos  alunos,  quer  a  nível 

disciplinar, quer a nível de segurança e de higiene, tanto no recinto das 

piscinas e zonas circundantes como também nos balneários;

• Não abandonar os alunos durante as aulas, a não ser por motivos de 

força maior e em caso de ausência justificada, deverá incumbir alguém 

da vigilância dos mesmos;

• Estar presente em todas as reuniões e festivais calendarizados para a 

época em curso;

• Cabe ao técnico  dar  informações aos alunos quando informados por 

escrito ou pela Coordenação;

• Assegurar um bom ambiente de trabalho.

Ø NADADORES SALVADORES

• Zelar  pela  segurança  e  integridade  dos  utentes  das  instalações  das 

Piscinas e pela boa utilização dos equipamentos;

• Prestar socorro a pessoas em dificuldade ou em risco;

• Administrar os primeiros socorros sempre que necessário;

• Colaborar na colocação e arrumação do material de uso diário;

• Chamar  educadamente  a  atenção  dos  utentes  para  o  disposto  no 

regulamento das piscinas, mantendo sempre uma relação cordial e de 

respeito;

• Fazer cumprir as normas de segurança e participar ocorrências; 

• Prestar  todo o  apoio  necessário  aos  restantes  serviços  das Piscinas 

Municipais,  sempre que para isso forem solicitadas ou quando achar 
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conveniente  e indispensável,  sem prejuízo  do cumprimento  das suas 

obrigações específicas.

Ø FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS

• Prestar todo o tipo de informação aos utentes e efectuar as inscrições e 

renovações;

• Controlar e fornecer informação à Coordenação/Direcção;

• Ser responsável pela Caixa,

• Controlar as receitas em divida e fazer as diligências necessárias ao seu 

cumprimento;

• Canalizar para a coordenação todas as necessidades percebidas ou 

recebidas dos utentes;

• Efectuar o trabalho diverso de secretaria,

• Controlo de informação e sua afixação em local próprio.

Ø FUNCIONÁRIOS DE LIMPEZA

• Zelar pela boa aparência e higiene das Piscinas Municipais de acordo 

com plano de Limpeza e Manutenção;

• Disponibilidade para limpezas pontuais e locais;

• Repor em tempo útil os materiais necessários à higiene dos utentes;

• Informação  atempada  das  não  conformidades  verificadas  nas 

instalações para posterior arranjo.

Ø FUNCIONÁRIOS DE MANUTENÇÃO

• Garantir  uma boa  qualidade  de  água  de  acordo  com as  normas  de 

higiene e segurança exigidas;

• Efetuar registos diários das análises mantendo à disposição de utentes e 

funcionários informações relativas à temperatura e qualidade da água da 

Piscina;
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• Salvaguardar  o  cumprimento  dos serviços  de  manutenção preventiva 

aos equipamentos de acordo com prazos pré-estipulados;

• Participar superiormente, por escrito, as não conformidades ocorridas.

De  acordo  com  as  responsabilidades  estabelecidas  por  funções 

podemos  assim  posteriormente  fazer  uma  avaliação  do  cumprimento  das 

mesmas,  de  forma  individual  e  colectiva  para  assim  detetar  problemas  a 

resolver  e  consequentemente  melhorar  o  desempenho  individual  e  da 

organização  como um todo.  Dando  como exemplo,  nas  PMP as  fichas  de 

avaliação  e  auto-avaliação  dos  professores  relativas  à  época  anterior  são 

fundamentais  para estabelecer horários mais ou menos preenchidos para a 

época seguinte.

No  que  diz  respeito  à  motivação  dos  recursos  humanos,  fator 

fundamental  para  a  prestação qualitativa  das actividades,  foram efectuadas 

alguma acções financeiramente mais justas e vantajosas para os professores e 

nadadores  salvadores,  as  quais  resultaram  positivamente  na  melhoria  da 

atitude e na persecução da excelência no ensino, a saber:

• Melhoria salarial por aumento do valor/aula;

• Horários mais completos e equilibrados;

• Valores mensais definidos e estáveis ao longo do ano, sendo que os 

valores pagos e  não leccionados por  via  de férias  escolares (AECS, 

Colégios e Infantários) serão compensados posteriormente com campo 

de férias (banco de horas);

• Conhecimento prévio do horário atribuído para a nova época antes do 

final da época anterior fruto dum bom programa de renovações;

• Valores  mensais  acrescidos  de  quantias  respeitantes  a  festas  de 

aniversários, aulas particulares e outros.

Estas  acções  resultaram  numa  maior  união,  sentido  de  justiça  e 

responsabilidade em torno de uma missão que deverá ser  comum para ter 

sucesso. Citando Soares, Fernandes & Santos (2007, p.115) “a organização 

desportiva deve reflectir sobre as condições de trabalho que proporciona às  
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suas  pessoas,  analisando,  nomeadamente,  se  possui  mecanismos  que  lhe  

permitam identificar e dar resposta ás necessidades e expectativas, se dá o de 

vido apoio ao trabalho realizado por cada pessoa, se procura que exista uma  

comunicação  fácil  e  efectiva,  se  reconhece  e  valoriza  os  esforços  

desencadeados pelas pessoas no sentido do desenvolvimento da organização  

desportiva e se se preocupa em desenvolver um clima de trabalho em que 

todos se sintam satisfeitos.”

1.4. GESTÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS

Para  haver  uma  boa  dinâmica  numa  piscina  os  gestores  devem 

preocupar-se com a oferta e variedade das actividades e serviços, ajustando-

os aos segmentos populacionais verificados e adaptando-os às necessidades e 

expectativas de todos os clientes, existentes e potenciais. Procurar o equilíbrio 

entre a satisfação das necessidades dos utentes e a rentabilização económica 

e sustentabilidade da piscina não é realmente uma tarefa fácil  e exige uma 

atenção e monitorização constantes.  Pires (2002)  refere que para uma boa 

gestão das actividades existentes deverá haver um enquadramento técnico e 

humano qualificado, a opção de uma política de preços equilibrada e de uma 

oferta de serviços de apoio qualificada.

