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Resumo 
 

Quem observa, planeia, pratica e comunica o desporto, tem a consciência 

de que por trás dos records, do espetáculo desportivo, da prática recreativa ou 

até da atividade desportiva informal se encontram organizações desportivas, 

infra estruturas e recursos humanos que têm de ser geridos e potencializados.  

Obviamente, o desporto, como qualquer outro domínio social, tem de ser 

planeado, organizado, liderado e controlado, ainda que atendendo às suas 

especificidades. Para a promoção do desenvolvimento desportivo, onde quer 

que seja, já não bastam conhecimentos e práticas em que se sobrevaloriza o 

conhecimento empírico, exige-se o competente desempenho de profissionais 

com formação qualificada e especializada.  

O presente relatório descreve etapas e procedimentos decorrentes do 

trabalho realizado/desenvolvido na Divisão de Desporto e Saúde da Câmara 

Municipal de Loulé, durante 6 anos, entre dezembro de 2008 e janeiro de 2015, 

como directora técnica do Complexo Desportivo de Quarteira e como 

coordenadora das instalações desportivas da Câmara Municipal de Loulé. São 

explanadas várias funções/tarefas desenvolvidas durante este período: ao nível 

das atividades diárias de gestão de instalações, recursos humanos e materiais; 

ao nível do associativismo; ao nível de eventos pontuais; ao nível do 

planeamento e contratação, entre muitas outras. 

Por último, faz-se uma reflexão crítica procurando descrever, analisar e 

comparar as vivências do trabalho diário do técnico de desporto com as 

competências e formação académica na área da gestão desportiva, visando 

este ser o principal objetivo deste relatório.  

O desporto tem o futuro garantido. A prática desportiva que se verifica ao 

nível local, associada às motivações, aspirações e necessidades da população, 

garantem que o desporto será de primordial importância. 
 

 

Palavras-chave: GESTÃO DESPORTIVA, LOULÉ, DESPORTO E 

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS. 
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Abstract 
 

Those who observe, plan, practice and communicate in sport, have the 

conscience that behind the records, the sports events, the recreational practice 

or even the informal sport activity there are sports organizations, infrastructures 

and human resources that need to be managed and enhanced.  

Obviously sports, as any other social field, must be planed, organized, led 

and controled, even taking into account its specificities. For the promotion of the 

active sports development, wherever it is, it is not enough to have knowledge  

and practices in which overstates the empirical knowledge, demands the 

competent professional performance with qualified and specialized formation. 

 This report describes steps and procedures resulting from 

accomplished/developed work in the Sport and Health Division of the Town Hall 

of Loulé during 6 years, between december 2008 and january 2015, as 

technical director of the Sports Complex of Quarteira, and as coordinator of the 

sports facilities of the Town Hall of Loulé. There are explained several 

functions/tasks developed during that period: in terms of daily management 

activities of infrastructures and human and material resources; at association 

level; in terms of events; in terms of planning and hiring; among others. 

 At last, is made a critical reflection to describe, analise and compare the 

experiences of daily work of a sports technical with the skills and academic 

education in the field of sports management, being this the most important 

objective of this report.  

 Sport has a future. The sports that exist at a local level, associated to 

motivation, aspirations and population’s needs assure that sports have a great 

importance.  

 

 

 

Key-Words: SPORTS MANAGEMENT, LOULÉ, SPORTS and SPORTS 

FACILITIES. 
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Introdução 
 

A gestão de instalações desportivas, nas câmaras municipais, é uma 

realidade cada vez mais frequente e na maior parte dos casos dirigida e 

orientada por Técnicos Superiores de Educação Física. Procurando construir 

uma base sólida de conhecimento, este relatório desenvolveu-se a partir de 

uma reflexão teórica, no âmbito da investigação em paralelo com a descrição 

da experiência profissional, analisada de forma pormenorizada e sob uma 

perspectiva bastante prática. 

 

Primeiramente, irei apresentar de forma sucinta o meu percurso académico 

e profissional que se exprime em conhecimentos teóricos, científicos e 

metodológicos, assim como em experiências e competências práticas 

adquiridas em diferentes contextos profissionais pelos quais tive a 

oportunidade de experienciar e os quais corresponderam a diferentes funções 

desempenhadas e responsabilidades assumidas. 

No ano letivo de 1989/90, quando estava a terminar o ensino secundário, e 

apenas com 19 anos, fui convidada pela Escola Secundária de Loulé para 

lecionar 11 turmas na disciplina de Educação Física, tendo sido uma 

experiência muito positiva, que me “obrigou a crescer rapidamente” e que fez 

todo o sentido quando no final desse ano letivo e com o ensino secundário 

terminado, concorri ao ensino superior e ingressei na Faculdade de Ciências do 

Desporto e Educação Física da Universidade do Porto (FCDEF – Porto), ano 

letivo de 1990/91. 

Quando me encontrava no 4º ano do curso de Educação Física (ano letivo 

de 1993/94) fui convidada pela Escola Secundária Garcia de Orta, no Porto, 

para lecionar a tempo parcial, a disciplina de Educação Física e a disciplina de 

Desporto, convite que aceitei e que me proporcionou uma série de vivências 

que conciliadas com a formação teórica e académica abordada durante o 

curso, levaram a um entendimento das questões práticas e teóricas que até 

então não estavam totalmente consolidadas. Esta experiência profissional fez-
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me entender de forma prática muitas questões colocadas na teoria que até 

então passavam um pouco despercebidas. 

No ano letivo seguinte, e na mesma escola, efetuei o estágio pedagógico, 

que me permitiu concluir a licenciatura em Desporto e Educação Física com a 

média final de 15 valores. 

Seguidamente, em 1995/96, iniciei a minha carreira profissional, na Escola 

Secundária Tomás Cabreira em Faro, a qual se tornou a minha “casa” 

profissional até Setembro de 2003, quando fui convidada pela Câmara 

Municipal de Faro para coordenar o Complexo de Piscinas Municipais de Faro, 

onde permaneci até agosto de 2006. Inicialmente, com algumas dúvidas, iniciei 

este novo desafio para o qual a motivação e a vontade de aperfeiçoar foram 

aumentando ao longo do tempo, até que entendi que efetivamente o que 

realmente gosto de fazer adequa-se principalmente na “gestão de infra- 

estruturas desportivas”. 

No ano letivo de 2006/2007 regressei ao ensino, novamente para a Escola 

Secundária Tomás Cabreira em Faro, uma vez que terminada a comissão de 

serviço, existia a obrigatoriedade de retornar ao serviço de origem. 

A convite da Câmara Municipal de Loulé, em dezembro de 2008, comecei a 

exercer funções no Complexo Desportivo de Quarteira, como Diretora Técnica. 

Aqui tem início este relatório profissional, com a descrição das funções/tarefas 

que cumpri. Mais uma vez percebi que o ensino já não fazia sentido e que não 

queria regressar ao sistema. Nessa altura tomei a decisão de rescindir contrato 

com o Ministério da Educação. Em 2009, a Câmara Municipal de Loulé procede 

a concurso para contratos a termo indeterminado e entre 13 candidatos fiquei 

em primeiro lugar, mantendo as funções que já exercia no Complexo 

Desportivo de Quarteira. 

Em Fevereiro de 2013, e por indicação do Executivo Camarário, termino as 

minhas funções no CDQ e passo a coordenar todas as instalações desportivas 

do Concelho de Loulé, em termos de infra-estruturas e equipamentos 

desportivos. Nestas novas funções tenho contacto com outra realidade, que 

passa pelas contratações e concursos públicos; pelos orçamentos para 

aquisição de todo o tipo de serviços e equipamentos; por obras, manutenções 
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e reparações de edifícios, começo também a ter uma ligação com as outras 

Divisões da orgânica da CML, nomeadamente as divisões de obras, 

electricidade, espaços verdes, contabilidade, aprovisionamento, entre outras. 

Basicamente começo a conhecer toda a orgânica funcional da Câmara. 

Embora já fora do contexto deste relatório refiro que, em fevereiro de 2015, 

e novamente por indicação do Executivo Camarário da CML, troco as funções 

que exercia e passo a ser coordenadora do Complexo Desportivo do Parque 

Municipal de Loulé. 

Apesar de a minha especialização em termos de formação académica ter 

sido em atletismo, desde 1995 que fiquei ligada à área das atividades 

aquáticas, quando ao regressar à minha terra natal – Loulé, fui convidada para 

lecionar aulas de natação nas piscinas onde hoje sou coordenadora.  

Durante este percurso, exerci funções a tempo parcial, a dar aulas de 

natação, hidroginástica, aquafitness e natação para bebés (distribuídas entre 

as piscinas municipais de Loulé, Faro e Olhão), fui prelectora de formações e 

formadora nestas áreas do meio aquático num total de 1087 horas de formação 

dadas.  

Gostaria ainda de referir que durante este percurso, senti sempre 

necessidade de melhorar a minha formação e aumentar os meus 

conhecimentos, não só nestas áreas onde me encontrava ligada mas também 

abranger outras áreas que eventualmente me poderão trazer benefícios 

futuros. Assim, efetuei várias ações de formação em diversas áreas, 

nomeadamente na área da gestão do desporto; manutenção e gestão de 

piscinas; nutrição; Coaching e liderança, gestão de conflitos e assertividade; 

higiene e segurança no trabalho; práticas de socorrismo; atividades no meio 

aquático; aplicação de produtos fitofarmacêuticos (este curso permite-me 

aplicar produtos fitofármacos em culturas, na agricultura, jardins e campos de 

relva natural) e mais recentemente fiz formação na área dos espaços de jogo e 

recreio (inspecções, normas, manutenção e legislação), fazendo atualmente 

parte da comissão técnica de fiscalização de espaços de jogo e recreio da 

CML, no que concerne a parques infantis, máquinas ao ar livre e skate park; 

tirei ainda um curso de personal training level 4; fiz formação relativamente às 
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normas ISO 9001 e 14001 (uma vez que quase todas as divisões da CML 

estão certificadas por uma ou pelas duas normas) e neste âmbito tirei um curso 

de auditor interno da qualidade, sendo atualmente auditora interna na CML. 

No ano letivo de 2002/2003 ingressei no Instituto Superior Dom Afonso III, 

em Loulé, na pós-graduação de Psicologia da Gravidez e da Maternidade, 

tendo terminado no ano seguinte com a média final de 16 valores. A razão que 

me levou a tirar esta pós-graduação prendeu-se com o facto de trabalhar no 

meio aquático com muitos bebés e respectivas mães (adaptação ao meio 

aquático para bebés – num total de 8 aulas e 120 bebés num único dia) e sentir 

necessidade de aperfeiçoar os meus conhecimentos. 

 

Seguidamente, no capítulo 1, irei fazer uma caraterização das condições 

de trabalho gerais ao nível da CML e mais específicas ao nível da Divisão de 

Desporto e Saúde. Depois, no capítulo 2, passarei ao enquadramento 

conceptual dos temas que entendi serem os mais relevantes do estado de 

conhecimento e das boas práticas na área da gestão desportiva. 

No capítulo 3, irei retratar a minha experiência profissional, através da 

descrição das funções que me foram atribuídas. O relatório profissional 

pretende descrever as funções desempenhadas enquanto diretora técnica de 

um complexo desportivo e enquanto coordenadora das instalações desportivas 

do Município de Loulé; pretende descrever e analisar as tarefas desenvolvidas 

por uma técnica superior do desporto no âmbito da gestão de instalações 

desportivas; pretende descrever etapas, experiências e procedimentos 

decorrentes de uma experiência profissional, realizada na Divisão de Desporto 

da CML; pretende enunciar os momentos mais marcantes nas funções 

desempenhadas no Complexo Desportivo de Quarteira relativamente à criação 

da Escola de natação, elaboração, planeamento, coordenação e concretização 

da mesma, gestão das infra-estruturas e recursos humanos; e nas funções 

desempenhadas como coordenadora das instalações desportivas do Concelho 

ao nível da contratação pública, finanças, orçamentos, obras, suas 

manutenções, reparações, concursos públicos, distribuição de recursos 

humanos e materiais, legislação e cumprimento da mesma, entre outros. A 
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prática profissional centrou-se particularmente na aquisição de conhecimentos 

e de experiências práticas relativas ao funcionamento das instalações 

desportivas, ligados à prática de várias modalidades, atividades e eventos 

desportivos e acima de tudo na gestão de instalações e recursos humanos. 

 

Após a entrada para a CML, em dezembro de 2008, surge a oportunidade, 

a necessidade e a motivação de realizar o mestrado em Gestão Desportiva, 

sendo que este está intimamente ligado às funções que desenvolvo como 

coordenadora de instalações desportivas. A realização do mestrado dá-me a 

possibilidade de unir a experiência prática, de quatro anos enquanto Diretora 

Técnica do CDQ e os últimos dois anos enquanto Coordenadora das 

Instalações Desportivas da CML, aos conhecimentos teóricos adquiridos ao 

longo do percurso académico. Todo o conhecimento teórico da formação 

académica, aliado à experiencia profissional durante estes 6 anos de trabalho 

ao serviço do desporto no município de Loulé, conferiram-me inúmeras 

competências ao nível da planificação, coordenação, gestão, liderança, 

motivação, comunicação, entre outras. Os conceitos e abordagens 

metodológicas que aprendi na formação em gestão desportiva, e junto de toda 

a pesquisa bibliográfica, foram bastante utilizados na prática, durante a gestão 

e coordenação de instalações, na organização de eventos, no planeamento 

dos serviços e principalmente na gestão dos recursos humanos. 

 

Durante este percurso verifiquei que é ao desempenhar estas funções, 

enquanto coordenadora de instalações desportivas, que me sinto motivada. A 

ligação com os colaboradores quer da instalação quer das restantes divisões, a 

relação com os utentes, com as escolas, com as instituições, com os clubes e 

todos os utilizadores de uma instalação, as tarefas diárias, a resolução dos 

problemas, o dia a dia da instalação, é que justificam o apreço que tenho pelo 

meu trabalho. É na gestão desportiva que consigo transmitir os meus 

conhecimentos, competências e saberes. É aqui que me comprometo 

diariamente com a planificação, a organização, a seleção, a direção, a 

motivação e a avaliação dos recursos humanos, com a comunicação e a 
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tomada de decisões, pois a gestão tem a ver com seres humanos. A sua 

função é tornar as pessoas capazes de funcionar em conjunto, tornar efetivas 

as suas forças e irrelevantes as suas fraquezas. É na gestão dos recursos 

diários que tento ser mais líder e menos “chefe”. É da gestão desportiva que 

gosto e onde me identifico. 

O caminho é longo e muito está por aprender, este é o princípio da 

melhoria. Assim, este relatório profissional procura ser um reflexo e uma 

reflexão de todo o conhecimento teórico/prático adquirido ao longo desta 

experiência enriquecedora. Com o relatório pretendo descrever o trabalho 

desenvolvido por uma técnica superior de desporto com formação em gestão 

desportiva em contexto municipal e demonstrar a sua importância, adaptando 

os conteúdos do trabalho realizado diariamente com as competências e 

formação académica na área. Procurando construir uma base sólida de 

conhecimento, o relatório profissional irá desenvolver-se, a partir de uma 

reflexão teórica, no âmbito da investigação bibliográfica em paralelo com a 

descrição da experiência profissional, analisada de forma pormenorizada e sob 

uma perspectiva prática. Irei dar especial ênfase e relevo às competências 

adquiridas ao longo do período profissional para a obtenção do 2º ciclo em 

Gestão Desportiva e aos conhecimentos adquiridos ao longo do mestrado que 

irão contribuir para uma melhoria qualitativa do trabalho apresentado enquanto 

técnica superior a exercer funções de coordenação em instalações desportivas. 

Pretendo portanto, refletir sobre o trabalho desenvolvido e não me limitar a 

reproduzir diariamente o tipo de ações que venho a desenvolver, refletir à luz 

dos conhecimentos do que aprendi ao longo do 2º ciclo em Gestão Desportiva, 

ao longo desta experiência profissional e através da bibliografia consultada. 

Atualizar de forma a assumir-me como uma profissional competente e a 

desenvolver uma intervenção adequada e de qualidade face à constante 

mudança. 

 

A elaboração do relatório profissional tem como principal objetivo reflectir 

sobre todas as vivências que decorreram ao longo dos 6 anos, procurando 

descrever toda a atividade desenvolvida durante o período de coordenação de 
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instalações desportivas na Divisão de Desporto da CML. E tem como 

objectivos específicos: 1) desenvolver a capacidade de compreender e de 

resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e 

multidisciplinares, no exercício da atividade profissional em gestão desportiva; 

2) desenvolver a capacidade para integrar conhecimentos, lidar com questões 

complexas, desenvolver soluções ou emitir juízos em situações de informação 

limitada ou incompleta, incluindo reflexões sobre as implicações e 

responsabilidades éticas e sociais que resultem dessas soluções e desses 

juízes ou os condicionem; 3) ser capaz de comunicar conclusões, 

conhecimentos e raciocínios a elas subjacentes, quer a especialistas, quer a 

não especialistas, de uma forma clara e sem ambiguidades. 

  

Após a apresentação do trabalho desenvolvido terminarei com uma 

reflexão crítica, procurando descrever, analisar e comparar as vivências do 

trabalho diário do técnico de desporto com as competências e formação 

académica na área da gestão desportiva. Tentarei fazer um paralelismo com o 

antes e o depois da realização deste trabalho e ainda com um futuro de 

melhoria profissional dentro das funções que exerço, enquanto prestadora de 

um serviço público.  

E por último farei algumas considerações finais sobre todo o trabalho que 

foi desenvolvido, o qual foi fantástico e que gostei muito. 
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1. Caraterização geral das condições de trabalho 
 

Neste capítulo, iremos dar a conhecer um pouco do Município que acolheu 

a realização deste trabalho, através da caraterização da Câmara Municipal de 

Loulé, assim como através de uma descrição da estrutura e organização da 

Divisão de Desporto e Saúde deste Município. 

 

 
Figura 1. Fachada do Edifício Principal - Paços do Concelho ( fonte http://www.cm-

loule.pt/pt/menu/17/pacos-do-concelho.aspx ) 
 

1.1 Caraterização da Câmara Municipal de Loulé 

 

1.1.1 Identificação  

O edifício da CML é uma construção da primeira metade do século XIX. Em 

1 de Fevereiro de 1988, Loulé elevou-se a Cidade. O Concelho de Loulé acolhe 

cerca de 15% da população algarvia, sendo o primeiro Concelho em termos 

demográficos. É, no entanto, um dos Concelhos de menor densidade 

http://www.cm-loule.pt/pt/menu/17/pacos-do-concelho.aspx
http://www.cm-loule.pt/pt/menu/17/pacos-do-concelho.aspx
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populacional, em virtude do fraco povoamento da área da serra e da sua 

grande extensão territorial, na faixa interior. 

 

1.1.2 Localização  

 
Figura 2. Localização do Concelho de Loulé ( Fonte http://www.cm-

loule.pt/pt/menu/26/morfologia.aspx ) 

 

Localizada em pleno coração do Algarve, Loulé é uma cidade portuguesa 

no distrito de Faro, região e sub-região do Algarve, com cerca de 20 000 

habitantes. É sede do maior município da região, mais extenso e mais 

populoso município algarvio, com 763,67 km² de área e 70 622 habitantes 

(Censos de 2011), subdividido em 9 freguesias e é constituído por quatro 

zonas com caraterísticas distintas: a Serra, a Beira Serra, o Barrocal e o Litoral. 

O município é limitado a norte pelo município de Almodôvar, a nordeste por 

http://www.cm-loule.pt/pt/menu/26/morfologia.aspx
http://www.cm-loule.pt/pt/menu/26/morfologia.aspx
http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Faro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Algarve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Freguesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Almod%C3%B4var


 

11 

Alcoutim e Tavira, a leste por São Brás de Alportel, a sudeste por Faro, a 

sudoeste por Albufeira, a oeste por Silves e a sul tem litoral no Oceano 

Atlântico. 

 

1.1.3 Estatuto legal   

 

A superintendência e a coordenação geral dos serviços do Município 

competem ao presidente da Câmara Municipal, nos termos da legislação em 

vigor. Os vereadores terão nesta matéria, os poderes que lhes forem 

delegados pelo presidente da Câmara Municipal. 

No desempenho das suas atividades os serviços do Município prosseguem 

as seguintes finalidades (Despacho n.º 16241/2013 – regulamento da organização dos 

serviços do Município de Loulé): 

a) A concretização das tarefas e ações previstas no ciclo anual de gestão 

do Município; 

b) A participação numa estratégia de mudança que visa uma qualificada 

prestação de serviços aos cidadãos, orientada para os resultados; 

c) A observância de princípios de ação, que incentivem à cooperação 

interdepartamental, à melhoria contínua e ao trabalho em equipa; 

d) A dignificação e valorização cívica e profissional dos trabalhadores, 

estimulando a melhoria das suas condições de trabalho.  

 

1.1.4 Organização  

 

A estrutura orgânica da câmara municipal assume -se como um elemento 

determinante para a análise da sua organização interna, concorrendo, de modo 

inquestionável, para o cumprimento das suas atribuições, para o 

desenvolvimento da sua atividade e para a prossecução dos seus objetivos e 

da sua missão.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alcoutim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tavira
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Br%C3%A1s_de_Alportel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Faro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Albufeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Silves_%28Portugal%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
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Figura 3. Organograma da Câmara Municipal de Loulé (Fonte http://www.cm-

loule.pt/pt/menu/81/organograma.aspx) 

 

Para a prossecução das atribuições e competências cometidas ao 

Município, os serviços organizam-se, segundo um modelo hierarquizado, 

constituído por uma estrutura nuclear - a direcção, que é constituída pelo 

Presidente, sete vereadores e cinco departamentos municipais; e por uma 
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estrutura flexível, constituída por dezassete divisões municipais e unidades 

operacionais (onde se encontra a Divisão de Desporto e Saúde), por três 

gabinetes de apoio e três equipas de projeto temporárias (Despacho n.º 

16241/2013 – regulamento da organização dos serviços do Município de Loulé). No seu 

conjunto, a CML contempla um total de 1800 colaboradores, distribuídos pela 

sua orgânica, sendo uma das maiores câmaras ao nível do país.  

Como se pode observar no organograma da figura 3, a operacionalização 

das políticas desportivas oriundas do executivo camarário do Município de 

Loulé são da responsabilidade dos serviços municipais, tendo a sua base na 

Divisão de Desporto e Saúde com dependência no Departamento de Educação 

e Desenvolvimento Sociocultural que por sua vez está dependente do Sr. Vice-

presidente, o qual ainda acumula a pasta do desporto, juventude e saúde.  

 

1.1.5 Princípios, Visão e Missão 

 

A organização, a estrutura e o funcionamento dos serviços do Município 

orientam-se pelos princípios da integração funcional, da unidade e eficácia da 

ação, da aproximação dos serviços aos cidadãos, da desburocratização, da 

racionalização de meios e da eficiência na afetação dos recursos públicos, da 

melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de 

participação dos cidadãos, bem como pelos demais princípios constitucionais 

aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código de Procedimento 

Administrativo, nomeadamente os do rigor e o da transparência (Despacho n.º 

16241/2013 – regulamento da organização dos serviços do Município de Loulé). 

O Município de Loulé persegue um modelo organizacional sustentado na 

prestação de um serviço público eficiente e eficaz, económico e com qualidade 

a todos os munícipes/cidadãos, garantido o aumento da produtividade como 

um todo e apostando na inovação, na expetativa de transformar o concelho 

numa comunidade sustentável.  

A função da Câmara Municipal identifica-se, prioritariamente, com a 

prestação de serviços de modo a satisfazer as necessidades e expetativas dos 

munícipes, utentes e trabalhadores, construindo uma organização que 
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demonstre confiança e se adapte às constantes mudanças que a sociedade 

impõe. Tal desiderato deve ser perseguido através de uma gestão equilibrada e 

sustentável dos recursos humanos, financeiros e tecnológicos de que dispõe, 

assim como na simplificação, racionalização e reengenharia de procedimentos 

administrativos, conferindo eficiência, eficácia, qualidade e agilidade ao 

desempenho das suas funções. 

  

1.2 Estrutura e organização da Divisão de Desporto e Saúde  

 

Como vimos anteriormente, a CML é uma instituição bastante grande, quer 

em termos geográficos, contando com um total de 9 freguesias, quer em 

instalações desportivas distribuídas pelo Concelho, quer ainda em termos de 

recursos humanos disponíveis para prestar serviço aos seus Munícipes. 

Observamos que na sua orgânica, existem muitas divisões que complementam 

os serviços do Concelho, sendo a Divisão de Desporto e Saúde um dos 

“tentáculos” desta enorme organização. Esta Divisão sempre teve o seu lugar 

na orgânica desta Câmara, sendo que o desporto sempre foi uma prioridade 

deste Concelho e deste sempre houve a preocupação de dar aos técnicos de 

desporto a responsabilidade de se assumirem como “pertences” deste 

município. Embora a esta Divisão já tenham sido atribuídas várias 

designações, nomeadamente Divisão de Juventude e Desporto (em 2008), 

depois Divisão de Desporto e Eventos (em 2012) e agora mais recentemente 

Divisão de Desporto e Saúde, ela sempre se pautou pelos mesmos princípios, 

isto é, à Divisão de Desporto incumbe a responsabilidade pela coordenação e 

gestão das orientações provenientes da Câmara Municipal com vista à 

operacionalização da intervenção desportiva municipal nas seguintes áreas de 

atuação: instalações e equipamentos desportivos municipais; associativismo 

desportivo; desenvolvimento do plano desportivo municipal; desporto; desporto 

escolar; saúde e eventos desportivos. 

Presentemente a DDS constitui-se com uma das maiores divisões da CML, 

com um total de 118 colaboradores distribuídos pelas diversas instalações do 

Concelho. De forma a dar a conhecer a dimensão desta Divisão através das 
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suas instalações desportivas, apesentamos uma caraterização das mesmas, 

segundo o Diário da República, 2ª série – nº 191 - 2 de Outubro de 2012. 

 

1.2.1 Caraterização das instalações desportivas: 

 

Seguidamente faremos uma descrição das instalações desportivas 

existentes no Concelho de Loulé de forma a demonstrar a dimensão que este 

apresenta em termos desportivos. Constatamos que existem 5 pavilhões, 3 

ginásios, 3 ginásios ao ar livre (máquinas de fitness), 3 complexos de piscinas, 

2 complexos de ténis, 4 campos em relva natural, 4 campos de relva sintética, 

5 campos pelados, 5 polidesportivos, 1 pista de atletismo, 1 pista de ciclismo, 2 

skate park e 2 pista de BMX/cross, 1 campo de minigolfe e 1 pista de malha, 

distribuídos da seguinte forma: 

 

Pavilhões Desportivos da CML 

1. O Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé é constituído por 1 nave principal 

com 30mx50m; bancada para 2300 espectadores; 1 nave de apoio com 

20mx30m; salas de apoio de ginástica, sala de musculação, sala de 

cardiofitness e sala de Karaté; 2 Campos de Squash; instalações de apoio 

(sauna; banho de vapor; vestiários/balneários masculino, feminino, monitores e 

portadores de deficiência; Wc´s; gabinetes de gestão/administração; de 

imprensa e direçã0; secretaria/receção; salas técnicas e VIP e bar de apoio). 

2. O Pavilhão Desportivo Municipal de Boliqueime, é constituído por 1 nave 

principal com 43mx22m; bancada para 500 espectadores; instalações de apoio 

(vestiários/balneários masculino, feminino e monitores; Wc’s; receção; 

arrecadação; gabinete médico do clube; bar de apoio e sede do clube). 

3. O Pavilhão Desportivo Municipal Prof. Carlos Gravata em Quarteira, é 

constituído por 1 nave principal com 43m x 22m; bancada para 150 

espectadores; sala de apoio de ginástica; instalações de apoio 

(vestiários/balneários masculino, feminino e monitores e Wc’s). 
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4. O Pavilhão Desportivo Dr.ª Laura Ayres em Quarteira, é constituído por 1 

nave principal; bancada; instalações de apoio (vestiários/balneários masculino, 

feminino e monitores e Wc’s), sala de apoio e sala de musculação. 

5. O Pavilhão Desportivo da Abelheira em Quarteira, é constituído por 1 nave 

principal; bancada; instalações de apoio (vestiários/balneários masculino, 

feminino e monitores e Wc’s), sala de apoio e sala de musculação. 

 

Complexos Desportivos da CML 

1. O Complexo Desportivo do Parque Municipal de Loulé é constituído por: 

i) Piscinas Municipais ao ar livre (piscina de 50mx21m com profundidade 

de 1.8m nos topos e de 2.8m na zona central; piscina de saltos de 

16.15mx15.95m com profundidade média de 4.30m e 4 plataformas de saltos 

(3m, 5m, 7.5m e 10m); piscina infantil de 12.45mx5.95m com profundidade 

variável de 0.80m a 1.00m; chapinheiro de 6.50mx3.55m com profundidade 

variável de 0.30m a 0.50m); 

ii) Piscinas Municipais cobertas (piscina de 25mx12.5m com profundidade 

variável de 1.50m a 4.00m; piscina de aprendizagem de 10mx8m com 

profundidade variável de 0.90m a 1.00m; chapinheiro de 4.20mx3.33m com 

profundidade variável de 0.30m a 0.50m); 

iii) Instalações de apoio com jacuzzi; sauna; banho de vapor; guarda-roupa; 

vestiários/balneários masculino, feminino, portadores de deficiência, 

funcionários e monitores; Wc’s; gabinetes de gestão/administração, de 

imprensa e direcção; secretaria/receção; salas técnicas e de reuniões; bancada 

para 140 espetadores (piscina coberta); bancada para 600 espetadores 

(piscina ar livre); gabinete de massagem e sala de apoio; 

iv) Polidesportivo Municipal (bancadas com 32 lugares e balneários); 

v) Campos de Ténis Municipais (5 campos de ténis com piso sintético, 2 

balneários, receção, arrecadação); 

vi) Campo nº 3 (1 campo de relva natural, 3 balneários e bancada com 64 

lugares); 

vii) Minigolfe com 18 buracos; 

viii) Malha coberta; 
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ix) Skate Park; 

x) Máquinas de fitness ao ar livre; 

xi) Centro Municipal de Marcha e Corrida. 

 

2. O Complexo Desportivo de Quarteira é constituído por: 

i) Piscinas Municipais cobertas (piscina com 2 pistas de 50m x 4,66m e 6 

pistas de 25m x 16,66m com profundidade de 2m (533m2, 1051m3, 120 

utentes); tanque de aprendizagem de 12,5m x 8m com profundidade de 1,5m 

(100m2, 90m3, 30 utentes); chapinheiro de 7m x 5,7m (40m2, 14m3, 10 

utentes); 

ii) Instalações de apoio com jacuzzi; sauna; banho de vapor; ginásio de 

manutenção (15 utentes); vestiários/balneários masculino, feminino, portadores 

de deficiência, bebés, funcionários e monitores; Wc’s; secretaria/receção; 

gabinetes de gestão/administração, de imprensa e direcção; gabinete técnico; 

bancada com 355 lugares sentados; snack-bar; gabinete médico; sala 

polivalente; sistema som e som subaquático; 

iii) Pista de atletismo com 8 pistas de 400m em tartan, setor de 

lançamentos (disco, martelo, peso e dardo), salto com vara, salto em 

comprimento e salto em altura, vala de obstáculos, torre de foto finish, 3 

balneários, sala de musculação, Wc, bilheteira, serviços complementares 

(sauna, banho de imersão, gabinete médico e sala de fisioterapia); 

iv) Estádio Municipal com 1 campo de relva natural de 103m x 64m, 6 

balneários, bancada com 554 lugares e 4 camarotes, 2 bares de apoio, Wc’s, 

sauna e banho de imersão, gabinete médico e sala de fisioterapia, 

arrecadações, receção/bilheteira, sala de musculação; 

v) Campo nº 2 composto por 1 campo de relva sintética de 95m x 67m, 3 

balneários, arrecadações e bancada com 150 lugares; 

vi) Skate Park e Pista de desportos radicais; 

vii) Campo Ténis com 2 campos de ténis com piso sintético, 1 campo de 

mini ténis, 2 balneários, 1 bar, 1 arrecadação, receção; 

viii) Circuito manutenção ao ar livre e Máquinas de fitness ao ar livre; 

ix) Centro Municipal de Marcha e Corrida. 
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3. O Complexo desportivo de Salir é constituído por 1 campo sintético, 3 

balneários, bar de apoio, piscina ao ar livre com 10mx12.80m, 1 polidesportivo. 

