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RESUMO 

 

Nos últimos tempos, com o aumento da consciencialização para a importância 

do desporto nas sociedades, os municípios têm assumido um papel 

preponderante no desenvolvimento desportivo. A crescente adoção de políticas 

de desporto tem permitido que os municípios sirvam os cidadãos e as 

organizações e respondam positivamente às suas aspirações, necessidades e 

motivações, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Todos estes fatores impulsionaram-me a optar pela Câmara Municipal de 

Lousada como local de realização do estágio profissionalizante. O principal 

objetivo foi acompanhar, analisar e intervir nas ações organizadas pelo 

Gabinete de Desporto do Município de Lousada para a implementação das 

políticas desportivas. Durante o estágio, as áreas de intervenção foram várias, 

e em todas foi possível colher novos conhecimentos para os colocar em prática 

quer a nível profissional, social e pessoal. Como forma de responder a 

problemas colocados durante a prática profissional, foi realizado um estudo 

cujo objetivo foi recolher informações que permitissem analisar e caracterizar 

os serviços desportivos municipais e as políticas desportivas no Município de 

Lousada, assim como, os modelos de gestão utilizados para o desporto local. 

O relatório de estágio é sobretudo uma reflexão documentada das experiências 

vividas e competências adquiridas ao longo do estágio profissionalizante. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Estágio Profissionalizante, Desenvolvimento Desportivo, 

Municípios, Modelos de Gestão, Políticas Desportivas. 
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ABSTRACT 

 

Recently, with the increased awareness of the importance of sport in society, 

municipalities have taken a lead role in sports development. The increasing 

adoption of sports policy has allowed municipalities to serve the citizens and 

organizations and to respond properly to their aspirations, needs and 

motivations, contributing to the improvement of people's quality of life. All these 

factors have lead me to choose the Municipality of Lousada as the place of the 

professional internship. The propuse was to monitor, to analyze and to 

intervene in the actions organized by the Sports Management Department of 

Lousada for the implementation of sports policies. During the internship, the 

intervention areas were several and it was possible to gather new knowledge to 

put them into practice in a professional, social and personal way in all of them. 

In order to respond to issues raised during professional practice, it was 

conducted a study that aimed to collect information that could analyze and 

characterize the municipal sports services and sports policies in the county of 

Lousada, as well as the management models used for local sports. Above all, 

the internship report is a documented reflection of the experiences lived and the 

skills acquired throughout the professionalizing internship. 

 

 

KEYWORDS: Professionalizing Internship, Sports Development, Municipalities, 

Management Models, Sport Policy. 
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Este documento foi elaborado no âmbito do Estágio Profissionalizante, unidade 

curricular inserida no plano de estudos do 2º ciclo em Gestão Desportiva da 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

Resultou do processo de estágio profissionalizante na Câmara Municipal de 

Lousada que permitiu obter um conjunto de experiências enriquecedoras quer 

a nível profissional, social e pessoal pois, o objetivo central dos estágios passa 

por integrar o estudante numa instituição ligada à área do desporto de forma a 

desenvolver competências para o exercício da atividade profissional na gestão 

do desporto.  

De acordo com Mintzberg (2005), a gestão do desporto caracteriza-se pela sua 

incerteza, exigindo habilidades para a resolução de problemas que advêm da 

experiência e aprendizagem na prática e tem origem em dois modelos, um 

baseado no desporto universitário e gestão de negócios, e outro centrado na 

intervenção política da administração pública do desporto para todos (Pires & 

Sarmento, 2001). 

Em Portugal, as autarquias são um dos locais onde a gestão do desporto 

exerce um importante papel, indispensável para o desenvolvimento do 

desporto pois são os órgãos políticos mais próximos da população (Pereira, 

2009). 

Segundo Constantino (1999) são as autarquias quem garante uma oferta de 

condições que permitam o acesso à prática do desporto propiciando uma 

concorrência justa entre a vertente pública, privada e associativa. 

As políticas públicas desportivas são decisões totalmente orientadas para o 

desenvolvimento desportivo (Januário, 2011), mas só o real conhecimento das 

necessidades dos cidadãos possibilita a implementação de boas soluções 

porque a realidade desportiva não é igual em todas as autarquias (Carvalho, 

1994; Conceição, 2007; Constantino, 1999; Gordinho, 2004; Paz, 1973; Pires, 

2003). 
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No concernente a esta realidade, Constantino (1999) refere que os gestores do 

desporto devem adotar os modelos de gestão, as técnicas e os meios mais 

adequados à realidade do seu município. 

Embora o desporto não seja uma das principais preocupações das câmaras 

municipais, é uma área que tem vindo a ganhar espaço no que trata as 

prioridades de muitas câmaras municipais (Pereira, 2009). Talvez porque é 

uma área bastante complexa (Dias, 2002b) e que envolve diversos meios de 

atuação (Chelladurai, 1985) como a criação e gestão de instalações desportivas, 

o apoio ao associativismo desportivo e a gestão de programas, e atividades 

(Januário, 2011; Mestre Sancho, 1997; Pereira, 2009).  

Uma das câmaras municipais que tem apresentado particular interesse na área 

do desporto é a Câmara Municipal de Lousada. Não apenas porque o 

município designou o ano 2015 como “Ano do Desporto”, como bem afirma 

Pereira (2009) que a criação de lemas ou «slogans» ilustra o relevo que o 

desporto apresenta nos municípios, mas porque neste município têm sido 

desenvolvidos diversos programas que objetivam a promoção do “desporto 

para todos”. 

Consciente da importância do papel das autarquias no desenvolvimento 

desportivo, a realização do estágio profissionalizante na Câmara Municipal de 

Lousada teve como objetivo central recolher informações que nos permitam 

analisar e caracterizar os serviços desportivos municipais e as políticas 

desportivas no Município de Lousada, assim como, os modelos de gestão 

utilizados para o desporto local. 

Este documento está organizado em seis blocos. O primeiro refere-se à 

“Caraterização Geral das Condições de Estágio”, no qual é esclarecida a 

finalidade e o processo de realização do estágio, bem como os objetivos do 

mesmo, e ao “Enquadramento da Prática Profissional” que foi realizada uma 

análise sobre o estado da arte na área de estudo e de intervenção e uma 

caracterização legal, institucional e funcional da entidade acolhedora do estágio 

com o auxílio de bibliografia. Em segundo encontramos a “Realização da 
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Prática Profissional” que apresenta todas as áreas de intervenção que a gestão 

do desporto municipal implica. Em terceiro encontra-se a “Síntese” que é um 

estudo sobre a gestão do desporto, as políticas públicas e os modelos de 

gestão apresentados pelo município de Lousada. Em quarto encontra-se as 

considerações finais do relatório, no qual apresenta-se uma reflexão sobre todo 

o processo de estágio, as áreas de desempenho e perspetivas para o futuro. 

Em quinto encontram-se as referências bibliográficas utilizadas na elaboração 

do relatório. O sexto e último capítulo são os anexos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

Caracterização Geral das Condições de Estágio 

Enquadramento da Prática Profissional 
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1) Finalidade e processo de realização do estágio 

O estágio profissionalizante foi realizado desde setembro de 2015 a maio de 

2016, no gabinete de desporto da Câmara Municipal de Lousada, de terça a 

sexta, das 9h às 12h30, cujo plano de atividades é apresentado no anexo 1.  

Foi elaborado um protocolo de estágio (Anexo 2) que referenciava os direitos e 

deveres, quer da entidade acolhedora do estágio, assim como, do aluno em 

processo de estágio. O protocolo foi assinado por todas as partes 

intervenientes no processo de estágio.  

Em função das atividades desenvolvidas pelo gabinete, o horário foi flexível, o 

que permitiu um maior acompanhamento das diversas atividades. 

O principal objetivo da realização do estágio foi analisar e participar nas ações 

organizadas pelo Gabinete de Desporto do Município de Lousada para a 

implementação das políticas desportivas orientadas pelo pelouro do desporto 

na organização de eventos, desporto escolar e gestão de instalações, sob 

orientação da responsável pelo Gabinete de Desporto do município. 

A Câmara Municipal de Lousada foi a entidade acolhedora do estágio por se 

tratar de uma organização que envolve diversas áreas do conhecimento, tais 

como, a gestão de instalações, gestão de recursos humanos, a organização de 

eventos, entre outras áreas. Além disso, a organização e gestão do desporto 

no município de Lousada encontra-se bem posicionada. Situada na minha área 

de residência, pude trazer mais-valias para o trabalho desenvolvido, uma vez 

que tenho bom conhecimento sobre o meio envolvente e a importância do 

desporto no município. 

A realização do estágio contribuiu em diversas vertentes. Por um lado, ao nível 

académico e profissional, e por outro para a vertente pessoal. Em relação à 

área académica, permitiu aprofundar o conhecimento sobre um dos municípios 

do distrito do Porto, pouco estudado, e expor através do relatório a qualidade 

de programas desportivos oferecidos no concelho.  
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Com o estágio também poderão ser abertas portas na área profissional, uma 

vez que se trata de uma organização que aposta na contratação de técnicos 

especializados e que estabelece relações com outras entidades, podendo, 

desta forma, traduzir-se numa vantagem para o futuro.  

A nível pessoal, o estágio permitiu-me conhecer as minhas capacidades 

preparando-me para o mercado laboral. 

Para a elaboração do presente relatório, além da exposição detalhada de todas 

as atividades por mim desenvolvidas, foi realizada uma análise documental de 

documentos institucionais e não institucionais, referentes à entidade 

acolhedora do estágio, livros e artigos científicos publicados em revistas 

indexadas. 

2) Objetivos 

2.1) Geral 

Acompanhar, analisar e intervir nas ações organizadas pelo Gabinete de 

Desporto do Município de Lousada para a implementação das políticas 

desportivas orientadas pelo pelouro do desporto. 