Hoje em dia as Piscinas poderão apresentar, dentro das possibilidades e 

das condições especificas de cada instalação, uma multiplicidade de serviços 

aquáticos de acordo com as necessidades dos seus potenciais utilizadores e 

com  segmentos  de  mercado  bem  definidos.  Estes  serviços  ou  programas 

aquáticos têm caraterísticas de prática diferenciadas de acordo com os seus 

objectivos, que poderão ser de nível  educativo,  utilitário,  saúde, terapêutico, 

recreativo e desportivo. Salienta-se ainda que os diversos serviços aquáticos 

distinguem-se também pelos materiais necessários para o seu funcionamento 

adequado e pelas exigências diferenciadas em termos de acompanhamento 

técnico.

Nas Piscinas Municipais em Pataias, para assegurar um bom indicie de 

utilização, segmentámos o mercado de acordo com as estratégias previamente 

definidas para o complexo e analisámos as tendências de mercado para cada 
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segmento.  Esta  segmentação poderá  sempre  ser  modificada em função da 

resposta dos clientes à oferta  de serviços  da piscina,  ou seja,  a  ordem da 

segmentação  apresentada  poderá/deverá  sempre  ser  reajustada  em 

conformidade  com  as  necessidades  locais.  A  ter  em  conta  ainda  a 

possibilidade  de  existirem outros  segmentos  não  indicados  com importante 

retorno económico, embora sazonal, relacionados com o turismo de natureza 

existente  na  zona  com  ênfase  nos  meses  de  verão.  Assim,  passamos  a 

descrever as tendências de mercado para os segmentos propostos:

1) Crianças – natação (natação para bebés,  adaptação ao meio aquático – 

AMA, aprendizagem, aperfeiçoamento), hidrokids;

2) Seniores – natação (adaptação ao meio aquático – AMA,), hidroginástica, 

hidroterapia, fisioterapia, massagens;

3) Mulheres – natação (adaptação ao meio aquático – AMA, aprendizagem, 

aperfeiçoamento),  hidroginástica, hidrodeep, aquazumba, hidrobike, aulas de 

grupo ginásio (aeróbica, step, localizada, Zumba, Pilates, Yoga ), fisioterapia, 

massagens;

4)  Adultos  –  natação  (adaptação  ao  meio  aquático  –  AMA,  aprendizagem, 

aperfeiçoamento), natação Master, ginásio, fisioterapia, massagens

5)  Jovens  –  natação  (adaptação  ao  meio  aquático  –  AMA,  aprendizagem, 

aperfeiçoamento), modalidades desportivas (pólo aquático, pentatlo moderno) 

ginásio, aulas de grupo (aeróbica, hip-hop, karaté);

6) Populações especiais – natação (natação para bebés, adaptação ao meio 

aquático – AMA, aprendizagem, aperfeiçoamento), hidroginástica, hidroterapia;

7) Famílias – natação para bebés, regime livre livre, festas de aniversário.

Em  suma,  a  oferta  desportiva  e  de  serviços  existente  nas  Piscinas 

Municipais em Pataias é a que se descreve seguidamente, já enquadrada, para 

as actividades aquáticas correspondentes ao ensino da natação pura, com as 

nomenclaturas respeitantes aos diferentes níveis de ensino:
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Ø ATIVIDADES E SERVIÇOS AQUÁTICOS

• Natação para Bebés (Tartarugas) - actividade desenvolvida com pai ou 

mãe, para bebés a partir dos 6 meses até aos 3 anos;

• Natação  Pura  para  crianças  (golfinhos)  –  nível  A  (AMA)  ,  nível  B 

(Aprendizagem)  e  nível  C  (Aperfeiçoamento),  dos  3  aos  7  anos 

aproximadadmente;

• Natação Pura para Jovens - nível A (AMA), nível B (Aprendizagem) e 

nível C (Aperfeiçoamento), dos 7 aos 15 anos aproximadamente;

• Natação Pura para Adultos - nível A (AMA) , nível B (Aprendizagem) e 

nível C (Aperfeiçoamento), com mais de 15 anos;

• Natação  para  Seniores  (AMA)  –  sobretudo  para  uma  melhoria  da 

autonomia no meio aquático ;

• Hidroginástica  – actividade aquática  que utiliza exercícios  aeróbios, 

localizados,  de  alongamento  e  relaxamento,  normalmente  efectuada  com 

música;

• Hidro-in-deep – variante da Hidroginástica realizada na parte funda da 

piscina;

• Hidroterapia – actividade com fins de reabilitação;

• Polo Aquático – desporto colectivo e uma das disciplinas da natação;

• Pentatlo  Moderno  –  desporto  que  enquadra  cinco  modalidades 

diferentes: esgrima, tiro, corrida, natação e hipismo ;

• Natação  em  regime  livre  –  realização  da  prática  desportiva  sem 

enquadramento técnico;

• Natação Curricular no âmbito das AECS – programa curricular para as 

escolas do 1º ciclo.
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Ø ATIVIDADES E SERVIÇOS NÃO AQUÁTICOS

• Zumba – modalidade de dança aeróbia recente de inspiração latina;

• Pilates – método de controlo muscular, podendo complementar outros 

tipos de treino;

• Yoga  –  conceito  que  se  refere  às  tradicionais  disciplinas  físicas  e 

mentais originárias da India;

• Fitness- actividades diversas;

• Dança-Kids- actividades de dança para crianças a partir dos 5 anos;

• Hip-Hop- estilos de dança e música associados à cultura hip-hop;

• Karaté – arte marcial de origem Japonesa;

• Festas de Aniversário;

• Massagens;

• Campo de Férias.