 

4. O Complexo Desportivo do Parragil é constituído por 1 polidesportivo, 3 

balneários e bancadas. 

 

Ginásios da CML 

1. O Palácio Gama Lobos – Loulé (Ginásio “Os Espanhóis”) é constituído por 4 

salas; 2 balneários, receção e arrecadações. 

 

Ginásios de fitness ao ar livre 

1. Loulé com 12 máquinas. 

2. Quarteira com 7 máquinas. 

3. Almancil com 7 máquinas. 

 

Estádios e campos futebol da CML 

1. Estádio Municipal de Loulé com 1 campo de relva natural, 6 balneários, 1 

pista de ciclismo, bancada para 1320 lugares, 22 camarotes e 3 camarotes de 

imprensa, 2 bares de apoio, sauna e banho de imersão, sala de fisioterapia, 

gabinete técnico e arrecadação. 

2. Campo nº 2 de Loulé com 1 campo de relva sintética, 3 balneários, gabinete 

médico, bancada com 250 lugares. 

3. Estádio Municipal de Almancil com: 

i) 1 Campo de relva sintética, 5 balneários, bancada com 500 lugares e 1 

camarote de imprensa, 2 bares de apoio; 

ii) Polidesportivo; 

iii) Campo pelado. 

4. Campo da Tôr com 1 campo pelado e 3 balneários. 

5. Campo de Boliqueime com 1 campo pelado, 3 balneários e arrecadações. 

6. Campo do Ameixial com 1 campo pelado, 3 balneários e 1 polidesportivo. 

7. Campo de Alte com 1 campo pelado e 3 balneários. 
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8. Campo de Vale do Lobo em Almancil com 1 campo de relva natural e 3 

balneários. 

9. Polidesportivo do Parragil com 2 balneários e bancada. 

 

Pistas de cross de Loulé 

1. Pista de B. M. X.; 

2. Pista de Auto Cross. 

 

Pelos dados apresentados, podemos concluir que a Divisão de Desporto da 

CML, requer um trabalho bastante organizado de forma a conseguir manter 

todas estas infra-estruturas em funcionamento, exigindo dos seus 

colaboradores um profissionalismo e uma responsabilidade acrescida, uma vez 

que muitas destas instalações não contemplam responsáveis presentes 

durante todo o período de funcionamento, como iremos ver através do ponto 

que se apresenta em seguida. 

 

1.2.2 Horário de funcionamento das instalações desportivas  

 

Embora o período de funcionamento dos serviços da CML decorra, em 

regra, nos dias úteis, das 08h00 às 17h00, ocorrem exceções nos seguintes 

serviços e equipamentos que, pela natureza da sua atividade, podem ter outros 

períodos de funcionamento, tais como os pavilhões desportivos, estádios de 

futebol e as piscinas municipais. 

Tal como referido no Regulamento interno de funcionamento, atendimento, 

duração e organização do tempo de trabalho, controlo de pontualidade e 

assiduidade da CML de agosto 2014, algumas instalações desportivas têm um 

horário diferente do estabelecido para o geral da instituição. 

Assim, apresentamos um quadro resumo com os diferentes horários de 

funcionamento para cada instalação. Constatamos que são horários bastante 

vastos, obrigando a efetuar uma boa gestão dos recursos humanos disponíveis 

ou em contrário não será possível a manutenção destes espaços em 

funcionamento durante um período tão alargado. 
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Quadro 1. Horário de funcionamento das instalações desportivas  

Instalação 2ª a 6ª Feira Sábado Sábado e domingo Domingos e 

feriados 

Divisão de Desporto e Saúde 09h00/17h30 Encerrado 

Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé 08h00/23h00 08h00/14h00 De acordo com as solicitações 

Pavilhão Desportivo Municipal de Boliqueime 09h00/23h30 De acordo com as solicitações 

Complexo Desportivo Parragil Livre 

Palácio Gama Lobos 09h00/23h00 De acordo com as solicitações 

 

 

Complexo 

Desportivo do 

Parque 

Municipal de 

Loulé 

Piscinas Municipais 08h00/21h00 08h00/14h00 Encerrado 

Polidesportivo Municipal 09h00/22h30 09h00/18h00 De acordo com as solicitações 

Campos  ténis 09h00/19h00 

Minigolfe 09h00/16h00 Encerrado 

Malha 14h00/20h00 De acordo com as solicitações 

Máquinas fitness ar livre Livre 

CMMC Loulé 2ª e 4ª Feira 

18h30/20h00 

Encerrado 

Campo nº 3 08h00/23h00 De acordo com as solicitações 

 

 

 

 

 

Complexo 

Desportivo de 

Quarteira 

Piscinas Municipais 08h00/21h00 08h00/19h00 Encerrado 

Sala de musculação Encerrado 

Pavilhão  Prof. C. Gravata  

18h00/23h00 

 

 

 

De acordo com as solicitações  

Pavilhão Drª Laura Ayres 

Pavilhão Abelheira 

Campos  ténis 09h00/21h00 

Estádio Municipal, pista de 

atletismo, sala 

musculação, Campo nº 2 

 

08h00/23h00 

Skate park  

Livre Pista desportos radicais 

Máquinas fitness ar livre 

Estádio 

Municipal  Loulé 

Campo relva natural e 

pista ciclismo 

 

 

08h00/23h00 

 

 

De acordo com as solicitações Campo nº 2 de Loulé 

Estádio Municipal 

de Almancil 

Campo sintético,  

Polidesportivo Livre 

Máquinas fitness ar livre 

Campo Vale do Lobo De acordo com as solicitações 

Campo Alte Livre 

Complexo 

Desportivo Salir 

Campo sintético e 

Polidesportivo 

08h00/23h00 De acordo com as solicitações 

Piscina 14h00/20h00 no período de verão 

Campo Tôr De acordo com as solicitações 

Campo Boliqueime 

Campo Ameixial Pelado, Polidesportivo Livre 

Pista BMX Loulé,Skate Park,Pista de autocross 
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Podemos verificar que face à especificidade de cada instalação desportiva, 

os horários também variam, mas que maioritariamente as instalações encerram 

bastante tarde e abrem bastante cedo, períodos muito alargados de 

funcionamento, pois só desta forma é possível atender a todos os pedidos de 

utilização das instalações e garantir que exista “desporto para todos” no 

Concelho de Loulé. 

 

1.2.3 Recursos humanos da Divisão de Desporto e Saúde  

 

Os recursos humanos são cada vez mais um fator essencial da gestão das 

organizações, são o elemento estratégico e de primeira ordem para as 

organizações prestadoras de serviços como as de gestão do desporto. 

Considerada como um elemento chave das organizações, a gestão de recursos 

humanos deve pautar por oferecer um bom serviço aos seus clientes, 

respondendo às suas expetativas. A gestão do desporto depende 

fundamentalmente das pessoas. Não é suficiente ter umas instalações 

adequadas, bem distribuídas, acessíveis, limpas … o cliente não dissocia os 

diferentes elementos do serviço, valoriza a totalidade e se, por exemplo, a 

rececionista dá uma informação incorreta, a sua valorização do serviço será 

negativa (Ologaray, 2000). 

 

Então, qualquer instalação desportiva necessita de recursos humanos em 

quantidade e com qualidades suficientes para prestar um bom serviço aos 

utentes. O que constatamos na atualidade é que não só a quantidade de 

recursos humanos ao nível das autarquias tem vindo a diminuir, como a sua 

qualidade tem vindo a decair. Uma grande parte do número de 

trabalhadores/prestadores de serviços no desporto provém dos serviços 

sociais, através do fundo de desemprego e do instituto do emprego e formação 

profissional e de contratos tarefas efetuados por períodos de tempo limitados. 

Desta forma, não é possível apresentar um nível de qualidade adequado às 

necessidades da instalação e dos seus utilizadores, uma vez que quando o 
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colaborador começa a conhecer, assimilar e concretizar todas as tarefas 

indispensáveis no dia a dia, termina o seu contrato e ausenta-se da instalação.  

De seguida, apresentamos um quadro representativo do número de 

colaboradores e suas funções relativamente a cada instalação da Divisão de 

Desporto. 

 
Quadro 2. Recursos humanos da Divisão de Desporto e Saúde 

 

Instalação 

Técnicos Encarregado Administrativo Assistente 

operacional 

Nadador 

salvador 

Total 

Divisão de Dsporto e Saúde 4  3   7 

Pavilhão Desportivo Municipal de 

Loulé 

5  

 

 

1 

3 8  17 

Pavilhão Desportivo Municipal de 

Boliqueime 

  4  4 

Complexo Desportivo Parragil     0 

Palácio Gama Lobos   3  3 

Complexo 

Desportivo 

do Parque 

Municipal 

de Loulé 

Piscinas Municipais  

 

 

5 

 

 

 

1 

5 8 3 22 

Polidesportivo 

municipal 

  

3 

  

3 

Campos  ténis    

Minigolfe 1 1  2 

 

 

 

 

Complexo 

Desportivo 

de 

Quarteira 

Piscinas Municipais  

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

4 5 4 22 

Pavilhão  Prof. 

Carlos Gravata 

  

1 

  

1 

Pavilhão Drª Laura 

Ayres 

  

1 

  

1 

Pavilhão Abelheira  1  1 

Campos  ténis  1  1 

Estádio Municipal, 

pista atletismo e 

campo n.º 2 

 8  8 

Skate park e pista 

BMX 

    0 

Estádio 

Municipal 

de Loulé 

Campo relva 

natural e Pista 

ciclismo 

  

 

 

 

 

1 

  

9 

  

10 

Campo nº 2 de Loulé   4  4 

Campo nº 3 de Loulé   4  4 

Estádio 

Municipal 

de Almancil 

Campo sintético e 

Polidesportivo 

   

3 

  

3 

Campo Vale do Lobo     0 

Campo Alte     0 
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Complexo 

Desportivo 

Salir 

Piscina, Campo 

sintético e 

Polidesportivo 

  

 

1 

  

4 

  

5 

Campo Tôr     0 

Campo Boliqueime     0 

Campo 

Ameixial 

Campo pelado e 

Polidesportivo 

     

0 

Pista de BMX de Loulé, Skate 

Park e Pista de autocross 

      

0 

Total recursos humanos      118 

 

Como referido anteriormente, a CML contempla um elevado número de 

colaboradores, aproximadamente 1800, distribuídos pelas várias unidades 

orgânicas da instituição. A   DDS é uma das Divisões com mais colaboradores, 

atualmente com 118 funcionários mas em anos anteriores já chegou a 

contemplar 146 colaboradores ao serviço do desporto. Este número tem vindo 

a reduzir, no entanto o número de instalações desportivas ao serviço da 

população mantém-se, o que obriga a um reajustamento e uma flexibilidade por 

parte dos recursos humanos que se mantêm em funções, de forma a garantir o 

normal funcionamento de todas as infra-estruturas desportivas. Para além 

disso, os recursos humanos disponíveis devem garantir o apoio ao 

associativismo, nomeadamente aos clubes, associações, instituições, escolas, 

entidades particulares, entre outros que regularmente solicitam a ajuda do 

“desporto” para garantir que as suas atividades se realizem. 

 

1.2.4 Análise swot das instalações desportivas  

 

Independentemente de as mesmas serem públicas ou privadas, todas as 

instalações desportivas apresentam forças e fraquezas, oportunidades e 

ameaças. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer a análise de 

ambiente, sendo usada para identificar elementos chave que permitam 

melhorar a gestão da instalação, é também uma forma de fazer um diagnóstico 

da instalação. As forças e as oportunidades são uma mais valia para esta, 

enquanto que as fraquezas e as ameaças “atrapalham” o bom desempenho da 

mesma. 
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As forças são as vantagens internas da instalação desportiva em relação 

às restantes instalações desportivas envolventes, enquanto que as fraquezas 

são as desvantagens internas. Relativamente às oportunidades, trata-se dos  

aspetos positivos da envolvente com potencial para fazer crescer a vantagem 

competitiva da instalação, as ameaças são os aspetos negativos que podem 

comprometer a vantagem competitiva desta. 

 

Nos quadros seguintes (quadros 3, 4, 5, 6 e 7), apresentamos a análise 

swot efetuada às principais instalações desportivas da CML. 

 
Quadro 3. Análise swot das piscinas municipais  

Piscinas municipais  
Forças Fraquezas 

As instalações em Quarteira são recentes e modernas; 

A imagem transmitida é de instalações com grandes 

preocupações de higiene; 

Ambas as piscinas dispõem de uma excelentes escolas de 

natação, embora em Quarteira a gestão seja da CML 

enquanto em Loulé a gestão pertence ao Clube local; 

Apresentam serviços de qualidade com bastante variedade 

de atividades; 

Apresentam direções técnicas bastante novas com bastante 

vontade de trabalhar e com novas ideias; 

Os recursos humanos, no geral também apresentam 

médias de idade não muito altas pelo que poderão existir 

muitas ideias por “explorar”; 

Entre 2008 e 2012 verificou-se um aumento da receita; 

Boa localização, com bons acessos e parqueamento. 

 

A instalação (PMQ) embora recente e 

moderna apresenta algumas falhas em 

termos práticos, quando aplicada a uma 

escola de natação e à utilização diária dos 

utentes e colaboradores que nela 

trabalham; 

A PML não contempla ginásio de apoio e o 

existente em Quarteira é pequeno; 

Os recursos humanos, embora com uma 

média de idades relativamente baixa, 

necessitam de formação especializada e 

especifica para cada função 

desempenhada; 

Necessários mais nadadores salvadores; 

Ausência de bar em ambas as instalações. 

Oportunidades Ameaças 
Criação de mais aulas e maior diversificação; 

Exploração do turismo desportivo; 

Apresentação de atividades para todas as faixas etárias e 

para a população em geral independentemente do estrato 

social, económico ou cultural; 

Em Quarteira a existência de 2 corredores de 50m e em 

Em Quarteira proximidade com o mar; 

Proximidade de outras piscinas privadas; 

O facto de serem piscinas públicas poderão 

não ser aproveitadas por alguma população 

de “elite”. 
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Loulé uma piscina Olímpica; 

Boas relações com as instalações nas proximidades, 

existindo oportunidade para efetuar parcerias (escolas, 

clubes, instituições públicas e privadas); 

Alargamento do horário de abertura das instalações ao 

público. 

 

Ao analisar o quadro 3, verificamos que são poucas as ameaças a estas 

instalações, para além da proximidade com o mar no caso da piscina de 

Quarteira, que eventualmente poderá “tirar” alguns clientes, no entanto com o 

encerramento desta durante o mês de agosto têm-se verificado que o número 

de utentes não reduz significativamente nos meses de julho e setembro. 

 
Quadro 4. Análise swot dos campos municipais de relva natural e relva sintética 

Estádios/campos de relva natural e campos de relva sintética  
Forças Fraquezas 

As instalações apresentam condições para a prática de 

várias modalidades, nomeadamente: futebol, rugby, 

atletismo e ciclismo; 

A maioria das instalações encontra-se apetrechada com 

balneários, arrecadações e salas de apoio (salas de 

musculação, salas de fisioterapia); 

A imagem transmitida é de instalações com grandes 

preocupações de higiene, manutenção e melhoria das 

condições apresentadas; 

Apresentam direções técnicas bastante novas com bastante 

vontade de trabalhar e com novas ideias; 

Boa localização; 

Iluminação nocturna. 

As instalações necessitam de obras de 

melhoramento (devido à idade); 

As salas de musculação são pequenas; 

Os recursos humanos necessitam de mais 

formação especializada e específica; 

Fraco sistema de controlo de entradas; 

Qualidade dos balneários; 

Necessidade de mais campos; 

Demasiada utilização dos espaços de relva 

natural. 

Oportunidades Ameaças 
Exploração do turismo desportivo; 

Aumento do número de atletas a utilizar os espaços; 

Bom tempo todo o ano (temperaturas amenas); 

Boas relações com as instalações nas proximidades, 

havendo oportunidade para efetuar parcerias (escolas, 

clubes, instituições públicas e privadas). 

Outras instalações próximas que 

apresentam qualidade superior. 
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Pela análise do quadro 4, constatamos que a CML tem bons campos de 

relva natural e de relva sintética, no entanto, já não são suficientes para as 

necessidades atuais, sendo necessária a criação de mais campos de forma a 

poder aumentar o número de atletas a praticar estas modalidades e garantir 

boas oportunidades para todos. 

 
Quadro 5. Análise swot dos campos municipais de ténis  

Campos de ténis 
Forças Fraquezas 

A imagem transmitida é de instalações com grandes 

preocupações de higiene, manutenção e melhoria das 

condições apresentadas; 

Apresentam direções técnicas bastante novas com bastante 

vontade de trabalhar e com ideias novas; 

Localização em zonas agradáveis e de fácil acesso, com 

parqueamento; 

Instalações protegidas com muros e vedações; 

Bom tempo todo o ano (temperaturas amenas); 

Iluminação nocturna. 

Os recursos humanos necessitam de mais 

formação especializada e específica; 

Fraco sistema de controlo de entradas; 

Qualidade dos balneários; 

Taxas de cobrança muito baixas; 

Pouca utilização por parte dos munícipes e 

das escolas. 

Oportunidades Ameaças 
Exploração do turismo desportivo; 

Aumento do número de utilizadores; 

Aumento do número de campos; 

Boas relações com as instalações nas proximidades, 

havendo oportunidade para efetuar parcerias (escolas, 

clubes, instituições públicas e privadas). 

Outras instalações próximas que 

apresentam qualidade superior. 

 

Relativamente aos Campos de ténis, também se verifica a necessidade de 

aumentar o número de campos existentes para a prática da modalidade, 

principalmente ao final do dia, existe necessidade de mais espaço para a 

prática. Verifica-se que ocorrem poucas utilizações durante o dia, sendo que 

deveria ser trabalhada esta vertente, possibilitando e estimulando as escolas à 

sua utilização. 
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Quadro 6. Análise swot dos pavilhões desportivos municipais 

Pavilhões desportivos 
Forças Fraquezas 

As instalações apresentam condições para a prática de 

várias modalidades, nomeadamente: futebol de 5, andebol, 

voleibol, basquetebol, hóquei em patins, ginástica, artes 

marciais, musculação, dança, badmington, etc; 

Encontram-se apetrechados com balneários, nave principal, 

arrecadações e salas de apoio; 

A imagem transmitida é de instalações com grandes 

preocupações de higiene, manutenção e melhoria das 

condições apresentadas; 

Apresentam direções técnicas bastante novas com bastante 

vontade de trabalhar e com ideias novas; 

Apresentam serviços de qualidade com bastante variedade 

de atividades; 

Localização em zonas de fácil acesso, com parqueamento; 

Iluminação nocturna. 

As instalações necessitam de obras de 

melhoramento (devido a idade); 

Os recursos humanos necessitam de mais 

formação especializada e específica; 

Taxas de cobrança muito baixas; 

Qualidade dos balneários. 

 

Oportunidades Ameaças 
Aumento do número de atletas a utilizar os espaços; 

Bom tempo todo o ano (temperaturas amenas); 

Boas relações com as instalações nas proximidades, 

havendo oportunidade para efetuar parcerias (escolas, 

clubes, instituições públicas e privadas); 

Muita procura de espaço. 

Idade das instalações. 

 

Verificamos que os pavilhões são instalações muito polivalentes e 

pluridisciplinares, permitindo a realização de várias modalidades e atividades 

variadas e em simultâneo. Como não existem pavilhões particulares na zona, 

toda e qualquer utilização por parte de clubes, escolas, associações, entidades 

privadas, etc. é solicitada aos pavilhões públicos. Como única ameaça verifica-

se a idade das instalações que requerem uma atenção redobrada em termos 

de manutenções e reparações. 
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Quadro 7. Análise swot dos polidesportivos municipais 

Polidesportivos 
Forças Fraquezas 

As instalações apresentam condições para a prática de 

várias modalidades, nomeadamente: futsal, andebol, 

basquetebol, floorball; 

Algumas instalações encontram-se apetrechadas com 

balneários e arrecadações; 

A imagem transmitida é de instalações com grandes 

preocupações de higiene, manutenção e melhoria das 

condições apresentadas; 

Apresentam direções técnicas bastante novas com bastante 

vontade de trabalhar e com novas ideias; 

Bom tempo todo o ano (temperaturas amenas); 

Localização em zonas de fácil acesso, com parqueamento; 

Iluminação nocturna. 

As instalações necessitam de obras de 

melhoramento (devido a idade); 

Os recursos humanos necessitam de mais 

formação especializada e específica; 

Taxas de cobrança muito baixas; 

Qualidade dos balneários. 

 

Oportunidades Ameaças 
Aumento do número de atletas a utilizar os espaços;  

Boas relações com as instalações nas proximidades, 

existindo oportunidade para efetuar parcerias (escolas, 

clubes, instituições públicas e privadas). 

Idade de algumas instalações. 

 

Por último, analisando o quadro 7, referente aos polidesportivos existentes 

no Concelho, verificamos que estes são bastante utilizados por grupos não 

organizados ou institucionalizados, principalmente ao final do dia, devido a 

terem iluminação.  
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2. Enquadramento conceptual 
 

2.1 Autarquias locais e o desporto 

 
Conhecer para agir e agir para transformar. 
(Constantino, 1999, p. 131) 

 

O século XXI é acompanhado de um aumento crescente da parcela de 

tempo livre do cidadão. A utilização social e desportiva do “corpo” está na 1ª 

linha, das práticas culturais do uso do tempo livre, num sentido individual e 

coletivo que busca no equilíbrio psicofísico, na saúde, no bem estar geral, no 

equilíbrio ambiental e na qualidade de vida, o motivo essencial da sua 

existência. 

As autarquias locais perante as responsabilidades públicas que têm em 

relação às respetivas populações, estão política e culturalmente obrigadas a 

refletir sobre este novo tempo do desporto. A procurar as melhores soluções 

para as práticas desportivas dos que representam. A fazer um esforço sério de 

esclarecimento sobre o lugar que o desporto ocupa na vida dos seus cidadãos. 

As consequências a retirar desta constatação obrigarão a centrar a lógica do 

trabalho autárquico mais nos cidadãos e menos no espetáculo desportivo; mais 

no desporto ao alcance de todos e menos no desporto para alguns praticarem 

e outros apenas assistirem. Mais do que aceitar a lógica do apoio à dimensão 

profissional do desporto, o desafio que se coloca às autarquias é o de 

conseguirem que as respetivas populações adquiram um estilo de vida ativo, 

onde o exercício e o desporto sejam considerados como um meio 

indispensável de valorização individual e coletiva (Constantino, 1999). 

Assim, o papel das autarquias não pode deixar de ser o de se assumirem 

como entidade propiciadora e estimuladora do aumento da oferta de condições 

que permitam à generalidade dos cidadãos o acesso a formas qualificadas de 

prática do desporto, aumentando os respetivos níveis de participação e 

frequência nas atividades desportivas. A intervenção das autarquias como 

entidade promotora de atividades físicas junto das populações deve por isso 
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ser entendida não apenas no plano institucional, mas igualmente operacional, 

no quadro das políticas estruturais para este setor.  
 

Constantino (1999, pp. 69-70), apresenta algumas direções possíveis 

desse trabalho: 
 
- Adopção de planos de equipamentos, de carácter artificial e natural, 
susceptíveis de oferecer às populações múltiplas possibilidades de práticas 
físicas; 
- Criação, desenvolvimento e apoio a projectos que induzam o cidadão a uma 
prática regular de actividade física desportiva, numa perspectiva de qualidade de 
vida, saúde e bem-estar; 
- 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 medos de vida; 
- Apoio a projectos de alargamento da prática física desportiva a cidadãos 
portadores de deficiência, colaborando com as entidades vocacionadas para o 
efeito; 
- Criação, desenvolvimento e apoio a projectos que suscitem o interesse dos 
idosos a uma prática física, na perspectiva de manutenção de uma adequada 
condição física;  
- Criação e desenvolvimento de projectos que suscitem uma colaboração estreita 
com a comunidade escolar no âmbito da educação para a saúde; 
- Colaboração em torno de projectos de promoção da saúde das populações, com 
as autoridades de saúde locais. 

 
Não é pois possível para uma autarquia atingir sucesso nas suas políticas, 

se os seus processos de organização e gestão não assentarem em estruturas 

suficientemente dimensionadas – no plano dos meios humanos, técnicos e 

materiais – adequadamente organizadas e servidas por uma filosofia de gestão 

capaz de responder aos desafios e à natureza dos problemas que o 

desenvolvimento desportivo local requer (Constantino, 1999). 

Segundo Pereira (2009, pp. 109-115), o estado tem no poder local, em 

particular nas Câmaras Municipais, órgãos com atribuições e competências 

fundamentais para a prossecução da sua missão, isto é, servir os cidadãos e 

as organizações, dar boas respostas às suas aspirações, necessidades e 

motivações e contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. O 

desporto ao nível das autarquias tem o futuro garantido.  
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No que respeita à intervenção direta e indireta das câmaras municipais no 

desporto, vários indicadores e as evidências apontam para um acréscimo do 

número de programas e projetos e o número de profissionais do desporto a 

trabalhar nestas e para estas organizações aumentou proporcionalmente. 

Estes programas têm proporcionado a muitos milhares de pessoas a prática 

organizada de inúmeras atividades físico desportivas com enquadramento 

técnico. A disponibilização de espaços e equipamentos desportivos também 

tem possibilitado a realização de mais atividades desta natureza. Tal será o 

resultado de uma maior consciencialização dos eleitos locais para a 

importância do desporto para todos e da adaptação crescente de políticas que 

consideram o desporto um fator indutor da melhoria da qualidade de vida das 

populações, principal objetivo da ação das autarquias locais. A intervenção 

autárquica na promoção de atividades físico desportivas é a que merece maior 

controvérsia do ponto de vista político. Existe uma tendência maioritária que 

considera que as autarquias locais devem promover, por si só ou em 

colaboração com outras entidades, atividades físico desportivas para as suas 

populações. Outros responsáveis políticos, talvez em menor número, afirmam 

não ser responsabilidade das câmaras municipais, a promoção direta de 

atividades desta natureza. A administração pública local não pode deixar de 

intervir neste âmbito, com o intuito de fazer cumprir um dos preceitos 

constitucionais que garante que “todos têm direito à cultura física e ao 

desporto”.  

Os poderes políticos não devem deixar de ter presente que o seu papel é o 

de complementar as ofertas desportivas existentes localmente, pelo que não 

devem cair no erro de “concorrer” com o associativismo desportivo. A 

promoção do “desporto para todos” é o maior desafio que se continua a colocar 

às câmaras municipais. O cidadão, o munícipe, deve ser entendido como o 

centro de todas as atenções e as autarquias locais deverão, na medida do 

possível, adoptar politicas e medidas que visem aumentar o número de 

pessoas a realizar desporto. Desta forma, estarão a contribuir, a diversos níveis 

para o objetivo principal da sua ação: mais saúde, mais bem estar, em suma, 

melhor qualidade de vida (Pereira, 2009, pp. 116-124). 
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Também Melo de Carvalho (1994), refere que a função do serviço público 

que o Município deve desempenhar não deve fazer concorrência ou sequer 

colocar-se em alternativa, ao indispensável apoio a prestar ao movimento 

associativo. Nunca será de mais sublinhar a importância do clube local, que 

assegura uma função social, de formação, de animação e de cultura. Com 

todas as suas deficiências e carências, o clube continua a constituir uma escola 

de vida em sociedade, e um meio de comunicação entre os cidadãos.  

 

Segundo Melo de Carvalho (1994, pp. 112-113): 
 
A acção das autarquias tem de obedecer a uma política de desenvolvimento 
integrado das actividades físicas educativas. Ou seja, têm de definir uma política 
de desenvolvimento da cultura física ao nível do Concelho. Trata-se de definir 
quais são as necessidades sentidas por um número de cidadãos em aumento 
progressivo: 
- Necessidade de desenvolvimento, aperfeiçoamento, expressão e superação; 
- Necessidade de reconstrução das forças de trabalho e da manutenção da 
condição física; 
- Necessidade de formação, educação e fruição cultural; 
- Necessidade de contacto com a natureza, de relaxamento e de compensação; 
- Necessidade de explorar o próprio corpo, de o pôr à prova junto dos outros, de 
promover o desenvolvimento das próprias capacidades ao mais elevado nível; 
- Necessidade de convivialidade, de se colocar ao serviço de uma causa de 
carácter social, de afirmação pessoal e coletiva, de participação na dinâmica 
social de ascensão de responsabilidades. 

 

O papel das autarquias locais no desenvolvimento do desporto é hoje 

insubstituível, tal o significado e dimensão atingidos no panorama do 

desenvolvimento desportivo nacional (Pereira, 2012, p. 207).  

 

O mesmo autor (2012, p. 209), refere que: 

 
As principais áreas de intervenção das câmaras municipais no desporto são: 
- 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; 
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- O desporto profissional. 
 

O país está desportivamente mais desenvolvido e essa modificação teve 

como elemento motor as autarquias locais, e os equipamentos desportivos são 

o sinal físico que melhor atesta essa presença. Sinalizam novas centralidades 

em matéria de equipamentos coletivos e refletem a preocupação da parte dos 

decisores políticos locais. Esta tendência acentuar-se-á aumentando a 

crescente participação das autarquias nos processos de desenvolvimento 

desportivo local ao se sentirem politicamente vinculadas e responsabilizadas, 

por criarem condições para que os cidadãos tenham acesso às atividades 

físicas e desportivas. A análise em torno das propostas de desenvolvimento 

desportivo local é de natureza política. Envolve escolhas e opções. As 

dinâmicas de parceria constituem neste particular um elemento importante na 

construção da oferta desportiva local garantindo o sentido público das políticas.  

Um dos riscos é o de pensar que a construção de uma política desportiva local 

se obtém através do “fazer muitas coisas” somando iniciativas e programas 

sem aproveitamento. Consomem-se recursos, despendem-se energias e 

vontades (Constantino, 2012, pp. 19-21). Também Pires (2002) refere que 

quando os políticos tratam das questões relacionadas com o mundo do 

desporto, fazem-no, na maioria das vezes, de acordo com o seu imaginário de 

meninos ou as suas frustrações e fantasias de adultos. Esquecem-se, se é que 

alguma vez se poderiam lembrar, que o desporto deve ser tratado enquanto 

instrumento de desenvolvimento humano ao serviço da qualidade de vida das 

populações. 

Outro risco é o das autarquias se pretenderem substituir às organizações 

desportivas ou escolares e assumirem-se como entidades fornecedoras de 

atividades desportivas num regime de concorrência. Ou o de canalizarem 

recursos para a prática de alto rendimento numa clara sobreposição às 

competências do poder central (Constantino, 2012, p. 21). 

Pereira (2012, pp. 207-209), indica que cada concelho e cada freguesia 

constituem realidades muito próprias. Por isso é necessário adotar as medidas 

que, em cada caso, melhor se adeqúem às aspirações, motivações e 

necessidades das populações, entendidas no seu todo e não considerando 
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apenas algumas entidades de caráter associativo. O desporto nunca foi, não é 

e dificilmente alguma vez será uma das principais prioridades para a 

generalidade das câmaras municipais. Existem muitas outras obrigações a que 

importa dar resposta, antes de dar atenção a uma área social que não tem 

estatuto legal e uma importância social como as outras. Tem-se assistido a 

significativos investimentos em profissionais, equipamentos, programas e 

eventos desportivos. Há, inclusive, câmaras municipais que têm adotado o 

desporto para os seus lemas ou “slogans”, como por exemplo: “capital do 

desporto” ou “cidade do desporto”. A globalização é um fenómeno que nos 

acompanha diariamente e a todos ajuda, para um melhor desempenho. Por 

isso, ao nível das autarquias, a máxima “pensar global, agir local”, faz agora 

muito mais sentido. Intervir numa câmara municipal é um desafio bastante 

aliciante porque se constata, todos os dias, os resultados da ação realizada. A 

missão das câmaras municipais em matéria de desporto é criar, melhorar e 

aumentar as condições de acesso da população à prática do desporto. Este 

tem vindo a conquistar relevo no leque das prioridades de muitas câmaras 

municipais, porque se trata de uma área cada vez mais valorizada socialmente, 

com impactos positivos na saúde dos praticantes e como instrumento de 

promoção turística com elevada repercussão mediática.  

 

Também Januário (2012), refere que uma autarquia tem por missão 

governar as pessoas que lhe são próximas. Governar significa, fazer opções! 