2.2) Específicos 

Caracterizar as condições do Estágio Profissionalizante; 

Perceber quais as políticas desportivas encetadas pelo município; 

Identificar os modelos de desenvolvimento desportivo; 

Descrever as áreas de atuação da gestão do desporto. 
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3) Macro Contexto 

3.1) O Desporto na Sociedade 

Se existe algo que tem como objetivo a união de todos, independentemente da 

ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem, religião, convicções 

políticas ou ideologias, instrução, situação económica, condição social ou 

orientação sexual é o desporto.1 

De acordo com Pires (2007, p. 116)  o desporto é “exercício físico, competição, 

desafio, esforço, luta, apetrechos, estratégia e tática, princípios e, objetivos, 

instituições, regras, classificações, tempo livre, jogo, vertigem, aventura, 

investigação, dinheiro, lazer, sorte, rendimento, simulação, códigos, resultados, 

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

voluntarismo, morte, etc.”.  

Ele é o resultado do processo de desenvolvimento do capitalismo que 

aumentou o tempo livre permitindo a livre união dos cidadãos para as 

atividades de lazer (Constantino, 2009).   

A Carta Europeia do Desporto refere que, desporto são “todas as formas de 

atividades físicas que, através de uma participação organizada ou não, têm por 

objetivo a expressão ou melhoramento da condição física e psíquica, o 

desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na 

competição a todos os níveis.” (Conselho da Europa, 1992, p. 3). 

Para Elias (1992) o “desporto” é muito mais do que uma definição ou um 

conceito que, na maioria das vezes, é mencionado de uma forma muito vaga, 

abrangendo “confrontos de jogos de numerosos géneros”. 

                                            

1 Assembleia da República. (2007). Lei n.º5/2007 de 16 de Janeiro. Diário da República, 1.ª 

série, n.º11, pp. 356 - 363. 
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Ele é, de acordo com Bento (2004) , a representação do corpo, das suas 

capacidades e dos seus limites, independentemente do ser que o representa: 

criança, jovem, adulto, idoso, carente ou deficiente.  

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

suas regras, os seus princípios e finalidades não é mais do que um resultado 

do desenvolvimento social recente (Carvalho et al., 2012). De acordo com 

Correia (2009) e Pereira (2009) é um fenómeno social, económico e cultural, 

global, que precisa de ser entendido na sua contribuição para o 

desenvolvimento da sociedade, não só devido aos benefícios a nível biológico 

e psicológico, como também a nível social. 

Para Constantino (1999) os conhecimentos que hoje possuímos são suficientes 

para se defender uma política de atividade física como mensagem central para 

uma política de saúde pública. 

Na perspetiva de Sheppard (1990) a promoção de programas de âmbito 

desportivo leva à diminuição de procura dos serviços médicos, no aumento da 

qualidade e quantidade do trabalho, no decréscimo do absentismo ao trabalho 

e de mudanças profissionais e na redução de acidentes no trabalho. 

Mas os efeitos do desporto no Homem são muito mais do que apenas ao nível 

da saúde. Estudos (World Health Oragnization, 1998) provaram que jogos de 

equipa facilitam a integração na sociedade e o desenvolvimento de 

competências. Se os jovens forem fisicamente ativos têm menos probabilidade 

em adotar comportamentos de risco e melhoram a sua performance 

académica. Costa et al. (2008) referem que através do desporto as crianças e 

jovens têm a oportunidade de aprender a cooperar e a competir de uma forma 

saudável e na opinião de Queirós et al. (2008) o desporto proporciona a 

oportunidade de respeitar o outro e de adquirir bons comportamentos éticos e 

morais. 
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Podemos mesmo dizer que o desporto está tão ligado à origem, às estruturas e 

ao funcionamento da sociedade que seria possível analisar a sociedade 

através dos desportos que ela pratica (Costa, 1995; Marques, 2009).  

Pires (2003) defende que o desporto desempenha uma função muito 

importante na sociedade que vai mais além do que contribuir para o lazer da 

população. O desporto apresenta um forte papel na economia dos países, de 

tal forma que, não só se deixa influenciar pela sociedade como ele próprio 

exerce grande influência sobre a mesma.  

Como resultado dessa influência positiva na economia, temos a criação de 

empregos, na área do desporto, a nível nacional e local, sendo um contributo 

económico e social (Leite, 2013). Assim, para Graça (1998) a relação entre o 

desporto e outros setores da atividade social faz com que o desporto 

desempenhe um papel importante no desenvolvimento da sociedade. 

3.2) As Políticas Públicas Desportivas 

3.2.1) Políticas Públicas 

As políticas públicas constituem o estudo do como, porquê e com que efeito 

são estabelecidas as opções de ação ou inação por parte dos governos 

(Bayeux & Dupuis, 2003). 

Segundo Dewey (1927) relacionam-se com os problemas públicos e de que 

forma se inserem na esfera política sendo que, para Lasswell (1971), uma das 

preocupações das políticas públicas é o mapeamento e contextualização das 

decisões. Numa perspetiva mais operacional, são as decisões públicas que 

visam a ação ou inação de uma missão preventiva ou corretiva destinadas a 

manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da vida social (Saraiva 

& Ferrarezi, 2007).  

As características gerais das políticas públicas, definidas nos dicionários de 

ciência política, indicam que, na vertente institucional, é da competência das 

autoridades formais, legalmente constituídas para o campo de ação, elaborar e 
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decidir as políticas públicas. Correspondem a um conjunto de decisões para 

alcance de resposta a problemas e necessidades, devendo ser implementadas 

e não apenas uma decisão sem execução. Refletem ainda ações que têm 

efeitos no sistema político (Saraiva & Ferrarezi, 2007).  

Mas o conhecimento científico deve apoiar a produção empírica dos governos 

porque a política pública funciona como um sistema que recebe inputs dos 

partidos, dos meios de comunicação social e dos grupos de interesse que 

influenciam a formulação e a análise de políticas públicas (Eastone, 1965; 

Lasswell, 1971; Lindblom, 1959). 

A política pública não se limita a regras estritas pois é uma ação intencional 

com objetivos a serem alcançados e que envolve vários intervenientes e níveis 

de decisão (Souza, 2006). Por este motivo já foram desenvolvidos vários 

modelos no sentido de melhorar a ação do governo relativamente à formulação 

das políticas públicas. 

a) Modelo tipo da política pública 

Este modelo é defendido por Lowi (1972) e defende que a política pública pode 

adotar quatro dimensões: políticas distributivas que objetivam impactos 

individuais que privilegiam determinados nichos em prejuízo de outros; políticas 

regulativas que são mais visíveis ao cidadão; políticas redistributivas que 

chegam a um maior número de cidadãos caracterizando-se, geralmente, por 

políticas sociais e políticas constituintes que lidam com procedimentos. 

b) Modelo “garbage can”  

O modelo garbage can, desenvolvido por Cohen et al. (1972) explica que é 

maior o número de problemas para as soluções que existem e que as 

organizações elaboram ideias com base pouco sustentadas. Este modelo foi 

também aplicado por Kingdon (1984), que combinou elementos do ciclo da 

política pública, formulando um novo modelo identificado como multiple 

streams.  
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c) Modelo do Incremental 

O modelo incremental, elaborado por Lindblom (1979) e seguido por Caiden e 

Wildavisky (1980) e Wildavsky (1992) diz-nos que as decisões políticas 

acrescentam valor a decisões do passado e que as mesmas influenciam 

decisões do futuro, limitando os governos à adoção de novas políticas públicas 

ou de reversão das políticas em vigor. 

d) Modelo advocacy coalition  

No modelo advocacy coalition, desenvolvido por Sabatier e Jenkins-Smith 

(1993) as crenças, valores e ideias são defendidas como dimensões 

importantes para a formulação de políticas públicas e que outros modelos 

ignoram estas dimensões.  

e) Modelo punctuated equilibrium  

Elaborado por Baugartner e Jones (1993), os autores caracterizam as políticas 

publicas como uma junção de conhecimentos da biologia e computação 

porque, de acordo com a biologia, as políticas públicas caracterizam-se por 

longos períodos de estabilidade, interrompidos por períodos de instabilidade 

que obrigam a mudanças, e de acordo com a computação, o Homem 

apresenta uma capacidade limitada de processar informação e por isso, as 

questões devem ser processadas de forma paralela e não em série.  

f) Modelo do ciclo das políticas públicas 

O modelo do ciclo das políticas públicas é defendido por Howlett et al. (1995) e 

através dele a política pública é vista como um ciclo deliberativo, formado por 

diferentes etapas que constituem um processo dinâmico e de aprendizagem.  

Este modelo acentua no modo da definição da agenda, mas algumas vertentes 

do ciclo da política pública focalizam no processo de tomada de decisão ou de 

formulação das políticas públicas. 
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As diferentes etapas verificadas neste modelo são: i) definição de agenda; ii) 

identificação de alternativas; iii) avaliação das opções; iv) seleção das opções; 

v) implementação e vi) avaliação.  

Numa análise comparada entre diversos autores ou preconizadores de 

diferentes modelos de políticas públicas, é possível identificar uma 

conformidade no ajustamento temporal das políticas públicas em diferentes 

fases, tal como no modelo do ciclo das políticas públicas (Anderson, 2003; Dye, 

2005; Frey, 2000; Heidmann, 2009; Kingdon, 1995; Meny, 1992; Peters, 2013). 

g) Modelos influenciados pela “nova gestão pública” e pelo ajuste 

fiscal  

Os modelos influenciados pela nova gestão pública e pelo ajuste fiscal são 

resultado das políticas fiscais restritivas de gastos que se traduzem na 

formulação de políticas públicas voltadas para a eficiência, como é o caso das 

novas políticas públicas de privatização e de reformas no sistema social. Este 

modelo é defendido por C.Hood (1995) e, Pollitt e Bouckaert (2011). 

3.2.2) Políticas Públicas Desportivas 

Segundo Carvalho (1977), a ação política sobre o desporto deve ter o intuito de 

criar condições para que todas as pessoas possam participar na resolução dos 

problemas da sociedade, sem descurar as diversas as opções de cada 

indivíduo.  

As orientações devem passar por uma política de cooperação com o Ministério 

da Educação no âmbito da prática desportiva escolar, a criação, 

desenvolvimento e apoio a projetos que induzam o cidadão à prática regular de 

atividade física, com condições de acesso para a prática de forma regular, que 

ocupem os jovens nos tempos livres e as infraestruturas suportem as 

necessidades da população e o apoio a projetos para alargamento da prática 

desportiva a cidadãos como pessoas com deficiência e idosos (Constantino, 

1999). 