De  acordo  com as  modalidades  anteriores  foram criadas  grelhas  de 

ocupação por horários para cada um dos tanques e ginásios, tendo em conta 

as  necessidades  e  disponibilidades  dos  públicos-alvo  a  atingir,  de  forma a 

optimizar  a  rentabilização  de  cada  espaço.  Como  refere  Borges  (2004),  a 

eficácia de rentabilização de uma instalação desportiva está na capacidade de 

a manter em funcionamento num período alargado, com uma elevada taxa de 

ocupação.
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Quadro 21 - Grelhas de Ocupação do Tanque de Aprendizagem

Sextas

Zona 1 Zona 2 Zona 3

10h30 Hidroginástica

12h45 Hidroginástica

13h30 Adultos A

15h30 AECS

17h00 Populações Especiais

17h50 Golfinhos A Golfinhos B

18h40 Tartarugas Golfinhos A

19h30 Golfinhos A Golfinhos B Golfinhos C

20h30 Hidroginástica
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Segundas e Quartas

Zona 1 Zona 2  Zona 3

09h00 AECS

10h30 Hidroginástica

11h30 Populações Especiais

12h45 Hidroginástica

15h30 AECS

17h00 Populações Especiais

17h50 Golfinhos A Golfinhos B

18h50 Golfinhos A Golfinhos B Golfinhos C

19h30 Tartarugas

20h30 Hidroginástica

Terças e Quintas

Zona 1 Zona 2  Zona 3

09h00 AECS

10h30 Hidroginástica

11h15 Hidroterapia

13h30 Hidroginástica

15h30 AECS

17h00 Hidroterapia

17h50 Golfinhos A Golfinhos B

18h50 Golfinhos A Golfinhos B Golfinhos C

19h30 Hidroginástica

20h30 Hidroginástica

21h20 Adultos AMA



Sábados

Zona 1 Zona 2 Zona 3

09h00 Golfinhos A Hidroterapia

09h50 Golfinhos A Golfinhos B Golfinhos C

10h40 Hidroginástica

11h30 Tartarugas

12h00 Tartarugas

12h30 Tartarugas

15h00 Tartarugas
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Quadro 22 - Grelhas de ocupação do Tanque Principal 

Sextas

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6

08h30 Adultos A Adultos B Adultos B Livre Livre Livre

17h50 Tubarões A Tubarões B Livre Livre Livre Tubarões B

18h40 Pentatlo Tubarões B Tubarões C Livre Tubarões A Tubarões A

19h30 Tubarões A Tubarões B Livre Livre Tubarões B Golfinhos C

20h20 Adultos A Adultos B Adultos C Tubarões C Livre Livre

20h30 Polo Aquatico Polo Aquatico Polo Aquatico Polo Aquatico Livre Livre
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Segundas e Quartas

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6

08h30 Adultos A Adultos B Adultos B Livre Livre Livre

17h50 Tubarões A Tubarões B Livre Livre Adultos B Adultos A

18h40 Pentatlo Livre Tubarões B Tubarões C Tubarões A Tubarões A

19h30 Tubarões A Tubarões B Tubarões C Livre Pentatlo Pentatlo

20h20 Adultos A Adultos B Adultos C Livre Polo Aquatico Polo Aquatico

21h10 Adultos A Adultos B Livre Polo Aquatico Polo Aquatico Polo Aquatico

Terças e Quintas

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6

10h30 Adultos A Adultos B Adultos B Livre Livre Livre

17h50 Tubarões A Tubarões B Livre Livre Adultos B Adultos A

18h40 Golfinhos C Livre Tubarões B Tubarões C Tubarões B Tubarões A

19h30 Tubarões A Tubarões B Tubarões C Livre Pentatlo Pentatlo

20h20 Adultos A Adultos B Adultos C Livre Livre Livre

21h10 Adultos A Adultos B Adultos C Adultos C Livre Livre



Sábados

Pista 1 Pista 2 Pista 3 Pista 4 Pista 5 Pista 6

09h00 Golfinhos C Golfinhos B Livre    

09h50 Adultos B Tubarões B Tubarões B Livre Tubarões B Tubarões A

10h40 Tubarões A Tubarões B Tubarões C Livre Livre Golfinhos C

15h00 Tubarões A Tubarões B Tubarões B Livre Livre Livre

15h50 Adultos A Adultos B Adultos C Livre Livre Livre

16h40 Tubarões A Tubarões B Tubarões B Livre Livre Livre

17h30 Tubarões A Tubarões A Tubarões B Livre Livre Livre

Quadro 23 – Grelhas de ocupação dos Ginásios

Ginásio 1

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

09h30 Ioga

11h00      Fitness

12h00 Fitness

18h30
Fitness

Dança

Kids
Fitness Dança Kids Hip-Hop

19h30 Zumba Fitness Zumba Fitness Zumba

20h30 Dança Ventre Fitness Dança Ventre Fitness

Ginásio 2

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

10h00 Pilates

11h00      Yoga

18h30 Yoga

19h00  Karaté Kids  Karaté Kids   

20h00 Karaté Yoga Karaté

21h25  Pilates     
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Pela  análise  dos  quadros  anteriores  verificamos,  relativamente  a 

ocupação dos espaços, o seguinte:

1) Nos dois  tanques,  o  horário  mais  nobre  em termos de ocupação  

estabelece-se entre as 17h e as 20h;

2) Existe  uma  procura  clara  das  actividades  de  Hidroginástica  nos 

períodos a meio da manhã e ao fim da tarde;

3) Desde a abertura (8h00) até ao encerramento (23h00) da instalação 

existe sempre pelo menos uma pista em utilização livre;

4) Os  adultos  apenas  têm  disponibilidade  pré  e  pós  laboral  para  a 

actividade física;

5) O início do período nobre nos ginásios coincide com o dos Tanques, 

para facilitar a utilização por famílias;

6) As aulas dos Bebés (tartarugas), ela sua crescente procura, cobrem 

todo o tanque de aprendizagem e têm a duração de 30 minutos;

7) As aulas de natação pura têm a duração de 45 minutos.