Com ritmos e modos diferenciados, é certo, todos os munícipes têm dado 

mostras de uma crescente atenção política àquilo que constitui a oferta 

desportiva no espaço local. Todavia, como o interesse dos cidadãos é cada vez 

menos massificado, impele-nos para a necessidade de levarmos em linha de 

conta que, sem uma ancoragem no cidadão, qualquer modelo de política 

pública desportiva carece de sentido e eficácia. Esta complexidade merece 

constante inquietação e suporta, objetivamente, a urgência de encararmos o 

desporto como um bem público de enorme valor e de indubitável relevância 

social porque, na prática, a autarquia está ainda longe de corresponder ao 

ansiado. 
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Na organização do poder político em Portugal, as Autarquias representam 

as estruturas do poder, mais directamente ligadas ao quotidiano das 

populações, aquelas que mantêm um grau de maior intimidade face ao sentir e 

ao viver das respetivas gentes. Para uma autarquia, promover o 

desenvolvimento desportivo é combinar os fatores desportivos de natureza 

quantitativa, traduzidos no aumento do número dos que praticam desporto, 

com os fatores de natureza higiénica, pedagógica e cultural. Não basta a uma 

autarquia criar condições e formas de acesso para que as respetivas 

populações tenham onde e como praticar desporto. É indispensável garantir 

uma adequada qualidade no exercício dessa prática. Para uma autarquia, 

perspetivar culturalmente o desenvolvimento do desporto é desde logo 

caraterizar o lugar que pretende que o desporto ocupe na vida de uma 

comunidade. O objetivo central da política de desenvolvimento desportivo de 

uma autarquia deve ser o de permitir o acesso à participação desportiva das 

populações e de elevar a qualidade dessa participação. O clube desportivo tem 

sido uma via muito importante como meio de acesso à prática do desporto. 

Sem negar o papel essencial do clube desportivo, cuja ação importa apoiar, 

pelo valor social que encerra, é indispensável dispor de equipamentos, lançar 

programas, tomar iniciativas que façam emergir condições para que um 

número cada vez maior de pessoas de todos os grupos sociais, possam ter 

acesso à prática das atividades físicas e desportivas. Criar mais e melhores 

condições de acesso e de prática do desporto, devem ser os motivos de maior 

atenção por parte das autarquias. É imprescindível para a definição de uma 

política de desenvolvimento desportivo local, identificar e tipificar as 

necessidades expressas pelos vários grupos da população, conhecer a 

realidade desportiva e traçar um quadro prospectivo do seu desenvolvimento. 

Esse conhecimento deve assentar em estudos e investigação, assumindo 

particular relevância os planos de equipamentos desportivos. Uma autarquia 

em meio rural coloca problemas de desenvolvimento desportivo distintos de 

uma autarquia em meio urbano. Em desenvolvimento desportivo não há 

caminhos únicos e o que serve a uma determinada realidade pode não ser o 
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mesmo tipo de solução que uma outra requer. O interesse das autarquias pelo 

desporto é significativo e deve-se a diversos fatores dos quais destacaríamos 

três: a constatação de que as atividades físicas desportivas podem assumir-se 

como um fator essencial na promoção do bem estar e na qualidade de vida das 

sociedades; a constatação de que o desporto, designadamente a sua 

expressão, social, económica e política mais significativa – o espetáculo 

desportivo – possui um inegável poder mediático e a constatação de que o 

desporto pode ser um fator estimulante na perspectiva dos interfaces que 

estabelece com o mercado dos lazeres e do turismo (Constantino, 1990). 

O mesmo autor (1994), menciona ainda que o papel dos municípios como 

agente democratizador e nivelador do acesso dos cidadãos ao uso do desporto 

no âmbito da ocupação dos tempos livres está deste modo, de todo justificado. 

Em primeiro lugar, valorizando o papel cultural do desporto junto do cidadão. 

Em segundo lugar, diversificando as ofertas de condições para o adequado uso 

desportivo do tempo livre, designadamente para as camadas sociais com mais 

dificuldades de acessibilidade. Em terceiro lugar, colocando o cidadão no 

centro e na razão direta das próprias atividades, o que supõe seja considerado 

não apenas como consumidor, mas também como gestor e animador das 

próprias atividades em que participa.  
 

Constantino (1994, pp. 19-20), afirma que: 
 
Acreditamos pela força dos factos que o desenvolvimento desportivo de um 
concelho ou de uma freguesia, entendido na sua vertente quantitativa e 
qualitativa, exige uma clara intervenção do poder local. Essa intervenção supõe a 
adopção de medidas estratégicas de política desportiva que contrariem a adopção 
de acções que se circunscrevam a meros actos de rotina administrativa, sem 
qualquer intencionalidade de desenvolvimento local programado ou “surdos-
mudos” face aos factores de desenvolvimento desportivo”. Essas medidas de 
carácter estratégico balizam-se, no essencial, em torno das seguintes grandes 
questões: 
- Generalização do acesso à prática do desporto, procurando aumentar os níveis 
de participação e frequência dos diferentes segmentos etários e sociais da 
população; 
- Criação de infra-estruturas, com impacto directo sobre o crescimento desportivo; 
- Melhoria da qualidade das actividades e práticas desportivas no plano material, 
humano e logístico; 
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- Cooperação com a sociedade civil, designadamente o associativismo desportivo 
e a iniciativa privada; 
- Modernização da gestão e administração das estruturas municipais. 

 

As modernas políticas começam a integrar o desporto como um serviço e 

uma prestação social a que o estado e as diferentes estâncias se obrigam no 

quadro de satisfação das necessidades de índole social. O estado começa a 

surgir ao lado da sociedade civil, como promotor de uma verdadeira oferta 

pública desportiva, respondendo às expectativas, necessidades e motivações 

de diferentes grupos sociais da população para quem a oferta privada, de 

clubes e outros organismos desportivos, não era suficiente. Agilizar os métodos 

de trabalho e os procedimentos, facilitar o acesso dos cidadãos às informações 

e aos programas, tornando o acesso por parte dos cidadãos à prática do 

desporto menos pesado, mais fácil, pode e deve ser um imperativo da ação 

política local (Constantino, 1999). 

Para Ferreira e Nery (1996) a área nobre de intervenção de cada autarquia 

no desenvolvimento desportivo situa-se ao nível da criação de maiores e mais 

fáceis condições de acesso às atividades desportivas, ao maior número de 

cidadãos dos diferentes grupos etários e sociais, em condições que favoreçam 

a maior capacitação dos indivíduos e dos grupos sociais. Pese embora, ter sido 

crescente nos últimos anos, a importância dada ao desporto pelas autarquias 

locais, há ainda, autarquias que não possuem qualquer técnico ou mesmo 

serviço de desporto, e muitas outras, onde é insuficiente o número destes 

mesmos técnicos, que se ocupem da gestão e administração dos respectivos 

serviços e não apenas da animação e/ou orientação técnica de algumas 

atividades desportivas e recreativas levadas a cabo pela autarquia.  

Constantino (1994), indica que os municípios são chamados a uma ingente 

e urgente tarefa: a de criarem condições para os cidadãos praticarem desporto 

nos seus tempos livres.  

Refere ainda que a criação de condições que permitam às populações 

comportamentos fisicamente ativos e um estilo de vida, onde esteja 

incorporada uma forte componente de atividade física e desportiva deve 
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constituir o mote central das políticas desportivas locais (Constantino, 2012, p. 

20). 

O munícipe, independentemente de ser o alvo de todas as políticas é, 

simultaneamente, aliado fundamental na construção de uma comunidade 

fisicamente ativa já que, embora exista uma enorme responsabilidade da 

autarquia, existe igualmente uma importante fatia de responsabilidade 

individual na gestão do estilo de vida. Logo, o nosso futuro desportivo é uma 

responsabilidade de todos. Numa perspetiva global o papel essencial e 

fundamental do município é o de promover e co-promover a melhoria das 

condições de vida das suas populações (Januário, 2012). 

 

Januário (2012, p.49), afirma ainda que: 
 
[…] no que se refere ao apoio a prestar às populações, o sector autárquico 
delimita algumas prioridades que derivam das suas atribuições mas, igualmente, 
das responsabilidades e expectativas geradas aos cidadãos, a saber: 
- O suporte das actividades escolares e de grupos mais desfavorecidos; 
- A política de instalações desportivas, espaços de recreio e espaços verdes e o 
respectivo apetrechamento e gestão; 
- O estabelecimento de um sistema de informação desportiva que esclareça o 
munícipe, relativamente às actividades a desenvolver e como participar; 
- A publicação de documentação que suporte os projectos e actividades a 
desencadear por todos os agentes desportivos, inclusive dos seus próprios 
serviços; 
- O financiamento de projectos de desenvolvimento desportivo; 
- O lançamento de acções de mobilização e formação de todos os agentes 
desportivos, em colaboração com as outras instituições de formação; 
- Articulação de acções com outros sectores do sistema desportivo e do sistema 
social de modo a realizar sinergias nos processos desencadeados; 
- Criação de condições mobilizadoras e potenciadoras de processos e 
desenvolvimento desportivo.  

 

Para Januário (2012, p. 241): 
 
[…] apesar da diversidade das políticas públicas desportivas, cada município faz 
incidir, em regra, a sua intervenção de forma dominante ou especificamente num 
dos seguintes domínios: 
- Material: centrada na infra-estruturação de equipamentos desportivos no 
território municipal, numa lógica de centralidade ou proximidade; 
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- Local: centrada na oferta de serviços e animação desportiva circunscrita aos 
munícipes locais e reduzida abertura ao exterior; 
- Promocional: centrada na mediatização territorial e nas relações externas, 
explorando exponencialmente todo o potencial do desporto na vertente da 
competição, nos eventos e no turismo da região.  

 

De entre os múltiplos campos de intervenção autárquica em matéria 

desportiva podemos evidenciar os contributos nas vertentes: social; educativa; 

económica; cultural; saúde e bem estar; lazer e recreação (Januário, 2012). 

É ao estado que cabe, em primeiro lugar, assegurar a realização daqueles 

fins mediante a execução de políticas. Nos termos constitucionais, ao estado 

compete executar um conjunto de incumbências destinadas à promoção da 

prática e difusão do desporto. Incumbe ao estado, em colaboração com as 

escolas, as associações e clubes desportivos, promover, estimular, orientar e 

apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto. A carta europeia do 

desporto, incita os governos, com vista à promoção do desporto, a tomarem as 

medidas necessárias para dar a cada indivíduo a possibilidade de praticar 

desporto, nomeadamente: assegurar a todos os jovens a possibilidade de 

beneficiar de programas de Educação Física para desenvolver as suas 

aptidões desportivas de base; assegurar a cada um a possibilidade de praticar 

desporto e de participar em atividades físicas e recreativas num ambiente 

seguro e saudável, e em cooperação com os organismos desportivos 

apropriados; 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 

alcançar níveis de excelência publicamente reconhecidos (Silva, 2009, p. 77).  

 

Melo de Carvalho (1994, p. 118), faz referência às quatro dimensões do 

desenvolvimento desportivo local: 
 
[…) as actividades físicas e desportivas de vincada intencionalidade formativa em 
íntima relação com o sistema educativo; 
- As actividades físicas e desportivas dirigidas a grupos especiais da população, 
sob formas diferenciadas como as actividades recreativas, conviviais, competitivas 
e de rendimento; 
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- As actividades físicas e desportivas no quadro do tempo livre, na perspectiva do 
desenvolvimento sócio-cultural; 
- As actividades físicas e desportivas de alto rendimento. 

 

Algumas organizações desportivas, particularmente as do setor público, 

têm como principal função auxiliar e cooperar com as outras organizações no 

fomento e prática desportiva, funcionando como entidades dinamizadoras e 

reguladoras. No setor público, os governos têm grandes expetativas em 

relação ao seu envolvimento com o desporto, considerando que ele irá gerar o 

crescimento económico, reduzir gastos com a saúde, promover a integração 

social e desenvolver a identidade nacional. Outras proporcionam oportunidades 

de prática desportiva recreativa ou competitiva, como parte do processo 

educativo e de inserção social da juventude (Arraya, 2014, p. 141). 

A passagem gradual das competências desportivas do poder central para o 

poder autárquico parece-nos estar a ser um importante fator de 

desenvolvimento do sistema desportivo nacional, permitindo um reforço da 

ligação entre o cidadão e o poder, facilitando a avaliação das carências e 

necessidades das populações e também o desempenho das funções políticas 

das classes dirigentes (Sarmento e Carvalho, 2014, p. 428). 

 
2.1.1 O desporto e a sociedade 

 
O desporto moderno é um produto social cuja génese está intimamente 

associada ao desenvolvimento da sociedade industrial. Do percurso percorrido, 

sobreleva o crescente protagonismo das práticas desportivas no seio das 

sociedades modernas, num movimento de alargamento das suas conquistas 

em todos os planos, e na sua progressiva integração no universo das políticas 

nacionais. O desporto é o reflexo de uma sociedade onde o rendimento, o 

progresso científico e tecnológico, o desenvolvimento económico, conflituam 

muitas vezes com a visão prometeica do progresso e do bem estar social. 

Porque também o desporto contém as condições inerentes a outras práticas 

sociais e à sociedade (Constantino, 1999). 
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O desporto constitui uma mais-valia para todos os que o praticam. Se 

pretendermos ter uma população sã, ativa e menos sedentária é fundamental 

que as crianças e os jovens sejam ensinados e estimulados para os prazeres e 

benefícios da realização de atividades desportivas com caráter regular. O 

desporto enquanto fenómeno social, pelos seus valores intrínsecos, pelos 

benefícios que proporciona às pessoas e pela sua força mediática à escala 

global ocupa um lugar de crescente importância nas políticas públicas quer 

nacionais, regionais ou locais (Pereira, 2012, pp. 206-207). 

A atividade desportiva surge como resposta a necessidades sociais. Estas 

não são de caráter fixo, são temporais e acompanham o próprio movimento 

social global e é atualmente um diversificado campo de práticas corporais, nela 

cabem atividades e áreas tão distintas como a atividade física de manutenção, 

de lazer e recreação, desportiva competitiva, desportiva de natureza formativa 

escolar, física de recuperação e reabilitação, física de aventura, física de 

natureza expressiva e artística. Esta panóplia de atividades tem como razão de 

ser fundamental, o facto de responderem a diferentes tipos de necessidades 

sociais dos cidadãos: necessidades de manutenção da saúde e higiene física; 

de reeducação e de terapia pelo movimento; de preenchimento do tempo livre; 

de ativação motora e compensação ao sedentarismo; de criação artística e de 

expressão corporal e de aperfeiçoamento para obtenção de resultados 

desportivos. A política desportiva de uma autarquia será o conjunto de ações e 

processos desenvolvidos pela autarquia com o objetivo de cumprir as 

competências atribuídas na lei, no domínio do desenvolvimento do desporto 

atendendo às necessidades sociais e desportivas das respetivas populações. 

Na transição das sociedades do trabalho, para as “sociedades do trabalho, do 

tempo livre e da cultura” o desporto deverá assumir um papel central. Às 

autarquias caberá neste contexto aproveitar todos os motivos, que levem à 

participação no desporto, os diferentes grupos etários e sociais da população 

(Constantino, 1990). 

 

 

 



 

42 

Constantino (1994, p. 98), declara que: 
 
O desporto actual é caracterizado por um processo de diferenciação crescente, 
correspondendo a aspectos singulares da utilização social do corpo, constituindo 
em si mesmos sistemas de representação cultural próprios. A razão dessa 
situação dispõe-se num conjunto interactivo de fenómenos, que traduzem uma 
cultura do tempo livre que tem origem num quadro social que tem evoluído em 
torno dos seguintes factores: 
- Diminuição da parcela do tempo de trabalho; 
- Aumento da escolaridade; 
- Antecipação dos tempos de reforma; 
- Elevação do bem-estar dos cidadãos; 
- Alterações na composição do tecido social; 
- Segmentações e diferenciações nos estilos de vida. 

 
O desporto passou a ter um valor social e cultural “autónomo”, 

independentemente da sua expressão enquanto “resultado” ou “marca”. Se o 

desporto é um direito do cidadão, o sistema desportivo deve ser o lugar onde 

se pode exercer esse direito (Constantino, 1994). 

Ao longo dos anos o desenvolvimento desportivo demonstrou que só 

encontrará o seu justo lugar na sociedade, na medida em que se desenvolver 

como atividade cultural, indutora de fatores que promovam o bem estar e a 

qualidade de vida dos cidadãos. O desporto engloba também uma forte 

componente de formação do indivíduo e de promoção da saúde e que por isso, 

os benefícios que dai advêm terão uma vertente social, muitas vezes 

incompreendida e não mensurável. O estado, na sua vertente autárquica, 

consciente deste beneficio, começou a surgir, ao lado da sociedade civil, como 

promotor de uma verdadeira “oferta pública desportiva” respondendo às 

expetativas, necessidades e motivações dos diferentes grupos sociais da 

população para quem a “oferta privada” não é suficiente (Duarte, 2012, p. 233). 

 

No que concerne à prática do desporto em ambiente escolar é de referir 

que o jovem tem necessidade de praticar desporto na escola e fora dela. Essa 

necessidade não resulta de um motivo de ordem exclusivamente orgânica ou 

de despesa energética. Ela resulta sobretudo da panóplia de motivos que 

caraterizam atualmente a procura social do desporto e que fazem desta prática 
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social a primeira entre todas quantas são objeto da organização social no 

domínio da ocupação do tempo livre (Constantino, 1999). 

Um bom relacionamento e cooperação entre câmaras municipais e o 

sistema educativo são fundamentais em qualquer política de desenvolvimento 

local. É importante existir uma boa articulação e uma colaboração estreita entre 

a câmara municipal e os estabelecimentos de ensino, de modo a contribuir-se 

para o aumento da participação desportiva e rentabilizar a utilização dos 

equipamentos desportivos existentes no concelho. Inúmeras câmaras 

municipais garantiram e continuam a garantir a concretização de diversas 

iniciativas escolares, ao assegurarem transportes, apetrechamento e/ou a 

utilização gratuita de equipamentos desportivos (Pereira, 2009, p. 124). 

As autarquias deverão centrar a sua preocupação fundamental em criar 

mais e melhores condições de prática do desporto aos seus cidadãos. O 

desafio é político, mas é também técnico, e é sobretudo cultural. Sobre este 

último recai a obrigação de entender o desporto como um serviço público e, 

como tal, a justificar a intervenção direta do estado na produção dos valores de 

uso, comuns aos chamados “setores sociais”. Os municípios devem assegurar, 

ao lado da escola pública e do mercado tradicional da oferta desportiva 

(constituídos por clubes e entidades privadas), condições que no respeito por 

valores formativos e educativos possibilitem aos cidadãos a prática do desporto 

(Constantino, 1994). 

 
Também a formação é um importante fator de desenvolvimento do 

desporto que não deve ser descurado pelas câmaras municipais. A 

prossecução de uma política de formação desportiva deve ter em consideração 

a necessidade de se realizarem parcerias com entidades com vocação para 

esta área, designadamente, as associações profissionais e os 

estabelecimentos de ensino superior. A administração local deve constituir-se 

como estimuladora e colaboradora de iniciativas de formação, direccionadas 

para os diversos agentes desportivos locais, de modo a melhorar a sua 

qualidade, seja através da realização conjunta de cursos técnicos, de ações de 
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formação e de reciclagem, de colóquios, seminários ou congressos sobre 

diversos temas (Pereira, 2009, p. 127). 

 

2.1.2 A organização de eventos e espetáculos desportivos 

 
O sucesso prefere aqueles que rejeitam o 
equilíbrio e adoptam estratégias 
intencionalmente desequilibradas. 
(Buckingham, 2005, p. 30) 

 

Qualquer evento desportivo pode ser definido através das respetivas 

especificações técnicas ou a partir do seu valor simbólico para a comunidade. 

Do ponto de vista da comunidade, o evento desportivo é encarado acima de 

tudo como uma festa, onde se cruzam as emoções, a excitação, o excesso, a 

vitória e o abandono. Pode-se também definir um evento desportivo partindo da 

análise das implicações organizacionais, económicas, sociais, políticas, 

concorrenciais e pessoais, que caraterizam este serviço particular das 

organizações de desporto. O sucesso de um evento desportivo pode-se medir 

pelo seu impacto social. Um evento desportivo pela sua natureza mediática é 

um acontecimento politicamente apelativo (Correia, Abel e outros, 2001). 

Algumas câmaras municipais têm desempenhado um papel importante no 

fenómeno deste setor, patrocinando inúmeros espetáculos desportivos, nas 

mais diversas modalidades. Este envolvimento das autarquias verifica-se, 

sobretudo, ao nível financeiro, logístico e no âmbito dos equipamentos. O apoio 

das autarquias a iniciativas desta natureza deve ser entendido na perspetiva da 

fruição cultural das populações, tal como se patrocina a realização de um 

qualquer evento artístico. Estão em causa, o acesso a formas de expressão e a 

níveis de prática desportiva que a população, habitualmente, não tem 

condições para usufruir, a possibilidade de se desencadearem novas vontades 

e motivações para diferentes práticas desportivas, em especial por parte da 

população juvenil e a rentabilização económica dos equipamentos, para além 

de interesses relacionados com a promoção turística (Pereira, 2009, pp. 128-

129). 
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O desporto é um excelente meio de divulgação dos mais diversos tipos de 

mensagens e a crescente noção deste facto aumenta a sua utilização como 

difusor social. A gestão de eventos corresponde a uma das tarefas mais 

importantes que os gestores desportivos realizam independentemente do tipo 

de organização onde trabalham. A gestão de eventos é uma das atividades que 

todos os profissionais da área do desporto desenvolvem com uma certa 

regularidade (Sarmento e Pinto, 2014, p. 370). 

 

Sarmento (2002) citado por Lopes e Pinto (2014, p. 370), afirma que:  
 
[…] existem múltiplos tipos de eventos e também várias formas de os caracterizar. 
A classificação que utilizamos consiste em quatro níveis: mega eventos, de nível 
internacional com duração superior a oito dias; grandes eventos, de nível 
internacional com participação de milhares de atletas e de espectadores; 
pequenos eventos, de nível nacional ou internacional, com duração limitada e 
pequena participação de atletas e espectadores; e micro eventos, essencialmente 
vocacionados para campeonatos e torneios de menor relevância competitiva. 

 

2.1.3 Organizações desportivas 

  
Hoje em dia é preciso ser-se capaz de 
afastar o que não interessa e concentrar-se 
nas emoções, factos ou eventos 
relevantes. Deve-se ser capaz de distinguir 
entre o que é meramente importante e 
aquilo que é imperativo. (Buckingham, 
2005, p. 29) 

 

 Segundo Pinto (2014, pp. 161-164), as organizações desportivas 

agrupam-se em três setores distintos: o Setor público, o Setor não lucrativo e o 

Setor do desporto profissional. Estes três setores atuam, cada vez mais, em 

parceria e exercem uma influência recíproca. O setor público inclui os 

organismos de natureza estatal de âmbito nacional, bem como administrações 

regionais e locais, que desenvolvem políticas de desporto, disponibilizam 

fundos para os outros setores e apoiam funções especializadas, tais como 

sistemas de controlo da prática desportiva. O setor não lucrativo ou voluntário é 

composto por clubes e associações organizadas com base na comunidade e 
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sociedade civil, que promovem oportunidades de participação e competição, 

regulam, organizam e gerem eventos desportivos. O setor profissional é 

composto pelas ligas profissionais e respetivos clubes membros. Os três 

setores atuam numa lógica de complementaridade e parceria. O setor público 

tem um papel crucial no financiamento do setor não lucrativo. Por sua vez, 

este, como retorno do financiamento e suporte público, incentiva, promove e 

desenvolve atividades desportivas junto da comunidade, assumindo um papel 

crucial de parceria com organizações governamentais. O setor não lucrativo 

apoia também o setor profissional, fornecendo-lhe um conjunto de recursos 

criados e desenvolvidos a partir das práticas de base comunitária e associativa, 

tais como atletas, treinadores, árbitros, gestores e facilitadores de competições 

desportivas. Por sua vez, o setor do desporto profissional assume um papel 

fundamental no desenvolvimento do mercado do desporto. O sucesso de 

qualquer organização desportiva (pública, não lucrativa ou profissional) 

depende fortemente da qualidade das suas decisões estratégicas e da 

capacidade de as executar. 

 O associativismo desportivo representa no quadro da atividade desportiva 

um aspeto nuclear. Em grande número de situações o clube desportivo 

(unidade base do associativismo) é a única ou principal via de acesso à prática 

do desporto por parte de diferentes grupos de cidadãos. O seu trabalho tem, 

deste modo, um inegável valor social, sendo obrigação dos poderes públicos 

disponibilizarem meios e recursos que viabilizem o trabalho dos clubes. 

Em qualquer organização, os dirigentes de topo são os responsáveis 

máximos pela definição e execução da estratégia. Os dirigentes intermédios 

constituem a segunda linha de responsabilidade e assumem um papel 

relevante em termos de comunicação, envolvimento direto, motivação e 

alinhamento das pessoas e equipas operacionais com a estratégia definida. Os 

dirigentes desportivos que pretendem direcionar as suas organizações para o 

sucesso, antecipando e adaptando-se à mudança continua, têm de ser 

verdadeiros líderes. Liderança implica direção (Pinto, 2014, pp. 164-165). 

A liderança, a orientação estratégica, as competências organizacionais e a 

gestão do desempenho são as variáveis chave na promoção de uma dinâmica 
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de resultados na organização, sendo a sua compreensão um fator decisivo não 

só no diagnóstico da capacidade de mudança interna, como fundamentalmente 

na identificação de oportunidades de melhoria do funcionamento do sistema 

organizacional como um todo (Sítima citado por Soares, 2007, p.12). No 

entanto e como indica Pires (2002), o mundo do dirigismo desportivo está cheio 

de indivíduos que nunca estiveram ligados, como praticantes ou como técnicos, 

a qualquer modalidade desportiva. Dai não viria mal ao mundo, caso a sua 

contribuição se reduzisse ao exercício das suas próprias competências, quer 

dizer, se limitassem a sua atuação aos seus conhecimentos e capacidades, 

através de uma equipa de trabalho integrado e articulado. Só que, geralmente, 

as coisas não se passam desta forma tão simples. Infelizmente, muitas das 

pessoas que, de repente, acordam para o desporto e dão consigo, sem 

saberem muito bem como, em dirigentes de uma seção de clube ou diretores 

de um serviço da Administração Pública, passam, de um momento para o 

outro, a se considerarem possuidoras de todos os conhecimentos. É a cultura 

da incultura. 

 

2.1.4 O futuro 

 
O desporto, embora apresente um figurino 
que decorre do modelo organizacional da 
civilização industrial, tem um passado que 
está escrito no seu próprio código genético 
e, porque gravado na memória da 
humanidade, um presente que deve ser 
vivido não a partir de um passado que já 
passou, mas a partir de uma ideia de futuro 
que é necessário ousar imaginar, para 
faze-la acontecer. (Pires, 2003, p. 9) 

 

Para Pereira (2009, p. 130), o desporto ao nível das autarquias tem o futuro 

garantido. A prática desportiva que se verifica ao nível local, com as suas 

diversas formas de expressão, associada às atuais aspirações, motivações e 

necessidades das pessoas, dão-nos totais garantias de que o lugar do 

desporto no seio das autarquias locais será cada vez mais, de primordial 
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importância. Contudo, não devemos esquecer que as autarquias locais, por si 

só, terão mais dificuldades em cumprir, as suas missões, pelo que devem 

aumentar e incrementar a realização de parcerias estratégicas com vista a 

aumentarem a quantidade e a qualidade das suas atividades e projetos. A este 

nível, deveremos considerar principalmente os seguintes parceiros: 

associativismo desportivo (local, distrital e nacional); estabelecimentos de 

ensino não superior; administração central desportiva; estabelecimentos de 

ensino superior; instituições particulares de solidariedade social; outras 

entidades privadas. 

Pereira (2009, p. 130 e 2012, p. 218), refere ainda que o desafio do futuro 

tem de ser ganho e as autarquias locais, em especial as câmaras municipais, 

em matéria de desenvolvimento do desporto, não devem deixar de contribuir 

para aumentar o número de praticantes de atividades físico desportivas; 

aumentar os apoios, melhorar as condições de trabalho e aperfeiçoar as 

relações com o associativismo desportivo; aumentar o número de 

equipamentos desportivos e melhorar a qualidade dos existentes; melhorar a 

qualidade dos espaços de jogo e recreio; contribuir para a melhoria da 

qualidade dos agentes desportivos e por último contribuir, em suma, através 

das atividades físico desportivas, para a melhoria da vida das pessoas. Avaliar 

o atual estado da atividade desportiva ou do desporto, do sistema desportivo 

ou as instalações e equipamentos, não é um exercício fácil. Os mais recentes 

estudos demonstram, efetivamente, a fraca adesão à prática desportiva regular 

por parte da população portuguesa, colocando-nos no último lugar da União 

Europeia. Não obstante as melhores condições ao nível da qualidade e da 

quantidade de equipamentos desportivos, quer no âmbito de fundos Europeus 

que aproveitando a realização de eventos Internacionais no nosso país, o facto 

é que tal não tem sido suficiente para impulsionar um salto significativo no 

número de participantes desportivos. Poder-se-á também argumentar que a 

gestão e manutenção de vários equipamentos desportivos não é a mais 

correta. Vários são os exemplos de instalações desportivas deixadas ao acaso, 

quer ao nível da gestão, quer ao nível da manutenção das instalações nas 

mínimas condições para a prática desportiva (Lança, 2007). 
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De acordo com Bollaert (citado por Lança, 2007, p. 82), os serviços de 

lazer, ao nível das autarquias, encontram-se numa importante cruzilhada 

quanto ao seu desenvolvimento. A curto prazo terão de ser tomadas decisões 

que poderão determinar se o lazer desportivo continuará a ser parte importante 

da política e da atividade do setor público ou se ficará reduzido a um serviço 

central de apoio a pequenas instituições, passando o grosso da iniciativa nesta 

área para o setor privado.  

Em Portugal será necessário o aparecimento de projetos inovadores que 

consigam dar um salto significativo, aumentando a qualidade dos serviços 

prestados e a diversidade da sua oferta, através de uma gestão equilibrada das 

necessidades da população, dos recursos existentes, das estratégias dos 

vários setores e parceiros, combatendo hábitos administrativos há muito 

enraizados (Lança, 2007). 

 
Como afirmam Costa e Lino (citado por Lança, 2007, p. 53), também: 
 
O lazer vem sendo considerado, na actualidade, um direito inalienável do 

indivíduo e uma prerrogativa inerente à própria vida do ser humano em sociedade. Se 
formos analisá-la sob o aspecto substancial, veremos que ele contém em si a 
capacidade de recuperar e enriquecer o Homem; observando-o sob o aspecto 
extrínseco, ele proporciona, estimula e desenvolve relações sociais; e, caso o 
examinemos sob o ponto de vista moral, chegaremos à conclusão que ele representa 
– ou deve constituir – um acto de liberdade. 
 
2.2 Gestão desportiva 

 
Um bom produto associado a um mau 
serviço não tem sucesso. Um mau produto 
por melhor que seja o serviço dificilmente 
se afirmará. (Constantino, 1999, p.80) 

 

A palavra gestão pode afirmar-se que é a afetação e a coordenação dos 

recursos de uma organização, sejam eles humanos, físicos, materiais ou 

naturais. A Gestão Desportiva justifica-se porque existem diversos problemas 

ligados ao fenómeno desportivo, uns mais recentes do que outros. Verifica-se 

ainda que a resolução dos que já se repetem ao longo do tempo é 
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constantemente adiada por falta de soluções concretas e eficazes. A questão 

de saber se existe mais do que um tipo de gestão desportiva é pertinente, dado 

que diferentes níveis de prática desportiva exigem métodos diversos e 

adaptados aos meios em que se realizam. Relativamente ao uso dos 

procedimentos da gestão tradicional ligados aos processos desportivos, não 

são uma espécie de receita mas sim padrões para analisar situações 

desportivas e formas de encarar o fenómeno. É necessário gerir o desporto sob 

um conjunto de estratégias, ideias ou valores. É uma atividade social, que gere 

benefícios, quer primários – ao nível da saúde, da condição física, do bem 

estar, da socialização, etc; quer secundários – no campo económico, no 

sistema da saúde, nas opções de lazer, etc (Lança, 2007). 

Para Fernandez (2000), gestão é um ótimo aproveitamento dos recursos 

disponíveis quer humanos, económicos e materiais de forma a atingir os 

objetivos previamente estabelecidos. Já os aspetos mais importantes da gestão 

são planificar, organizar, dirigir/liderar e avaliar. Refere ainda que não pode 

existir boa gestão sem conhecer e identificar-se com objetivos bem formulados 

e bem definidos. 