18 

Outras preocupações das políticas desportivas passam por permitir 

oportunidades no âmbito desportivo para os vários grupos da população, 

desenvolvendo estratégias de investimento e visionando o desempenho 

desportivo ao mais alto nível (Green, 2006; Green & Collins, 2008). 

De acordo com Januário (2011) as políticas públicas desportivas são decisões 

e medidas tomadas no intuito de promover, orientar e regular o processo de 

desenvolvimento desportivo, apoiado pelo envolvimento ativo, participado e 

comprometido dos munícipes e do associativismo na governação local. 

Percebe-se que atualmente a consciencialização para a importância do 

desporto nas sociedades tem ganho maior relevo, pois a adoção de políticas 

desportivas pelos municípios tem aumentado (Pereira, 2009). 

As autarquias assumem desta forma o local ideal para a prossecução de 

políticas desportivas que tenham em consideração a racionalização de 

recursos e equipamentos, cooperando financeiramente e coordenando 

competências na própria autarquia como entre entidades e comunidades 

intermunicipais (Meirim & Carvalho, 2012). 

Nunes (1999) refere ainda que uma verdadeira política desportiva deve permitir 

a cada munícipe o acesso ao maior número de práticas.  

Mas devido à rápida evolução do desporto, as políticas públicas desportivas 

estão a passar por algumas dificuldades, quer na conceção como no plano 

operacional, sendo que as políticas tradicionais já não são adequadas às novas 

sociedades (Constantino, 1999). 

De acordo com Carvalho (1994), a política desportiva municipal deveria resultar 

de um processo harmonioso, global e coerente entre lógicas de ação 

consideradas como complementares do serviço desportivo municipal.  
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3.2.3) Desenvolvimento Desportivo Municipal 

As autarquias locais, de acordo com a sua própria vocação, detêm uma grande 

responsabilidade no que se refere ao desenvolvimento desportivo local 

(Carvalho, 1994). 

Atendendo a vários autores (Constantino, 1999; de la Plata Caballero, 2001; 

Januário, 2011), os modelos identificados para o desenvolvimento desportivo 

assentam essencialmente em três dimensões: i) desporto centrado no alto 

rendimento e na competição; ii) desporto centrado na prática desportiva para 

todos; iii) desporto centrado no espetáculo desportivo. 

Inicialmente o desporto estava associado à promoção de condições de prática 

desportiva para grupos restritos na sociedade, sendo que o modelo centrado 

na competição e rendimento era privilegiado em detrimento de outros modelos 

(Constantino, 1999). 

Carvalho (1994) identifica um modelo baseado numa lógica economicista do 

desporto, mediatizado e dando prioridade ao sistema seletivo de competição. 

Por vezes, associado ao modelo direcionado para a competição e alto 

rendimento desportivo encontra-se o modelo baseado na promoção do 

espetáculo desportivo refere Constantino (1990). 

Numa linguagem mais recente, Januário (2011) refere que de acordo com o 

modelo centrado na competição e no espetáculo desportivo, o desporto era 

considerado como objeto de consumo e o munícipe como mero consumidor. 

Januário (2011) defende que com o alargamento da área de intervenção do 

desporto e a sua integração nos novos mercados de lazer prevaleceu o modelo 

que pretendia dar resposta às necessidades desportivas dos munícipes. 

Mas só o conhecimento das reais necessidades dos cidadãos possibilita a 

implementação de soluções que eliminem os obstáculos sem desvalorizar as 
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demais dimensões que o desporto abrange (Carvalho, 1994; Conceição, 2007; 

Constantino, 1999; Gordinho, 2004; Paz, 1973; Pires, 2003). 

Contudo, necessidades individuais de prática, necessidades sociais de fomento 

e desenvolvimento desportivo e necessidades da própria organização em 

responder à procura dos munícipes devem ser suprimidas com a escolha do 

melhor modelo de desenvolvimento desportivo (Sancho, 2006). 

3.3) A Gestão do Desporto nas Autarquias e áreas de intervenção 

Para Drucker (2001) a gestão deveria ser vista como uma função social e a sua 

tarefa fundamental a de permitir que as pessoas sejam capazes de 

desempenhar tarefas conjuntas, partilhando objetivos, valores e todos os 

fatores necessários para se adaptarem a estados de mudança.  

Segundo Chelladurai (1985) uma das vertentes da gestão onde a partilha está 

constantemente presente é a área da gestão do desporto, que deve ser 

entendida como a gestão das organizações que apresentam como principal 

objeto de trabalho o desporto. 

Pires e Sarmento (2001) caracterizam a gestão do desporto como o resultado 

de um processo evolutivo que une diversas áreas e encontra as suas raízes na 

pedagogia do desporto, nas ações de lazer e recreação. 

Atendendo à modernização das sociedades e à rápida criação de diversas 

organizações desportivas Dias (2002b) salienta que o desporto trata-se de uma 

área reconhecida como sendo cada vez mais complexa e difícil de gerir e de 

acordo com Chelladurai (1995)  são várias as áreas do domínio da gestão do 

desporto em que os seus profissionais têm de atuar. 

A gestão do desporto não abrange só o sector privado. Como referem Carvalho 

et al. (2012) são os municípios que, nos últimos tempos, têm assumido um 

papel preponderante no desenvolvimento desportivo, facto, aliás constatável, 

através da ocupação que o desporto apresenta nas estruturas orgânicas 

municipais. 
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Vários autores (Branco, 1994; Pereira, 1998; Pires, 1989) identificam que, 

independentemente da terminologia utilizada (departamento, divisão, setor), o 

desporto está cada vez mais presente nas estruturas organizativas das 

câmaras municipais tal como o número de técnicos do desporto que fazem 

parte dos recursos humanos dessas organizações. 

Constantino (1999) defende que o desporto é um serviço público que necessita 

de todos os meios essenciais à total adaptação aos munícipes cabe aos 

gestores do desporto adotar os modelos de gestão, técnicas e meios mais 

adequados à realidade de cada município. Para Mulin (1980) funções como o 

planeamento, a organização, a direção e o controlo são da responsabilidade 

dos gestores do desporto. 

Carvalho (1994) identifica áreas de ação como: i) o planeamento integrado; ii) 

formação; iii) informação; iv) criação de estruturas; v) investimento; vi) 

associativismo e participação; vii) e animação.  

Pereira (2009) diz que as principais áreas de intervenção das câmaras municipais 

no desporto são: i) os equipamentos, os espaços e o ordenamento do território; ii) 

as parcerias e o apoio ao associativismo; iii) os programas e as atividades; iv) o 

relacionamento com o sistema educativo; v) a formação, os estudos e o apoio 

documental; vi) a organização de eventos e de espetáculos de desporto; vii) e o 

desporto profissional.  

Januário (2011) converge a intervenção municipal em três áreas essenciais para o 

desenvolvimento desportivo: i) a criação e gestão de instalações desportivas; ii) o 

apoio ao associativismo desportivo; iii) e a gestão de programas e atividades.  

3.3.1) Cultura Organizativa e Recursos Humanos 

A gestão dos recursos humanos varia muito entre organizações. Taylor e 

McGrraw (2006) referem que numas são utilizadas técnicas modernas mais 

estratégicas e noutras ainda estão implementados modelos mais antigos. 
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Os recursos humanos são, de acordo com Chiavenato (2008) essenciais para o 

funcionamento das organizações, ou seja, sem pessoas não há organizações. 

Chelladurai (2006) refere que as relações entre o gestor e os recursos 

humanos estão na base da troca e obrigação social e moral da organização 

para tratar corretamente os seus recursos. 

Entre os recursos humanos das organizações são partilhadas formas de 

pensar, valores e normas que se encontram influenciadas por fatores como a 

cultura, religião, economia, política, estrato social, história e nível de instrução 

dos recursos humanos pelo que as experiências profissionais e pessoais 

moldam a ação dos trabalhadores nas organizações (Hofstede et al., 2010; 

Marquadart et al., 2004). 

É importante compreender as diferenças entre os funcionários de forma a 

tomar decisões mais acertadas como é defendido por Bohlander et al. (2003) 

que não devemos desconsiderar que ambientes culturais diferentes exigem 

abordagens distintas de gestão de recursos humanos. 

O modelo para uma gestão estratégica de recursos humanos implica encontrar 

um ponto ótimo entre os quatro principais papéis das organizações: parceiro 

estratégico, especialista administrativo, defensor de funcionários e agente de 

mudança (Ulrich, 2000). 

O mesmo autor, salienta que o papel de parceiro estratégico remete ao ajuste 

de práticas e estratégias de gestão do trabalho à estratégia da organização. 

Assim, o profissional de recursos humanos deve estimular e liderar as 

discussões efetivas sobre o modo como a organização deve ser estruturada, 

com vistas a desenvolver a sua estratégia. 

Diz-nos ainda que o papel de especialista administrativo tem como ênfase 

prover e administrar com eficiência os processos internos de fluxo e gestão de 

pessoas. Para assegurar processos eficientes, o especialista administrativo 

desenvolve atividades de contratação, treinamento, avaliação, recompensas e 

promoção. 
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Já o papel do defensor dos funcionários parte da premissa de que os 

funcionários são uma fonte de criação de valor para as organizações. Torna-se 

assim, essencial propiciar as condições para vincular as contribuições dos 

indivíduos ao cumprimento de objetivos empresariais.   

Ainda de acordo com o autor, o agente de mudança atua no sentido de 

preparar as organizações para criar mecanismos de resposta a mudanças 

como a implementação de novos programas, projetos e/ou procedimentos, 

formas de execução do trabalho ou mudanças culturais, facilitando os 

processos de mudança, diagnosticar e redefinir os processos e analisar as 

competências organizacionais e individuais dos trabalhadores. 

 O envolvimento dos recursos humanos começa com a comunicação. Na 

comunicação eficaz a mensagem é recebida, compreendida, mantendo os 

funcionários informados acerca de coisas como: a missão e os objetivos da 

organização, as políticas para os recursos humanos, as espectativas e 

evolução do desempenho e ainda alterações na direção estratégica da 

organização (Booth et al., 2004; McKenna & Beech, 2002). 