Poderão  ser  utilizadas  várias  metodologias  para  calcular  a  taxa  de 

ocupação  ou  de  utilização  diária  de  uma  Piscina.  No  nosso  caso  vamos 

reportarmo-nos ao mês de Maio que ciclicamente tem maior número de utentes 

e considerar o rácio de 3 m2 por utente, o que nos dará uma utência máxima 

diária  (recomendada)  de  aproximadamente  417  utentes  para  o  Tanque 

Principal, e de 133 utentes para o Tanque de Aprendizagem (quadros 24 e 25).
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Quadro 24 - Taxa de ocupação diária no Tanque de Aprendizagem em Maio 2015

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Manhã 37 52 57 57 58 108

Tarde 14 26 9 25 8 15

Horário nobre 
17h-20h 41 39 45 39 65 -

Noite 8 44 7 45 10  

Total utentes 100 161 118 166 141 123

Taxa de 
ocupação Diária 75% 121% 88% 124% 106% 92%

Quadro 25 - Taxa de ocupação diária no Tanque de Principal em Maio 2015

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Manhã 15 25 21 25 15 51

Tarde 23 19 18 20 18 17

Horário nobre 
17h-20h 96 88 92 84 102 23

Noite 19 25 19 21 11  

Total utentes 153 158 150 150 153 91

Taxa de 
ocupação Diária 36% 38% 36% 36% 37% 21%

Pela análise dos quadros anteriores podemos verificar, relativamente á 

ocupação dos espaços nos dois Tanques das piscinas Municipais em Pataias, 

o seguinte:

1) O Tanque de aprendizagem é bastante mais utilizado que o tanque 

principal,  pelo  facto  de  as  populações  mais  idosas  (Hidroginástica  e 
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Hidroterapia  e  AMA)  e  as  populações  mais  jovens  (Bebés,  crianças) 

trabalharem com profundidades pouco acentuadas;

2) O tanque de Aprendizagem apresenta-se com valores de ocupação  

diária próximos dos 100%, sendo que este valor é excedido em alguns casos;

3) O Tanque principal tem uma taxa de ocupação diária média de 35%;

4) Os dias da semana com maior frequência de aulas são as terças e 

quintas-feiras;

5) Os períodos que registam maior número de utentes praticantes são o 

horário nobre das sextas-feiras e os sábados no período da manhã;

Faremos, de seguida, uma análise comparativa á evolução do número 

de utentes por atividades existentes no complexo das Piscinas Municipais em 

Pataias e a sua frequência de prática, sendo a análise efectuada aos meses de 

Maio de cada época desportiva a comparar (quadros 26 e 27 e gráficos 3, 4 e 

5).

Quadro 26 – Utentes por Atividades em maio de 2011

Utentes Maio/11
Atividades 1x 2x 3X 4X 5x 6x Total
Natação Pura 224 162 3 389

Natação para Bebés 51 1 52
Hidroginástica/Terapia 68 130 5 203

Pentatlo 29 29
Polo Aquático 0

Varias modalidades 17 11 28
Natação AECS 263 263

Escolas e infantários 40 40
Regime livre 214 214

Populações Especiais 14 14
Ginásios 34 22 2 1 59
Totais 937 332 21 0 1 0 1291

130



Gráfico 3 - Ocupação por Atividades em Maio 2011 

Quadro 27 – Utentes por atividades em maio de 2015

Utentes Maio/15
Atividades 1x 2x 3X 4X 5x 6x Total
Natação Pura 363 133 3 499

Natação para Bebés 96 1 97
Hidroginástica/Terapia 79 120 5 204

Pentatlo 24 24
Polo Aquático 17 17

Varias modalidades 26 13 1 40
Natação AECS 123 123

Escolas e infantários 40 40
Regime livre 424 424

Populações Especiais 14 14
Ginásios 54 25 3 2 84
Totais 1217 305 41 1 2 0 1566
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Gráfico 4 - Ocupação por Atividades em Maio 2015

Gráfico 5 – Análise comparativa de utência por Atividades
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Pela análise comparativa aos dados dos quadros e gráficos anteriores, 

correspondentes ao número de utentes pagantes utilizadores das instalações 

desportivas das PMP nos períodos comparados, verificamos o seguinte:

1) Houve um crescimento em 22% do número total de utilizadores das 

instalações, correspondente a 275 utentes;

2) Este crescimento deve-se sobretudo aos incrementos de utilizadores 

na natação pura, natação para bebés e regime livre,  sendo que este ultimo 

representa em 2015 uma percentagem de 27% dos utilizadores totais, sendo 

esta a maior subida referencial;

3) As actividades com maiores crescimentos de utentes são o regime 

livre com um crescimento de 98%, a natação para bebés com um crescimento 

de 86%, as actividades dos ginásios com 42% e a natação pura com 28%;

4) Houve um decréscimo de utilização das AECS em 46% passando 

esta actividade a representar apenas 8% do total  dos praticantes (em 2011 

correspondia a 20% dos utilizadores mensais), apresentando esta perca o valor 

de 140 utilizadores mensais;

5) As actividades com maior número de utentes são a Natação Pura, 

regime livre e hidroginástica, representando em Maio de 2011 e Maio de 2015 

respetivamente 63% e 72% da totalidade dos utilizadores;

6) As  actividades com menor  número  de  utentes  são as  populações 

especiais,  o  Pentatlo  Moderno e o Polo Aquático,  representando cada uma 

delas aproximadamente 1% da utilização total;

7) Regista-se, por parte dos utentes, uma maior apetência de frequência 

de uma vez por semana.
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1.5. GESTÃO ECONÓMICA E SOCIAL

Como refere Pacheco (2011),  os fatores que mais contribuem para a 

sustentabilidade das Piscinas Municipais e para a sua viabilidade económica 

são  os  preços  praticados  (dimensão  económica),  as  taxas  de  ocupação 

(dimensão social) e e sua eficiência energética (dimensão ambiental). 