Pires (1995) refere que um gestor não se pode considerar no efetivo 

exercício das suas funções se não controlar a função planeamento. O nível de 

planeamento que executa pode mesmo considerar-se na razão direta do lugar 

que ocupa na organização. Quanto mais alto estiver na hierarquia da 

organização, maiores são as suas competências e responsabilidades em 

relação ao planeamento. O planeamento antes de ser um conjunto de técnicas 

é uma atitude política e ideológica que deve respeito a uma realidade sócio-

desportiva que se deseja transformar. É um instrumento da gestão mas 

também é um instrumento de desenvolvimento. Sem planeamento não existe 

gestão, sem esta não existe desenvolvimento. Segundo este autor as funções 

da gestão são: planeamento, organização, recursos humanos, marketing, 

finanças, política, controlo. No entanto mais recentemente, o mesmo autor 

(2003) indica algumas diferenças entre as funções da gestão: planear, 

organizar, liderar, coordenar, comandar e controlar. 
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Segundo Soares (2012, p. 273), a gestão do desporto, a vários níveis quer 

nas áreas da gestão e dinamização de instalações desportivas, dos eventos 

desportivos, do associativismo, dos programas desportivos formais e informais, 

a nível da alta competição e da realização de espetáculos desportivos, do 

turismo ativo, da formação inicial e continua, quer ao nível do bem estar e 

saúde e na área da educação pelo desporto, atingiu já em alguns casos um 

grau de complexidade que exige um conjunto de competências e de 

metodologias necessárias para que os gestores de desporto sejam eficazes e 

eficientes no exercício das suas funções com o intuito de obterem sucesso. 

Sarmento (2009, pp. 347-348), indica que o grau de dificuldade e a 

exigência das tarefas de gestão das organizações desportivas não está 

diretamente ligada com o patamar em que se desenrola, por vezes é 

exactamente nos degraus mais abaixo que as tarefas, embora menos 

valorizadas, se tornam mais espinhosas e difíceis. 

A agilidade de raciocínio, a economia de argumentos, a supressão de 

permanentemente justificar o que justificado está; o rigor na gestão do tempo, a 

distinção do importante e do acessório, são princípios orientadores da gestão, 

indispensáveis para que se assuma a rapidez de decisão como um valor 

político seguro. Na política desportiva, as decisões de gestão têm de ser 

rápidas, mas não podem ser erradas. Não podem ser decisões confusas, 

contraditórias, vagas, com discurso de suporte onde abundam as palavras, 

mas escasseiam as ideias. Gerir com qualidade significa rigor e clareza nos 

objetivos, simplificação nos processos de comunicação de projetos, adequados 

processos de avaliação de resultados. Credibilidade nos procedimentos. 

Lealdade, confiança e solidariedade nas relações de trabalho. Não há gestão 

desportiva que possa prescindir de uma adequada estratégia de comunicação 

(Constantino, 1999). 

A gestão tem a ver com seres humanos. A sua função é tornar as pessoas 

capazes de funcionar em conjunto, tornar efetivas as suas forças e irrelevantes 

as suas fraquezas. Toda a empresa exige objetivos simples, claros e 

unificadores. A sua missão tem de ser suficientemente clara e grande para 

proporcionar uma visão comum. Os objetivos que lhe dão corpo têm de ser 
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claros, públicos e frequentemente reafirmados. A tarefa da gestão é pensar, 

fixar e exemplificar esses objetivos, valores e metas. Também é tarefa da 

gestão contribuir para a formação e desenvolvimento dos seus colaboradores. 

A gestão deve basear-se na comunicação, na responsabilidade individual e no 

desempenho. O gestor passa mais tempo a gerir pessoas e a tomar decisões 

sobre pessoas do que noutra coisa qualquer. Uma organização só é eficiente 

se se concentrar numa missão. Uma organização é uma ferramenta. E como 

qualquer outra ferramenta quanto mais especializada for, maior será a sua 

capacidade de desempenhar a sua missão (Drucker, 1998). 

 

Os três modelos de gestão mais conhecidos, segundo Constantino (1999), 

são a gestão concessionada – a entidade pública municipal transfere para uma 

entidade associativa ou privada a responsabilidade da gestão e manutenção do 

equipamento. Esta gestão concessionada tem a vantagem de encaixar na 

sociedade civil tarefas de serviço público, aliviando a administração local de 

encargos e tarefas suplementares; a gestão mista – a entidade proprietária 

divide com uma outra entidade a gestão do equipamento, por exemplo os 

pavilhões das escolas e a gestão direta – a entidade Municipal garante um 

regime de exclusividade e controle sobre a gestão do equipamento, podendo 

ou não concessionar espaços de uso, mas nunca aliena ou transfere o controlo 

da decisão sobre a gestão de todo o equipamento. No âmbito da gestão direta 

dos municípios, é indispensável isentar o mais possível os custos de 

manutenção dos equipamentos, as principais questões que se colocam são: a 

gestão dos recursos humanos; a manutenção, conservação e segurança; a 

funcionalidade e atractividade da oferta dos serviços e o tarifário a praticar. As 

duas primeiras referem-se a despesas e as duas segundas a receitas. É 

necessário reduzir ao máximo as despesas sem quebra de qualidade dos 

serviços prestados. Utilizar um equipamento desportivo tem um custo real, e 

parte desse custo deve ser suportado pelo utilizador. 
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Para Borges (2004, p. 24), a gestão pública direta (administração pública) e 

a gestão pública indirecta (administração pública associada ao privado) podem 

dividir-se em: 
 

- Concessão (de determinados serviços); 
- Gestão interessada (ambos participam nos resultados); 
- Contracto (com privados para prestação de serviços); 
- Arrendamento (a uma empresa); 
- Consórcio (entidade mista); 
- Cooperativa (serviços de interesse público). 
 

Não é possível para uma autarquia atingir sucesso nas suas políticas, se 

os seus processos de organização e gestão não assentarem em estruturas 

suficientemente dimensionadas – no plano dos meios humanos, técnicos e 

materiais – adequadamente organizadas e servidas por uma filosofia de gestão 

capaz de responder aos desafios e à natureza dos problemas que o 

desenvolvimento desportivo local requer (Constantino, 1999). 

A organização é um corpo social, com vida e cultura próprias, onde se 

desenvolvem estilos de gestão centrados no processo de desenvolvimento das 

próprias pessoas, com vista à constante adaptação das organizações ao 

ambiente que as envolve (Pires, 2003). 

 
2.2.1 Gestor desportivo e liderança 

 
Os grandes gestores são capazes de 
traduzir o talento de uma pessoa em 
desempenho. (Buckingham, 2005, p. 49) 

 
A definição do cargo ou das tarefas ligadas ao gestor desportivo, tal como 

a própria área da gestão desportiva, são ambíguas e vagas. A todos os 

gestores desportivos é-lhes exigido responsabilidade, conhecimento, dedicação 

e competência, desde a gestão de equipamentos e de espaços das autarquias 

à organização de eventos ou programas desportivos. Um gestor desportivo 

pode desempenhar inúmeras funções – animador, monitor, professor de 

Educação Física ou treinador – e levanta-se a questão sobre se deve possuir 
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formação específica e qual o leque de tarefas a executar. O gestor desportivo 

pode, como em todas as profissões, desempenhar um bom ou mau papel, ter 

um maior ou menor grau de preponderância nas decisões finais, o que torna 

difícil descriminar com exactidão o que deve ou não deve executar, como se 

deve ou não comportar. Dentro da área do desporto e lazer, o gestor desportivo 

tem forçosamente de desempenhar um papel ativo e com uma visão inovadora, 

não se deixando vencer pelas dificuldades que sempre ocorrem (Lança, 2007). 

Já Buckingham (2005), indica que a responsabilidade principal de um 

grande gestor é descobrir uma maneira de utilizar o talento dos empregados e 

de o traduzir num melhor desempenho.  

 O atual director ou gestor municipal deve saber conjugar as diretrizes 

políticas e a sua missão de serviço público e o conhecimento sobre a 

administração, com práticas de atenção ao cliente, técnicas de exploração 

eficiente dos recursos económicos e financeiro, a aplicação de técnicas de 

marketing, imagem e comunicação, gestão da qualidade, do consumo 

energético, relações públicas, etc. O gestor desportivo deve estar presente nos 

processos cruciais da planificação geral municipal, não só relativamente às 

instalações desportivas mas também numa atuação urbanística dos espaços 

não convencionais, que para além da sua função de coordenação, assegurará 

as vertentes funcionais e de otimização das novas instalações (Celma, 2000). 

O trabalho do dirigente/gestor não está sempre programado e não tem 

caráter rotineiro. A espontaneidade, a criatividade e a rapidez face ao 

imprevisto são as suas tónicas. Segundo Mintzberg (citado por Arraya, 2014, p. 

39) existem várias razões para a presença do dirigente ser indispensável. É 

básico que um responsável garanta que a organização está a fazer o que deve; 

há que zelar pela estabilidade das operações e criar um clima de trabalho em 

que o grupo funcione com ordem e coesão. O dirigente é quem se encarrega 

da orientação e do desenvolvimento da organização, assegurando a sua 

evolução, progresso e adaptação ao meio envolvente. A sua presença é 

essencial para interpretar os valores da organização e zelar pelo cumprimento 

da missão organizacional. 
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Para Arraya (2014, p. 38), algumas das principais funções do 

dirigente/gestor são: o planeamento e a tomada de decisão (sendo que o 

planeamento é a definição dos objetivos e a decisão é a melhor forma de os 

alcançar); a organização e coordenação das atividades e recursos (criação e 

desenvolvimento de métodos para agrupar atividades e recursos); liderar, 

motivar e gerir pessoas (trata-se de processos utilizados para conseguir que os 

membros da organização trabalhem em conjunto em prol dos interesses da 

organização); controlar, analisar e avaliar atividades (isto é, assegurar que a 

organização está no caminho e no tempo certo) e por último assegurar a 

eficiência (realização de várias atividades do trabalho de forma correta) e a 

eficácia (alcance dos objetivos) para uma gestão de sucesso.  

O dirigente está sempre comprometido com a planificação, a organização, 

a seleção, a direção, a motivação e a avaliação dos recursos humanos. A 

comunicação e a tomada de decisões constituem outra das funções gerais do 

dirigente.  
 

Quadro 8. Os processos fundamentais da gestão. Adaptado de Soucie (citado por Arraya, 

2014, pp.40-41) 

Gestão 

 

Planificação    Comunicação   Direção/ 

liderança 

    

Organização    Tomada de   

         decisão       

 

Seleção         Motivação 

 

     Avaliação 

 

Ao analisar o quadro 8, poderemos definir: a organização como a 

elaboração de processos de trabalho que permitam elaborar o plano traçado; a 

seleção e contratação dos colaboradores, constitui um dos procedimentos 
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fundamentais para manter ou alcançar o bom desempenho da organização; a 

direção, consiste em exercer a liderança apropriada face aos indivíduos e às 

equipas de trabalho, motivar e permitir a execução do plano traçado; a 

motivação, consiste em criar condições e uma cultura organizacional que 

conduzam ao alinhamento dos colaboradores com os objetivos da organização; 

a comunicação refere-se ao intercâmbio de informação entre pessoas com a 

finalidade de criar um ambiente de confiança e colaboração dentro da equipa, 

fomentando a disponibilização dos conhecimentos, recursos, experiência e 

habilidades individuais ao serviço de todos; a tomada de decisão técnica que 

permite efetivar uma decisão consciente entre as várias soluções para se 

conseguir um objetivo e por último a avaliação que implica indicadores de 

desempenho quantitativos e qualitativos. Segundo Arraya (2014, pp. 40-41), 

estes indicadores são universais e desenvolvem-se em qualquer tipo de 

organização. 

Sarmento e Carvalho (2014, pp. 430-431), apontam que as principais 

atividades de um gestor de instalações desportivas passam por planear 

(detetar oportunidades, executar estudos de pré-viabilidade, estudar os 

produtos a oferecer, conhecer o mercado, promover estudos técnicos e 

identificar os recursos necessários); construir (definir os cadernos de encargos, 

estabelecer equipas de acompanhamento e desenvolvimento técnico e 

fiscalizar a obra) e gerir (espaços, atividades, recursos humanos, recursos 

financeiros, tarefas de manutenção e enquadramento político). No entanto, o 

que acontece na realidade é por vezes bem diferente. São inúmeras as 

situações em que o gestor de uma instalação desportiva é introduzido no 

processo apenas na 3ª etapa, a gestão. Esta entrada tardia do gestor no 

processo tem frequentemente consequências danosas para a vida, duração e 

utilização da instalação. Por exemplo, encontramos os habituais 

desfasamentos entre a estética e a utilidade desportiva do espaço, quer por 

falhas a nível funcional (falta de isolamento sonoro ou inexistência de espaços 

para arrumar material) quer mesmo por questões legais relacionadas com os 

regulamentos das modalidades. Passa pelos profissionais do desporto que 
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trabalham nas diversas instituições, o reforço da importância do papel do 

gestor de instalações desportivas e da necessidade da sua intervenção. 

Segundo Manfredi (citada por Arraya, 2014, pp. 45-46), quem desejar ser 

dirigente deverá apresentar um perfil profissional baseado nas competências 

do profissional (técnicas), do cidadão (cidadania) e do ser humano 

(comportamentais). Competências comportamentais, capacidade de se 

relacionar, capacidade de liderar, valorização da busca do conhecimento, 

iniciativa e postura pró-ativa, criatividade, flexibilidade e persistência. 

Competências de cidadania, postura ética e senso de responsabilidade social e 

de justiça. Competências técnicas, capacidade de planeamento, foco para a 

qualidade e resultados, capacidade para empreender, capacidade de tomada 

de decisão, capacidade de gerir pessoas e recursos, capacidade de 

negociação, capacidade de comunicação, raciocínio lógico, crítico e analítico. 

Arraya (2014, pp. 43-44), define competência como um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes que, associados a um determinado 

cargo e situação, permitem à pessoa atingir resultados individuais que 

contribuem para o alcance dos objetivos e metas organizacionais. As 

competências são as capacidades ou os saberes em uso que envolvem 

conhecimentos, habilidades e valores (o saber fazer, o saber ser e o saber 

agir).  

 

Buckingham (2005), diz que podemos ver a distinção vital entre o papel de 

um gestor e o papel de um líder. Cada um deles é imensamente importante 

para o sucesso de uma organização, mas o foco de cada um é totalmente 

diferente. O ponto de partida do gestor é cada empregado individualmente. O 

gestor examina a paleta de talentos, de capacidades, de conhecimentos, de 

experiência e de objetivos e depois usa-os para definir um futuro específico no 

qual o indivíduo possa ter sucesso. Essa pessoa é o seu foco. O líder vê as 

coisas de maneira diferente. Ele começa com a sua imagem do futuro. Só 

quando esta imagem estiver bem clara na sua cabeça é que ele dirige a sua 

atenção para persuadir os outros de que podem ter sucesso no futuro que ele 

prevê. A ideia de futuro fascina os líderes. Só se é líder se desejar a mudança, 
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o progresso. O futuro é o seu objetivo. Podemos desempenhar ambos os 

papéis, mas, se o fizer, têm de saber quando é que se deve mudar de direcção. 

Quando quiser ser gestor, comece pela pessoa. Quando quiser liderar, comece 

com o objetivo que tem previsto. O papel de um líder é completamente 

diferente do de um gestor. As responsabilidades de um e de outro são 

diferentes. As qualidades necessárias ao sucesso de cada um são diferentes. 

Por exemplo: Qual a diferença entre damas e xadrez? Nas damas todas as 

peças se movem da mesma maneira, ao passo que no xadrez todas as peças 

se movem de maneira diferente. Para ganhar um jogo de xadrez temos de 

saber como se move cada peça. Os gestores medíocres jogam às damas com 

o seu pessoal. Presumem (ou esperam) que os seus empregados se irão 

motivar pelas mesmas coisas, irão ser conduzidos pelo mesmo objetivo, irão 

desejar o mesmo tipo de relacionamento e irão aprender, do mesmo modo. A 

única coisa que todos os gestores sabem sobre uma grande gestão é 

“descubra o que é único em cada pessoa e invista nisso”. A única coisa que os 

grandes gestores sabem é a necessidade de descobrir o que é realmente único 

em cada pessoa e capitalizar essa qualidade única. Os grandes gestores 

servem de intermediários entre o indivíduo e a empresa, só desempenham 

bem a sua função quando a desempenham a um nível interpessoal. A 

responsabilidade principal de um grande gestor é descobrir uma maneira de 

utilizar o talento dos empregados e de o traduzir num melhor desempenho. Os 

grandes lideres têm de ter um papel diferente. A sua função é reunir pessoas 

com vista a um futuro melhor, e nesse sentido não são intermediários. São 

instigadores. Impelidos por uma compulsão para um futuro melhor, o seu 

desafio é fazer tudo ao seu alcance para conseguir unir as pessoas. Enquanto 

líder deve-se ser capaz de acreditar profunda e instintivamente que as coisas 

podem melhorar. Acreditar. Estas são as palavras de coragem de um líder. Um 

líder tem de ter um ego bem forte. A única coisa que todo o grande líder sabe 

que tem de fazer é “descobrir o que é universal e capitalizar isso”. Quatro 

regras para ser um bom gestor: seleccionar boas pessoas; definir expetativas 

claras; elogio e reconhecimento, e preocupação com a equipa. 
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Sarmento (2008), refere que na gestão a coragem física e mental são 

elementos fundamentais para o sucesso dos líderes, enquanto a arrogância, a 

ignorância, a falta de educação e civismo põem em causa qualquer estratégia 

de afirmação de uma ideia, modalidade ou grupo social.  

Se o talento principal dos grandes gestores é o instinto de preparar os 

outros para o sucesso, já os talentos de base de toda a grande liderança são o 

otimismo e o ego. A liderança exige a preexistência de certas qualidades inatas 

(Buckingham, 2005). Já para Teixeira (citado por Soares, Fernandes e Santos, 

2007, p. 53), a liderança é o processo de influenciar os outros de modo a 

conseguir que estes façam aquilo que o líder pretende: prosseguir e obter 

objetivos previamente definidos, obtendo um elevado desempenho tendo em 

conta os recursos disponíveis. Na opinião de Pires (2003), a liderança é a 

capacidade intrínseca de alguém ser capaz de influenciar, quer 

voluntariamente quer involuntariamente, quer directa quer indiretamente, a vida 

de terceiros. Ao exercício desta capacidade encontra-se associado o conceito 

de poder. Este pode ser exercido através da autoridade, do conhecimento, da 

confiança, da motivação e do acaso. É aquilo a que designamos por “estrela do 

poder para uma liderança eficaz”. A liderança pode ser exercida utilizando uma 

das variáveis ou uma combinação de duas, três, quatro ou todas. 

Araújo (2002), indica que o sucesso de qualquer liderança decorre acima 

de tudo de vários aspetos, tais como: clareza na definição dos objetivos a 

atingir, que, devendo ser possíveis de alcançar, necessitam de um elevado 

nível de exigência; colaboradores permanentemente enquadrados, apoiados 

por via de retornos constantes sobre o que fazem de bem e de mal e 

envolvidos como um todo na defesa dos objetivos e interesses comuns da 

equipa; envolvimento de tudo e de todos no processo de tomadas de decisão 

sobre o que respeita ao rendimento de cada indivíduo e da equipa enquanto 

coletivo. Liderar é influenciar comportamentos. A liderança requer capacidades 

necessárias para, relacionando-se com todos aqueles que consigo trabalham, 

conseguir condicionar gradualmente os seus comportamentos e atitudes. 

Disponibilizando-os para estarem ao serviço da equipa e não só dos seus 

interesses individuais. Desenvolvendo o mais e o melhor possível os canais de 
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comunicação com e entre todos os seus membros. Ajudando-os a melhorar as 

suas competências. Liderar requer uma enorme capacidade de ajustamento 

àquilo que a realidade exterior nos vai exigindo. Uma boa liderança não pode 

nem deve ser rígida, mas sim flexível e dinâmica, permitindo a quem tem de 

dirigir uma grande atitude de intervenção e uma permanente preocupação com 

as dificuldades evidenciadas por cada um dos membros da equipa quanto ao 

cumprimento das regras da vida coletiva previamente definidas. Importa não 

confundir liderança partilhada com ausência da liderança efetiva de alguém. 

Uma coisa é procurar envolver o mais possível todos aqueles que connosco 

trabalham, nas decisões a tomar, apelando à sua participação em tudo o que à 

vida coletiva diga respeito. Outra é permitir que o ato de liderar seja 

profundamente afetado por consultas e indecisões constantes que mais não 

representam que o receio visível de assumir a responsabilidade de, sempre 

que necessário, tomar a decisão exigida. Liderar pressupõe perceber a 

complexidade contida no facto de, em simultâneo, interagirem de modo 

complementar, respectivamente as variáveis pessoais de quem gere; as 

caraterísticas individuais de quem é gerido, suas capacidades e expetativas; o 

meio ambiente, social, política, empresa, etc. Entendida a liderança como a 

capacidade de influenciar o modo de atuar dos componentes de uma equipa de 

trabalho, tendo em vista alcançar um conjunto de objetivos bem determinados, 

é por demais evidente que quem dirige deve liderar com o objetivo de 

maximizar o seu grau de influência sobre o coletivo de trabalho. Deve pertencer 

a quem dirige equipas, reconhecer a importância de dar oportunidades para 

que todos os seus componentes se sintam envolvidos nas decisões a tomar, 

participando nelas sempre que possível. Quem dirige deve ser capaz de 

antecipar o mais possível todo o tipo de situações que se lhe vão deparar, 

tendo em vista preparar-se previamente para decidir o melhor possível. 

 
Para Sarmento (2004), líder que se preze de o ser, tem a noção precisa 

dos momentos em que tem de dar tudo para reforçar a coesão do grupo. Sabe 

intuitivamente, ou de forma já consciente e controlada, a melhor técnica para 

dentro de cada grupo e no seio deste, qual a ação mais eficaz para que cada 
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elemento seja capaz de fazer apelo à capacidade máxima de interação com os 

colegas e de identificação com os objetivos primordiais da organização. Para 

um líder, a capacidade de planear com clareza e eficácia as ações de forma a 

obter o resultado pretendido é uma mais valia que ele deverá cultivar, no 

sentido do seu desenvolvimento pessoal. Quanto mais um líder for capaz de 

antecipar uma dada situação e a sua solução para resolver tiver sucesso, 

melhor será o seu desempenho. Para além da qualidade da decisão, hoje o 

gestor de sucesso sabe que não pode menosprezar nenhum aspeto 

condicionante da atividade e, por vezes, a pressa, a inconsciência e o excesso 

de confiança são os piores e mais perigosos atributos que podem acompanhar 

um líder. Liderar seja o que for, exige o controlo de uma pluralidade de 

indicadores de personalidade que a vida se vai encarregando de fazer coincidir, 

ou não, num dado momento e situação. 

 

Sarmento (2004, p.35) menciona que:  
 
Percebi que a liderança de grupos não faz sentido senão na base da profunda 
confiança e amizade. Ser exigente em demasia e pouco compreensivo pode ser 
um factor de insucesso, porque cria anticorpos e mecanismos de auto proteção no 
grupo que muito provavelmente levarão a decisões muito difíceis de se 
resolverem no futuro. 
 

Todos nós de uma forma mais ou menos consciente, premeditada e ativa 

vamos tentando sempre evoluir na forma de estar no mundo e acima de tudo 

na imagem que os outros vão tendo de nós próprios. O desenvolvimento 

pessoal, mais do que qualquer outro, é feito de pequenas questões, mas a sua 

força e capacidade de influenciar o futuro são inquestionáveis Em alguns 

momentos da nossa vida o recolhimento e a solidão podem ser fatores 

importantes de desenvolvimento pessoal. Contudo, na gestão é necessário 

saber dosear estes momentos e a reflexão que a eles está normalmente 

associada, com a partilha com outras pessoas dos dilemas e dificuldades que o 

dia a dia e o enfrentar das mais diversas situações nos colocam. A reflexão 

facilita a sistematização da informação previamente recolhida, mas esta tem de 

ser reunida recorrendo-se a várias técnicas como o estudo, a experiência ou a 
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troca de opiniões com outras pessoas. Digamos que, à partida, todas estas 

formas têm as suas virtudes devendo um gestor não abdicar de nenhuma 

delas. O importante é ser capaz de, numa primeira fase, recolher o maior 

número de informações e numa segunda, ser capaz de criar com elas os mais 

diversificados e sistematizados sistemas de interação. Um gestor com reduzida 

capacidade de comunicação terá sempre maiores dificuldades, tanto na relação 

com os membros da sua organização como na recolha de dados sobre o 

funcionamento da mesma. Um bom comunicador saberá gerar fluxos de 

comunicação formal e informal de fácil circulação. Não há verdades absolutas. 

Logo também não existe a solução ideal, apenas modos diferentes de enfrentar 

e solucionar cada dificuldade. Quanto mais rico for o nosso reportório de 

possíveis soluções, mais consciente e sustentada será a solução encontrada, e 

esta ganhará, obviamente, uma maior plasticidade e capacidade de adaptação. 

É neste sentido que um líder procura insistentemente o apoio de equipas cada 

vez mais alargadas e com elementos com a maior diversificada formação 

possível para garantir a melhor abrangência na análise (Sarmento, 2004). 

 
Nos primeiros tempos fugia à confrontação com os outros centralizando em mim o 
maior número de tarefas, com receio que pudéssemos falhar. Já não procuro a 
chefia pela chefia, troco-a pela liderança partilhada, o que me permite controlar os 
grupos de trabalho através de técnicas menos formalizadas e mais sustentadas 
numa imagem de líder que divide tarefas e distribui responsabilidades, que 
coordena e não fiscaliza, que pretende resolver problemas e não criá-los. 
(Sarmento, 2004, p.77) 

 

É cada vez mais elevado o número de variáveis que o gestor tem de 

controlar. A realidade está a torna-se mais complexa e a mudança é constante 

e muito acelerada. Há conceitos que estão a ganhar importância estratégica: a 

flexibilidade do gestor, a capacidade de prever e de inovar, a antecipação à 

concorrência e a capacidade de reagir. Um gestor deve ter uma boa 

capacidade para formar equipas motivadas e possuir uma capacidade 

empreendedora inesgotável. Os portugueses estão habituados a viver num 

sistema em que não há responsabilização, abundam a falta de preocupação 

pela autoformação e a inveja pelo sucesso de outrem, é pouquíssima a 

capacidade para se correrem riscos e a resistência à mudança é assustadora. 
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O gestor não pode ter medo da mudança. Tem de assumir riscos. Tem de 

desenvolver um permanente clima favorável à inovação (citado por Piriquito, 

Araújo, 2002, pp. 4-6). 

Araújo (2002) refere ainda que, a quem lidera, cumpre ser competente e 

confiável, bem como ser capaz de descentralizar e apelar à participação e 

responsabilização dos seus colaboradores. O objetivo principal a atingir por um 

líder é o de, acima de tudo, ser capaz de melhorar a qualidade dos contributos 

dos que consigo colaboram, ajudando-os a serem mais competentes (ao nível 

técnico e comportamental), possuírem cada vez maior capacidade de decisão e 

criatividade, serem mais confiantes e empenhados. O “interruptor” capaz de 

accionar o empenho dos nossos colaboradores é, acima de tudo, o de sentirem 

a importância da sua participação e responsabilização e perceberem o 

significado daquilo a que se dedicam. Temos de respeitar, se queremos ser 

respeitados, temos de confiar, se queremos ser confiáveis. Quem lidera deve 

servir, acima de tudo, a equipa e os seus membros. Preocupar-se com eles, 

ajudá-los a melhorar as suas competências. Solicitar-lhes que mudem as suas 

atitudes e comportamentos ao serviço da equipa. O que verdadeiramente 

distingue os que alcançam o sucesso dos restantes são as atenções que 

dedicam e os cuidados que revelam sobre tudo o que ao comportamento 

humano diga respeito. Quem melhor consegue rentabilizar o potencial das 

pessoas por via do seu envolvimento e responsabilização perante os objetivos 

a alcançar e os interesses comuns a defender, conseguindo por essa via que 

cooperem e colaborem, maior e mais significativo é o êxito que alcançam.  

O ser humano necessita de motivações extrínsecas para se empenhar. 

Tratarmos todos por igual significa sermos injustos com aqueles cujas atitudes 

e comportamentos são desde a primeira hora mais positivos e merecedores do 

nosso reconhecimento. A preocupação principal é a de sermos justos em tudo 

o que fazemos, sem no entanto nos preocuparmos em demasia com a 

possibilidade de darmos iguais oportunidades a todos os elementos da equipa. 

Ao gestor resta-lhe ser competente naquilo que faz, honesto nas palavras, 

coerente nas ações que leva a cabo e preocupar-se por igual em ajudar todos 

os membros da sua equipa a melhorarem as suas competências individuais ao 
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serviço da equipa. Constitui um aspeto fundamental inerente a uma boa 

liderança que o gestor veja a sua autoridade reconhecida, mais que imposta. 

Aqueles com quem trabalha devem confiar na sua autoridade, sem que isso 

signifique aceitarem de modo passivo essa liderança. Confiança e respeito pela 

autoridade do gestor não é algo fácil de conseguir. Os membros de uma equipa 

não acreditam nem confiam instantaneamente no seu líder. Necessitam, antes 

de mais, de o ver conseguir ganhar essa confiança e esse respeito através das 

suas atitudes e comportamentos e das relações que vai estabelecendo com 

cada um deles. Falhar ou errar faz parte do processo. Sem os outros e o seu 

apoio, dificilmente alcançaremos o êxito que buscamos. Os objetivos devem 

ser realistas, alcançáveis e passíveis de ser assumidos por todos os membros 

da equipa. Um gestor deve conquistar a confiança dos que consigo trabalham, 

ao mesmo tempo que deve evitar ser previsível. Deve ser consciente, sem que 

isso signifique que os seus colaboradores saibam permanentemente como vai 

reagir. Quem lidera deve atender permanentemente aos pormenores. Observar 

e ouvir sempre com cuidado tudo e todos. Um gestor deve ser positivo, mesmo 

nas situações negativas. As falhas e os erros cometidos necessitam ser 

encarados como experiências das quais necessitamos saber retirar as devidas 

conclusões. Os erros e as falhas fazem parte de um processo de construção 

das equipas e de nós próprios e não é possível evitá-los (Araújo, 2002). 

 
2.2.1.1 Coaching 

 
Para Bou (2009), o coaching pode ser definido, em função de quem o 

pratica, ora como uma técnica ou uma ferramenta poderosa de mudança que 

permite orientar a pessoa em direcção ao êxito, ora como uma filosofia de vida 

que anseia por um mundo melhor. Deste modo, poderíamos definir o coaching 

como um processo sistemático de aprendizagem, centrado na situação 

presente e orientado para a mudança, onde se facultam recursos e ferramentas 

de trabalho específicos que permitem a melhoria do desempenho nas áreas 

que as pessoas procuram. O coaching necessita de um amplo espectro de 

competências que são: competências de aptidões - visão e sabedoria; 
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competências de personalidade - humanidade, curiosidade, flexibilidade, 

segurança em si próprio, paciência, consistência, coerência, convicção e pró-

atividade; competências relacionadas com a inteligência emocional e 

competências técnicas. 

O que se pretende de um Coach é que possua uma série de qualidades ou 

capacidades que lhe permitam desempenhar cabalmente a sua profissão, entre 

as quais destacamos: saber ouvir, oferecer disponibilidade, saber fazer o seu 

trabalho, ser competente, ter motivação, ter uma atitude mental positiva e uma 

metodologia precisa. As ferramentas internas do Coach são: 1) a calibração, 

que é a expressão máxima da observação, é a habilidade para captar as 

subtilezas da comunicação. A calibração é possível graças à observação 

objetiva da fisiologia e da linguagem não verbal das pessoas, para poder 

identificar as mensagens que emitem através dos canais de expressão; a 

escuta ativa, a finalidade de escutar consiste em compreender realmente o 

ponto de vista da outra pessoa, a sua interpretação da realidade, os seus 

pensamentos e as suas emoções, o que o preocupa e motiva, os seus medos e 

desejos; a comunicação, verbal e não verbal, rapport é a capacidade de se 

relacionar com os outros de tal modo que se crie um clima de confiança e 

entendimento. 2) A compenetração, que é” estar na mesma onda” e ter 

consciência mútua dos sentimentos do outro e o feedback é uma informação 

que se dá a outra pessoa relativamente à sua forma de fazer as coisas ou ao 

seu comportamento, e que tem por finalidade melhorar ou corrigir atitudes, 

capacidades, competências ou comportamentos. 3) A intuição, que é uma 

capacidade que processa continuamente toda a informação que armazenamos 

no nosso cérebro, tanto consciente como inconsciente, para melhorar o 

conhecimento de nós próprios e do nosso meio envolvente, permitindo-nos, 

desta forma, tomar melhores decisões acerca das nossas situações ou 

circunstâncias quotidianas.  