A gestão do desporto é um processo complexo de desenvolvimento e tomada 

de decisão. O gestor do desporto segundo Azevedo (2012) tem a 

responsabilidade de desempenhar essa tarefa, que não deve ser considerada 

tarefa individual. O bom funcionamento da área do desporto depende, em 

grande parte, de uma boa dinâmica de grupo através da delegação de tarefas, 

valorização de funções bem desempenhadas e alerta para comportamentos 

menos próprios sendo possível alcançar uma boa dinâmica entre gestor e 

colaboradores. 

3.3.2) Recursos Financeiros  

Na maioria dos países europeus e da América do Sul, os serviços públicos 

desportivos locais proporcionam o acesso a instalações e atividades 

desportivas para todos os setores da população com o objetivo de serem 

alcançados os mais altos níveis de atividade física (Gallardo et al., 2009). 
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A descentralização do poder é um fator importante para a busca de eficiência e 

qualidade dos serviços públicos (Cuadrado et al., 2012; Cuadrado et al., 2013; 

Zafra et al., 2014). 

Mas acontecimentos recentes como a crise económica resultaram no aumento 

da importância de aspetos financeiros da gestão dos serviços desportivos a 

nível local (Benito et al., 2012; García-Unanue et al., 2015; King, 2013). 

Com a reforma da Administração Local, a Lei dos Compromissos2 e o 

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL)3 as entidades públicas são 

impedidas de assumir novos gastos (obras, aquisição de bens ou serviços, 

atribuição de subsídios) se não provarem ter “em caixa” as verbas necessárias 

para o efeito num prazo de 90 dias, facto que pode afetar o funcionamento das 

Câmaras Municipais devido à diversidade dos fluxos financeiros que ocorrem 

nas autarquias durante o ano civil (Azevedo, 2012). 

Manter o mesmo modelo mas reduzir um pouco em cada uma das rubricas de 

funcionamento; manter o mesmo modelo mas optar por fazer umas ações e 

deixar outras; ou mudar os modelos e adequar o orçamento ou programa, 

adaptando a estrutura de custos à estrutura de proveitos são as três soluções 

apresentadas por Constantino (2010) para definição de prioridades no 

financiamento das autarquias locais ao desenvolvimento desportivo.  

No que concerne à disponibilidade de fundos para o desenvolvimento do 

desporto Teixeira e Ribeiro (2016) referem que é um fator importante para 

reequilíbrio da distribuição justa e racional do financiamento público para o 

desporto. 

Para Pereira (2009), na maioria dos municípios, uma grande parte do 

orçamento destinado à área do desporto é aplicado nos equipamentos 

                                            

2 Assembleia da República. (2012). Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro. Diário da República, 

1.ªsérie(37), 826-828. 
3 Assembleia da República. (2012). Lei n.º 43/2012 de 28 de agosto. Diário da República, 

1.ªsérie(166), 4766-4768. 
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desportivos, quer para a construção de novas instalações como para 

manutenção, apetrechamento e gestão dos mesmos. Azevedo (2012) diz ainda 

que as associações e clubes locais encontram-se também dependentes dos 

subsídios públicos pelo que se torna necessário que as entidades locais 

adotem estratégias que possam garantir receitas com os serviços prestados à 

população. 

A verdade é que atualmente ninguém sabe qual é a despesa pública com o 

desporto porque muitos organismos públicos fora do sistema desportivo 

também financiam o desporto como é o caso do turismo, da juventude, da 

educação e cultura, mas o objetivo central será sempre o de fazer mais com 

menos recursos, definindo com rigor o que é prioritário em cada uma das 

organizações públicas, privadas ou associadas e eliminando o que são 

despesas desnecessárias, investimentos mal dirigidos, recursos pouco 

aproveitados, estímulos a uma curta desregrada de despesas (Constantino, 

2010). 

3.3.3) Equipamentos Desportivos e modelos de gestão 

Com a especialização dos profissionais da área do desporto e a sua 

colaboração com arquitetos e engenheiros, é notória a melhoria das 

intervenções em instalações e equipamentos desportivos, quer para construção 

de novos equipamentos como requalificação dos mesmos (Pereira, 2009). 

A consciencialização dos decisores políticos tem sido um fator preponderante 

para que os equipamentos apresentem maiores taxas de rentabilidade 

resultado das sinergias que várias autarquias apresentam entre o desporto e 

diversas áreas de atuação como os serviços de urbanismo, que planificam a 

conceção dos espaços, e o associativismo, o sistema educativo e os serviços 

de ação social, que através das suas ações levam os munícipes até aos 

espaços (Pereira, 2009). 
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Os modelos mais comuns de gestão são a gestão direta, a gestão atribuída ou 

concessionada, a gestão mista e a gestão indireta. Constantino (1999) 

caracteriza-os da seguinte forma: 

 Na gestão direta a entidade municipal apresenta total controlo sobre a 

gestão do equipamento, não transfere competências a nenhuma 

entidade; 

 Na gestão atribuída ou concessionada a entidade municipal transfere 

todas as competências de gestão do equipamento a uma outra entidade 

que pode ser pública (associativismo) ou privada, sendo protocoladas 

todas as obrigações e competências da concessão; 

 A gestão mista engloba os dois modelos de gestão acima citados, a 

gestão direta e a gestão concessionada sendo que o equipamento é 

gerido por duas entidades como é o caso de um pavilhão de uma escola 

que durante o horário escolar a responsabilidade é da escola e no 

horário pós-escolar as competências podem ser transferidas a uma 

associação ou ao próprio município; 

 Com a gestão indireta todas as responsabilidades sobre o equipamento 

são transferidas a uma organização criada para o efeito como é o caso 

das empresas municipais. 

Para Carvalho et al. (2009), com a implementação da Lei n.º50/2012 de 31 de 

agosto4 passou a existir uma maior flexibilização do recrutamento de técnicos 

qualificados, desenvolvimento e especialização de tarefas, adoção de 

instrumentos, mais eficientes, de direito privado para a prossecução dos 

objetivos do Estado porque as empresas funcionam de forma independente 

dos serviços municipais. As empresas municipais apenas podem integrar a 

gestão de serviços de interesse geral, a promoção do desenvolvimento local e 

regional ou a gestão de concessões, sendo proibida a criação de empresas 

para o desenvolvimento de atividades exclusivamente administrativas ou de 

                                            

4 Assembleia da República. (2012). Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto. Diário da República, 1.ª 

série (169), 4933-4944. 
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intuito comercial, devendo, no caso da atuação desportiva, serem praticados 

preços sociais permitindo o acesso de todos aos equipamentos desportivos. 

Nenhum dos modelos de gestão é melhor do que qualquer outro. Silva (2007) 

defende que cabe ao gestor realizar um estudo onde sejam analisadas todas a 

variáveis que influenciarão a prestação do serviço com maior qualidade, 

eficiência, eficácia e economia. 

3.3.4) Oferta Desportiva, Organização de Eventos Desportivos  

Pereira (2009) defende a ideia de que o munícipe deve ser entendido como o 

centro das preocupações das autarquias e estas têm por missão fazer cumprir 

os preceitos constitucionais, com particular destaque o que se refere ao 

desporto «todos têm direito à cultura física e ao desporto».5 Contudo, a ação 

das autarquias não deve criar concorrência com as atividades desenvolvidas 

pelas associações e clubes, mas sim complementar o trabalho desenvolvido 

pelo associativismo desportivo. 

Pereira (2009) refere ainda que os eventos e espetáculos desportivos são 

temas mediáticos do atual fenómeno desportivo em Portugal. O envolvimento 

das Câmaras Municipais em eventos de grande importância é cada vez maior 

fornecendo apoio desde o nível financeiro, logístico e ao nível das instalações 

desportivas. 

Embora os eventos de grande escala signifiquem investimentos dispendiosos, 

as Câmaras Municipais patrocinam iniciativas desse género porque vêm 

nesses eventos uma forma de utilização das instalações e equipamentos 

desportivos existentes no município que apresentam baixa utilização, um meio 

de despertar o gosto da população pela prática da modalidade em causa ou 

ainda uma via para a promoção turística do município e rentabilização 

económica que advém de todos os parâmetros abordados anteriormente. 

                                            

5 Assembleia da República. (1976). Constituição da República Portuguesa: VII Revisão 

Constitucional [2005]. Consult. 10 maio 2016, disponível em 
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf  

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
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3.3.5) Relação com outras áreas 

Com a análise dos investimentos realizados em instalações e equipamentos 

desportivos, técnicos e atividades, é possível verificar que o desporto 

apresenta cada vez mais importância nas autarquias locais. 

Contudo, a dificuldade no cumprimento das missões de âmbito desportivo será 

cada vez maior, assim sendo, Pereira (2009) refere que as sinergias entre as 

autarquias e as diversas entidades públicas e privadas devem apresentar uma 

visão estratégica que objetive aumentar e melhorar a qualidade das atividades 

e projetos no campo de ação do desporto. 

a) Intermunicipalidade 

Com a Lei n.º75/2013 de 12 de setembro6 as Comunidades Intermunicipais 

passam a ter a obrigação de assegurar a articulação das atuações entre os 

municípios e os serviços da administração central em áreas como a rede de 

equipamentos culturais, desportivos e de lazer, cabendo ao conselho 

intermunicipal aprovar planos, programas ou projetos de investimento e 

desenvolvimento de interesse intermunicipal como o Plano intermunicipal de 

gestão de redes de equipamentos de saúde, educação, cultura e desporto.  