Relativamente  às  percentagens  de  ocupação,  as  mesmas  já  foram 

referidas no ponto anterior. No entanto é importante realçar que o aumento 

verificado,  nos  últimos  4  anos,  na  ocupação nas PMP,  não foi  obtido  pelo 

aumento do número de recursos humanos técnicos, mas sim através de uma 

política estratégica de controlo dos custos através da rentabilização máxima de 

cada horário. Assim como foram estipulados valores para as lotações de cada 

aula, de acordo com as suas caratrísticas e tipos de utilizadores, tendo sempre 

em  atenção  e  como  base  a  sua  segurança  e  qualidade,  foram  também 

incrementados  valores  mínimos  de  utência  para  a  sua  viabilidade  e 

continuidade.

Sarmento  &  Carvalho  (2009)  referem  que  para  uma  boa  gestão 

económica dever-se-á procurar um equilíbrio entre as actividades rentáveis e 

não rentáveis, diversificar a oferta incrementando assim a imagem social da 

instalação,  mas,  sobretudo,  efectuar  um  “rigoroso  controlo  dos  custos”, 

referindo para tal os seguintes aspectos:

•  Redução das despesas com o pessoal;

•  Melhoria das condições de aquisição de bens e serviços;

•  Escolha criteriosa dos técnicos;

•  Renegociação regular dos contratos;

•  Estudo da máxima rentabilidade dos horários disponíveis;

•  Divulgação e promoção das actividades;

•  Procurar a máxima notoriedade social;
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Assim,  para  garantir  a  sustentabilidade  económica  e  desportiva  das 

PMP, concluiu-se que se deveria procurar sobretudo o controlo dos custos de 

funcionamento da instalação, mas também diversificar e segmentar a oferta, e 

potenciar a existente, incrementando-lhe valor através da qualidade do serviço 

oferecido. 

A  garantia  de  um  melhor  desempenho  económico  não  deveria 

obviamente fazer-se à custa do incremento dos valores de prática, nem tão 

pouco da diminuição dos valores  a  pagar  aos recursos humanos,  podendo 

estas acções terem como consequências respectivamente: um desfasamento 

do  conceito  do  “desporto  para  todos”  pondo  em causa  a  responsabilidade 

social das autarquias na promoção da saúde e do bem-estar dos cidadãos e na 

aplicação do direito constitucional ao desporto e o seu acesso para todos e não 

só  para  alguns;  uma  diminuição  da  qualidade  dos  serviços  prestados  e 

desempenho da organização pelo pouco envolvimento dos funcionários não 

motivados.

Para  o aumento  das receitas  totais  cobradas foram indispensáveis  a 

prossecução  de  algumas  medidas  estratégicas  justas  e  coerentes,  já 

mencionadas anteriormente:

1. Obrigatoriedade do pagamento antecipado e faseado do mês de Julho 

como garantia da continuidade da prestação do serviço independentemente do 

número de alunos;

2. Diminuição acentuada das taxas de renovação para a época seguinte 

com a obrigatoriedade do pagamento de Setembro como forma de garantir 

vaga na turma;

3. Diversificação da oferta de serviços desportivos em observância ás 

tendências atuais de mercado, nomeadamente, as actividades de zumba, hip-

hop,  karaté,  pilatos  e  dança  do  ventre,  aproveitando  a  polivalência  e 

qualificações dos técnicos existentes;
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4. Aposta  clara  nas  festas  de  Aniversário,  ministradas  estas  pelos 

técnicos existentes, sendo que além de funcionarem como fonte complementar 

importante e alternativa de receita para as Piscinas e para os técnicos, traduz-

se numa eficaz forma de captação de novos utentes;

5. Implementação de serviço de massagens;

6. Incremento de valor relativo á oferta dos serviços e à comodidade dos 

espaços.

Para a uma maior contenção e diminuição dos custos de exploração foi 

importante  a  contratação  de  um  serviço  de  manutenção  preventiva  da 

maquinaria ,  o qual desempenhado em conexão com o técnico responsável 

pela qualidade e tratamento da água, permite uma resposta mais atempada às 

avarias pontuais dos equipamentos contribuindo assim para o funcionamento 

regular da instalação ao longo de todo o ano. Assim as medidas tomadas para 

controlo eficaz dos custos foram as seguintes:

1. Troca da caldeira de chão existente por 4 caldeiras murais com real 

consequência de poupança energética;

2. Otimização da utilização dos painéis solares como forma de poupança 

energética; 

3. Renegociação  dos  contratos  com  os  fornecedores  de  produtos 

químicos, produtos de limpeza e higiene e consumíveis, mantendo as mesmas 

parcerias;

4. Encerramento de aulas não minimamente rentáveis sem perca dos 

utentes alocados a professores existentes dentro do mesmo horário (Tanque 

Principal);

5. Sensibilização de  técnicos  e  utentes  para  a  poupança  de energia 

eléctrica  e  gás  sobretudo  através  de  uma  adequada  temperatura  dos 

balneários, nave e água;

6. Sensibilização de técnicos e utentes para a poupança de água.
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Seguidamente,  faremos  uma  análise  comparativa  aos  resultados  de 

exploração das PMP, referente às épocas 2010/2011 e 2013/2014, para assim 

podermos verificar a sua sustentabilidade (quadro 28)

Quadro 28 – Comparativo de Resultados de Exploração nas PMP

Época 2010/2011 Época 2013/2014

Receitas Totais 205.833 Receitas Totais 265.079

Despesas Totais 336.695 Despesas Totais 378.703

Pessoal 136.761 Pessoal 179.834

Consumos 
(água+gás+electricidade)