Bou (2009), refere ainda que as três bases em que assenta a estrutura 

fundamental do coaching são as crenças, os valores e os objetivos que toda a 

pessoa deseja alcançar. O coaching existe para que possamos atingir os 

objetivos que nos propusemos, mantendo-nos fieis aos valores que definiram 
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esses objetivos e que nos ajudaram a assumir crenças que nos permitam um 

funcionamento correto e verdadeiro, a par de questionar todas as outras que 

impedem o nosso desenvolvimento pessoal. Os objetivos são fonte de 

motivação humana, aquilo que a pessoa quer alcançar, o estado ou coisa que 

deseja. Os objetivos têm de apresentar as seguintes caraterísticas: serem 

positivos e atrativos, claros e específicos, realistas, quantificáveis e 

mensuráveis, alcançáveis por nós próprios, situados no tempo, orientados para 

o rendimento e não para o resultado, respeitadores, ecológicos, isto é, respeitar 

o equilíbrio interno de cada pessoa. As crenças são generalizações que 

fazemos acerca de nós próprios e da realidade que nos rodeia, que aceitamos 

como verdadeiras e acabam por governar a nossa forma de agir e de entender 

o mundo. Todos formamos uma ideia de nós próprios, dos outros e do mundo 

que nos rodeia, que se converte num princípio que rege os nossos 

pensamentos e ações. São basicamente, juízos e avaliações acerca de nós 

próprios, dos outros e do mundo em que vivemos, que aceitamos como 

verdadeiros sem os termos verificado previamente. Os valores são os 

princípios fundamentais, intrínsecos de cada pessoa. São aquilo a que damos 

grande importância e prioridade. São o centro da nossa existência. Por 

exemplo: o amor, a honestidade, a diversão, a saúde, o respeito, a segurança, 

a integridade e a amizade. Cada um de nós tem valores fundamentais que 

orientam a sua vida assumindo, depois, outros em função do contexto.  

 

2.2.2 Gestão de equipamentos 

 
As organizações podem possuir boas 
instalações e colaboradores, mas se não 
tiverem clientes que adquiram os seus 
produtos e serviços, não têm razão de 
existir. (Pires e Santos, citado por Soares, 
2007, p. 11) 

 

Constantino (1994), refere que por gestão dos equipamentos entende-se o 

conjunto de procedimentos que têm por objetivo a otimização social, desportiva 

ou económica dos mesmos.  
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A gestão dos equipamentos desportivos é em Portugal matéria a que se 

tem dado pouca importância, correspondendo, de resto, a uma situação de 

caráter global que afeta todo o setor das infra-estruturas desportivas. No setor 

público, designadamente na administração local, a situação é de verdadeira 

desorientação, ocorrendo situações que vão desde a privatização pura e 

simples da gestão dos equipamentos, normalmente a favor de clubes e 

associações desportivas, até à gestão direta com razoáveis níveis de eficácia 

desportiva, mas com índices de insucesso financeiro graves e a preverem a 

curto prazo a alienação desses equipamentos. Este panorama geral leva-nos a 

considerar que os problemas da gestão dos equipamentos desportivos 

raramente são equacionados em termos rigorosos. Não andaremos longe da 

verdade se reconhecermos que a maioria das vezes se começa a pensar na 

gestão do equipamento, nas suas diferentes variantes, escasso tempo antes do 

equipamento estar apto a funcionar. Ora, todo o modelo de gestão é, em muito, 

condicionado pela conceção do próprio equipamento, pelo que a partir da fase 

inicial do projeto os problemas da gestão têm de ser um elemento 

condicionador das decisões tomadas a nível das diferentes fases de 

elaboração dos equipamentos. 

Um equipamento desportivo privado tem naturalmente como objetivo a 

obtenção de lucros. Pelo que a natureza da oferta e o preço de aquisição do 

serviço, têm de levar em consideração o custo de amortização do investimento 

e o custo de utilização do equipamento. Num equipamento público, o 

investimento não coloca problemas de retorno no plano financeiro, já que se 

assume como um custo social mas tem exigências no plano dos custos de 

utilização, os quais resultam de todo o conjunto de serviços que são 

indispensáveis ao seu funcionamento, à sua manutenção e ao enquadramento 

de atividades a realizar no equipamento. O espaço deixou de ser 

exclusivamente um espaço para a prática do desporto para ser um local de 

convivialidade, de sociabilidade, de comunicação. Os utilizadores são cada vez 

mais exigentes, o que para além dos imperativos de base de um equipamento 

desportivo como a higiene e a segurança, existe um conjunto de outros 

requisitos de atratividade e conforto que requerem uma elevação do padrão de 
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qualidade de serviço e uma gestão modernos. Nos equipamentos públicos 

municipais é decisivo otimizar os investimentos feitos. É necessário atender 

aos custos de funcionamento e adotar as medidas de maior eficácia 

económica, social e desportiva (Constantino, 1999). 

 

O primeiro ato da “gestão” de um equipamento desportivo reside na 

abordagem do programa que irá ser objeto de referência ao próprio projeto. É 

erro grave da metodologia, com custos nalguns casos irreparáveis, avaliar 

qualquer modalidade de gestão após decisões tomadas no âmbito da conceção 

do equipamento desportivo. Não é apenas por razões económicas que a 

gestão tem de ser equacionada. Sendo legítimo balizar a conceção do 

equipamento na procura do equilíbrio da relação custos/benefícios e receitas 

de exploração/despesas de exploração, designadamente nos equipamentos 

desportivos públicos onde se não deverá colocar a questão da recuperação 

financeira dos investimentos de capital realizados, são também os usufrutos 

sociais que estão em causa, já que a conceção final dos equipamentos 

passando pelos indicadores de oportunidade e necessidades sociais, passa 

também por parâmetros de acessibilidade, qualidade, conforto, funcionalidade 

e segurança. 

A gestão de um equipamento desportivo é um processo multifatorial que 

envolve a intervenção na gestão orçamental, isto é, a gestão de um 

equipamento desportivo supõe a aplicação de um plano orçamental, construído 

a partir de uma determinada previsão de receitas e despesas. A previsão de 

receitas resulta da oferta de serviços e atividades oferecidas de modo a obter o 

máximo rendimento do equipamento (rendimento social e desportivo). A 

previsão de despesas resulta da avaliação dos custos de conservação e 

manutenção da instalação, dos custos com a afetação de pessoal e a eventual 

afetação de verbas para “marketing” das atividades oferecidas; a gestão 

financeira, a qual tem dois objetivos essenciais: assegurar que a instalação 

disponha de fundos disponíveis necessários para o seu equipamento e 

manutenção correntes e controlar a rentabilidade das operações em que são 

aplicados esses fundos; a gestão comercial a qual supõe a aceitação de que se 
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tem um “produto” para oferecer e de que há um “mercado” que procura esse 

tipo de produto. Em termos desportivos, há que conhecer as necessidades e 

aspirações da prática desportiva das populações a que se destina o 

equipamento de modo a adequar a oferta à procura – real ou potencial – 

existente. É no âmbito da gestão comercial que se define a política de preços, 

das atividades, do uso das instalações, e de serviços específicos das 

instalações; a gestão do pessoal, no âmbito da gestão de recursos humanos 

cabe avaliar as necessidades da afetação do número de unidades e do perfil 

de funções de cada uma delas. A obtenção de elevados níveis de 

produtividade é indispensável, sendo necessário equilibrá-lo através de 

adequadas soluções no âmbito da previsão e gestão de recursos humanos, 

dado que o fator “pessoal” é o que mais pesa na constituição do padrão das 

“despesas fixas”. Por isso, são sempre aconselháveis modelos de ajuste 

contratual que tenham como princípio orientador a jornada contínua de 

trabalho, uma clara separação entre as necessidades de pessoal entre horas 

e/ou dias normais e horas e/ou dias de ponta e um perfil de funções que tenha 

como principio básico a polivalência de tarefas; a gestão do material que supõe 

o controlo do material (inventário), a aquisição ou reposição do material, a 

utilização do material (regras de utilização) e a sua manutenção e por último a  

gestão das atividades e/ou serviços, que supõe uma adequada programação e 

distribuição horária do diferente uso das instalações. Será elaborado o mapa 

de uso das instalações e o programa anual de atividades, e ainda descriminam-

se os “tempos de utilização” a ceder e os critérios de utilização das instalações.  

A gestão de um equipamento desportivo é um aspeto decisivo na 

otimização das diferentes estruturas desportivas. A gestão impõe o domínio de 

conhecimentos e de técnicas que permitam encontrar adequados meios de 

sucesso económico, social ou desportivo na utilização dos equipamentos. 

As autarquias, que felizmente já têm atualmente a seu favor um 

significativo número de construções de equipamentos desportivos, deverão 

tomar em especial atenção tal facto, de modo a que sejam racionalizados os 

investimentos realizados, os equipamentos sejam dimensionados à escala das 
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respectivas necessidades locais, e não constituam um sorvedor de despesas 

correntes nos respetivos orçamentos camarários (Constantino, 1994). 

As organizações devem satisfazer as expetativas do mercado, procurando 

oferecer a qualidade desejada pelos seus clientes, sendo que a qualidade que 

conta é aquela que é percebida pelo cliente (Gronroos citado por Soares, 

Fernandes e Santos, 2007, p. 11).  

 

De acordo com os Serviços de Desporto da Câmara Municipal de Oeiras 

(1993), a oferta de atividades e serviços desportivos obtidos através de um 

equipamento desportivo, deve pautar-se por critérios de qualidade. Sublinhar 

este aspeto, da qualidade, numa área como o desporto onde prolifera a 

“ideologia dos baixos custos”, pode parecer como uma provocação. De todo o 

modo, não aceitamos que qualquer serviço desportivo, público ou privado, não 

paute a sua gestão por critérios de qualidade. Por tudo isto se torna importante 

um trabalho interdisciplinar entre o técnico legalmente estabelecido como 

responsável pela construção do equipamento (arquitecto ou engenheiro) e o 

técnico de educação física/desporto a quem irá competir a direção das 

atividades. Por outro lado, a racionalização dos métodos de gestão tem 

condicionantes próprias relativas à natureza do próprio equipamento 

desportivo, mas tem também condicionantes gerais: a funcionalidade – máximo 

aproveitamento de espaços úteis e diferentes opções desportivas; a 

atractabilidade – na forma, no aspeto interior e exterior, nas opções cromáticas, 

no seu enquadramento urbanístico e a diversidade cultural – integrando outras 

instalações para atividades culturais e múltiplos “espaços sociais de estar” e de 

lazer passivo e ativo. Referem ainda que a gestão de um equipamento 

desportivo envolve a intervenção nos seguintes seis planos: 1) Gestão 

orçamental - supõe a aplicação de um plano orçamental, construído a partir de 

uma determinada previsão de receitas e despesas; a previsão de receitas, 

resulta da oferta de serviços e atividades oferecidas de modo a obter o máximo 

rendimento do equipamento e a previsão de despesas, resulta da avaliação 

dos custos de conservação e manutenção da instalação, dos custos com a 

afetação do pessoal e com a eventual afetação de verbas para “marketing” das 
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atividades oferecidas; 2) Gestão financeira - tem dois objetivos essenciais: por 

um lado, assegurar que a instalação disponha de fundos disponíveis 

necessários para o seu equipamento e manutenção correntes; por outro lado, 

controlar a rentabilização das operações em que são aplicados esses fundos; 

3) Gestão comercial - supõe a aceitação de que se tem um “produto” para 

oferecer e de que há um “mercado” que procura esse tipo de produto; 4) 

Gestão do pessoal - avaliar as necessidades de afetação do número de 

unidades e do perfil de funções de cada uma delas; 5) Gestão do material 

desportivo - adequados níveis de “stock” de materiais de tipo desportivo e 

outros, de modo a satisfazer os níveis de procura dos serviços. Esta gestão 

supõe o controlo do material (inventário); aquisição ou reposição de material; a 

utilização do material (regras) e manutenção do material; 6) Gestão das 

atividades e/ou serviços - rentabilização social e desportiva do equipamento e 

dos diferentes serviços a prestar. 

 

Sarmento e Carvalho (2014, pp. 443-444), indicam que na gestão de uma 

instalação desportiva, o gestor depara-se com algumas atividades que deverá 

desenvolver, no sentido de maximizar as potencialidades do espaço e dos 

materiais, ao menor custo possível, tais como a segurança, os primeiros 

socorros, a limpeza e respetivos recursos humanos, o acesso e acessibilidade. 

A gestão de material desportivo corresponde a um conjunto de operações que 

se inicia com a seleção das caraterísticas dos materiais a adquirir, passando 

pela sua aquisição, utilização, armazenamento e manutenção. Na selecção 

deve-se detetar as necessidades, da instalação ou da atividade e garantir a sua 

qualidade. Na aquisição a opção é feita em função das condicionantes 

técnicas, económicas e facilidade de manutenção. Na utilização pretende-se a 

rentabilização do investimento. É essencial que todas as instalações possuam 

um conjunto de artigos de reserva, os quais podem ser utilizados rapidamente 

e devem estar devidamente inventariados.  
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2.2.3 Sistemas integrados na gestão do desporto 

 
A qualidade total do desporto deve ser 
entendida como um esforço continuado de 
melhoria feito por todos os elementos de 
uma organização desportiva, no sentido de 
compreender, responder e superar as 
expectativas dos praticantes desportivos, 
utentes ou clientes. (Soares citado por 
Soares, 2012, pp.275- 276) 

 

Um sistema integrado é um sistema global de uma organização, que inclui 

uma estrutura organizacional; atividades de planeamento; definição de 

responsabilidades; práticas e procedimentos; processos e recursos, para 

desenvolver, implementar, alcançar, rever e manter o manual da qualidade, a 

política ambiental e a política da SST, definidos pela organização. O 

pressuposto é a melhoria contínua do desempenho das organizações 

desportivas. 

A implementação de um sistema integrado de gestão é um desafio às 

organizações desportivas uma vez que considera a satisfação dos clientes 

(qualidade). A adoção de um sistema integrado de gestão da qualidade 

apresenta-se como uma decisão estratégica que afeta as organizações 

desportivas como um todo, conducente a obter uma maximização dos 

benefícios de todas as partes interessadas: praticantes, clientes, 

colaboradores, fornecedores e a sociedade em geral. O seu desenvolvimento e 

manutenção integrados (ISO 9001-qualidade; ISO 14001-ambiente e o HSAS 

18001/NP4397-segurança e saúde no trabalho) tornaram-se mais simples, 

eficientes e eficazes devido à melhor racionalização de recursos, a uma maior 

consciencialização e responsabilização e a uma estratégia de gestão com 

missão, visão e política com perspetiva única de melhoria continua e global do 

desempenho das organizações desportivas (Soares, 2012, p. 274). 

Abordando de forma concreta, a norma ISO 9001:2008 contêm quatro 

requisitos essenciais, que são a responsabilidade da direção, a gestão de 

recursos, a realização do produto (ou serviço) e a medição, análise e melhoria. 
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Algumas das vantagens da implementação do sistema de gestão da qualidade 

através da ISO 9001:2008 passam pelos seguintes argumentos: o foco é nos 

praticantes ou nos clientes/utentes; os processos de organização estão 

implementados e sujeitos a um processo de melhoria continua; a medição do 

desempenho é uma prática regular e integra os resultados na organização, o 

que contribui para a posterior melhoria da prestação dos serviços; constitui um 

sistema documentado que serve as necessidades da organização. 

De referir alguns princípios da gestão da qualidade que podem auxiliar os 

gestores do desporto: a focalização no praticante – o desenvolvimento do 

desporto depende do praticante, pelo que este deve ser o primeiro a satisfazer; 

a liderança – os líderes responsáveis por uma instalação desportiva devem 

estabelecer uma unidade na direção que a instalação segue para que todos se 

sintam envolvidos nos objetivos estabelecidos. Os líderes devem definir de 

forma clara a visão do futuro, a missão, os objetivos e metas; o envolvimento 

das pessoas, estas são a essência das organizações desportivas. Cada um 

deve compreender a importância da sua colaboração; a abordagem por 

processos – definição clara de competências e responsabilidades; a melhoria 

continua – dar aos colaboradores formação e ferramentas orientadas para a 

melhoria; as tomadas de decisões baseadas em factos – assegurar que a 

informação que temos é suficiente e por último as relações mutuamente 

benéficas com fornecedores – seriedade e confiança (Soares, 2012, pp. 279-

281). 

 

A EFQM (European Foudation for Quality Management) preconiza, no seu 

modelo da excelência, que o sucesso de uma organização depende da forma 

como utiliza os seus meios (liderança, pessoas, estratégia, parceiros e 

recursos) para organizar os seus processos, produzir os seus serviços para 

atingir resultados a diversos níveis (nas pessoas, nos clientes, na sociedade e 

os resultados chave do desempenho). 
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2.3 Instalações e equipamentos desportivos 

 
De norte a sul do país, nas regiões 
autónomas, a marca da nossa 
contemporaneidade desportiva está 
patente nos sinais da paisagem urbana e 
mesmo rural. O pavilhão desportivo, a 
piscina, o polidesportivo, o campo de 
futebol, são visíveis não apenas nas 
cidades ou na periferia das mesmas. 
(Constantino, 1999, p. 19) 

 

Segundo Almeida (2012, p. 65), o espaço físico é um elemento, primário e 

transversal, em qualquer orientação ou estratégia política de desenvolvimento 

desportivo local. A programação da atividade desportiva carece de um local 

para a sua concretização. As instalações desportivas constituem a estrutura de 

suporte à procura e à oferta de serviços e atividades de desporto, recreio ou 

lazer. O desporto municipal abriu via a uma política centralizada no cidadão, e 

não apenas no atleta, vocacionada em garantir condições para uma atividade 

desportiva regular de todos os munícipes particularmente dos segmentos mais 

desfavorecidos, através de um serviço público dotado das condições 

necessárias para o efeito. Dentro das prioridades iniciais de financiamento, a 

construção de infra-estruturas desportivas constituiu uma marca incontornável 

da intervenção do poder local na correção das carências de espaços 

adequados à generalização da prática desportiva regular, sendo desde logo 

reconhecido às autarquias locais um papel cimeiro nesta vertente na lei de 

bases do sistema desportivo – Lei n.º 1/90 de 13 janeiro. Satisfazer as 

necessidades das populações e promover a qualidade de vida no concelho 

constitui a missão primordial do município. Um dos pilares de estruturação de 

um serviço desportivo radica na sua rede de instalações desportivas e na 

capacidade que esta tem de responder às necessidades básicas dos cidadãos. 

O desporto reproduz, difunde, preserva e transmite, como qualquer outro 

fenómeno social e cultural, os seus valores. 

Os espaços para a prática do desporto são uma questão nuclear na 

intervenção das autarquias em matéria de desenvolvimento desportivo local. A 
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rede de infra-estruturas e equipamentos desportivos, indispensável ao 

desportivo local, deverá ser articulada com as necessidades resultantes desse 

desenvolvimento. As características, tipologias e distribuição geográfica dos 

espaços para o desporto deverão obedecer a uma adequada articulação com 

os demais fatores de desenvolvimento desportivo local. A programação dos 

equipamentos deverá atender à crescente segmentação de prática desportiva, 

traduzida em diferentes expressões e práticas do desporto. Uma autarquia 

deve preocupar-se também em equilibrar a oferta de espaços para a prática do 

desporto entre o que são as necessidades de atividade motora da maioria dos 

praticantes com as necessidades e interesses particulares de aperfeiçoamento 

da minoria de praticantes de alto nível (Constantino, 1999). 

 O problema dos equipamentos para a prática do desporto é um elemento 

central de qualquer política de desenvolvimento desportivo. Sem equipamento 

não pode haver desenvolvimento (Ferreira e Nery, 1996). 

O principal papel a desempenhar pelas autarquias no desporto deve ter a 

ver com uma atividade de coordenação e interligação entre os diferentes níveis 

de intervenção e a disponibilização de recursos (materiais, humanos e 

financeiros), que permitam o normal funcionamento das mais diversas 

instituições de caráter desportivo de base de cada concelho (clubes e 

associações). Nesse sentido, uma política de implantação de instalações 

desportivas tem, acima de tudo, de ir ao encontro dos anseios das populações, 

ou das práticas desportivas de reconhecido valor na formação dos jovens e na 

recreação e tempos livres da generalidade dos grupos sociais (Sarmento e 

Carvalho, 2014, p. 429). 

 

As estruturas desportivas sendo, quase sempre, iniciativa das autarquias, 

procuram dar às suas populações, as mesmas oportunidades das grandes 

cidades do litoral. Mas o seu papel não se esgota na construção de 

equipamentos, pois a concretização de ações que promovam o desporto, nas 

suas diversas vertentes e na adequação das estruturas organizativas, 

susceptíveis de produzirem modelos de gestão eficientes e eficazes, na 
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resposta aos desafios que se colocam no processo de desenvolvimento local, 

também se reveste de uma aposta imprescindível. 

A União Europeia define que deverão existir 4m2 de 

equipamentos/instalações desportivas por habitante, mas em Portugal, poucos 

locais cumprem esses valores e muitos estão longe deles. O panorama 

desportivo no nosso país entrou numa fase algo dúbia no que diz respeito à 

localização dos equipamentos, dos espaços e das instalações desportivas 

existentes. Por um lado, hoje existem mais instalações e espaços desportivos 

do que há dez anos, por outro, a sua distribuição geográfica mantém a 

utilização de alguns critérios menos abonatórios para as populações e para as 

modalidades a que são destinadas, por exemplo: instalações em locais sem 

acessibilidade ou demolição de instalações multidisciplinares para a construção 

de instalações para uma modalidade. 

Devido ao baixo índice de participação desportivo e ao facto do hábito da 

prática desportiva estar pouco enraizada, compreende-se assim, embora não 

se deva aceitar, que os espaços em diversas zonas do país apresentam graves 

falhas de utilização e de rentabilização, quer na prática desportiva quer ao nível 

do equilíbrio de despesas/receitas. Existirão inúmeras outras razões, ou por 

serem zonas com pouca população e escalões etários que não se adequam à 

principal oferta da instalação, ou porque as instalações e os equipamentos não 

se encontram nas melhores condições, ou por serem já algo antiquados e 

pouco atrativos, mas a verdade é que nos grandes centros habitacionais e 

populacionais existem variadíssimas instalações que também sofrem dos 

mesmos problemas. Existem alguns casos diferentes, sendo um dos principais, 

o relacionamento com um mercado mais competitivo, com diferentes tipos de 

oferta de instalações e espaços desportivos (estádios, piscinas, 

polidesportivos, ginásios, etc) nos quais o utente tem um maior leque de 

escolha de atividades e uma maior flexibilidade de horários. Os utentes 

deverão ser considerados recursos escassos e por essa razão, tanto os 

diferentes planeamentos de construção de equipamentos como o modo de 

oferta de programas e de atividades terão forçosamente de adotar uma atitude 

estratégica diferente, apostando em novas formas de exploração, de gestão e 
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de rentabilização, de modo a dar sentido à existência da própria instalação. 

Tendo em mente o papel social das autarquias e de outras instalações 

públicas, terá de ser incutida cada vez mais a filosofia de não gastar por gastar 

de modo a obter o maior equilíbrio possível entre as receitas e as despesas. Na 

gestão de uma instalação ou espaço desportivo existe a necessidade de 

analisar vários fatores e os recursos existentes. Com o objetivo de aperfeiçoar 

a gestão, rentabilizando-a cada vez mais, as entidades e os responsáveis pelas 

instalações utilizam com maior frequência os instrumentos que lhe são 

disponibilizados, entre eles, novas orientações, estratégias e formas de gestão 

(Lança, 2007). 

 

Para Constantino (1994), são três os fatores que evidenciam a qualidade 

do serviço de uma instalação desportiva: o pessoal, seja os dos serviços de 

apoio, seja os técnicos, os quais devem pautar a sua atividade por elevados 

padrões de profissionalismo, de capacidade de atendimento e de 

disponibilidade funcional; a construção da instalação (atratibilidade das formas 

e das cores, funcionalidade dos vestiários, iluminação adequada, bons níveis 

de conforto) e a manutenção e conservação da instalação (limpeza, higiene, 

ordem no material e equipamento). Também a racionalização dos métodos de 

gestão tem condicionantes próprias relativas à natureza do próprio 

equipamento desportivo, mas tem também condicionantes gerais 

independentes dessa natureza: funcionalidade (máximo aproveitamento de 

espaços úteis e diferentes opções desportivas); atratabilidade (na forma, no 

aspeto interior e exterior, nas opções cromáticas, no seu enquadramento 

urbanístico); diversidade cultural (integrando outras instalações para atividades 

culturais e múltiplos “espaços sociais de estar” e de lazer passivo e ativo). 

 

Um aspeto fundamental em qualquer instalação refere-se ao 

armazenamento de material desportivo, este é um dos fatores principais na sua 

manutenção e gestão. Quanto melhor armazenado estiver o material, assim se 

poderá controlar, utilizar e manter durante mais tempo em bom estado de 

conservação. Durante muitos anos, os locais de armazenamento de material 
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equivaliam às zonas menos qualificadas das instalações. O objetivo era o 

aproveitamento dos espaços e não a sua adequação a uma finalidade. 

(Sarmento e Carvalho, 2014, p. 449). 

 
2.4 Recursos humanos 

 
As pessoas e o modo de as gerir são as 
mais importantes fontes de sucesso das 
organizações. (Bilhim, 2002, p. 31) 

 

Atualmente, os recursos humanos constituem o recurso estratégico das 

organizações, dada a sua criatividade, inovação e potencial, caraterísticas que 

assinalam a diferença em face de outros recursos organizacionais. Estas 

caraterísticas colocam os recursos humanos como um ativo organizacional que 

como tal necessita de ser valorizado através de investimento em formação. Se 

o fator humano é o recurso estratégico e o elemento diferenciador 

relativamente à concorrência, a questão da motivação das pessoas, 

transforma-se na pedra angular de toda a construção de uma nova gestão de 

recursos humanos. As pessoas para além de atitudes, caraterísticas pessoais, 

conhecimentos e experiências, possuem um conjunto de competências 

pessoais que são conhecidas como habilidades e capacidades. Estes são os 

atributos que são, normalmente, os melhores indicadores do sucesso de um 

indivíduo, uma vez que eles têm tendência para estar diretamente ligados às 

funções chave e às tarefas centrais que caraterizam um determinado trabalho.  

A chave para o desenvolvimento dessas habilidades é dar aos indivíduos o 

treino e apoio que os encoraje a aplicar os seus talentos naturais e experiência 

acumulada aos desafios específicos da sua função (o gestor é um treinador). O 

papel do líder é criar e apoiar uma equipa de entusiastas. Deve lutar junto do 

resto da organização para conseguir espaço, informação e recursos materiais 

para que a equipa possa desenvolver o seu trabalho. Mesmo que a idea inicial 

fosse sua, o líder deve repartir o mérito. As pessoas precisam de saber que 

são reconhecidas (Bilhim, 2002). 
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Já Buckingham (2005), refere que os grandes lideres mobilizam as 

pessoas para um futuro melhor. O que define um líder é a sua preocupação 

com o futuro.  

 

Os líderes tomam decisões. Segundo Bilhim (2002), não é fácil o consenso 

sobre o que é uma boa decisão. Para uns, é uma escolha feita por 

unanimidade. Para outros, é uma escolha que não provoca reações 

desfavoráveis aos que são afetados por ela. Para outros, ainda, é a escolha 

que oferece as melhores garantias de cumprimento do objetivo. Não existe 

acordo geral e universal sobre o que é uma boa decisão, ou mesmo, sobre a 

melhor abordagem na tomada de decisão. Podemos definir a tomada de 

decisão como o momento da escolha de uma entre diversas alternativas, 

momento esse que se integra num processo que compreende diversas etapas. 

Esse momento em que o decisor seleciona o curso de ação é o que lhe parece 

mais adequado para atingir os objetivos previamente fixados. A tomada de 

decisão é um processo genérico, por ter lugar em toda a atividade organizada, 

é dinâmico, porque ocorre em todos os níveis da hierarquia e tipos de 

organização. A decisão é um meio para atingir um fim e não um fim em si 

mesmo. Rosabeth Kanter (citada por Bilhim, 2002, p. 88) refere que a tomada 

de decisão constitui parte integrante da gestão de qualquer empresa. A 

competência nesta área diferencia os gestores quanto à sua eficácia. A 

importância da decisão, no contexto organizacional, deriva do facto de ela 

afetar as funções do gestor nas organizações formais públicas. A boa ou má 

gestão encontra-se ligada à boa ou má tomada de decisão. 

 

 Os recursos humanos são cada vez mais um fator essencial da gestão das 

organizações, são o elemento estratégico e de primeira ordem para as 

organizações prestadoras de serviços como as de gestão do desporto. 

Considerada como um elemento chave das organizações, a gestão de recursos 

humanos deve pautar por oferecer um bom serviço aos seus clientes, 

respondendo às suas expetativas. A gestão do desporto depende 

fundamentalmente das pessoas. Não é suficiente ter umas instalações 
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adequadas, bem distribuídas, acessíveis, limpas … o cliente não dissocia os 

diferentes elementos do serviço, valoriza a totalidade e se a rececionista, por 

exemplo, dá uma informação incorrecta, a sua valorização do serviço será 

negativa (Ologaray, 2000). 

Segundo Bilhim (2007), para que as equipas de trabalho funcionem bem, 

são necessárias duas condições, a missão que assegura a animação das 

equipas e permite que se exerça a liderança. A clareza da missão, tanto para a 

organização, no seu todo, como para os elementos que a compõem, é uma 

condição crítica de sucesso numa organização em rede e as competências 

corporizadas em cada pessoa serão a base para a criação de grupos de 

trabalho. Assim, dar-se-á menor atenção às funções do que às competências 

individuais. Os indivíduos portadores de certas competências e idiossincrasias 

constituem os elementos base do grupo de trabalho O objetivo último da 

planificação de recursos humanos é a previsão das necessidades de pessoas 

(qualificações e competências), para que no curto, médio e longo prazo a 

organização atinja os seus objetivos. Partindo do princípio de que a 

planificação tem por fim concretizar quantitativamente e qualitativamente o 

número de trabalhadores que a organização vai precisar, temos que 

reconhecer que há um número de fatores que afetam profundamente o futuro 

da organização e que, por serem incertos, mutáveis e complexos, são de difícil 

quantificação. Fazer previsões é fundamental para a tomada de decisões nas 

organizações e, em particular, na gestão de recursos humanos. A coesão entre 

os membros é um fator muito importante das equipas de trabalho. A coesão 

pode ajudar a melhorar a eficácia. A coesão torna a vida na organização mais 

agradável, o clima organizacional mais sereno, com menor tensão e a 

cooperação entre todos mais eficaz. Todavia, a relação entre coesão e 

produtividade é fraca. A coesão apenas reduz as diferenças, isto é, a variação 

de produtividade entre os membros de um grupo ou equipa de trabalho, mas 

não aumenta necessariamente a produtividade global do grupo. A comunicação 

é a chave para o estabelecimento de boas relações de trabalho. Grande parte 

dos problemas que surgem entre a gestão e os trabalhadores, individual ou 

coletivamente representados, tem a ver com deficientes formas de 
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comunicação. A comunicação não pode ser nem de mais, nem de menos. O 

excesso e a escassez causam perturbações graves nas relações de trabalho e, 

consequentemente, na produtividade do trabalho. 

 

A vida das pessoas dentro das organizações tem de ser entendida para 

além da burocracia, na medida em que elas, cada vez menos aceitam ser 

reduzidas a simples peças de uma máquina. A gestão numa perspetiva 

desenvolvimentista tem como um dos principais objetivos, equilibrar as 

necessidades humanas com as da própria organização, tendo em vista a 

preservação do futuro (Pires, 2003). 