Desta forma, as Comunidades Intermunicipais têm responsabilidades como o 

fornecimento de recursos aos municípios que promovam um desenvolvimento 

desportivo local. 

b) Associativismo 

O número de praticantes desportivos federados tem aumentado. Este facto 

muito se deve aos clubes e associações locais que têm fomentado a prática 

                                            

6 Assembleia da República. (2013). Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. Diário da República, 1.ª 

série(176), 5688-5724. 
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desportiva junto das populações. Mas, Pereira (2009) defende que as 

associações apenas conseguem exercer o seu papel junto dos munícipes 

devido ao apoio que as autarquias lhes prestam apoio como técnico e logístico, 

em bens materiais e equipamentos desportivos, assim como facultando o 

acesso à informação, sem descurar a celebração de parcerias institucionais, 

contratos-programa ou protocolos entre as câmaras municipais e os clubes, 

coletividades e outras entidades, definindo direitos e obrigações para ambas as 

partes, facilitando a gestão e possibilitando o estabelecimento de objetivos. 

c) Turismo 

De acordo com Lemos (2013) o turismo é uma área privada e de negócios, que 

envolve um fenómeno social que está relacionado com o fluxo de pessoas, 

bem como a produção e consumo de uma variedade de produtos e serviços, 

tangíveis e intangíveis.  

Outros autores (Gunn & Var, 2001; Hall, 2008; Mill & Morrison, 1985) afirmam 

que provoca impactos económicos, sociais e ambientais, envolvendo e 

influenciando diversos setores, entre os quais o desporto. 

Para Redondo (2006) o desporto pode ser o motivo determinante para a 

programação de uma viagem, contribuindo para a mobilização de grandes 

fluxos de visitantes, por outro, o desporto pode tirar partido das infraestruturas 

e serviços turísticos existentes, pois as pessoas que se deslocam, quer para 

participar como para assistir às atividades desportivas, permite-lhes conhecer a 

cultura, tradições, gastronomia, entre outros aspetos, que caraterizam a região 

onde o evento é organizado. Em consequência, é proporcionada a visibilidade 

dos locais, sendo que o desporto contribui para a promoção da imagem das 

regiões enquanto destino turístico. 

De acordo com Carvalho e Lourenço (2009) as autarquias são uma das 

entidades que apresentam grande propensão para se empenharem e 

subsidiarem fortemente alguns eventos e atividades turísticas objetivando, 
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sobretudo, a promoção dos seus territórios, por isso, Valls (1996) diz que cada 

vez mais as localidades pretendem desenvolver-se através do turismo. 

d) Juventude 

Metade do tempo que os jovens passam acordados é utilizado em atividades 

de lazer. Por vezes, trata-se de atividades que não promovem o 

desenvolvimento harmonioso (Larson & Verna, 1999). 

A atividade física é, segundo Paredes (2005), essencial para o 

desenvolvimento dos jovens, ensina valores como a cooperação e o respeito, 

contribui para a interação da esfera familiar e para inclusão social.  

De acordo com Constantino (1994a) a atividade física apresenta ainda 

vantagens como a prevenção de perturbações, comportamentos e condutas 

impróprias como a droga, a delinquência juvenil, a violência étnica ou a 

exclusão social, provocando alguma atenção a certos atores os dos poderes 

políticos. 

Tendo em conta o que acima foi referido, Esperança e et al (2013) defendem a 

elaboração de programas que visem o Desenvolvimento Positivo dos Jovens 

através de atividades desportivas pois permitem a conquista do duplo objetivo 

de procurar educar os jovens para a cidadania e promover a aquisição de 

hábitos de vida saudáveis. 

Vários autores (Lerner & et al, 2005; Martinek & Ruiz, 2005; Wrigght & Li, 2009) 

têm sublinhado que o desporto, pelas suas características específicas, 

constitui-se como contexto privilegiado para alcançar o desenvolvimento 

positivo dos jovens. 

E vários são também os exemplos de sucesso de programas de desporto para 

o desenvolvimento dos jovens, promovidos por organizações com condições de 

financiamento e vastas estruturas de apoio. Contudo, os programas não 

implicam necessariamente uma elevada dimensão, podendo ser 

implementados em empresas, escolas ou comunidades apoiando uma grande 
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parte dos jovens (National Research Council and Institute of Medecine, 2002). 

Em Portugal a campanha “Cartão vermelho ao bullying” é uma das ações de 

sucesso (Instituto Português do Desporto e Juventude, 2016). 

Partindo do pressuposto que todas as crianças e jovens têm direito a praticar 

desporto, independentemente do seu nível, e de fazê-lo em condições de 

segurança, e sabendo que o bullying é um problema que está cada vez mais 

presente no desporto, o Instituto Português do Desporto e da Juventude e a 

Faculdade de Motricidade Humana, através do Plano Nacional de Ética no 

Desporto (PNED), lançaram uma brochura informativa destinada a crianças e 

jovens com o objetivo de ser uma ferramenta educativa e preventiva contra o 

bullying. 

e) Sistema educativo 

De acordo com Pereira (2009) a relação entre o desporto e o sistema educativo 

é muito antiga, pelo que, um bom relacionamento e cooperação entre as 

câmaras municipais e o sistema educativo são fundamentais em qualquer 

política de desenvolvimento local contribuindo para o aumento da participação 

desportiva, rentabilização e utilização dos equipamentos desportivos existentes 

nos municípios. 

No que respeita ao primeiro ciclo do ensino básico, segundo Pereira (2009) a 

ação de algumas autarquias passa, no âmbito curricular, criar iniciativas de 

carácter complementar (atividades extracurriculares). Já no segundo e terceiro 

ciclo do ensino básico, a intervenção autárquica está mais limitada, contudo, 

face às debilidades existentes em áreas como o desporto escolar, verifica-se a 

existência de diversos programas e projetos de iniciativa municipal. 

Pereira (2009) refere ainda que inúmeras câmaras municipais garantem a 

concretização de diversas iniciativas escolares, assegurando transportes, 

utilização gratuita de equipamentos desportivos e apetrechamento dos 

mesmos.  
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O mesmo autor foca especial atenção para a ação do Estado Português em 

matérias como financiamento, fiscalização e construção de instalações 

desportivas escolares porque cabe aos órgãos de administração central 

garantir as condições de prática desportiva para as crianças e jovens em 

situação escolar, contudo a única ação verificada neste sentido é a das 

câmaras municipais, que vão garantido, com os seus recursos, as condições 

possíveis para o fomento do desporto em idades escolares, sem qualquer 

contributo da administração central. 

Constantino (1999) entende que as autarquias devem estar disponíveis para 

apoiar, estimular e congregar vontades, meios e recursos para melhorar a 

oferta de condições para a prática do desporto no interior da escola, 

cooperando com o Gabinete Coordenador do Desporto Escolar. 

3.3.6) Estudos e Formação 

Para Pereira (2009) as autarquias são hoje em dia um importante veículo de 

informação, mas a falta de estudos e de dados que forneçam informações 

específicas sobre as reais necessidades dos municípios reflete-se um pouco 

por todo o país. 

Exemplo disso foi a falsa necessidade de todos terem instalações semelhantes 

às que se vêm nas grandes competições. Segundo Parente (2011) é 

importante a elaboração de estudos para que se adquirem conhecimentos que 

permitam a remodelação e adaptação dos espaços desportivos locais e 

regionais às reais necessidades dos cidadãos no curto, médio e longo prazo. 

De acordo com Pereira (2009) é da competência das câmaras municipais 

realizar e divulgar os estudos relacionados com a situação do desporto no 

município. Esses estudos, como a Carta Desportiva Municipal, para além de 

informarem os munícipes, dão suporte às políticas públicas a adotar. 

Segundo o mesmo autor, para acompanhar o desenvolvimento do desporto, a 

formação não pode ser esquecida. A administração local deve estimular e 
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colaborar para a formação dos diversos agentes desportivos locais contribuindo 

assim para o enriquecimento da qualidade dos mesmos. 

3.3.7) Desporto e meio ambiente 

Maior (2015) diz que a sociedade necessita cada vez mais de práticas 

desportivas que envolvam diversidade nas modalidades e nos espaços onde 

estas são realizadas, e para que se possa realizar estas atividades, surge um 

problema associado à gestão dos recursos naturais pois a globalização tem 

provocado mudanças significativas no meio ambiente. 

A pouca responsabilidade social verificada provoca alterações no ambiente 

humano, por este motivo Maior (2015) e Lage (2009) defendem que é 

indispensável repensar, estudar e otimizar a gestão para salvaguarda do meio 

ambiente. 

Com a criação do termo “desenvolvimento sustentável”, em 1987, pela 

comissão Brundtland, as empresas partiram para a adoção de modelos e 

técnicas que diminuíssem os impactos ambientais pois as questões ambientais 

têm sido uma das preocupações da sociedade, contudo, são verificadas 

tentativas de resolução mas ainda insuficientes (Lage, 2009; Martins & 

Barbosa, 2015). 

No desporto, o desenvolvimento sustentável encontra-se bem presente. De 

acordo com o Conselho da Europa “as atividades físicas praticadas em meio 

urbano, rural ou aquático deverão ser adaptadas aos recursos limitados do 

planeta e conduzidas em harmonia com os princípios de um desenvolvimento 

sustentável e de uma gestão equilibrada do meio ambiente” (1992, p. 6). 

Ainda de acordo com o Conselho da Europa (1992), devem ser observados os 

aspetos como a consideração dos valores da natureza e do meio ambiente 

aquando do planeamento e da construção de instalações desportivas pois, nos 

últimos anos, verifica-se um significativo número de instalações e 

equipamentos desportivos foram construídos mas só há bem pouco tempo se 
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tornou alvo de análise e discussão, entre os órgãos políticos e desportivos, o 

coerente e real ordenamento das instalações ao serviço da população. 

O Conselho da Europa (1992) pretende que o apoio e estímulo prestado às 

organizações desportivas e os seus esforços, visem a conservação da 

natureza e do meio ambiente e a sensibilização da população para que esta 

tome mais consciência das relações entre o desporto e o desenvolvimento 

sustentável, e aprenda a conhecer e a compreender melhor a natureza. 

3.3.8) Informação e Comunicação 

Desde que a prática de desporto começou a tornar-se índice de modernidade e 

alinhamento com as elites, a cobertura de factos e eventos desportivos passou 

a fazer parte do quotidiano da imprensa (Gastaldo, 1999). 

Na ótica de Soares (1994) a entrada das novas tecnologias de comunicação e 

informação ampliou os vínculos entre o desporto e os media. 