168.078
Consumos 

(água+gás+electricidade)
149.741

Manutenção 14.400 Manutenção 22.140

Despesas Diversas 17.456 Despesas Diversas 26.988

Défice de Exploração 130.862 Défice de Exploração 113.624

% de Sustentabilidade 61,1% % de Sustentabilidade 70%

Podemos  perceber  pela  análise  do  quadro  anterior  que  no  período 

comparado verificou-se um aumento da sustentabilidade financeira em cerca 

de 9%, ou seja, um aumento do grau de cobertura das despesas de exploração 

pelas  receitas  efectivamente  cobradas.  É  de  notar  que  os  valores  de 

sustentabilidade  apresentados  são  bastante  bons,  não  estando  ainda 

incrementados  pelo  cálculo  do  valor  social  respeitantes  à  descriminação 

positiva da população através da redução ou isenção dos preços, pela via de 

descontos, actividades e apoios. 

No  estudo  efectuado  por  Pacheco  (2011)  as  piscinas  com 

sustentabilidade  elevada  apresentavam  valores  a  partir  dos  75%  já 

considerando o valor social. O mesmo autor conclui na sua tese de mestrado 

que  uma  Piscina  Municipal  que  tenha  um  peso  muito  elevado  das  suas 

isenções  ou  reduções  pode  apenas  significar  que  está  numa  zona 
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economicamente desfavorecida, em que sem esse incentivo da autarquia seria 

muito difícil a sua utilização por parte da maioria da população. As diferentes 

realidades sociais com que se deparam os municípios exigem estas políticas 

de  incentivos  diferenciadas,  nunca  podendo  ser  dissociadas  das  suas 

dimensões económicas, sociais e ambientais.
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CAPÍTULO V –  CONCLUSÕES 

O presente relatório de tema “ A Gestão das Piscinas Municipais em 

Pataias”  assumiu-se  como  uma  excelente  ferramenta  para  incrementar  os 

meus conhecimentos em âmbitos bastante diversificados, através de consultas 

comparativas  a  diversas  obras  e  trabalhos,  como  sejam:  a  evolução  do 

desporto na sociedade e a sua crescente importância na era actual; o papel 

desempenhado  pelas  autarquias  no  desenvolvimento  desportivo,  os  seus 

modelos de gestão de equipamentos e as políticas desportivas seguidas; as 

especificidades e funcionalidades das piscinas como instalações desportivas 

especiais e complexas no que à gestão diz respeito; o contexto demográfico, 

social, político e económico do município e da freguesia onde as Piscinas se 

encontram inseridas e a sua influência na sustentabilidade das mesmas

Por outro lado, de uma forma mais específica e pessoal, este relatório 

permitiu-me analisar,  através de uma constante auto-reflexão crítica na sua 

elaboração, de que forma tem sido efectivada e qual a eficácia da gestão e 

coordenação destas Piscinas Municipais de acordo com a minha experiencia 

profissional, as expetativas criadas e os objectivos previamente propostos.

Assim, através do trabalho efectuado, irei primeiramente expor algumas 

conclusões  mais  genéricas  que  se  prendem com a  pesquisa  efectuada  de 

acordo com a revisão bibliográfica aos temas propostos:

- A evolução do desporto é sobretudo consequência da evolução da sociedade 

e do seu constante desenvolvimento;

-  O  desporto  nos  dias  de  hoje,  atendendo  sempre  às  condições  políticas, 

económicas e sociais está em constante mutação e adaptação e, apesar dos 

seus sucessos,  fracassos,  ostentações e  excessos,  continua a ser  fator  de 

união dos povos;

-  O  desporto  é  na  atualidade  um  fenómeno  social,  económico  e  cultural 

constatando-se uma maior procura dos serviços desportivos relacionados com 

a  saúde  e  o  bem  estar,  em  detrimento  de  uma  prática  mais  competitiva, 
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revestindo-se o mesmo de um carácter mais informal e sobretudo como meio 

de valorização individual e coletiva;

- A procura, por parte de cidadãos cada vez mais conhecedores e exigentes, de 

múltiplas  e,  cada  vez  mais  diversificadas,  actividades  físicas  e  desportivas 

como razão de promoção da saúde, do bem-estar e da melhoria da qualidade 

de vida, tem sido acompanhada, nos últimos anos, por um esforço mais ou 

menos coordenado das autarquias locais, com crescente presença no processo 

desportivo  e  no  planeamento,  programação,  construção  e  gestão  dos 

equipamentos e estruturas postas à disposição das populações;

- As acções institucionais e operacionais das autarquias por via, por um lado, 

da  prossecução  do  cumprimento  dos  preceitos  legais  e  constitucionais  de 

democratização  e  acessibilidade  ao  desporto,  e,  por  outro,  tentando  ir  ao 

encontro das exigências, motivações e preceções dos cidadãos, têm vindo a 

permitir  o  aumento  dos  níveis  de  participação  e  frequência  desportiva  na 

generalidade  da  população,  tornando-as  assim  entidades  indispensáveis  à 

evolução  do  sistema  desportivo  actual  e  da  aproximação  do  desporto  ao 

cidadão;

-  De acordo com alguns autores,  no  que  concerne  ao  desporto  e  de  uma 

maneira  transversal  a  outras  áreas  da  nossa  sociedade,  existe  legislação 

excessiva  no  nosso  país  e  um  reduzido  ou  ineficaz  controlo  do  seu 

cumprimento e aplicação;