Soares, Fernandes e Santos (2007), referem que tão ou mais importante 

do que definir os objetivos de uma organização, é a sua comunicação às 

pessoas, uma vez que são estas que poderão ajudar a atingi-los. Uma vez 

traçado o rumo futuro a partir de um enfoque centrado nos grupos de interesse 

e depois de identificados os processos chave e os fatores críticos de sucesso, 

o passo seguinte é assegurar que todas as pessoas da organização entendam 

qual a direção em que vai avançar a organização, que razões levaram a adotá-

la e qual será o papel que cada um deles desempenhará no futuro. A 

organização desportiva deve refletir sobre a forma como seleciona e recruta as 

suas pessoas, em que grau as pessoas que recruta são aquelas que vão 

colmatar as suas necessidades. Deve também analisar em que medida 

proporciona às suas pessoas hipóteses de formação e desenvolvimento 

pessoal no decurso da realização das suas funções. As pessoas são o ativo 

mais importante de uma organização. Estão implicadas em todos os seus 

aspetos. São um recurso fundamental que permite à organização satisfazer os 

seus clientes e alcançar os resultados que se propôs atingir.  

Uma organização é tanto mais eficaz quanto estabelece com os seus 

parceiros relações que beneficiam ambos, com base na confiança, no 

conhecimento e na integração (EFQM citado por Soares, 2007, p. 89). 

Daft (citado por Arraya, 2014, p. 142) refere que as pessoas trabalham em 

conjunto para alcançarem objetivos. O espírito de grupo e de solidariedade, 
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que deverá estar presente no trabalho em conjunto, torna a obtenção de 

objetivos mais fáceis.  

 

Segundo Covell, Walker, Siciliano e Hess (2003, citados por Arraya, 2014, 

p. 143), a gestão refere-se à coordenação de recursos humanos, materiais, 

tecnologia e aos recursos financeiros necessários para a organização alcançar 

os seus objetivos. Assim a gestão reúne os recursos, as pessoas, o dinheiro, o 

equipamento e os trabalhadores mais produtivos que garantam o trabalho. Por 

outro lado a gestão projeta as tarefas, organiza o trabalho e garante as 

habilidades e a coordenação necessárias para o tipo de esforço de cooperação 

que é a essência da organização desportiva. A manipulação da complexidade 

organizativa não deve ocorrer por acaso, mas sim, através de uma estrutura 

consciente dos sistemas inerentes à atividade, tais como o planeamento 

estratégico, desenvolvimento de recursos humanos, marketing, 

aperfeiçoamento de serviços de produtos e gestão financeira. Assim, a 

principal função da organização desportiva é dividir em grupos de tarefas mais 

pequenas os mecanismos utilizados para coordenar e controlar essas tarefas, 

de forma a assegurar que os objetivos definidos sejam alcançados. 

 

Para Araújo (2002), uma equipa vale pelo seu todo. Cada componente da 

equipa deve assumir as suas responsabilidades, não só a nível individual 

como, muito em especial, para com a equipa. O clima de trabalho ideal é 

aquele onde cada um dos membros da equipa assume as responsabilidades 

próprias e não se esquece de ajudar os outros. Sem colaboradores com talento 

e sem uma equipa onde todos se empenhem coletivamente na conquista dos 

objetivos a que se propõem, não haverá sucesso possível. Refere ainda que as 

cinco caraterísticas do trabalho em equipa são: 1) a comunicação pois no ato 

de liderar não há qualidade mais importante que a comunicação. Para isso é 

fundamental falar a verdade e se para falar a verdade no momento próprio tiver 

de haver confrontação, assim seja; 2) a confrontação, quando necessária, 

constitui um meio decisivo para o estabelecimento do necessário clima de 

confiança e respeito mútuos; 3) a confiança, a honestidade e a coerência; 4) a 
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competência, ninguém confia em incompetentes. Um líder competente terá 

muito mais hipóteses de estabelecer relações de confiança com aqueles com 

quem colabora; 5) a responsabilidade coletiva, onde todos ganham e todos 

perdem, onde existe preocupação com os outros, orgulho e fazer o melhor 

possível. Não é fácil trabalhar em equipa. A dificuldade em desenvolver com 

sucesso o trabalho de equipa reside no modo como o respetivo líder conseguir 

compatibilizar questões muito complexas.  
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3. Experiência profissional 
 

Inicialmente pensei em retratar o tema dos recursos humanos e a gestão 

dos mesmos, mas à medida que fui pesquisando e analisando a bibliografia 

entendi que deveria fazer uma reflexão sobre o trabalho que tenho 

desenvolvido no campo da gestão de instalações, em termos mais gerais. 

A bibliografia é vasta e facilmente comecei a dispersar do tema principal, 

essa foi uma das dificuldades que senti. A leitura relativa à gestão desportiva 

demonstrou ser tão abrangente que a dúvida surge “qual o tema a abordar?” e 

então entendi que o melhor seria analisar se os métodos que tenho utilizado na 

gestão são os melhores, onde posso melhorar, onde devo mudar, o que está 

menos bem, como agir face aos novos conhecimentos, etc. E nada melhor que 

refletir sobre o que já está feito, para poder ser mais eficiente e mais eficaz e, 

em resultado caminhar para a melhoria. 

Neste capítulo pretendo descrever as tarefas que desenvolvi ao longo 

destes 6 anos, desde a minha entrada nesta grande instituição que é a Câmara 

Municipal de Loulé. Algumas tarefas são mais relevantes e com alguma 

visibilidade e outras tarefas são menos relevantes e com menos visibilidade 

mas nem por isso menos importantes para o bom funcionamento das 

instalações desportivas.  

Irei dividir este capítulo em duas partes, a primeira, referente ao Complexo 

Desportivo de Quarteira e ao trabalho desenvolvido durante 4 anos (dezembro 

de 2008 a janeiro de 2013) e a segunda parte, relativa às funções 

desenvolvidas na Divisão de Desporto, enquanto coordenadora das instalações 

desportivas do Concelho durante 2 anos (fevereiro de 2013 a janeiro de 2015).  

Como já referido, presentemente exerço funções no Complexo Desportivo 

de Parque Municipal de Loulé desde Fevereiro de 2015, sendo por esta razão 

que este relatório será contemplado até ao final das minhas anteriores funções 

na DDS. 

 

 

 



 

86 

3.1 Complexo Desportivo de Quarteira 

 

O CDQ tem uma localização privilegiada 

na região Algarvia. A sua centralidade e 

boas acessibilidades fazem desta 

instalação desportiva um destino turístico- 
           

desportivo por excelência. Situado a 20km 

do Aeroporto Internacional de Faro, com 

fáceis acessos à Via do Infante (A22), à 

Auto-estrada que liga o Algarve a Lisboa 

(A2) e a 40 minutos de Ayamonte 

(Espanha). O CDQ é um ponto de visita 

obrigatório para os atletas, equipas e 

seleções que se deslocam à região. 

 
 

Com uma área aproximada de 765 Km2 e cerca de 70 000 habitantes, o 

concelho estende-se por três zonas edafoclimáticas: Litoral, Barrocal e Serra, 

convidando o atleta à descoberta de uma multiplicidade infindável de recursos 

turístico desportivos. Este Complexo Desportivo visa ser uma referência para o 

estágio de equipas e atletas em várias modalidades desportivas. Situado numa 

zona turística de excelência, entre Quarteira e Vilamoura, torna ainda mais 

apetecível treinar aqui, dadas as circunstâncias da sua localização e do 

ambiente envolvente, onde unidades hoteleiras se ligam às instalações 

desportivas. A zona beneficia ainda de condições de exceção pois o Complexo 

Desportivo situa-se próximo da praia, num meio natural onde a qualidade do ar 

é excelente o que garante um microclima único no Sul da Europa, propício para 

a melhoria das performances dos atletas.  
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3.1.1 Caraterização das Piscinas Municipais  

 

Consideradas como as mais modernas piscinas a sul de Lisboa, as PMQ 

foram inauguradas no 9º aniversário da cidade de Quarteira, a 13 de Maio de 

2008. Com uma arquitectura arrojada e com vista privilegiada para o relvado 

principal do Estádio Municipal, o Complexo contempla um tanque desportivo 

com seis pistas de 25m e duas pistas de 50m, um tanque complementar e um 

“chapinheiro”. A sua polivalência permite a prática de várias modalidades, 

nomeadamente natação de competição, pólo aquático, natação sincronizada, 

socorrismo e salvamento, aprendizagem e aperfeiçoamento, adaptação ao 

meio aquático (para bebés e crianças), hidroginástica, hidroterapia e 

aquafitness. Abrange ainda um ginásio de manutenção e serviços 

complementares tais como: sauna, banho turco e jacuzzi. O tanque principal 

tem dimensões e profundidades ajustadas aos requisitos mais exigentes de 

competição, sem que isso implique uma exclusão das restantes práticas. O 

tanque complementar tem uma conceção que o torna mais livre e como tal 

poderá adaptar-se às caraterísticas de atividades recreativas e didáticas.  
Com a construção das PMQ, a Câmara Municipal de Loulé pretendeu dotar 

a cidade de Quarteira de um equipamento que permita aos diferentes 

utilizadores o desenvolvimento das mais diversas atividades aquáticas em 

condições ambientais adequadas, durante todo o ano. Esta é, sem dúvida, uma 

infra estrutura desportiva das que melhor respondem ao conjunto da população 

escolar, desportistas de competição ou população em geral.  
 As PMQ funcionam de 2ª F a Sábado das 08h00 às14h00 e das 15h00 às  

20h00 e aos domingos das 8h00 às 13h00. Encerram aos feriados e durante 1 

hora por dia (entre as 14h00 e as 15h00) para limpezas e manutenção. 

  

3.1.2 Caraterização do Estádio Municipal 

 

O Estádio foi construído em 1987 e é dotado de uma bancada com 

capacidade para 554 lugares sentados, dois balneários, um relvado com 

dimensões oficiais, uma pista de atletismo ovalóide com perímetro de 400 m e 
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8 pistas, construída em 1997 e em anexo, um campo de relva sintética. Este 

equipamento reúne todas as condições para receber todos os interessados na 

prática do futebol e do atletismo/triatlo e tem sido palco de vários torneios e 

provas internacionais que têm valorizado o desporto no Concelho de Loulé, 

como o Mundialito Feminino de Futebol. O EMQ projeta a qualidade desportiva, 

numa região em que as necessidades estruturais nesta área são fundamentais 

para o incremento das várias atividades no âmbito do desporto. 

O EMQ funciona de 2ª a 6ª Feira das 08h00 às 22h00, sendo que aos 

sábados, domingos e feriados fica sujeito a marcação. Este equipamento 

apresenta ainda um ginásio de manutenção, um gabinete de 

massagem/fisioterapia, banho de imersão e sauna. 

 

3.1.3 Caraterização dos Campos de Ténis de Loulé 

 

 Os CTQ situam-se numa zona privilegiada na cidade de Quarteira junto 

ao parque infantil de São Pedro do Mar, zona com um parque ao ar livre e 

muita vegetação tornando um espaço de lazer bastante agradável e propício à 

prática de atividades ao ar livre. Esta infra estrutura é dotada de dois campos 

de ténis de medidas regulares, um mais pequeno para a prática de mini-ténis, 

um gabinete técnico, dois balneários e um bar. 

 

3.1.4 Atividades, projetos e programas desenvolvidos 
 

 Em dezembro de 2008, quando entrei para a CML, iniciei as minhas 

funções como Diretora Técnica das Piscinas Municipais de Quarteira. Estas 

tinham sido inauguradas em Maio desse ano, mas tinham funcionado somente 

com acesso livre a utentes. A primeira tarefa, que me foi imediatamente 

transmitida, foi no sentido de iniciar as aulas de natação no mês seguinte, em 

janeiro de 2009. Com um só mês para preparar todo este processo e com uma 

equipa inexperiente (todos os técnicos superiores tinham sido contratados 

nesse mês e não tinham qualquer experiência em piscinas), o trabalho foi 

árduo, no entanto e graças à experiência que já trazia de 3 anos enquanto 
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Coordenadora do Complexo de Piscinas Municipais de Faro, foi possível dar 

início às aulas de natação dentro do tempo previsto. Assim, em janeiro de 

2009, as piscinas oferecem um variado leque de aulas e com variadíssimas 

opções de horários, para todas as idades. 

 

 No ano de 2009, conjuntamente com uma equipa de 5 técnicos superiores 

coordenados por mim, criamos vários projetos: 

1. Natação no 1º Ciclo - este projeto consistia em levar os alunos do 1º ciclo 

da freguesia de Quarteira às piscinas, para fazerem aulas de natação 

monitorizadas por um técnico. O transporte da escola para as piscinas era 

efectuado por autocarro da autarquia. Contabilizamos cerca de 1100 alunos a 

participar. 

2. Escola e Saúde - deteção de alterações posturais que possam causar 

distúrbios físicos nas crianças - Conjuntamente com um fisioterapeuta este 

projeto também se desenvolveu junto dos alunos do 1º ciclo. Durante o 1º 

período escolar, o fisioterapeuta dirigia-se às escolas e efetuava um despiste 

de alterações posturais nos alunos. Os que apresentavam essas alterações e 

que tinham dificuldades económicas (SASE) eram encaminhados para aulas 

gratuitas de correção postural. Estas aulas eram também dadas por 

fisioterapeutas, nas instalações das PMQ. Quando eram detectadas alterações 

posturais em alunos com capacidade económica, isto é, sem SASE, era-lhes 

entregue um relatório para apresentar ao médico de família. 

3. Escola de Natação (certificação ISO 9001) – após o início das aulas de 

natação, começamos a trabalhar na formação de uma escola de natação, com 

objetivos definidos para cada nível, planos e planeamentos, sumários, 

assiduidade, avaliações diagnósticas a fim de colocar os alunos no nível 

correto, avaliações intermédias a fim de ver a evolução dos alunos, avaliações 

finais a fim de verificar se o aluno se encontrava em condições de passar para 

o nível seguinte. Em suma, criamos um documento que posteriormente foi 

certificado pela Norma da Qualidade - ISO 9001, a quando da certificação da 

própria instalação. 
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4. Parque fitness ao ar livre – criamos um projeto para a colocação de 

máquinas de fitness ao ar livre no calçadão de Quarteira, permitindo desta 

forma que qualquer cidadão possa praticar exercício livremente e em perfeitas 

condições de segurança, no entanto este projeto só foi concretizado em 2014. 

5. Apoio ao utente – durante um determinado horário pré-estabelecido e 

afixado para informação dos utentes, oferecíamos gratuitamente os serviços de 

3 técnicos de natação e 2 fisioterapeutas para dar apoio e orientar os utentes 

em regime de natação livre, quando utilizavam a instalação. Embora não fosse 

considerada uma aula, todos os utentes que assim o pretendessem eram 

orientados, por técnicos no meio aquático. 

6. Regulamento interno da piscina de Quarteira – ainda nesse ano, e mais  

uma vez com base na anterior experiência que já trazia da gestão do CPMF, 

criamos o regulamento interno das PMQ, o qual é obrigatório por lei. 

7. Regulamento do fardamento dos colaboradores das instalações – 

criamos ainda um regulamento que permitia aos colaboradores usarem 

fardamento próprio, adotando uma apresentação e um visual mais profissional 

e de confiança perante os nossos utentes. 

 

Para além dos projetos, a equipa não parou de desenvolver outras 

atividades e eventos: 

a) No dia mundial da criança desenvolvemos atividades gratuitas para todos  

os que tiveram a amabilidade de nos visitar, através de insufláveis, música ao 

vivo, espetáculo de malabarismo, parede de escalada e pinturas faciais. Todas 

estas atividades tiveram lugar junto ao mar, no calçadão em Quarteira. 

b) Promovemos um torneio de atletismo – Município de Loulé, no qual 

participaram as Escolas Básicas 2,3 do Concelho de Loulé. A adesão não foi a 

esperada, no entanto todos os que participaram demonstraram o seu agrado. 

c) Também realizamos o I Grande prémio município de Loulé em natação 

que contou com o apoio do Clube de natação do Concelho, o Louletano 

Desportos Clube. 

d) No dia da cidade de Quarteira (13 maio) realizamos um dia para todos 

irem à piscina e participarem nas nossas atividades através de aulas de 
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hidroginástica, aquajogging e insufláveis aquáticos, promovemos ainda 

demonstrações de natação pura, pólo aquático e natação sincronizada e por 

fim oferecemos um lanche convívio para todos os participantes e 

colaboradores. 

e) Realizamos ainda um aquatlo Regional com a colaboração da Escola 

Básica 2,3 D. Dinis de Quarteira, com o intuito de apresentar esta modalidade 

aos alunos e para que estes possam vivenciar novas experiências. 

f) Como forma de encerrar a época, organizamos o I Festival de natação 

da Escola de Natação, com a participação de um elevado número de alunos da 

nossa escola. Foi uma festa. 

 

Não é só de projetos e atividades/eventos que uma instalação como esta, 

se rege ao longo do ano, muitas outras atividades e serviços são de relevância 

para o Complexo, de realçar: 

• Depois de analisar a situação verifiquei que existia a necessidade de 

criar uma zona de estacionamento para deficientes nas PMQ. A instalação 

possuía um bom estacionamento mas não era contemplado qualquer local em 

concreto para portadores de deficiências e com dificuldades de mobilidade, 

pelo que os lugares mais próximos da entrada foram reservados para esse 

efeito. 

• No Estádio Municipal de Quarteira o fornecimento de gás era feito por 

botijas de gás propano de 45kg, entendendo que esta situação poderia ser 

melhorada evitando por uma lado que falte gás (o funcionário não se apercebe 

que a botija está a chegar ao fim e o gás acaba, trazendo transtornos para os 

utilizadores da instalação que deixam de ter água quente) e por outro lado 

evitando o transporte da botijas de um lado para o outro, melhorando a 

segurança em termos de utilização das mesmas, propus a instalação de gás 

canalizado. Esta instalação ficou concluída no ano seguinte. 

• Foi feita uma requalificação dos campos de ténis de Quarteira, através 

de reparações e pinturas da instalação, que já se apresentava degradada. 

• Também foi feita uma requalificação do sistema de gestão de acessos à 

piscina, através da instalação de um sistema de software recente e melhorado, 
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permitindo desta forma gerir os acessos, controlar as entradas e número de 

utentes frequentadores de cada aula, assim como utilizadores livres. 

• De forma a dar a conhecer as nossas instalações, atividades, horários, 

etc, produzimos um folheto informativo sobre a piscina, o qual foi distribuído 

pela cidade. 

• Embora exista um espaço na instalação denominado “bar”, este nunca 

apresentou condições para a sua abertura, pelo que em contrapartida propus a 

contratação de máquinas de vending para colocação na instalação, de forma a 

servir os nossos utentes. 

• Foi ainda solicitada a alteração da circulação do trânsito em redor do 

Complexo a fim de evitar acidentes e melhorar a própria circulação. 

• Assistimos também à construção do campo sintético de Quarteira, este 

campo, inicialmente era em terra batida, posteriormente foi requalificado e 

alterado o piso para relva sintética. 

 

Além das funções exercidas no Complexo participei em outras atividades e  

eventos da Divisão de Juventude e Desporto (nesta data era esta a 

denominação dada à Divisão): 

• VIII Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata – Cidade de Quarteira, 

como responsável pela equipa de voluntários e elaboração do respetivo manual 

de voluntariado. 

• Na organização da ação de formação sobre “Musculação e 

cardiofitness”. 

•   Na formação em Gestão e Dinamização de piscinas organizada pela 

APTN. 

 

Neste 1º ano a motivação foi muito grande, não só da minha parte mas de 

todos os que colaboravam nas instalações. A vontade de fazer mais e melhor 

sobrepunha-se a qualquer dificuldade que pudesse surgir, principalmente nas 

piscinas que eram uma instalação nova e que tudo estava por acontecer. 

Relativamente ao Estádio a situação já era um pouco diferente. Em Março de 

2009 fui informada pelo Vereador do Desporto que também iria ficar 
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responsável por esta instalação, situação que me agradou profundamente, no 

entanto sendo esta, uma instalação já com alguns “vícios”, o desafio seria 

outro. E assim se provou, logo nos primeiros contactos a resistência à 

mudança foi grande. Esta foi uma “batalha” que travei durante os 4 anos que 

estive no Complexo, tentar melhorar as condições oferecidas aos utentes do 

Estádio, aos seus colaboradores e consequentemente à instalação.  

Tanto numa instalação como noutra, muitas são as atividades diárias 

necessárias para o seu funcionamento. A limpeza diária é fundamental, quer na 

piscina, com uma média diária de 600 utentes quer no estádio, com a utilização 

da instalação por parte de equipas de futebol, desde os mais jovens até às 

equipas seniores (num total de 15 escalões) mais a equipa de atletismo e as 

escolas públicas que utilizam a instalação. A manutenção/reparação no estádio 

passava não só pelos equipamentos, como também pela infra-estrutura e 

acima de tudo pelo tratamento, manutenção e conservação do relvado. A 

manutenção diária de um relvado natural é bastante exigente, aqui o trabalho 

manual sobressai, é fundamental cortar a relva e tratar dela para não acelerar o 

processo de danificação, no entanto e devido ao elevado número de atletas 

que diariamente utilizam o relvado, o desgaste é muito grande. Prevendo uma 

média semanal de utilização que ronda as 7/8 horas, verificamos que os 

nossos relvados chegam a atingir as 20 horas semanais, o que desgasta ainda 

mais o relvado e obriga a um trabalho redobrado e muito mais exigente e 

desgastante por parte dos colaboradores. Neste caso toda a manutenção é 

feita pelos colaboradores da divisão de desporto e era eu conjuntamente com o 

encarregado do estádio, quem orientava os trabalhos. Em relação à piscina 

também a sua manutenção e o tratamento das águas é bastante exigente, mas 

aqui, todo o serviço é prestado por uma empresa contratada para o efeito, mas 

nem por isso deixa de haver preocupação da nossa parte, minha e do Eng.º 

que comigo constituía a direção técnica da instalação, que diariamente 

supervisionávamos todo o trabalho desenvolvido a fim de manter a instalação 

em funcionamento, para o devido conforto dos seus utilizadores, quer em 

termos de temperaturas ambientais e das águas, quer em termos de humidade 

relativa do ar, quer ao nível dos tratamentos e qualidade das águas (cloro, pH, 
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turvação) e respectivas análises bacteriológicas e as químicas (efectuadas de 4 

em 4 horas), quer ao nível das aspirações das cubas, limpeza dos filtros, 

backwash entre muitos outros aspetos que poderia estar aqui a referir sendo 

uma lista bastante extensa. 

  

Em 2010 continuamos a criar projectos e desta feita surge: 

1. O Centro municipal de marcha e corrida de Quarteira/Vilamoura, que 

surge após a minha participação no III curso de formação de técnicos de 

marcha e corrida, realizado na Faculdade de Desporto do Porto. Este centro 

inicia as suas atividades com marchas 2 vezes por semana no período da 

manhã e uma aula de manutenção também no período da manhã (no ginásio 

das piscinas), as quais são sempre acompanhadas por mim e por outro 

técnico. São feitas avaliações diagnósticas e posteriormente outras avaliações 

com o intuito de verificar a evolução dos nossos praticantes. Este é um projeto 

da Faculdade de Desporto do Porto em parceria com o IPDJ e com a 

Federação de Atletismo de Portugal. Nesta fase inicial contávamos com 15/20 

participantes com idades compreendidas entre os 40 e os 70 anos.  

2. Tentamos ainda a criação do projeto Aqua+ que consistia na realização 

de eventos e palestras no âmbito desportivo, promoção da saúde, geriatria, 

incentivo à cidadania e expressão corporal. Pretendíamos desenvolver estas 

temáticas com a realização de atividades trimestralmente abertas a toda a 

comunidade. Mas este projeto nunca foi aprovado. 

 

Em relação a outras atividades e eventos em que participei ou organizei 

conjuntamente com outros colegas das instalações, refiro: 

a) A criação do I Festival de natação do 1º ciclo, este era o culminar do ano 

de prática de atividades aquáticas, onde os alunos tinham a possibilidade de 

realizar uma “festa” aquática e despedir-se deste ciclo de aprendizagem. 

b) Colaboramos na organização do Festival de desporto escolar de 

natação, organizado pela Direção Regional de Educação do Algarve e 

realizado na PMQ. 
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c) Mais uma vez organizamos o II Festival da escola de natação, para os 

alunos inscritos nas nossas aulas. 

d)  Colaboramos na organização do II Grande Prémio Município de Loulé, 

de natação. 

e) Para reforçar os laços entre colaboradores e gratificar todo o trabalho de 

grupo, realizamos um almoço no Natal, um almoço na Páscoa e um último 

convívio no fim da época. 

 

 Outras tarefas foram exigidas e mais uma vez eu pretendia melhorar as 

condições apresentadas pelas infra-estruturas, assim solicitei a: 

• Requalificação da pista de atletismo de Quarteira através da aquisição 

de equipamento de atletismo (gaiola de lançamentos, colchão de salto à vara, 

barreiras, blocos partida, varas, pesos, etc). 

• Foi solicitado à Federação Portuguesa de Atletismo a homologação da 

pista de atletismo, e desta forma tornou-se possível efetuar provas oficiais, a 

nível nacional e internacional. 

• Também foi adquirido equipamento novo e moderno para a Sala de 

fisioterapia do EMQ. 

• Foram ainda feitas melhorias no ginásio do Estádio com a colocação de 

um novo piso e aquisição de novas máquinas de musculação e fitness, 

melhorando a oferta de serviços, às equipas de atletismo que começaram a 

estagiar nesta instalação. 

• Também solicitei Cédulas Profissionais PROCAFD para todos os 

técnicos da Divisão para assim poderem estar em conformidade com o exigido 

por lei. 

 

Mais uma vez participei em outras atividades e eventos da Divisão de 

Juventude e Desporto: 

• IX Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata – Cidade de Quarteira como  

responsável pela equipa de voluntários e mais uma vez coordenei a equipa de 

trabalho para a elaboração do respetivo manual. 

• Organização de um workshop sobre fitness. 
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• Fui orientadora de um Estágio profissional de um aluno do 11º ano, da  

Escola Tomás Cabreira de Faro. 

 

Neste 2º ano, e para além das preocupações referidas relativamente à 

limpeza e manutenção das instalações, outros fatores eram relevantes nas 

tarefas diárias das instalações, nomeadamente a gestão de acessos, gestão de 

aulas, assiduidade e pontualidade dos colaboradores, pagamentos das taxas 

em vigor, tratamento das reclamações, elaboração de horários e de turnos, 

avaliação de desempenho, pedidos de orçamento, gestão de conflitos entre 

outros. 

 Ainda neste ano, foram-me atribuídas mais instalações, nomeadamente os 

campos de ténis, o skate park e pista de motocross e os 3 pavilhões 

desportivos. Desta feita surge o Complexo Desportivo de Quarteira com cerca 

de 34 colaboradores ao serviço da divisão de desporto. De forma a conseguir 

coordenar melhor os serviços, atribui a cada técnico superior que comigo 

exerciam funções naquele complexo, a responsabilidade sobre uma instalação 

(estes técnicos também davam as aulas da escola de natação e contribuíam 

para o desenvolvimento desportivo local através de projetos e atividades da 

divisão). Ao fim do mês reuníamo-nos e analisávamos cada situação sempre 

com o intuito de melhorar os nossos serviços. 

 Independentemente de realizarmos e participarmos em vários eventos e 

atividades da divisão, o trabalho diário realizado nas instalações, sempre foi a 

minha maior preocupação. Era preciso ter a instalação operacional para a sua 

abertura, o que passa primeiramente pelos recursos humanos, muitas vezes 

bastava que o nadador salvador se atrasa-se e já não poderíamos abrir a 

instalação; depois todos os equipamentos devem estar funcionais, caso uma 

máquina de corte de relva avaria-se, poderia comprometer o estado do relvado 

para os jogos oficiais do fim semana; por outro lado também os sistemas de 

controlo de acessos têm de estar operacionais ou em contrapartida não era 

possível a venda de bilhetes de acesso e pagamento de aulas ou controlar as 

entradas dos utentes; outra situação prende-se com a limpeza, caso esta não 

tenha sido feita na noite anterior as instalações não se apresentavam em 



 

97 

condições de receber utentes. Muitas outras situações do dia a dia poderiam 

ser aqui referenciadas, mas importa referir que sempre que surgia uma 

situação anómala eram tomadas medidas estratégicas para colmatar esta 

situação. Todos os dias aprendia a superar dificuldades e colmatar falhas, 

adotando estratégias de melhoria e controlo do trabalho desenvolvido. Também 

a planificação era de extrema importância, pois esta permitiria controlar e 

antever algumas situações, pois como refere Pires (1995), […] sem 

planeamento não existe gestão, sem esta não existe desenvolvimento. 

 

No ano de 2011 estava muito concentrada na gestão diária das infra- 

estruturas, na tentativa de melhorar o trabalho e espírito de grupo das equipas 

de trabalho e na melhoria da gestão de conflitos que começaram a surgir. O 

ambiente que se verificava nos anos anteriores começava a dar mostras de 

“cansaço” e era importante manter a motivação e a pró-atividade dos 

colaboradores. Penso que um dos fatores que levou a esta situação adveio da 

conjuntura que estávamos a viver com a diminuição dos ordenados, o aumento 

do trabalho, a redução de recursos humanos e materiais, entre outros. As 

dificuldades aumentaram e mesmo ao nível dos projetos e embora nesse ano 

só tenha sido proposto um único projeto, este foi recusado pelo Executivo 

Camarário com a justificação da redução de custos: 

1. Domingos Ativos – era proposta a realização de diferentes atividades 

práticas, no 1º domingo de cada mês, passando não só pelas atividades 

aquáticas mas também por atividades nas restantes instalações, a fim de dar a 

conhecer e promover quer outras modalidades quer outras instalações 

desportivas. Estas atividades eram gratuitas e abertas à população em geral. 

Oferecíamos atividades direccionadas para os mais novos e outras para a 

população mais idosa e ainda outras que abrangiam todas as idades. 

 

Independentemente da política de redução de custos, conseguimos manter 

e realizar as seguintes atividades e eventos: 

a) Colaboramos na realização de provas de natação organizadas pela 

Associação de Natação do Algarve e concretizadas na PMQ. 
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b) Voltamos a organizar o II Festival de natação do 1º ciclo, para os alunos 

do 4º ano. 

c) Colaboramos no Festival de atletismo organizado pela Associação de 

Atletismo do Algarve e realizado na pista de atletismo. 

d) Mais uma vez colaboramos na organização do Festival de natação de 

desporto escolar da DREAlgarve. 

e) E realizamos o III Festival de natação da escola de natação com a 

participação dos alunos das nossas aulas. 

 

Continuei a despender esforços desenvolvendo e contribuindo para outras 

atividades e serviços de relevância para o Complexo, tais como: 

• Acompanhei a construção do Skate Park que ficou inserido no CDQ. 

• Foram adquiridos materiais para o bar da piscina, que até então se 

encontrava fechado, nomeadamente cadeiras, mesas e pequenos 

eletrodomésticos que pudessem ser utilizados pelos utentes. 

• Reformulação dos desdobráveis sobre os serviços a oferecer. 

 

Continuei a dar o meu contributo nas atividades e eventos da Divisão de 

Juventude e Desporto: 

• X Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata – Cidade de Quarteira como 

responsável pela equipa do troço da corrida. 

• Fiz parte da equipa que elaborou o Regulamento interno das instalações 

desportivas do Concelho de Loulé. 

• Organizei conjuntamente com alguns colegas a ação de formação 

“Cardiofitness e musculação em populações especiais”. 

• Participei na ação de formação “Ciclo de conferências de educação 

física – Gestão Desportiva”, organizado pelo INUAF. 

• Participei na ação de formação “Coaching com PNL para um 

desempenho de excelência”, organizada pela AMAL. 

• Orientei alunos do Estágio de curso de Salvamento Aquático, alunos do 

curso de Hotelaria e alunos do curso de Informática da Escola Secundária Dr.ª 

Laura Ayres em Quarteira. 
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• Participei na concretização da certificação ISO 9001 do manual da 

escola de natação, que consiste na avaliação funcional dos utentes da escola 

de natação através da aplicação de um questionário; informação dos recursos 

existentes, quer espaciais, quer humanos, quer materiais; na organização 

metodológica/objetivos dos vários níveis (jardim aquático, adaptação ao meio 

aquático, aprendizagem nível I, aprendizagem nível II, aperfeiçoamento nível I, 

aperfeiçoamento nível I, hidroginástica, aquafitness, hidroterapia); elaboração 

dos horários; na triagem de acesso às aulas – teste prático; nas avaliações 

diagnóstica, trimestral, sumativa e transição de nível; no planeamento; na 

elaboração dos sumários e por último na elaboração da ficha evolutiva do 

aluno. Todas as evidências são suportadas por documentação adequada ao 

fim a que se destina. 