A consolidação de competições desportivas internacionais, como os Jogos 

Olímpicos e os Campeonatos Mundiais das diversas modalidades, funcionou 

como um poderoso estímulo para o desenvolvimento de tecnologias de 

comunicação (Gastaldo, 2011). 

Para Fernandes (2009), no setor público, a divulgação da informação através 

dos websites tem vindo a assumir um papel significativo pois permite uma 

maior proximidade entre as instituições e os cidadãos. 

Concretamente, no setor dos municípios, para Moneva (2012) e Joseph (2010) 

crescem aqueles que se encontram presentes na internet pois ampliam os seus 

conteúdos de informação e disponibilizam mecanismos que permitem a 

realização de procedimentos online. 
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4) Contexto Legal 

4.1) O Estado e o Desporto 

O desporto é um bem com características públicas e aspetos positivos para o 

bem-estar da sociedade, de tal forma que, o sistema desportivo na Europa, tem 

tido uma grande intervenção nos Estados e Governos. Considerado como 

Estado de Bem-Estar, o desporto na Europa atua não só na promoção como no 

financiamento a nível central, regional e/ou local do desporto (Correia, 2009).  

Em Portugal, segundo Correia (2009) a intervenção do Estado no desporto 

desfocou-se das responsabilidades constitucionais que visam o desporto para 

todos, centrando os recursos no subsistema de competição, o desporto 

federado, existindo uma grande fragilidade nas políticas desportivas, que para 

uma rápida constituição necessitariam do apoio das instituições académicas e 

universitárias. 

Para Pereira (2009) não existem dúvidas de que não existiu qualquer visão a 

longo prazo relativamente ao desporto e que apenas são realizadas ações 

mandato após mandato.   

O desporto é um assunto do estado e é necessário que seja definida uma 

política de desporto, cabendo ao Estado, quer a nível central como local, 

responsabilidades que correspondem ao interesse coletivo, como é o caso das 

acessibilidades à prática de desporto e infraestruturas desportivas (Correia, 

2009; Pires, 1989). 

 Para além dos habituais problemas financeiros existentes no país, segundo 

Pereira (2009) a atuação do Estado no Sistema Desportivo Português falha 

devido às poucas ou nenhumas relações de sinergia entre diversos organismos 

que facultariam recursos para o desenvolvimento do Sistema Desportivo 

Português. 
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A diversidade na intervenção desportiva reflete a falha na uniformidade 

legislativa existente. Cada autarquia local formula propostas, planos e projetos 

baseados em entendimentos dos decisores políticos locais (Januário, 2011). 

A intervenção da autarquia no desporto está diretamente dependente da 

liderança partidária existente bem como da localização geográfica do município 

(Carvalho, 2004; Feio, 1978; Gomes, 1986; Pires, 1989; Povill, 2003). 

A criação de um Plano para o Desenvolvimento do Desporto em Portugal seria 

sob o ponto de visto de Silva (2009) essencial para que fossem assumidos 

compromissos políticos reais e materializados em instrumentos, capazes de 

suprimir os problemas no sistema desportivo português. 

4.2) Autarquias 

As autarquias são a autoridade que exerce poderes administrativos 

equivalentes ao do Estado, mas só com aparecimento da primeira Lei das 

Finanças Locais, em 1979, as Câmaras Municipais puderam iniciar uma ação 

que se foi alargando a toda a dinâmica do desenvolvimento global dos seus 

municípios e rapidamente passaram a desempenhar um papel fundamental na 

promoção, fomento e desenvolvimento das práticas desportivas (Dias, 2002a; 

Moreira, 2003). 

A transferência de competências do Estado às autarquias7 permitiu que as 

câmaras municipais estabelecessem as correções do Sistema Desportivo, 

criando assim as condições necessárias para o acesso de todos à prática 

desportiva e adaptando-as à realidade local (Carvalho, 1994; Pires, 1996). 

Desta forma, os municípios ficam incumbidos de criar uma plataforma de 

entendimento da trilogia: administração central, associativismo desportivo e 

iniciativa privada, para assegurar o envolvimento e a cooperação entre os três 

                                            

7 Assembleia da República. (2013). Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. Diário da República, 1.ª 

série(176), 5688-5724. 
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organismos, obtendo os melhores resultados para todos e permitindo o acesso 

da população à prática desportiva (Constantino, 1994b).   

Ferreira e Nery (1994) afirmam que as autarquias devem impulsionar as 

soluções de desenvolvimento desportivo, assentes no objetivo político central 

de democratizar as práticas das atividades desportivas e deixam assim de ser 

meras entidades passivas que prestam serviços públicos. 

As câmaras municipais passaram a servir os cidadãos e as organizações 

respondendo positivamente às suas aspirações, necessidades e motivações e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas (Pereira, 2009). 

Constantino (1999) sugere que a intervenção das autarquias, como entidades 

promotoras de atividades físicas junto das populações, devem respeitar as 

seguintes  direções de trabalho:  

i) A adoção de planos de equipamentos, de carácter artificial e natural 

suscetíveis de oferecer às populações múltiplas possibilidades de 

práticas físicas;  

ii) A criação, desenvolvimento e apoio a projetos que induzam o 

cidadão a uma prática regular de atividade física desportiva, numa 

perspetiva de qualidade de vida, saúde e bem-estar;  

iii) O apoio a projetos de alargamento da prática física desportiva a 

cidadãos com deficiência, idosos e crianças, colaborando com as 

entidades vocacionadas para o efeito.  

Em suma, os municípios devem assegurar as condições que possibilitem aos 

cidadãos a prática de desporto em valores formativos e educativos 

evidenciando que o papel das autarquias locais no desenvolvimento do 

desporto é atualmente impossível de ser substituído (Constantino, 1994b; 

Pereira, 2009). 
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4.3) Autarquia de Lousada – políticas públicas desportivas 

O desenvolvimento desportivo de um concelho de uma freguesia ou região 

depende das políticas utilizadas nas mesmas, não se desenvolvendo, em 

termos desportivos, por acaso. Segundo Constantino (1994b)  é necessário 

existir uma intervenção do poder local. 

Segundo o mesmo autor, a intervenção pressupõe a aplicação de medidas que 

visam desenvolver a prática desportiva e podem basear-se em aspetos como a 

generalização do acesso à prática do desporto, a criação de infraestruturas 

adequadas, a melhoria da qualidade das atividades e práticas desportivas do 

plano humano, material ou logístico e a cooperação com a sociedade civil. 

O município de Lousada  

“orienta a sua ação no sentido de obter um desenvolvimento sustentável, 

de promover e dinamizar o concelho a nível económico, social, 

ambiental e cultural, otimizando a utilização dos recursos disponíveis e 

primando por uma gestão pública capaz de dar resposta aos objetivos 

de crescimento do concelho e às necessidades dos seus munícipes”.8 

Apresenta como missão a definição de estratégias orientadoras e a execução 

das políticas municipais no sentido do desenvolvimento sustentável do 

Município, contribuindo para o aumento da sua competitividade, no âmbito 

local, regional e nacional, através de medidas e programas nas diversas áreas 

da sua competência, promovendo a qualidade de vida dos seus munícipes e 

assegurando elevados padrões nos serviços prestados. 

                                            

8 Município de Lousada. (2013). Despacho n.º3367/2013 de 1 de março. Diário da República, 

2.ª série, n.º43, pp.8008 - 8024. 
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O desporto encontra-se inserido na divisão de comunicação, património, 

cultura, educação e desporto estando na dependência direta do Vereador com 

os pelouros atribuídos.9 

A competência do município quanto ao planeamento e execução das políticas 

municipais de desenvolvimento desportivo passa por:  

1) Coordenar, desenvolver e apoiar atividades desportivas que promovam 

a participação das associações, organizações e coletividades locais, em 

diferentes níveis competitivos;  

2) Elaborar a Carta Desportiva Municipal; 

3) Assegurar a coordenação do grupo de técnicos que executam funções 

nas atividades de enriquecimento curricular, na área de atividade física 

desportiva; 

4) Gerir e assegurar a construção e manutenção dos equipamentos 

desportivos do município, bem como promover a sua utilização pela 

população e ao abrigo de protocolos de colaboração com outras 

instituições desportivas; 

5) Propor ações que visem o comportamento não violento e o espírito 

desportivo nos locais de competição do município. 

                                            

9
 Município de Lousada. (2013). Despacho n.º3367/2013 de 1 de março. Diário da República, 

2.ª série, n.º43, pp.8008 - 8024. 
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5) Contexto institucional  

5.1) Caracterização do Concelho de Lousada 

5.1.1) Caracterização geográfica 

Situado na zona central distrito do Porto com 96,3km2, o concelho de Lousada 

localiza-se no noroeste de Portugal, região do Douro Litoral, mais propriamente 

na sub-região do Tâmega e Sousa.10 

Esta região enquadra-se no espaço sub-regional “Arco-Metropolitano”, que 

engloba as NUTS III Tâmega, resultado da agregação da região do Vale do 

Sousa e da região do Baixo Tâmega (Castro et al., 2014). 

O concelho de Lousada é limitado, a norte por Vizela; a nordeste por 

Felgueiras; e a este por Amarante; a sudeste e sul por Penafiel; a sudoeste por 

Paredes, a oeste por Paços de Ferreira e a noroeste por Santo Tirso (Castro et 

al., 2014). 

Após a aplicação da lei que aprova o regime jurídico da reorganização 

administrativa territorial autárquica,11 passou a organizar-se em 15 freguesias: 

Aveleda, Caíde de Rei, União de freguesias de Cernadelo e Lousada (São 

Miguel e Santa Margarida), União de freguesias de Cristelos, Boim e Ordem, 

União de freguesias de Figueiras e Covas, Lodares, União de freguesias de 

Lustosa e Barrosas (Santo Estevão), Macieira, Meinedo, União de freguesias 

de Nespereira e Casais, Nevogilde, União de freguesias de Silvares, Pias, 

Nogueira e Alvarenga, Sousela, Torno, Vilar do Torno e Alentém. 