140



-  Nas  última  décadas  assistiu-se  a  um  crescimento  do  parque  desportivo 

nacional,  á  sua  diversificação,  complexidade  e  qualidade,  sustentado  pela 

satisfação das necessidades dos cidadãos, passando-se de uma situação de 

carência de equipamentos, construídos em numero e qualidade inferiores às 

necessidades, para uma situação de aumento, muitas vezes desordenado de 

edificações desportivas municipais, as quais embora com a correta qualidade 

pecavam por  excesso,  não estando muitas vezes dimensionadas à procura 

local.  Este facto contribuiu, em muitos casos, para um desequilíbrio entre o 

custo e a rentabilidade desportiva e social das novas instalações por via da 

inexistência de estudos que previssem os encargos futuros de manutenção, 

consumos e gestão operacional, trazendo consequências para as autarquias e 

para os seus munícipes;

- Existe, hoje em dia, por via do explanado no ponto anterior, maior cuidado na 

planificação,  construção  e  gestão  das  novas  instalações  desportivas, 

procurando  o  seu  maior  equilíbrio,  atractividade,  adaptação  e  correto 

dimensionamento  da  oferta  à  procura  e  multifuncionalidade  dos  serviços 

oferecidos. No entanto, em grande parte das situações conhecidas, o gestor 

continua  a  ser  tardiamente  inserido  no  processo,  não  intervindo  no 

planeamento e construção das instalações que gere, pondo assim em causa a 

sua durabilidade e sustentabilidade financeira e consequentemente social;

-  As  piscinas,  ou  os  complexos  desportivos  com piscinas,  constituem uma 

tipologia  de  instalações  desportivas  que  se  apresentam  com  uma  certa 

complexidade, tanto no que diz respeito ao seu desenho e construção como à 

sua  posterior  utilização  e  gestão.  A  par  deste  aspecto  tem-se  no  entanto 

verificado  nos  últimos  anos,  uma  procura  e  interesse  exponencial  pelas 

actividades aquáticas de âmbito recreativo e formativo, as quais estão no topo 

das preferências dos cidadãos, independentemente do seu sexo e da sua faixa 

etária;

-  O planeamento e dinamização das actividades das Piscinas não poderão, 

hoje em dia, ficar limitados apenas á prática da natação sob pena de o espaço 

e estrutura desportivos  não serem devidamente rentabilizados.  Deverão ser 

criadas  soluções  de  rentabilização  das  instalações  através  de  variadas 

actividades alternativas de forma a atrair o maior número de potenciais clientes 
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aos complexos de piscinas, procurando abranger todas as idades, tendências e 

orientações.

Seguidamente irei  explanar  algumas conclusões mais específicas,  de 

acordo  com  um  contexto  mais  funcional,  relacionadas  com  a  gestão  e 

coordenação  geral  das  Piscinas  Municipais  em  Pataias,  função  que 

desempenho actualmente e que assumi no início da época 2010/2011. 

De acordo com a minha experiencia profissional e caratristicas pessoais, 

o actual executivo da União de Freguesias de Pataias e Martingança, entidade 

gestora destas instalações desportivas municipais, entendeu convidar-me para 

assumir este cargo para assim poder dar um novo dinamismo às instalações e 

sobretudo  colmatar  a  preocupação  de  precaver  a  sua  sustentabilidade 

financeira e social. Aceitei com orgulho e de imediato esta missão percebendo 

que o  contexto  económico do  nosso país  não me iria  facilitar  a  tarefa.  No 

entanto sempre acreditei na fiabilidade dos meus valores e princípios humanos 

e materiais e na minha capacidade de adaptação a diferentes realidades.

A boa dinâmica  de  uma piscina  pode ser  avaliada segundo diversos 

factores tais como taxas de ocupação, percentagem de utentes da instalação 

habitantes, segmentos etários da população, etc., promovendo a mesma uma 

rentabilidade social, política e desportiva. 

Os  critérios  de  avaliação  e  objectivos  gerais  a  que  me  propus  para 

alcançar uma boa dinâmica da instalação inseriram também a prespetiva de 

rentabilidade económica, associando-a às anteriores para assim alcançar uma 

maior  sustentabilidade  e  viabilidade  futura.  Esta  nova  realidade  mais 

globalizante,  também  económica,  assentaria  sobretudo  num  acréscimo  de 

valor,  reconhecido  e  procurado  pelos  utilizadores  dos  serviços  prestados, 

estando intrinsecamente ligado à qualidade das pessoas que planeiam, dirigem 

e executam esses mesmos serviços. 
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Assim, relativamente aos objectivos gerais inicialmente delineados, os 

quais  descrevi  no  ponto  2  do  capítulo  IV  deste  relatório  e  que  considero 

fundamentais  para  o  cumprimento  da  estratégia  anteriormente  descrita, 

enumero seguidamente algumas considerações e conclusões para cada um 

deles.

- Produzir serviços de desporto diversificados e adequados aos diversos 
segmentos  de  mercado  a  trabalhar,  em  observância  constante  das 
tendências de mercado atuais.

•Foram criados os serviços de Zumba, pilates, yoga e Karaté de forma a 

colmatar  as  necessidades  existentes  e  incrementar  o  uso  das 

instalações por mais elementos de cada família, optimizando assim a 

sua deslocação;

•Traduziu-se  num  aumento  de  numero  de  utentes  nos  ginásios  e 

consequentemente nas modalidades aquáticas;

• Criaram-se serviços de massagens, com enegável sucesso ministrados 

pela professora de yoga.

-Garantir a qualidade dos serviços ao nível da segurança, credibilidade, 
competência,  comunicação,  acessibilidade,  capacidade  de  resposta  às 
sugestões, necessidades e problemas dos clientes nas áreas de gestão, 
área administrativa, área técnica e área de manutenção.