 

 Neste 3º ano senti a necessidade de fazer formação na área dos recursos 

humanos, uma vez que era nesta área que sentia mais dificuldades. Gerir 

equipamentos, gerir infra-estruturas, gerir reparações e manutenções, criar 

documentos, justificar orçamentos etc, são tarefas que vamos melhorando com 

a prática, quanto mais fazemos mais aprendemos. Orientar pessoas é uma 

tarefa que parece nunca estar terminada, as situações que ocorrem são 

sempre diferentes e imprevistas e cada caso é um caso. Muitas vezes 

verificamos que determinada pessoa não tem perfil, aptidão, formação ou 

motivação para as funções que desempenha, no entanto nem sempre é 

possível alterar o espaço físico onde se encontra ou atribuir-lhe outras tarefas. 

Através da formação foi possível melhorar as estratégias adotadas em relação 

aos colaboradores, julgo que me tornei mais assertiva e comunicativa. 

 

Em 2012, último ano em que estive no CDQ, continuei a fazer propostas 

para projetos que nos pareciam fazer todo o sentido, no entanto e à 

semelhança do ano transato, todos os projetos foram negados com a mesma 

justificação, redução de custos. De referir os projetos propostos: 

1. Criação de um parque desportivo em Quarteira que consistia num campo 

de basquetebol ao ar livre, um campo de padel e um circuito de manutenção. 
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Esta proposta baseava-se no elevado número de utilizadores que tínhamos 

num dos parques de manutenção existentes no calçadão e na necessidade de 

criar outro para dar resposta. Também se baseava na análise feita pelo Clube 

de Basquetebol local e da oferta que poderíamos dar aos praticantes desta 

modalidade. 

2. Criação de aulas de Hidro-Bike nas piscinas, alargando o leque de 

ofertas no meio aquático. Verificamos que com a abertura de 2 aulas com 20 

alunos cada aula, era possível rentabilizar o investimento feito, em apenas 2 

anos. 

3. Proposta para redução dos consumos energéticos no Estádio, sintético, 

pista de BMX e Skate Park de Quarteira, através da requalificação dos quadros 

elétricos das torres de iluminação entre outros aspetos de melhoria ambiental. 

4. Mais uma vez tentamos inserir o projeto dos Domingos Activos – 

incentivo à prática desportiva através do desenvolvimento de várias atividades 

práticas direcionadas para toda a população, a realizar no 1º domingo de cada 

mês (várias temáticas). 

5. Proposta de criação de folhetos alusivos ao CDQ.  

 

Continuamos a desenvolver/realizar atividades e eventos no Complexo, 

nomeadamente: 

a) Promovemos a realização de uma marcha escolar, com o apoio da 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres.  

b) Organizamos o I Festival de natação de carnaval. 

c) Retomamos o convívio entre os colaboradores através da realização de 

um almoço de natal e de um jantar convívio de carnaval. 

d) Foi criado o I Torneio inter escolar de natação, que consistia em 

convidar outras escolas de natação e realizar um torneio convívio com essas 

escolas. 

e) Novamente conseguimos realizar o IV Festival de natação da escola de 

natação. 

 f) Requalificação do sintético/tartan da pista de atletismo, que já se 

encontrava degradado. 
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g) Aplicação de um questionário de “percepção do clima de trabalho”, a fim 

de analisar se os colaboradores estavam motivados e as causas que poderiam 

levar a tal facto. 

h) Criação de novas classes na Escola de Natação, uma vez que tínhamos 

interessados, em lista de espera para as aulas. 

 

 Neste ano e já com outra nomenclatura, Divisão de Desporto e Eventos, 

continuei a participar: 

• No XI Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata – Cidade de Quarteira 

como responsável pela equipa do troço da corrida. 

• Terminamos o Regulamento interno das instalações desportivas do 

Concelho de Loulé, o qual foi aprovado em Diário da República. 

• Participei na ação de formação de Auditor de Qualidade organizada pela 

AMAL. 

•  Participei no Ciclo de Seminários sobre Gestão do Desporto, organizado 

pela Câmara Municipal de Faro, a Universidade do Algarve e a Universidade 

Pablo de Olavide em Sevilha. 

• Novamente, orientei o estágio do curso de salvamento aquático da 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres de Quarteira. 

 

Durante os 4 anos em que fui coordenadora do CDQ, foram criados os 

seguintes documentos de apoio à gestão: normas e cuidados diários nas várias 

instalações; check list de verificação/instruções de trabalho; registos mensais 

dos consumos de produtos de limpeza, escritório, farmácia e outros; registos 

de gestão de stocks/inventário de material didático e de aulas, de primeiros 

socorros, limpeza/higiene, escritório, produtos químicos, toucas, material de 

atletismo, de ténis e de ginásio; criação das fichas de reclamação/sugestão; 

relatórios mensais de receita/despesa/estatística da piscina, do ginásio, do 

estádio, do ténis, do campo sintético, dos pavilhões desportivos, do nº alunos 

por aula e respetiva evolução entre 2009 e 2012; normas de 

funcionamento/utilização do ginásio da piscina em 2009 e do ginásio do estádio 
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de Quarteira em 2010; mapas de eventos/atividades e de ocupações das 

instalações. 

Procedemos ainda à reorganização dos horários de funcionamento e 

atendimento das instalações e dos horários dos colaboradores, aulas da escola 

de natação, ginásios, abertura/fecho das instalações (piscina, estádio, sintético, 

pavilhões, ténis), entrada e saída dos colaboradores (nadadores salvadores, 

limpeza, manutenção, receção, técnicos, fisioterapeutas, vigilantes), serviço 

complementar, atividades e eventos; trabalhamos no sentido de obter a 

certificação da qualidade ISO 9001 e do ambiente ISO 14001 nas Piscinas 

Municipais de Quarteira; nos ginásios foram criados os seguintes documentos 

de apoio aos utilizadores, ficha de anamnese, programa de iniciação 1; 

programa de nível 2; programa de nível 3, programa de nível 4 ou hipertrofia. 

  

 Das várias instalações que compõem o CDQ, as piscinas e o estádio são as 

mais complexas aos vários níveis, não só pelas suas dimensões e número de 

colaboradores, mas também pelas suas especificidades, necessidades de 

manutenções diárias e ainda pelos seus utilizadores quer em termos de clubes 

e instituições, quer em termos de utentes livres. 

 As PMQ são utilizadas pelos utentes livres (isto é, aqueles que pagam um 

ingresso e nadam livremente), pelos alunos das aulas, pelos clubes de 

natação, pelas escolas, instituições e outras edilidades públicas ou privadas, 

através de cedências, muitas das vezes gratuitas. Todas elas com as suas 

exigências próprias e caraterísticas de cada modalidade. Todos os funcionários 

são da CML. 

 O EMQ, com o campo relvado, o campo sintético e a pista de atletismo são 

utilizados maioritariamente por equipas de futebol e praticantes de atletismo, 

que sempre tiveram muita dificuldade em conviver no mesmo espaço, criando 

obstáculos uns aos outros e por consequente trazendo dificuldades a quem 

coordena estas instalações. Também aqui são feitas cedências aos clubes 

sendo a gestão das instalações da responsabilidade da CML assim como os 

funcionários. 
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 Os CTQ com uma gestão mista em que durante o dia os campos são 

pertença da CML e ao final do dia é o clube de ténis de Quarteira quem gere a 

instalação. 

 Os pavilhões, todos 3, incorporados em escolas públicas, também com 

gestão mista. Durante o dia, os pavilhões são utilizados pelas escolas e ao final 

do dia são da responsabilidade da CML, sendo que os funcionários a partir 

dessa hora também são camarários. 

 Por último, o skate park e a pista de motocross que estão “entregues” ao 

clube de motocross. Aqui a única responsabilidade que assumimos é a de 

efectuar reparações/manutenção e pagamento das despesas com luz, água e 

gás. 

 

 Relativamente ao sistema de avaliação, e muito embora a função pública 

esteja sujeita ao SIADAP, este não revela a verdadeira avaliação de cada 

colaborador. Esta avaliação poderá ser feita diariamente através do bom 

funcionamento das instalações, através da satisfação dos utentes, através do 

esforço em conseguir ceder instalações a todos os que as solicitam, através da 

concretização das competições aos fins de semana e feriados mesmo que isso 

implique que os colaboradores não possam gozar os seus dias de descanso. 

Muitas vezes o colaborador não recebe qualquer apoio ou contributo pelo 

trabalho desenvolvido. Muitas vezes verificamos que não existe gratificação ou 

reconhecimento pelo seu esforço e desempenho. Verificamos que existe um 

desfasamento entre os objetivos propostos para aquele colaborador e as 

verdadeiras tarefas e funções que ele desempenha. O mesmo acontece com 

os coordenadores das instalações, nem sempre os objetivos propostos no 

papel correspondem ou espelham as suas verdadeiras tarefas e muito menos o 

esforço despendido para que a organização funcione. Uma das dificuldades 

que senti, enquanto coordenadora do CDQ, foi a falta de apoio por parte da 

chefia mais direta. Todos sabemos que, quanto maior a liberdade que é dada 

maior é a responsabilidade assumida. No meu caso em concreto e durante 

estes 4 anos, só fui agraciada com a presença do meu chefe, nas instalações, 

por 3 vezes. Conclui-se que a liberdade era muita, ou seria a confiança em mim 
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depositada, ou por último, poderei arriscar em dizer que o interesse por 

aquelas instalações era pouco. 

 

 Para terminar esta apresentação relativa ao CDQ, gostaria de apresentar 

um quadro com as várias entidades que utilizaram as instalações desportivas e 

serviços do CDQ, é provável que se encontrem em falta algumas instituições, 

por esquecimento da minha parte. 

 
Quadro 9. Utilizadores do Complexo Desportivo de Quarteira 

Clubes de 
natação/associações 

Outros 
clubes/associações 

Escolas Públicas Outras instituições 
públicas e privadas 

Faro Campinense ES Dr.ª Laura Ayres GIPS 

Louletano Desportos 

Clube  

Clube Desportivo e 

Recreativo 

Quarteirense 

Direção Geral de 

Educação do Algarve 

– Desporto escolar 

Junta de Freguesia 

de Quarteira 

Olhão Quarteira Desportos 

Clube 

EB 2,3 de Almancil Dinamika 

Silves Centro Desportivo 

Quarteira 

EB 1º ciclo do 

Concelho 

Seniores em 

movimento 

Albufeira Grupo Desportivo da 

Checul Quarteira 

Agrupamento 

Escolas S. Pedro do 

Mar 

Centro de apoio à 

criança de Quarteira  

Lagoa Karaté clube de 

Quarteira 

INUAF Baby Moura 

Associação de 

natação do Algarve 

Associação de judo 

do Algarve 

Escola Internacional 

São Lourenço 

Fundação António 

Aleixo 

Sport Clube União 

Toreense 

Associação de artes 

marciais do Algarve 

Agrupamento de 

Escolas de 

Boliqueime  

ISN Capitania do 

Porto de Faro 

Portinado Associação de 

Atletismo do Algarve 

EB 2,3 D. Dinis Hobbie Kid’s 

  ES Tomás Cabreira 

Faro 

Unir 

  ES Pinheiro e Rosa 

Faro 

Casa da Cultura de 

Loulé 

   Browns 
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   Tortugas 

   Inframoura 

   APPC Faro 

 

 Estas entidades não só utilizaram as instalações como também 

colaboraram com a CML na organização de atividades e eventos. Pelo elevado 

número de utilizadores podemos constatar que a CML dá um grande apoio ao 

associativismo local. Muitas destas entidades não conseguiriam “sobreviver” 

sem este apoio, uma vez que não possuem infra-estruturas próprias e muitas 

das vezes nem recursos humanos e materiais para o desenvolvimento de 

eventos, campeonatos e até de atividades diárias. O associativismo é uma 

grande área de intervenção desta autarquia, com um custo elevadíssimo mas 

com um retorno benéfico em termos de população ativa, que pratica não só 

desporto de competição mas também que pratica atividade física de lazer e 

para todos, nas entidades locais. 

 Também a CML é um grande suporte para as instituições públicas e 

privadas de ensino. Cada vez mais, assistimos à utilização das piscinas, dos 

campos de ténis, da pista de atletismo por parte dos educadores a fim de 

proporcionar alternativas aos currículos apresentados nas escolas e dar a 

conhecer outras modalidades que não as habitualmente concretizadas no 

ensino. Embora já se assista a este “deslocar” da escola para as infra- 

estruturas camarárias, ainda existe muito trabalho para ser feito, 

nomeadamente a ligação entre clubes e escolas e até mesmo tentar uma 

trilogia entre clubes/escolas/câmara. É importante que os clubes incentivem à 

prática das suas modalidades e é importante que as escolas apresentem aos 

seus alunos os clubes existentes para dar continuidade às atividades físicas 

praticadas no ensino, e é importante que as Câmaras apoiem ambos. Loulé 

apresenta uma panóplia desportiva bastante variada, entre a oferta dos clubes, 

escolas (através do desporto escolar) e câmara (atividades desenvolvidas por 

esta). E é nesta panóplia desportiva que eu me insiro enquanto gestora de 

infra- estrutura que possam dar apoio ao desporto, é aqui que tento dar o meu 

melhor e motivar os que comigo trabalham a dar o seu melhor pelo desporto 

em Loulé. Muitos foram os obstáculos que surgiram e muitos mais serão os 
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que estão para vir, no entanto julgo ter vindo a melhorar as minhas 

competências não só pelas vivências do dia a dia mas também pela formação 

académica e profissional.  

 

3.2 Instalações Desportivas 

 

3.2.1 Atividades, projetos e programas desenvolvidos 
  

2013, foi um ano de mudança, com a entrada de um novo chefe de Divisão 

ocorreram algumas alterações, entre elas a minha transição do CDQ para a 

própria divisão de desporto. Assim foi-me transmitido que deixaria o complexo 

e que começaria a exercer as funções de coordenadora dos equipamentos 

desportivos. Iniciei as minhas novas funções a visitar as várias instalações 

desportivas onde comecei a detetar algumas anomalias e onde desenvolvi 

muitas tarefas que contribuíram para a melhoria dessas instalações, 

designadamente: 

1. À semelhança do ocorrido em Quarteira, criamos o CMMC de Loulé, o 

qual foi inaugurado a 5 de Maio deste ano. Depois de criado o CMMC em 

Quarteira e face à grande adesão que teve por parte da população 

(principalmente reformados e muitos estrangeiros residentes na cidade), 

entendi que também poderíamos apostar em Loulé, com outros horários a fim 

de chamar outro tipo de participantes. Assim, teve início a atividade com 

marchas 2 vezes por semana ao final do dia, onde os participantes têm sempre 

o acompanhamento de 2/3 técnicos (eu e mais 2 colegas). Também aqui 

fizemos avaliações iniciais e periódicas. Inicialmente começamos com 10/15 

praticantes, atualmente tanto em Quarteira como em Loulé contamos com a 

participação de 30/35 marchantes regulares. 

2. Outra preocupação que tive foi verificar o parque auto da divisão, 

verificar se todos os seguros estavam em conformidade e detectei que 4 

dumpers não estavam legalizados de acordo com o estipulado por lei (Decreto-

lei n.º 107/2006 de 8 de junho), com o apoio da Divisão de transportes, 

procedemos à sua legalização. 
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3. À semelhança do ocorrido com os técnicos superiores, também os 

responsáveis pelas instalações não se enquadravam conforme o estipulado 

pela Lei n.º 39/2012 de 28 de agosto, esta lei aprova o regime de 

responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades desportivas 

desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos 

na área da manutenção da condição física (fitness). Perante o exposto nesta lei 

verifiquei que existiam 3 instalações nas quais era necessário validar, perante a 

lei, os seus diretores técnicos. 

4. Outro aspeto que detetei nas instalações, foi o facto de o sistema de 

rega num dos campos de relva natural, não conseguir abranger toda a área, os 

aspersores encontravam-se mal posicionados, existia uma zona do campo que 

não era regada pelos aspersores e sim manualmente, contribuindo desta forma 

para o aumento da degradação do relvado. Após pedidos de orçamento foi 

contratada uma empresa (a que nos pareceu apresentar o melhor 

preço/qualidade) e foi efetuada a alteração dos aspersores do campo de rugby. 

Esta situação já se encontrava assim à cerca de 3 anos. 

5. No seguimento das visitas que efetuei com os encarregados de cada 

instalação verifiquei também que existia uma sala sem utilidade aparente no 

estádio de Almancil. Uma vez que anteriormente já tínhamos criado um ginásio 

no estádio de Quarteira para apoio ao futebol e ao atletismo, entendi que a 

criação de uma sala de manutenção de apoio aos clubes de Almancil poderia 

contribuir para a melhoria da performance desportiva, assim apetrechamos o 

ginásio de Almancil, com algum equipamento.  

6. Outra situação que verifiquei foi, a falta de efetuar inspeções às balizas 

de acordo com o estipulado pelo Decreto-lei n.º 100/2003 de 23 maio alterado 

pelo DL n.º 82/2004 de 14 abril, regulamento das condições técnicas e de 

segurança a observar na concepção, instalação e manutenção das balizas de 

futebol, andebol, hóquei e de pólo aquático e dos equipamentos de 

basquetebol existentes nas instalações desportivas de uso público. A lei indica 

a obrigatoriedade de se fazerem inspeções anuais a estes equipamentos, pelo 

que começamos a proceder a estas inspeções num total de 89 equipamentos 

numa primeira fase e no ano seguinte passamos para os 120 equipamentos 
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entre balizas de futebol de 11 fixas, balizas de futebol de 11 móveis, balizas de 

futebol de 7 móveis, balizas de futsal/andebol fixas, balizas de pólo aquático e 

tabelas de basquetebol fixas e amovíveis. 

7. Ainda seguindo o estipulado pelo anterior Decreto-Lei referenciado, 

procedi à elaboração dos livros de manutenção das balizas, era necessário 

criar um livro de manutenção para cada equipamento, o qual teve de ser 

assinado pelo Sr. Presidente da CML. 

8. Procedi à elaboração dos manuais de operações das atividades 

desportivas (lei n.º 39/2012 de 28 de agosto), mais uma lei que não estava a 

ser cumprida por esta divisão.  

9. Analisando cada caso, e conforme a informação que ia obtendo por 

parte dos encarregados, colaboradores e utilizadores de cada instalação, 

verifiquei que era necessário proceder à elaboração de normas de 

funcionamento/utilização quer do ginásio do estádio de Almancil quer de todas 

as outras instalações onde eu ainda não tinha sido responsável, visto que no 

CDQ já tínhamos criado essas normas. 

10. Com o intuito de prestar informação à população, criamos folhetos 

informativos e flyers sobre os CMMC. 

11. Outra das situações que verifiquei foi o facto de muitas instalações 

continuarem a acumular equipamentos e materiais obsoletos, partidos, 

estragados, sem uso ou reparação, nesse caso procedi ao pedido de 

autorização para abate e respetivo encaminhamento dos mesmos para a lixeira 

municipal. As instalações começaram a apresentar um outro aspeto em termos 

de higiene e mesmo em aumento dos espaços livres. 

12. À semelhança do ocorrido no CDQ comecei a elaborar inventários 

anuais dos materiais e equipamentos; mapas de ocupação; mapas de eventos 

e atividades; mapas de receitas/despesas anuais de todas as instalações e 

procedimentos para verificação da segurança da instalação, formulários de 

relatórios de ocorrência, instruções de trabalho/manutenção dos relvados 

naturais e sintéticos, normas de utilização dos serviços complementares 

(sauna, banho imersão, jacuzzi e ginásios), isto é tentar uniformizar os 

documentos existentes em todas as instalações. 
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13.  Procedi à aquisição de novas máquinas de trabalho para os campos de 

relva natural, tais como pulverizador, máquinas de corte de relva e 

resemeadora, depois de verificar que as existentes encontravam-se danificadas 

ou obsoletas. 

14.  Uma das funções que me foi atribuída consistia na elaboração de 

ajustes directos e contratos com as empresas que já trabalhavam com a CML 

ou proceder à contratação de novas, em função das necessidades, tais como: 

A. Pereira e Jordão – fornecimento de produtos fitofarmacêuticos para os 

campos de relva natural; Electropalma – fornecimento de gás propano; SIQ – 

fornecimento de químicos e análises para as piscinas; Fisiodesporto – 

provimento de fisioterapeutas para as aulas de hidroterapia e marchas na 

PMQ; Médico para as inspeções médicas dos clubes; Momentabiliza - 

fisioterapeuta para o EML, entre outras. 

15.  Existindo a necessidade de contratar recursos humanos, também era eu 

quem elaborava os procedimentos para os contratos tarefa e contratos 

emprego - inserção do IEFP e fazia as respetivas entrevistas de pessoal. 

16.  Ainda no seguimento das várias visitas que fiz às instalações, verifiquei 

que existia a necessidade de proceder à requalificação, reparação e 

manutenção das seguintes instalações e equipamentos desportivos: bar, 

polidesportivo e campo pelado do Estádio Municipal de Almancil; campo nº 3 

de Loulé e equipamento de manutenção do calçadão em Quarteira. Nos quais, 

em tempo oportuno, foram executadas obras de melhoria.  

17.  Embora não fizesse parte das minhas funções concretas, também em 

relação às escolas EB1 e EB 2,3 (que estão sobre a alçada da CML), tive 

alguma preocupação em verificar se os equipamentos desportivos existentes 

se encontravam em bom estado. Assim, foram apetrechadas com novos 

equipamentos desportivos e material, as escolas EB 1 de Quarteira, Vale judeu 

e Fonte Santa. 

18.  Também verifiquei que não estávamos a cumprir o estipulado no 

Decreto-Lei n.º 521/99 e Portaria n.º 362/2000 - inspeções periódicas às 

instalações de gás, as quais são obrigatórias por lei, efetuar de dois em dois. 

Depois de pesquisar no mercado empresas susceptíveis de nos fornecer este 
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serviço, procedi à contratação de uma delas a fim de efetuar as inspeções 

necessárias. 

 19. A quando da pesquisa da legislação relativa às instalações, apurei que 

até 1994 o amianto foi utilizado de forma intensiva nos telhados das 

construções públicas. Em 2005 e em função da publicação do Decreto-lei n.º 

101/2005 de 23 junho, foi proibida, pela Comunidade Europeia, a utilização de 

qualquer variedade de amianto. Como algumas das instalações desportivas da 

CML continham telhados de lusalite (fibrocimento) e uma vez que estes 

telhados antigos tornaram-se prejudiciais à saúde, procedemos à sua 

substituição. 

20. Por último, e tendo verificado que existia uma grande lacuna em termos 

de cumprimento de legislação, criei como forma de controlo uma Check list de 

verificação de todas as instalações desportivas, com os seguintes itens: a) 

Regulamento das instalações desportivas do Concelho de Loulé, art.º 36 – livro 

de perdidos e achados; b) Lei nº 39/2012, art.º 16 – afixação da identificação 

do Diretor Técnico e horário de permanência na instalação; c) Lei n.º 39/2012, 

artigo 17º - afixação da informação do seguro desportivo; d) Lei n.º 39/2012, 

artigo 19º - afixação regulamento interno assinado pelo DT; e) Lei n.º 39/2012, 

artigo 21º - afixação manual operações das atividades desportivas assinado 

pelo DT e proprietário; f) Normas do ginásio afixadas; g) Afixação do horário de 

abertura e fecho da instalação, aos utentes; h) Decreto Lei n.º 100/2003 

(alterado pelo Decreto Lei n.º 82/2004), artigo 4º - equipamentos sem 

possibilidade de queda; i) Decreto Lei n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei 

n.º 82/2004), artigo 5º - equipamentos sem arestas, pregos, parafusos 

cortantes ou pontiagudos, fixações salientes, cabos pouco visíveis; j) Decreto 

Lei n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei n.º 82/2004), artigo 7º - manual de 

instruções; k) Decreto Lei n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei n.º 82/2004), 

artigo 8º - manutenção equipamentos nos meses de setembro, dezembro, 

março, junho; l) Decreto Lei n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei n.º 

82/2004), artigo 9º - Livro manutenção devidamente preenchido; m) Decreto Lei 

n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei n.º 82/2004), artigo 10º - informação 

afixada na zona dos equipamentos com: identificação e nº telefone da entidade 
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responsável pelos equipamentos; indicação do telefone mais próximo, n.º 

nacional socorro; n) Decreto Lei n.º 100/2003 (alterado pelo Decreto Lei n.º 

82/2004), artigo 11º - seguro de responsabilidade civil; o) Decreto Lei n.º 

119/2009, regulamento anexo, artigo 9º - vedação à volta do parque; p) 

Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, artigo 12º - iluminação pública, 

bancos e recipientes lixo; q) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, 

artigo 13º - informação afixada com: identificação e nº telefone da entidade 

responsável pelos equipamentos; lotação máxima, localização do telefone mais 

próximo, localização e nº telefone da urgência hospitalar mais próxima, n.º 

nacional socorro; r) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, artigo 17º - 

manual de instruções, s) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, artigo 

19º - os equipamentos não devem ter: arestas vivas, superfícies rugosas, 

lascas, pregos ou parafusos cortantes ou pontiagudos, fixações salientes e 

pouco visíveis, cabos, cordas ou correntes pouco resistentes ou facilmente 

deterioráveis e pouco visíveis, superfícies que provoquem queimaduras por 

contrato ou fricção; t) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, artigo 23º-

D – afixação de informação que é obrigatório o uso de capacete, cotoveleiras e 

joelheiras; u) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento anexo, artigo 25º-A – 

afixação de informação: idade mínima dos utilizadores, garantir a existência de 

procedimentos de emergência; v) Decreto Lei n.º 119/2009, regulamento 

anexo, artigo 27º - manutenção regular; w) Decreto Lei n.º 119/2009, 

regulamento anexo, artigo 29º - espaço limpo; x) Decreto Lei n.º 119/2009, 

regulamento anexo, artigo 30º - livro manutenção; y) Decreto Lei n.º 119/2009, 

regulamento anexo, artigo seguro responsabilidade civil; e ainda a verificação 

das seguintes situações: proteções envolventes, pavimento, balneários, WC’s, 

iluminação, bancadas, sauna, banho imersão, aspersores/canhões rega, 

controladores de rega, marcações, redes das balizas e fixações, bancos 

suplentes, placas substituições, bandeirolas, sistema som, relvado, tartan, 

caixas de saltos, colchões de queda, gaiola e rede, calha/perfis, pinturas, 

postes para colocação bandeira nacional, limpeza geral, manutenção geral. 

Desta forma torna-se possível analisar mais rapidamente as necessidades da 

instalação e proceder de imediato às reparações. 
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Continuei a dar o meu contributo e a participar em outras atividades e 

eventos da DDE: 

• No XII Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata – Cidade de Quarteira 

como responsável pela equipa dos abastecimentos. 

• Organizei o 1º curso de Personal Training em colaboração com o Centro 

de Estudos e Formação (CEF), em setembro, com a duração de 50 horas. 

• Participei no 3º seminário de “Gestão do Desporto – gestão de piscinas 

públicas, modelos, rentabilidade e inovação”; 

• Participei na formação sobre “Segurança e avaliação do risco em 

espaços de jogo e recreio”. 

• Orientei dois estágios do 3º ano do curso de Desporto e Educação 

Física do INUAF através de um trabalho de elaboração da carta desportiva do 

Concelho de Loulé e de outro trabalho no âmbito da Saúde e bem-estar. 

 

 Neste ano a motivação era muito grande, a exercer novas tarefas e com um 

novo chefe de divisão, eu queria apresentar “trabalho”. Foi um ano exaustivo 

em matéria de trabalhos de manutenção preventiva e corretiva, em melhorias 

das infra-estruturas, em termos de cumprimento da legislação (que é bastante). 

Nestas tarefas eu não trabalhava diretamente com os recursos humanos afetos 

às instalações desportivas à excepção dos encarregados. Trabalhava sim, com 

colegas de outras divisões e empresas prestadoras de serviços à CML. Não 

transmitindo diretamente qualquer indicação aos colaboradores da divisão, o 

que em termos de gestão de recursos humanos foi bastante mais fácil. 

 De salientar que em algumas situações eu refiro a elaboração de algumas 

tarefas ou procedimentos no plural, querendo dizer que o trabalho não foi 

executado exclusivamente por mim, mas tive o contributo dos meus colegas, 

em outras situações, quando faço referência no singular, foram tarefas da 

minha autoria e executadas unicamente por mim. 

 Também gostaria de mencionar que, a maioria das tarefas, funções, 

procedimentos executados por mim foram devidos a uma grande pro-atividade 
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que tive e espírito de iniciativa, pois mais uma vez foi-me dada uma grande 

liberdade de trabalho e quase nunca recebi ordens diretas para efetuar 

qualquer tarefa em concreto. Foi-me transmitido para melhorar a situação dos 

equipamentos desportivos e foi com base nessa preocupação que descobri 

muitas falhas que necessitavam de correção.  

 

Em 2014, último ano a que este relatório se reporta, a Divisão de Desporto 

adquire uma nova nomenclatura e passa a ser a Divisão de Desporto e Saúde, 

e embora eu continue a desempenhar as mesmas funções, passo a ser 

designada como Coordenadora das Instalações Desportivas do Concelho de 

Loulé. À semelhança do ano transacto continuei a analisar a legislação e a 

manter atualizadas todas as normas exigentes às instalações, nomeadamente:  

 1. A elaboração dos livros de manutenção e manuais de operações; 

2. As inspeções às balizas e check list; 

 3. A elaboração de ajustes diretos com mais empresas que me pareceram 

necessárias (Ajudilândia - serviços de enfermagem e saúde e Nadadores 

salvadores para as Piscinas Municipais de Loulé e Quarteira); 

4. A contratação pública de empresas prestadoras de serviços através de 

requisições e concursos (Carlos Lopes e Gouveia – climatização, CEDIS – 

sistema de gestão das instalações desportivas, Firstfield – sistema de 

videovigilância, Algarve green – fornecimento de areias, Camposol – 

fornecimento de relva natural), mais uma vez procedemos à contratação de 

recursos humanos através de contratos tarefa e do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional para o setor da limpeza, da manutenção e também 

nadadores salvadores; 

 5. Solicitei vários pedidos de orçamentos para obras de requalificação, 

manutenção e reparação para as seguintes instalações: Estádio Municipal de 

Loulé, Campo nº 2 de Loulé, Campo n.º 3 de Loulé, Estádio Municipal de 

Almancil, Polidesportivo de Almancil, Campo de Futebol de Vale do Lobo, 

Campo de futebol da Tôr, Complexo Desportivo de Salir; abertura de concurso 

para a manutenção dos 4 campos de relva sintética do Concelho; 
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 6. Efetuei a avaliação de fornecedores – tendo como base a certificação da 

qualidade (ISO 9001), nas várias instalações desportivas; 

 7. Solicitei que fossem criados armazéns para armazenamento de 

fitofarmacêuticos conforme estipulado pela Lei n.º 26/2013 de 11 de Abril; 

 8. Procedemos à colocação de equipamento geriátrico no calçadão em 

Quarteira; 

 9. Procedemos à abertura de um concurso público para a aquisição de 

fardamento para os colaboradores da DDS; 

 10. E por último elaborei normas de utilização dos bares das instalações 

desportivas da CML. 

 

Neste ano e como coordenadora dos CMMC organizei várias atividades 

conjuntamente com a equipa dos CMMC: marcha/passeio de carnaval –  2 de 

março; passeio ambiental na Rocha da Pena – 22 de março; marcha/corrida da 

Fonte da Benémola – 10 de maio; marcha/corrida do calendário regional do 

IPDJ – 1 de junho; 1ª marcha/corrida noturna Cidade de Loulé –10 de junho; 1ª 

marcha/corrida noturna de Quarteira – 9 de julho; marcha dos pequeninos – 

semana da mobilidade – dia mundial sem carros – 22 de setembro; 

marcha/corrida trilhos da colina – 28 de setembro; marcha/corrida de 

orientação das Ermidas de Loulé – 26 de outubro; 2ª caminhada noturna de 

Natal em Loulé – 12 de dezembro. Este foi um ano muito ativo para ambos os 

Centros. Para além destas marchas organizadas pela DDS, também participei 

nas marchas/corrida do calendário regional do IPDJ, onde nos deslocávamos 2 

vezes por semana a um concelho vizinho, com cerca de 100 participantes para 

efetuar as suas atividades de marcha. Os Centros também tiveram um 

aumento na adesão semanal às marchas com cerca de 30/40 participantes 

regulares. 