                                            

10 Assembleia da República. (2013). Lei n.º75/2013 de 12 de setembro. Diário da República, 

1.ª série(16), 5688-5724. 
11

 Assembleia da República. (2013). Lei n.º11/A/2013 de 28 de janeiro. Diário da República, 1.ª 
série, n.º19, pp.552-(5572)-552-(147). 
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5.1.2) Caracterização histórica 

De acordo com Silva e Monteiro (2008)  a história do concelho de Lousada 

remete ao período Neolítico, depreendendo-se, através dos registos 

arqueológicos encontrados durante as investigações realizadas no concelho, 

que tenha existido ocupação humana na região devido à presença de uma 

Necrópole Megalítica nas Chãs da Serra dos Campelos que se situa na 

freguesia de Lustosa. 

A ocupação da região foi realmente comprovada entre a Idade do Bronze e as 

primeiras décadas do século I d.C. Através dos dados disponíveis a partir das 

investigações arqueológicas realizadas nos últimos tempos no concelho, foi 

possível contabilizar em Lousada cinco povoações: o Alto dos Três Caminhos e 

Chã de Bouça das Cales, localizados na bacia hidrográfica do rio Sousa; 

Cabeço da Agrela, Alto das Cadeiras e Castro dos Mortórios, localizados na 

bacia hidrográfica do rio Mezio (Silva & Monteiro, 2008). 

À semelhança do que se verifica em toda a região da bacia do Rio Sousa, o 

concelho de Lousada também foi alvo de uma intensa romanização. 

Referências a elementos arqueológicos associados à religiosidade e devoção 

popular são os mais representativos do período da Idade Média em Lousada: 

inúmeras igrejas e capelas de tradição românica e ainda construção de vias e 

pontes, marcas inextinguíveis deste período e agora integradas na Rota do 

Românico (Silva & Monteiro, 2008).  

Até praticamente ao final do período Liberalista surgiram diversas 

instabilidades administrativas e indefinições fronteiriças, e segundo Silva e 

Monteiro “Possuí-la em senhorio seria uma distinção. E dela dispuseram os 

monarcas ao longo do tempo (…).” (2008, p. 32) pois, a exploração da terra 

revertia não só para os produtores como também para o rei e senhores e numa 

zona onde as condições climatéricas privilegiam a produção agrícola e a 

criação animal muitos eram os que tinham interesse em possuir Lousada, tal 

como nos diz Marques e Cardoso (2014).  
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A 17 de janeiro de 1514, Lousada recebeu, do monarca D. Manuel a carta de 

foral que elevou o município a vila, libertando, desta forma, o concelho do 

poder senhorial (Marques & Cardoso, 2014; Silva & Monteiro, 2008). 

5.1.3) Caracterização demográfica 

Com cerca de 47 387 pessoas residentes no concelho, segundo os dados 

recolhidos através dos Censos de 2011, tornados públicos pelo Instituto 

Nacional Estatística (2012), verificamos que o concelho de Lousada sofreu um 

aumento da população residente dos grupos etários dos 25 aos 64 anos e 65 

anos ou mais anos de idade. Por outro lado, os grupos etários entre os 0 aos 

14 anos e 15 aos 24 anos de idade sofreram uma diminuição da população 

residente (conforme Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 População residente em 2001 e 2011, segundo os grupos etários (adaptado do Instituto 
Nacional Estatística (2012)) 

 

Esta diminuição pode ser justificada com a diminuição da natalidade e com o 

abandono da população mais jovem para procura de melhores condições de 

vida. Embora se verifique a diminuição dos grupos etários mais jovens, a sub-

região do Tâmega é uma das sub-regiões que apresenta índices de 

envelhecimento abaixo dos 100, que significa que o número de idosos é inferior 

ao número de jovens, pelo que o município de Lousada está incluído no grupo 
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de municípios da região Norte com menor índice de envelhecimento, 

apresentando valores da ordem dos 60 idosos por cada 100 jovens (Instituto 

Nacional Estatística, 2012).  

Também Silva e Monteiro fazem referência a Lousada como “(…) o concelho 

mais jovem do país e um entre os poucos da Europa (…).” (2008, p. 12). 

5.1.4) Caracterização económica 

Tratando-se de uma zona de transição entre a Área Metropolitana do Porto e o 

interior da região Norte, Lousada enquadra-se numa área bastante 

industrializada, dominada pelas pequenas e médias empresas (PME’S) da área 

da indústria têxtil, do sector do mobiliário e ainda da construção civil, permitindo 

um lugar de destaque a nível regional, nacional e estrangeiro (Castro et al., 

2014).  

As áreas da agropecuária também apresentam bastante relevo no concelho e 

em toda a região uma vez que se trata de uma zona bastante fértil para a 

atividade agrícola, dominando a produção dos vinhos verdes e lacticínios 

(Castro et al., 2014).  

De acordo com os resultados apresentados através da realização dos Censos 

2011, o valor de população economicamente ativa é de 23.995 pessoas que 

corresponde a 50,6% da população residente. Em relação à população 

desempregada, o valor ronda as 3.178 pessoas, que corresponde a 6,7% da 

população residente (Instituto Nacional Estatística, 2012).  
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6) Contexto e natureza funcional 

6.1) Estrutura organizativa da Câmara Municipal de Lousada 

Os serviços da Câmara Municipal de Lousada encontram-se organizados 

segundo um modelo de estrutura hierarquizada.12,13 (Anexo 3)  

Regida pela Presidência da Câmara, a Autoridade Sanitária Veterinária 

Concelhia Municipal e a Polícia Municipal têm dependência direta do 

Presidente da Câmara Municipal14 não existindo um número limite de cargos 

dirigentes ou de comando impostos por lei específica relativos a estas 

autoridades. 

A Câmara é constituída por uma estrutura nuclear fixa e existem duas unidades 

orgânicas nucleares, denominadas por departamentos, departamento de 

Administração e Finanças e o Departamento de obras Municipais e Ambiente, 

dirigidos por dirigentes intermédios de 1º grau. Ao abrigo do mecanismo de 

flexibilidade,15 foi possível a criação de uma outra unidade nuclear que 

corresponde ao Departamento de Urbanismo. De acordo com o artigo 7.º, a 

cada fração populacional de 40 000 corresponde a faculdade de provimento de 

um diretor de departamento municipal.  

É também da competência da câmara municipal criar unidades orgânicas 

flexíveis, equipas de projeto e equipas multidisciplinares. 16,17 

                                            

12
 Município de Lousada. (2013). Despacho n.º3367/2013 de 1 de março. Diário da República, 

2.ª série, n.º43, pp.8008 - 8024. 
13

 Presidência do Conselho de Ministros. (2009). Decreto-Lei n.º305/2009 de 23 de Outubro. . 
Diário da República, 1.ª série, n.º206, pp.7950 - 7953. 
14

 Assembleia da República. (2012). Lei n.º49/2012 de 29 de agosto. Diário da República, 1.ª 
série, n.º167, pp.4829 - 4834. 
15

 Assembleia da República. (2012). Lei n.º49/2012 de 29 de agosto. Diário da República, 1.ª 
série, n.º167, pp.4829 - 4834. 
16

 Presidência do Conselho de Ministros. (2009). Decreto-Lei n.º305/2009 de 23 de Outubro. . 
Diário da República, 1.ª série, n.º206, pp.7950 - 7953. 
17

 Município de Lousada. (2013). Despacho n.º3367/2013 de 1 de março. Diário da República, 
2.ª série, n.º43, pp.8008 - 8024. 
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Desta forma é possível verificar que na organização do município encontram-se 

as estruturas orgânicas flexíveis, que estão divididas em três categorias: 

unidades flexíveis, dirigidas por um dirigente intermédio de 2º grau e 

designadas por Divisão e unidades flexíveis, dirigidas por um dirigente de 3º 

grau e designadas por Serviço.  

O número máximo de unidades orgânicas flexíveis do município de Lousada é 

fixado em 9. São elas, a Divisão de assuntos jurídicos e recursos-humanos, 

Divisão de gestão financeira, Divisão de comunicação, património, cultura, 

educação e desporto, Divisão de ação social, juventude, atividades económicas 

e turismo, Divisão de planeamento e gestão urbanística, Divisão de mobilidade 

e equipamentos, Divisão de ambiente e serviços urbanos, Serviço de projetos 

municipais, serviço de sistemas de informação e comunicação. Podendo ser 

previstas mais duas unidades conforme,18 que são as divisões de 

licenciamento municipal e o serviço de recursos humanos e atendimento ao 

munícipe. 

Subunidades flexíveis, dirigidas por um coordenador técnico e designadas por 

Secção. O município pode contemplar no máximo quinze, são elas a secção de 

expediente, notariado e serviços gerais, secção de apoio administrativo-jurídico 

e contencioso, secção de recursos humanos, secção de remunerações, secção 

de finanças e contabilidade, secção de taxas e património, secção de 

aprovisionamento, secção de apoio administrativo ao Agrupamento de Escolas 

Norte, secção de apoio administrativo ao Agrupamento de Escolas Centro, 

secção de apoio administrativo ao Agrupamento de Escolas Este, secção de 

apoio administrativo ao Agrupamento de Escolas Oeste, secção de apoio 

administrativo ao departamento de urbanismo, secção de apoio administrativo 

ao departamento de obras municipais e ambiente e a secção de cobrança e 

gestão de clientes. 

                                            

18
 Assembleia da República. (2012). Lei n.º49/2012 de 29 de agosto. Diário da República, 1.ª 

série, n.º167, pp.4829 - 4834. 
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6.2) Caracterização do Desporto no Município de Lousada 

A área do desporto, no Município de Lousada, encontra-se sob 

responsabilidades políticas do Professor António Augusto Silva, vereador do 

Pelouro do Desporto. (Anexo 4) 

Para operacionalização das políticas estão designados dois técnicos superiores 

de desporto, a Professora Ana Silva, técnica responsável pelo Gabinete do 

Desporto, e o Professor Bruno Marante. O gabinete conta ainda com o apoio 

de um professor que colabora nas Atividades de Enriquecimento Curricular de 

Atividade Física e Desportiva no 1º. Ciclo do Ensino Básico, o Professor Filipe 

Bonifácio. 