• Foi  elaborado um caderno técnico  para  todos  os  funcionários  para 

assim esclarecer as competências de cada função, bem como os seus 

direitos e obrigações, tentando assim uniformizar alguns procedimentos;

• Respeito laboral mútuo e reconhecimento que numa equipa ganhadora 

todos são importantes e que a eficácia funcional de todos reflecte-se na 

qualidade do serviço prestado;

• Alguma dificuldade de alguns elementos da equipa em antecipar as 

necessidades  e  problemas  dos  utentes,  reduzindo  assim  a  sua 

insatisfação;
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• Redução  do  número  de  sugestões/reclamações  dos  utentes  por 

esclarecimento direto, uniforme e atempado às suas dúvidas;

• Estabeleceu-se uma correcta definição dos níveis de ensino.

- Garantir uma rentabilidade mínima por horário

• Foram encerradas  algumas  aulas  ciclicamente  com  poucos  alunos 
distribuindo  estes  pelos  mesmos  horários,  adequando-os  a  outros 
professores com iguais níveis de ensino;

• Professores com horários muito reduzidos traduzem-se em elevados 
níveis de desmotivação com repercussão importante na qualidade dos 
serviços e na perceção de competência da escola de natação ;

•Aulas com poucos alunos traduzem-se em elevadas probabilidades de 
desistências por falta de dinamismo de grupo, especialmente nas idades 
mais baixas (crianças e adolescentes).

-  Garantir  que  pelo menos 10% de alunos  dos níveis  mais  avançados 
tenham condições de ingresso nas modalidades competitivas

•Este objectivo foi criado para assegurar a permanência nas instalações 
de  utentes  adolescentes,  faixa  etária  com  elevados  níveis  de 
desistências;

• Estes  números  não  têm  sido  alcançados  para  as  modalidades 
existentes de Pentatlo Moderno e Polo Aquático. No caso da modalidade 
de Pentatlo Moderno por via do tempo despendido no treino de cinco 
modalidades  apesar  dos  bons  resultados  obtidos.  Relativamente  à 
modalidade  de  Polo  Aquático  pelos  horários  possíveis  dos  treinos  e 
inadequação das medidas do Tanque Principal para realização de jogos 
com objectivos de captação.

- Garantir níveis de assiduidade dos técnicos próximos dos 100%

• Conseguiu-se  este  intento  garantindo  antecipadamente  na  época 

anterior os horários para a época seguinte, o mais preenchidos e justos 

possíveis;
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•  Por estarem motivados, na impossibilidade de presença por motivos 

de doença ou formação profissional, os colegas asseguram os horários 

com o mesmo grau de qualidade (banco de horas);

• Procurou-se manter sempre a formação polivalente dos técnicos para 

alcançar os objectivos anteriores.

- Garantir o equilíbrio financeiro entre custos e receitas

• Conseguiu-se o aumento geral do número de utentes embora tenha 

havido  uma  diminuição  acentuada  da  utilização  das  Piscinas  pelas 

actividades de natação no âmbito do programa das AECS, por políticas 

municipais;

• Contenção  de  “custos  surpresa”,  através  da  implementação  de  um 

serviço  adequado  de  manutenção  preventiva  e  correctiva,  com 

elaboração de relatório mensal das conformidades e não conformidades, 

mantendo  actual  o  conhecimento  do  município  sobre  o  estado  dos 

equipamentos;

• Garantiu-se um nível  mínimo de desistências por  época através do 

acompanhamento constante dos alunos e da sua assiduidade por parte 

dos professores;

• Aposta  clara  nas  festas  de  Aniversário,  ministradas  estas  pelos 

técnicos  existentes,  sendo  que  além  de  funcionarem  como  fonte 

complementar  importante  e  alternativa  de  receita  para  as  Piscinas  e 

para os técnicos, traduz-se numa eficaz forma de captação de novos 

utentes;

• Redução dos custos de funcionamento através de uma maior eficiência 

energética,  sensibilização  de  técnicos  e  utentes  para  a  poupança  e 

renegociação de alguns contratos com fornecedores;

• Obrigatoriedade do pagamento antecipado e faseado do mês de Julho 
como  garantia  da  continuidade  da  prestação  do  serviço 
independentemente do número de alunos por aula;

• Diminuição acentuada das taxas de renovação para a época seguinte 

com  a  obrigatoriedade  do  pagamento  de  Setembro  como  forma  de 
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garantir vaga na turma, facilitando assim a organização antecipada dos 

planos de aulas e garantindo elevados níveis de renovações.

- Incrementar a taxa de participação nas actividades existentes;

• São  elaborados  planos  de  actividades,  normalmente  temáticos  e 

segmentados no início  de cada época desportiva  para incrementar  o 

gosto pela participação e fidelizar os clientes;

•Campos de férias com boa atractividade e sucesso. 

-  Aproveitar  e Incrementar  a  notoriedade  da organização,  atendendo à 
concorrência

• A  concorrência  direta  vem  das  Piscinas  Municipais  da  Nazaré, 

Alcobaça e Marinha Grande. Uma análise mais pormenorizada dos três 

complexos coloca as Piscinas da Nazaré e Alcobaça acima das piscinas 

da  Marinha  Grande  devido  à  localização,  infra-estruturas  e  serviços 

oferecidos;

• Um  conhecimento  mais  aprofundado  das  piscinas  da  Nazaré  , 

Alcobaça e Marinha Grande,  permite  concluir  que as primeiras estão 

mais  vocacionadas  para  a  oferta  de  serviço/angariação  de  clientes 

enquanto  as  segundas  estão  mais  direccionadas  para  a  natação 

competitiva;

• As Piscinas Municipais em Pataias têm como imagem de marca, em 

comparação  com  os  outros  espaços,  não  só  as  distintas  condições 

físicas  e  geográficas  onde  o  complexo  se  insere  mas  sobretudo  a 

distinção  que  os  clientes  nos  fazem  sobre  a  qualidade  superior  do 

ensino  da  nossa  escola  de  natação  e  a  diversidade  de  oferta  de 

actividades existentes;

• Aposta  diferenciada  no  ensino  de  qualidade  sem  a  pressa  e 

diferenciação competitiva existente nas piscinas concorrenciais.
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