 

 A minha participação em outras atividades e eventos da Divisão de 

Desporto, manteve-se: 

• Mais uma vez participei no XIII Triatlo Internacional Prof. Carlos Gravata 

– Cidade de Quarteira como responsável pela equipa dos abastecimentos. 
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• Participei no Curso de auditor interno da qualidade ISO 9001 

(continuação do anterior). 

• Participei na ação de formação sobre “Manutenção de relvados 

desportivos – parte IV”. 

• E na ação de formação sobre “Gestão de tempo e organização do 

trabalho”. 

• Voltei a organizar o 2º curso de Personal Training em colaboração com 

o Centro de estudos e Formação (CEF) em maio, com a duração de 50 horas. 

• E na orientação de um aluno de estágio, do Curso de Gestão do 

Desporto da Escola Secundária Pinheiro e Rosa de Faro. 

 

Este foi o meu percurso em 6 anos. Muito mais poderia referir mas o tempo 

escasseia e tenho consciência que este relatório nunca mais seria terminado. 

Analisando o que fiz, penso que o meu contributo para esta Entidade teve 

algum valor e conduziu a melhorias significativas ao nível das instalações. 

Pretendo dar continuidade às tarefas que tenho vindo a desenvolver, a 

melhorar as minhas contribuições, independentemente das instalações onde 

me encontre a exercer funções.  

 

3.3 Legislação 

 
Neste ponto faço referência a alguma da legislação utilizada/consultada 

durante o percurso do estágio, assim como durante a realização deste relatório, 

e que até então ainda não tinham sido referenciadas. De mencionar que muita 

outra legislação terá eventualmente sido consultada e que não será aqui citada. 

 
Leis: 

• Lei n.º 28/98 de 26 de junho, estabelece um novo regime jurídico do 

contrato de trabalho do praticante desportivo e do contrato de formação 

desportiva; 

• Lei n.º 151/99 de 14 setembro (alterado pelo n.º 4 do artigo 50º da Lei 

n.º 60-A/2005 de 30 dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 
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para 2066) – atualiza o regime de regalias e isenções fiscais das 

pessoas coletivas de utilidade pública; 

• Lei n.º 159/99 de 14 setembro – estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as autarquias locais; 

• Lei n.º 169/99 de 18 setembro – estabelece o quadro de competências, 

assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

5-A/2002 de 11 janeiro. (pág. 207); 

• Lei n.º 20/2004 de 5 junho – Estatuto do dirigente associativo voluntário; 

• Lei n.º 5/2007 de 16 janeiro – Lei de Bases da Actividade Física e do 

Desporto; 

• Lei n.º 50/2007 de 31 de agosto, estabelece um novo regime de 

responsabilidade penal por comportamentos suscetíveis de afetar a 

verdade, a lealdade e a correção da competição e do seu resultado na 

atividade desportiva; 

• Lei n.º 12ª/2008 – Regime de vinculação, carreiras e remunerações; 

• Lei n.º 27/2009 de 19 de junho, regime jurídico da luta contra a dopagem 

no desporto; 

• Lei n.º 39/2009 de 30 de junho, estabelece o regime jurídico do combate 

à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos 

desportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com 

segurança; 

• Lei n.º 55-A/2010 de 31 dezembro – Orçamento do Estado para 2011; 

• Lei n.º 27/2011 de 16 junho – Reparação danos emergentes de 

acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais; 

• Lei n.º 49/2012 de 29 agosto, aprova o estatuto do pessoal dirigente dos 

serviços orgânicos da administração central, regional e local do estado; 

• Lei n.º 68/2013 de 29 de Agosto, estabelece a duração do período 

normal de trabalho; 

• Lei n.º 35/2014 – Lei geral do trabalho em funções públicas; 

• Lei n.º 68/2014 de 29 agosto – Regime jurídico aplicável ao nadador 

salvador. 
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Decretos – Lei: 

• Decreto- Lei n.º 153-A/90 de 16 maio – Requisição e uso de infra-

estruturas desportivas; 

• Decreto-Lei n.º 390/91 de 10 outubro, punição de comportamentos 

inadequados; 

• Decreto-lei n.º 238/92 de 29 outubro, Regime de policiamento nos 

recintos desportivos; 

• Decreto-Lei n.º 267/95 de 18 outubro estabelece o regime de apoio aos 

dirigentes desportivos voluntários; 

• Decreto-Lei n.º 123/96 de 10 agosto – medidas especificas de apoio ao 

desenvolvimento da alta competição; 

• Decreto-Lei n.º 67/97 de 3 de abril, que estabelece o regime jurídico das 

sociedades desportivas; 

• Decreto-lei n.º 183/97 de 5 setembro, Dopping; 

• Decreto-lei n.º 272/97 de 8 de outubro, relativo aos clubes de 

praticantes; 

• Decreto-Lei n.º 279/97 de 11 de outubro, sobre as associações 

promotoras de desporto; 

• Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 novembro, revogado pelo Decreto-Lei n.º 

141/2009 de 16 junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 110/2012 de 21 

maio – Regime de instalação e funcionamento das instalações 

desportivas de uso público; 

• Decreto-Lei n.º 379/97 de27 dezembro, alterado pelo DL n.º 119/2009 de 

19 maio - Regulamento que estabelece as condições de segurança dos 

espaços de jogo e recreio;  

• Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 dezembro, normas para a instalação de 

gás;  

• Decreto-Lei n.º 309/2002 revogado pelo DL n.º 204/2012 de29 agosto, 

regula a instalação e o financiamento de recintos de espectáculo;  

• Decreto-Lei n.º 391/2007 de 13 dezembro – Estatuto de Utilidade 

Pública - confere algumas isenções discais às pessoas coletivas de 

utilidade pública; 
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• Decreto-lei n.º 59/2008 – Regime contrato de trabalho em funções 

públicas; 

• Decreto-Lei n.º 108/2008 de 26 junho – estatuto dos benefícios fiscais; 

• Decreto-lei n.º 248-A/2008 de 31 de dezembro, regime de acesso e 

exercício da atividade de treinador de desporto; 

• Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, que estabelece o 

regime jurídico das federações desportivas e as condições de atribuição 

do estatuto de utilidade pública desportiva; 

• Decreto-lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro, sobre o seguro desportivo 

obrigatório; 

• Decreto-lei n.º 141/2009 de 16 de junho, estabelece o regime jurídico 

das instalações desportivas de uso público; 

• Decreto-lei n.º 271/2009 de 1 de Outubro, define o regime jurídico da 

responsabilidade técnica pela direção das atividades físicas e 

desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam 

serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), 

designadamente aos ginásios, academias ou clubes de saúde 

(healthclubs), independentemente da designação adotada e forma de 

exploração, bem como determinadas regras sobre o seu funcionamento; 

• Decreto-Lei n.º 272/2009 de 1 outubro estabelece as medidas 

especificas de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto 

rendimento; 

• Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 outubro – regime jurídico dos contratos-

programa de desenvolvimento desportivo (consagra a forma de 

atribuição de apoios financeiros públicos a programas de promoção e 

desenvolvimento do desporto); 

• Decreto-Lei n.º 10/2013 – Regime Juridico das sociedades desportivas. 

 

Portarias: 

• Portaria n.º 371/91 de 30 abril, que regulamenta as medidas de 

segurança nos recintos desportivos; 

• Portaria n.º 947/95 de 1 agosto, que regulamenta a alta competição; 
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• Portaria n.º 816/97 de 5 setembro, medidas de combate à dopagem; 

• Portaria n.º 392/98 de 11 junho, seguro à alta competição; 

• Portaria n.º 362/2000 de 20 de junho, estabelece as regras aplicáveis 

aos procedimentos nas inspecções à manutenção das instalações de 

gás; 

• Portaria n.º 483/2002 de 24 abril – Regulamento de utilização das 

instalações sócio-desportivas dos estabelecimentos oficiais de ensino; 

• Portaria n.º 369/2004 de 12 abril, Acreditação das entidades; 

• Portaria n.º 1049/2004 de 19 agosto – Seguro de responsabilidade civil; 

• Portaria 50/2013 de 5 fevereiro – Natureza profissional das competições 

desportivas; 

• Portaria n.º 336/2013 de 18 de Novembro – cédula de treinador; 

• Portaria n.º 36/2014 – Acções formação contínuas do Diretor técnico e 

do técnico de exercício físico. 

 

Editais: 

• Edital de 5 janeiro 2011 – Tabela de taxas e licenças da CML; 

• Edital de 12 setembro 2012 e de 29 agosto de 2014 - Regulamento 

interno de funcionamento, atendimento, duração e organização do 

tempo de trabalho, controlo de pontualidade da CML. 

 

Despachos: 

• Despacho n.º 16241/2013 de 3 dezembro - Regulamento da 

organização dos serviços do município de Loulé; 

• Despacho n.º 2724/2013 e n.º 2725/2013 – emissão do título profissional 

de treinador. 

 

Avisos: 

• Aviso n.º 22742/2009 – Alteração ao regulamento e tabela de taxas e 

licenças da CML; 

• Regulamento n.º 405/2012 – Regulamento das instalações desportivas 

do concelho de Loulé; 
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• Aviso n.º 9062/2012 – Projeto de regulamento das instalações 

desportivas do concelho de Loulé; 

• Aviso n.º 8725/2013 – Regulamento e tabela de taxas e licenças da 

CML. 
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4. Reflexão crítica 
 

Tentar ter êxito significa fazer o nosso 

melhor, ser excelente quanto possível 

relativamente a todas as exigências 

contidas na realidade profissional que nos 

rodeia. (Araújo, 2014, p. 33) 

 
Nesta parte do relatório farei uma reflexão de caráter crítico sobre a minha 

atividade profissional ao serviço do desporto, através da análise do meu 

desempenho enquanto técnica superior de desporto, conjugando experiências 

profissionais com bons e menos bons momentos e com aspetos fortes e menos 

fortes, enquanto coordenadora de instalações desportivas. 

Apesar de ao longo destes anos ocorrerem experiências mais positivas que 

outras, quer ao nível profissional, quer ao nível pessoal e de relacionamento 

com os recursos humanos e quer ao nível social, todas elas demonstraram ser 

potenciais fatores de melhoria profissional, e todas elas sem exceção, 

contribuíram para melhorar as minhas competências e para um crescimento 

profissional e pessoal, principalmente ao nível da liderança de recursos 

humanos, uma vez que são estes os potenciadores do desenvolvimento 

desportivo em qualquer Autarquia. 

Todo o trabalho que tenho vindo a desenvolver quer pela experiência 

profissional, quer pela formação académica, quer através de outras formações 

profissionais que tenho vindo a frequentar, conferiram-me competências ao 

nível da coordenação, gestão, liderança, comunicação, motivação, planificação 

e avaliação dos processos. 

Durante este período tive o prazer de prestar serviço com três executivos 

camarários diferentes, que trabalharam de diferentes formas, com diferentes 

graus de exigência e que me obrigaram a várias adaptações. Pude constatar 

que as exigências de adaptação em relação à realidade das escolas, é muito 

diferente. Numa Autarquia, de 4 em 4 anos, podem ou não ocorrer alterações 

de poder político, de Executivo Camarário, de chefias e até de localização em 

infra-estruturas e de funções, como foi o meu caso. É preciso aprender a 
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adaptarmo-nos com rapidez, é preciso aceitar a mudança, é preciso manter o 

profissionalismo. Sempre senti a necessidade de ser e de me manter pró-ativa, 

e assim conseguir atingir muitos dos objetivos a que me propus. Nem sempre 

os concretizei a todos, por várias razões, mas nunca deixei de os propor a cada 

executivo camarário. À que referir que para atingir estes objetivos era 

necessário que toda a equipa de trabalho tivesse um compromisso para com 

os mesmos, que não passava simplesmente pelas obrigações diárias mas 

também pelo empenho em oferecer aos nossos utentes e cidadãos o melhor 

que o desporto em Loulé tem para dar. 

 

Ao rever os autores, deparei-me com muitas situações que me são 

familiares durante o desempenho das minhas funções e consegui identificar e 

comparar vários aspetos da minha vivência. Um desses aspetos passa pela 

responsabilização que uma autarquia tem perante os seus cidadãos. Como 

refere Constantino (1999), as autarquias locais não podem deixar de se sentir 

vinculadas e responsabilizadas pela crescente importância dada nas 

sociedades modernas à procura das atividades físicas e desportivas como fator 

de promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida dos cidadãos. As 

autarquias devem oferecer às populações, meios para a prática desportiva. 

Também Duarte (2012) indica que a educação para a saúde exigirá a aplicação 

de conhecimentos e práticas, com o objetivo de melhorar a saúde das 

populações. Deve compreender planos e programas em permanente 

adaptação à realidade envolvente e com capacidade suficiente para despertar 

a atenção das pessoas, criando nelas adequada receptividade e desejo de 

alterações comportamentais. Neste ponto e muito embora esta autarquia 

assuma uma grande responsabilidade com os seus cidadãos, relativamente à 

importância que dá ao desenvolvimento do desporto e da prática da atividade 

física, e consequentemente todo o trabalho que desenvolvi tenha sido sempre 

nesse sentido, senti que existia falta de informação aos colaboradores sobre a 

política local de desenvolvimento desportivo, o que se verificou com todos os 

executivos. Se é que existe um plano desportivo municipal, este nunca foi 

transmitido a quem diariamente trabalha nas instalações desportivas. O PDM 
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constitui um dos aspetos do Plano de Desenvolvimento do Concelho. Ele deve 

assentar no conhecimento pormenorizado da realidade, definir os objetivos de 

ação, os meios necessários e as atividades a desenvolver sob a forma de 

programas. O plano define uma estratégia de desenvolvimento, especifica os 

meios a mobilizar, determina as fases de ação e delimita as áreas de 

intervenção. Trata-se de uma ação contínua que assenta na mais ampla 

participação de todas as forças que intervêm no desenvolvimento e que 

procedem à avaliação da ação, de forma sistemática. A informação à 

comunidade, a participação democrática, a programação coordenada e a 

definição de responsabilidades mútuas constituem os elementos fundamentais 

do processo de elaboração do PDM. O objetivo central deste é melhorar o 

acesso à participação desportiva e elevar a qualidade dessa participação, 

através do desporto para todos, do desporto escolar, das escolas municipais de 

desporto, das taxas de utilização das instalações desportivas municipais, dos 

critérios de utilização de instalações desportivas municipais, do controlo médico 

das práticas desportivas, da situação real da educação física escolar, dos 

critérios de concessão de subsídios aos agentes desportivos associativos, da 

programação e rentabilização dos equipamentos desportivos, dos critérios de 

concessão publicitária em instalações desportivas municipais, da formação dos 

agentes desportivos e da documentação e a investigação sobre as práticas 

realizadas (Constantino e Feio, Câmara Municipal de Oeiras). 

 

Pois como refere Madeira (2011, p. 87) […] o caminho, hoje, é no sentido de 
uma administração participada, onde a palavra-chave passa a ser a responsabilidade 
partilhada por todos os actores, conferindo-lhes a capacidade de influenciar os 
resultados das politicas públicas, mas, simultaneamente, tornando-os co-responsáveis 
pelas mesmas.  

 

O mesmo sucede com o programa de apoio ao associativismo desportivo, 

também aqui senti que existe uma falta de comunicação entre a liderança e os 

restantes elementos. De acordo com os serviços de desporto da CMO (1993), 

esta dispõe de um programa de apoio ao associativismo composto por: apoio à 

manutenção de atividades desportivas; apoio a obras, beneficiações e 

melhoramentos em instalações sociais e desportivas; apoio à elaboração de 
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projetos para construção de novas instalações sociais e/ou desportivas; apoio 

financeiro na construção de novas instalações sociais e/ou desportivas; apoio à 

participação de Delegações Desportivas do Concelho em competições 

desportivas internacionais; apoio na cedência de transportes para deslocação 

de delegações desportivas e apoio institucional na conquista de 

“sponsorização” para atividades e/ou modalidades desportivas. É transmitido 

aos cidadãos e aos seus colaboradores informação sobre o programa, e é 

neste sentido que entendo que esta autarquia deverá torna-se mais 

comunicativa. 

Durante estes anos senti que existia falta de informação, quer ao nível dos 

objetivos pretendidos para o desporto no Concelho quer ao nível dos objetivos 

pretendidos para cada infra estrutura, para além das tarefas realizadas 

diariamente e de manter a instalação em funcionamento. Senti que na maior 

parte das vezes os técnicos de desporto e mesmo os responsáveis das 

instalações não estão presentes quando se tomam grandes decisões sobre o 

desporto e sobre os equipamentos, contradizendo o que Celma (2000), refere 

quando diz que o gestor desportivo deve estar presente nos processos cruciais 

da planificação geral municipal. Também Madeira (2011) indica que, no plano 

da comunicação interna, importa que os decisores consigam escutar e envolver 

os funcionários e os dirigentes. 

Outro aspeto de extrema importância prende-se com os recursos humanos 

disponíveis para o eficaz desenvolvimento desportivo. Pereira (2012, p. 207), 

indica que torna-se indispensável que os eleitos locais dediquem um espaço e 

um lugar adequados nas estruturas orgânicas das câmaras municipais e que 

apetrechem as respectivas unidades com recursos humanos qualificados, cujo 

papel principal consiste em garantirem a liderança e a gestão dos processos 

que conduzam à execução das políticas desportivas definidas. O poder destes, 

enquanto gestores do desporto independentes do poder, é o de influenciar os 

eleitos locais no sentido da persecução de políticas de desenvolvimento do 

desporto adequadas ao cumprimento da missão das câmaras municipais neste 

âmbito. Bilhim (2002), dá grande importância a todos os recursos humanos ao 

referir que estes constituem o recurso estratégico das organizações, dada a 
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sua criatividade, inovação e potencial, caraterísticas que assinalam a diferença 

em face de outros recursos organizacionais.  

Como coordenadora das instalações constatei que não basta ser chefe 

mas também temos de aprender a ser líderes, cada um deles é imensamente 

importante para o sucesso de uma organização mas o foco de cada um é 

totalmente diferente. Para (Buckingham, 2005), é necessário tomar boas 

decisões, sendo estas, um meio para atingir um fim. Os recursos humanos são 

cada vez mais um fator essencial da gestão das organizações, são o elemento 

estratégico e de primeira ordem para as organizações prestadoras de serviços 

como as de gestão do desporto. E foi neste sentido que comecei a melhorar a 

minha intervenção para com as pessoas, tentando compreender cada caso, 

pois tal como diz Pires (2003), a vida das pessoas dentro das organizações 

tem de ser entendida para além da burocracia, na medida em que elas, cada 

vez menos aceitam ser reduzidas a simples peças de uma máquina. Assim, 

tentei melhorar a comunicação, o espírito de grupo e a solidariedade entre 

todos os intervenientes tornando desta forma a obtenção de objetivos mais 

fácil. Pois uma equipa vale pelo seu todo (Araújo, 2002). Como gestora 

desportiva tive sempre que desempenhar um papel ativo e com uma visão 

inovadora, não me deixando vencer pelas dificuldades que sempre ocorrem, 

assim também refere Lança (2007). Foi-me exigida responsabilidade, 

conhecimento, dedicação e competência, desde a gestão de infra-estruturas, 

espaços e equipamentos, à organização de eventos, criação da escola de 

natação, ligação com o associativismo e com a sociedade em geral, entre 

outros. Mas acima de tudo e como refere Buckingham (2005), a principal 

responsabilidade de um grande gestor é descobrir uma maneira de utilizar o 

talento dos colaboradores e de o traduzir num melhor desempenho. Esse foi 

definitivamente o meu maior desafio, mas julgo que nestes últimos anos 

consegui melhorar esse desempenho. A quem lidera, cumpre ser competente e 

confiável, bem como ser capaz de descentralizar e apelar à participação e 

responsabilização dos seus colaboradores. O objetivo principal a atingir por um 

líder é o de, acima de tudo, ser capaz de melhorar a qualidade dos contributos 

dos que consigo colaboram, ajudando-os a serem mais competentes (a nível 
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técnico e comportamental), possuírem cada vez maior capacidade de decisão e 

criatividade, serem mais confiantes e empenhados (Araújo, 2002). Valores 

como a honestidade e comportamentos exemplares têm sido associados 

àqueles que exercem o papel de líderes entre os seus pares (Arce e Torrado, 

2013). Também Araújo (2002), explana que deve pertencer a quem dirige 

equipas, reconhecer a importância de dar oportunidades para que todos os 

seus componentes se sintam envolvidos nas decisões a tomar, participando 

nelas sempre que possível. Quem dirige deve ser capaz de antecipar o mais 

possível todo o tipo de situações que se lhe vão deparar, tendo em vista 

preparar-se previamente para decidir o melhor possível. 

Relativamente à organização de eventos e atividades desportivas, Correia 

(2001) refere que, o evento desportivo é encarado acima de tudo como uma 

festa e o sucesso pode-se medir pelo seu impacto social. O evento deve 

causar impacto, valendo-se da criatividade não só durante a sua realização, 

através de uma promoção e divulgação adequadas (Pedro, Caetano, Christiani 

e Rasquilha, 2005). Efetivamente qualquer atividade que culmine na realização 

de um evento cria impacto nos seus participantes. Sempre que realizávamos 

um evento em qualquer instalação verificávamos que existia uma reação 

positiva por parte não só dos que participavam mas também por parte dos 

espetadores e dos envolvidos/colaboradores. Todos os eventos que realizamos 

foram sendo aperfeiçoados de ano para ano, uma vez que a experiência nos 

ajudava a não cometer os mesmos erros. E como diz Sarmento e Pinto (2014, 

p. 345), a gestão de eventos é uma das atividades que todos os profissionais 

na área do desporto, desenvolvem com uma certa regularidade. Todos os 

eventos organizados por nós, foram eventos direcionados para os nossos 

utentes das instalações e população do concelho, enquanto que os eventos 

organizados pela divisão de desporto, em si, eram mais direcionados para 

outro tipo de participantes, tais como o Triatlo de Quarteira (evento 

internacional), campeonatos nacionais de natação (evento nacional) ou 

campeonatos regionais de atletismo (evento regional).  

No que concerne ao associativismo, ligação aos clubes e associações 

desportivas, posso afirmar que grande parte dos utilizadores das nossas 
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instalações são os clubes e associações locais, que utilizam como suporte, as 

infra-estruturas desportivas da autarquia. Independentemente da CML 

apresentar uma grande oferta desportiva, são sem dúvida as atividades 

oferecidas pelos clubes, a principal via de acesso à prática desportiva por parte 

de diferentes grupos de cidadãos (Arraya, 2014). Uma das dificuldades que 

senti na ligação com os clubes prende-se com a cedência de instalações e 

espaços, assim como com algumas exigências feitas por estes. Pires (2002), 

menciona que o mundo do dirigismo desportivo está cheio de indivíduos que 

nunca estiveram ligados, como praticantes ou como técnicos, a qualquer 

modalidade desportiva. Infelizmente, muitas das pessoas que, de repente, 

acordam para o desporto e dão consigo, sem saberem muito bem como, em 

dirigentes de uma seção de um clube, passam, de um momento para o outro, a 

se considerarem possuidoras de todos os conhecimentos. E é aqui que 

dificultam o desempenho dos restantes, quando não compreendem que não 

são os únicos a usufruir dessas instalações desportivas e dos apoios dados. 

A gestão das instalações desportivas foi sem dúvida a grande surpresa que 

tive quando assumi este desafio da gestão desportiva. É aqui que me identifico 

na vida profissional. A gestão do desporto e consequentemente a gestão de 

instalações e equipamentos atingiu um grau de complexidade que exige um 

conjunto de competências e de metodologias necessárias para que os gestores 

de desporto sejam eficazes e eficientes no exercício das suas funções com o 

intuito de obterem sucesso (Soares, 2012). As funções e a exigência diária, 

assim como o grau de dificuldade que é solicitado ao gestor, obriga-nos a uma 

constante adaptação ao sistema e muitas vezes é nas tarefas mais simples e 

básicas, e menos valorizadas, que encontramos as maiores dificuldades.  

Embora as instalações desportivas do Concelho de Loulé, sejam geridas 

de diferentes formas e tenham modelos distintos de gestão, tais como a gestão 

mista como nos pavilhões desportivos municipais de Loulé ou a gestão direta 

como na piscina de Quarteira, todas elas são exigentes no plano funcional. 

Obviamente é mais difícil gerir uma instalação compartilhada com outra 

entidade do que uma instalação em que a gestão só depende da autarquia. 

São desafios diferentes, mas gostei bastante de ambos pelas suas 
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especificidades, e como diz Pires (2003), a instalação é um corpo social, com 

vida e cultura próprias, onde se desenvolvem estilos de gestão centrados no 

processo de desenvolvimento das próprias pessoas, com vista à constante 

adaptação das organizações ao ambiente que as envolve.  

Nestes casos a oferta de atividades e serviços desportivos deve pautar-se 

por critérios de qualidade, no entanto prolifera a ideologia dos baixos custos, 

criando dificuldades mas não invalidando a apresentação de serviços de 

qualidade, sendo que a qualidade que conta é aquela que é percebida pelo 

cliente. Para obtenção da qualidade apresentada por um serviço não basta a 

certificação através da ISO 9001:2008, e embora as PMQ, PML e o PDML 

apresentem essa certificação (onde tivemos de trabalhar bastante para atingir 

as normas estipuladas para essa atribuição), entendo que a qualidade passa 

pelos serviços de apoio, ou seja, os recursos humanos e por elevados padrões 

de profissionalismo e disponibilidade funcional; depois passa pela manutenção, 

conservação e limpeza das instalações e por último, pela atractividade da 

própria instalação (o aspeto que esta apresenta). Em relação ao primeiro 

ponto, e como referido anteriormente, este foi e sempre será, o maior desafio 

com que me deparo na gestão de instalações, as pessoas, tornar as pessoas 

capazes de funcionar em conjunto, ser responsáveis e cumpridoras, pró-ativas 

e tornar efetivas as suas forças, valorizar o bom desempenho de cada um. O 

segundo ponto, torna-se relativamente fácil quando conseguimos concretizar e 

melhorar o desempenho de cada um, quando cada qual sabe o seu valor e 

encontra-se motivado para exercer as suas funções pois também é valorizado 

pelo que faz. Obviamente que são necessários recursos materiais para 

proceder à manutenção/reparação destas infra-estruturas e consequentemente 

uma autarquia com poder monetário para o efetuar. Relativamente ao último 

ponto, sempre tentei que todos contribuíssem para a melhoria das instalações, 

dando ideias e tomando iniciativas nos seus setores. Tentei sempre renovar e 

melhorar cada instalação, não só por motivos práticos, de manutenção e 

conforto dos seus utilizadores mas também pela própria estética dos edifícios, 

boa aparência e cor, não descurando as acessibilidades e tentando aumentar o 

tempo útil de cada instalação através da sua preservação. 
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Numa sociedade que gera diária e crescentemente pressões e stress, os 

benefícios da prática da atividade física são cada vez mais importantes e 

reconhecidos como forma de combater as dificuldades criadas e existentes. A 

atividade física transmite uma sensação de bem estar e aumenta a capacidade 

do indivíduo para conviver ou ultrapassar o stress, atua nos planos físico, 

mental e social, contribuindo para um equilíbrio perfeito. Os benefícios da 

atividade física frequente são visíveis em todas as idades (Lança, 2003). É com 

esta máxima que devemos atuar. A promoção do desporto para todos e 

consequentemente os benefícios adjacentes à sua prática. É para a sociedade 

que o desporto nas autarquias deve existir, melhorar a saúde e o bem estar 

dos seus cidadãos. 

Numa avaliação final, julgo que o resultado é muito positivo. Loulé é um 

Concelho pró-ativo em relação ao desporto, oferece uma panóplia variada de 

atividades aos seus cidadãos, pensa no bem estar dos seus e tenta melhorar a 

oferta, cria infra-estruturas e apoia os clubes, associações e escolas locais. Os 

vários executivos solicitam cada vez mais e melhores projetos, cada vez mais e 

melhores atividades, mais e melhores serviços. A qualidade é uma 

preocupação deste Concelho. Loulé desenvolve o desporto, vive o desporto, 

oferece o desporto e como resultado de todo este esforço, Loulé é este ano, 

2015, Cidade Europeia do Desporto. 

 Em consequência de todas estas exigências, também nós os profissionais 

do desporto, tentamos acompanhar esta exigência em termos desportivos. 

Somos obrigados a acompanhar o dia a dia deste Concelho e só desta forma 

poderemos ser considerados bons profissionais. 

É por tudo o que aqui foi explanado que vou continuar a desenvolver o meu 

papel de gestora desportiva, contribuindo quer para o aumento do número de 

praticantes desportivos, quer para a melhoria das infra-estruturas desportivas, 

quer para a qualidade dos serviços prestados nesta autarquia, quer e acima de 

tudo, pelo bem estar e prazer que os nossos cidadãos têm por uma cultura 

desportiva apresentada ao praticante e que serve este da melhor forma 

possível. 
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Considerações Finais 
 

Com este relatório pretendi descrever o meu trabalho enquanto 

coordenadora de instalações desportivas ao serviço de uma autarquia e 

demonstrar a importância e relevância que tem um técnico de desporto, com 

formação em gestão desportiva, na gestão diária de infra-estruturas 

desportivas. Pretendi ainda evidenciar a importância que tem o trabalho 

desenvolvido por um técnico superior, as dificuldades sentidas, as motivações, 

as melhorias, os desafios, as tarefas diárias, a contribuição positiva que todos 

conferimos ao desenvolvimento desportivo local. Tentei relatar a forma como 

as infra-estruturas desportivas são importantes para todos os intervenientes do 

desporto, tanto para os clubes e associações desportivas, como para as 

escolas e instituições públicas e privadas, mas também e acima de tudo para 

com os locais.  

 Ao analisar o meu percurso ao longo destes 6 anos, considero que foi 

bastante positivo, até mesmo fantástico. Tentei sempre aprender mais e fazer 

melhor, ter uma boa relação com todos os utilizadores das instalações, com os 

meus colegas da mesma divisão mas também com todos os outros das 

restantes unidades orgânicas que compõem a CML e acima de tudo com os 

meus superiores, com os clubes e escolas. Gostei muito e como tal quero 

continuar a exercer estas funções. Foi através das aprendizagens ao nível 

académico e pela experiência prática que obtive competências na área da 

gestão desportiva e consegui dar o meu contributo ao nível do desenvolvimento 

desportivo local. Nestes 6 anos, a Câmara Municipal tem demonstrado um 

empenho e preocupação em proporcionar boas práticas desportivas e em 

aumentar o número de praticantes através da melhoria das suas infra- 

estruturas desportivas, no aumento dos projetos e eventos, na qualidade dos 

serviços e no apoio ao associativismo, realiza ainda grandes eventos de âmbito 

nacional e internacional. Consequentemente estive, estou e estarei envolvida 

neste contributo à sociedade, quer não só nas minhas funções de técnica mas 

também como cidadã deste Concelho e também como praticante de atividade 

física e desportiva.   
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A integração na Divisão de Desporto decorreu de forma natural, 

correspondendo às expetativas iniciais, dado que já conhecia grande parte da 

equipa de trabalho. Desta forma a comunicação foi acessível e clara. 

Relativamente às competências adquiridas, e como já foi referido, são fruto de 

experiências relacionadas diretamente com o processo de aprendizagem, 

características inevitáveis ao gestor desportivo no âmbito da intervenção 

autárquica, a fim de transpor os desafios que encontra. No entanto as 

características de um bom gestor não dependem unicamente das 

circunstâncias ou experiências, mas também dos traços psicológicos, que 

interferem na capacidade de trabalhar em equipa, no talento criativo, na 

capacidade de liderar. Reconheço e assumo a dimensão da responsabilidade 

profissional e social que a nossa função acarreta em si mesma e sempre 

procurei responder com eficiência, eficácia e competência ao que me foi 

solicitado, refletindo sobre os problemas e mudanças sociais, tendo sempre 

presente a vocação e a missão da instituição, tendo consciência que este 

processo de aquisição de competências é infinito. 

 

Terminou este “capítulo”. Em algum tempo teria de o fazer. Cada vez que 

relia os textos, alterava alguma coisa, tentava melhorar, acrescentava algo 

mais. E nunca dava por terminado este relatório. Tenho por fim a dizer que, os 

objectivos propostos no início foram cumpridos e as expetativas superadas e 

que um dos aspetos onde sinto que existiram bastantes melhorias na minha 

prestação, prende-se com o facto de que hoje consigo delegar mais tarefas e 

responsabilidades nos outros. Tenho mais confiança nos meus colegas. 
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