Paralelamente ao Gabinete do Desporto e sob responsabilidade da Câmara 

Municipal de Lousada, funciona a Empresa Municipal Lousada Século XXI – 

Atividades Desportivas e Recreativas, E. M., responsável pela gestão das 

Piscinas Municipais e dos programas e projetos inerentes aos espaços 

desportivos inseridos nas instalações.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Realização da Prática Profissional 
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1) Conceção 

O estágio profissionalizante decorreu entre os meses de setembro de 2015 e 

Maio de 2016, perfazendo uma carga horária de aproximadamente 500h. 

A prática profissional centrou-se, entre outras áreas, na organização de 

eventos desportivos para a comunidade local e a gestão de projetos 

internacionais de âmbito desportivo a que o município se candidatou. 

O presente documento permitirá perceber, de um modo geral, quais as áreas 

de intervenção na gestão do desporto nos municípios, e em particular, no 

Município de Lousada. 

2) Sistema de avaliação e controlo do trabalho desenvolvido 

Todo o trabalho desenvolvido foi submetido a um controlo superior dos 

responsáveis pelo estágio profissionalizante.  

Ao nível prático e profissional, no Gabinete de Desporto, o controlo das 

presenças e da realização do estágio esteve a cargo da orientadora, assim 

como dos técnicos da área do desporto, apresentando sempre feedbacks 

alusivos ao trabalho desenvolvido. 

A nível teórico e relativamente à elaboração do relatório de estágio, todas as 

segundas-feiras reuni, no Gabinete de Gestão do Desporto da Faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, com o Mestre Gustavo Paipe, supervisor 

do estágio. 
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3) Áreas de desempenho 

3.1) Estudos e Formação 

3.1.1) Questões essenciais 

1) O município tem carta desportiva? 

2) Será que no município a formação dos recursos humanos que 

colaboram para o fomento do desporto no município é considerada 

como importante? 

3.1.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

Os problemas encontrados no desempenho de funções na área de estudos 

foram, em primeiro lugar, a carta desportiva pois trata-se de um estudo que 

envolve diversos meios de investigação como o levantamento das instalações 

desportivas e perceção da qualidade das mesmas, analisar qual a oferta 

desportiva existente no município, se a mesma suprime as necessidades da 

população, entre outros aspetos. É necessário perceber qual o ponto de partida 

a utilizar para desenvolver a carta desportiva. 

Relativamente à temática formação, os problemas levantados foram a 

compreensão da logística associada às ações de formação dinamizadas pelo 

município e pela Comunidade Intermunicipal. 

3.1.3) Atividades 

a) Estudos 

Carta Desportiva 

A elaboração da Carta Desportiva é um dos objetivos a alcançar no município. 

Para uma melhor compreensão do trabalho a desenvolver, procedeu-se à 

análise de cartas desportivas de âmbito nacional e à interpretação do conteúdo 
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dos inquéritos realizados para recolha de dados nas instalações desportivas. 

Da análise realizada foram identificadas as seguintes áreas para observação: 

i. Ano de construção e estado de conservação; 

ii. Classificação do tipo de instalação; 

iii. Estruturas de apoio à instalação (como por exemplo, edifício com bar, 

sala de reuniões, sala de controlo antidoping, sala para equipa técnica, sala de 

1ºs socorros, salas de desporto, estacionamento, entre outros aspetos); 

iv. Bancada; 

v. Área para entrada e saída de viaturas de emergência; 

vi. Zona para MEDIA; 

vii. Climatização, acústica e pé direito; 

viii. Recursos Humanos afetos à instalação; 

ix. Manutenção e limpeza; 

x. Balneários; 

xi. Acessos (transportes); 

xii. Caracterização do meio envolvente; 

xiii. Acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; 

xiv. Sócios (no caso das instalações se encontrarem sob concessão de 

associações e clubes). 

De acordo com os dados observados em inquéritos realizados para elaboração 

de outras cartas desportivas, sugeri algumas alterações em relação ao 

inquérito que tinham produzido.  

b) Formação 

Formação em valores do Olimpismo para um Clube com Valores  

Em comemoração do Ano do Desporto no município, foram realizadas ações 

de formação com conteúdo específico sobre o Olimpismo. No dia 20 de 

novembro de 2015, realizou-se no Auditório Municipal de Lousada uma ação 

de formação creditada sobre o tema acima mencionado. Esta ação de 

formação contou com a presença do Professor Conrado Duréntez, membro da 
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Comissão de Cultura do Comité Olímpico Internacional. Este falou sobre o 

desporto, a filosofia do Olimpismo e os símbolos do Olimpismo e o Diretor da 

Academia Olímpica de Portugal, Fernando Costa, destacou que o Olimpismo é 

muito mais do que a realização dos Jogos Olímpicos. 

Sob organização da Câmara Municipal de Lousada, com a colaboração da 

Confederação Portuguesa de Associações de Treinadores e a embaixadora do 

Plano Nacional de Ética no Desporto, Teresa Rocha, o Auditório Municipal 

recebeu treinadores, dirigentes e cidadãos atentos a esta temática perfazendo 

aproximadamente 90 pessoas presentes.  

Nesta ação de formação, além de assistir às palestras ajudei na logística da 

organização do evento. Tarefas como a organização das capas a entregar aos 

participantes e impressão dos certificados foram tarefas realizadas no pré-

evento. Durante o evento fiz parte do secretariado, registei as presenças e 

entreguei as capas e os certificados. No pós-evento elaborei um documento 

com os dados dos presentes na ação de formação (nome e número de 

identificação fiscal) para posterior envio ao IPDJ e atribuição dos créditos aos 

treinadores com cédula profissional presentes. 

Formação de Treinadores Psicologia e Coaching 

Uma outra ação de formação realizada no município foi a Formação de 

Treinadores Psicologia e Coaching, a decorreu no dia 28 de novembro no 

Auditório da Biblioteca de Lousada, direcionada para treinadores, professores, 

atletas e alunos dos cursos de desporto.  

Conduzir os treinadores a compreender como utilizar as suas atitudes e 

comportamentos diários para otimizar o seu desempenho e o desempenho dos 

atletas era um dos objetivos propostos com esta ação orientada pelo Coach 

Rui Lança. 

Tratou-se de uma formação de organização conjunta do Comité Olímpico de 

Portugal e do Município de Lousada envolvendo aspetos logísticos no pré-
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evento como a organização das capas a entregar aos participantes, impressão 

dos certificados de participação e realização do secretariado da formação. 

Durante o evento a logística passou pelo auxílio do serviço de catering na 

decoração do espaço para o coffe-break. O serviço foi realizado pelos alunos 

do curso de cozinha da escola secundária de Lousada. No pós-evento foram 

entregues os certificados e procedeu-se à limpeza do espaço.  

A Organização e Gestão de Eventos Desportivos na Via Pública 

No dia 10 de dezembro realizou-se no Auditório Municipal de Lousada a ação 

de formação “A Organização e Gestão de Eventos Desportivos na Via Pública” 

organizada pela Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa. 

A ação de formação contou com a participação do Professor Doutor José 

Pedro Sarmento, Professor Associado com Agregação da faculdade de 

Desporto da Universidade do Porto, que falou sobre o tema “A organização e 

gestão de um evento na perspetiva do promotor”. Contou com o Professor 

Vicente Sousa, Técnico Superior da Unidade de Gestão do Desporto do 

Município de Penafiel, que abordou “O regime jurídico e a organização do 

processo de licenciamento”.  

Relativamente às “Entidades intervenientes no processo de licenciamento e 

autorização” contou-se com a participação do Capitão Orlando Mendes, do 

Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana que falou sobre 

“A importância da segurança na organização de um evento e o papel das 

forças de segurança”, também participou Sandra Pinto, da Associação Florestal 

do Tâmega e Sousa, que falou sobre “Eventos nas zonas de intervenção 

florestal: Enquadramento e papel das associações representativas”, Jorge 

Rocha, da Associação de Ciclismo do Porto, sobre “O panorama das provas de 

ciclismo e de BTT realizadas na via pública e trilhos florestais: Enquadramento 

e intervenção no processo da organização do evento” e Fernando Amorim, da 

Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, sobre “A especialidade das 

provas desportivas de automóveis realizadas na via pública: Contexto, âmbito e 

limites de intervenção da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting”. 
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Esta ação de formação da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa 

contou com a colaboração do Instituto Português do Desporto e Juventude e da 

Câmara Municipal de Lousada. 

A logística inerente a esta ação de formação foi relativamente maior do que as 

demais pois envolveu muitos palestrantes e participantes vindos de várias 

zonas do país.  

No pré-evento decorreu a organização das capas a entregar aos participantes, 

lembranças a entregar aos palestrantes e o secretariado. Durante o evento, 

quer durante a manhã como durante a tarde, foi necessário distribuir os 

alimentos pelas mesas do auditório para o coffee break, entregar os inquéritos 

de satisfação sobre a ação de formação, apoiar os moderadores auxiliando na 

deslocação do microfone às pessoas com questões a colocar. No pós-evento a 

atividade principal foi entregar os certificados de participação. 

3.1.4) Dificuldades 

Relativamente à elaboração da Carta Desportiva Municipal, as dificuldades 

passam pela disponibilidade na deslocação até aos diversos locais com 

instalações desportivas para análise das respetivas instalações. O município 

abraça diversos projetos e atividades, sendo que o tempo se vai tornando 

escasso para a realização da carta desportiva. Contudo, prevê-se que a 

mesma esteja finalizada até ao fim do ano civil 2016. 

Quanto às formações, as principais dificuldades são os horários das 

formações. Sendo o público-alvo os técnicos de desporto que exercem 

atividade, na grande maioria, ao final da tarde e noite, formações com horários 

nesse período de tempo influenciam negativamente a presença de público nas 

sessões. 

3.1.5) Estratégias ou atividades de formação propostas 

Para solucionar os problemas encontrados na elaboração da Carta Desportiva, 

o gabinete de desporto conta com a presença de um professor externo para 
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auxiliar nas tarefas desenvolvidas no gabinete, de entre as quais a elaboração 

da Carta Desportiva. Conta ainda com a colaboração dos engenheiros e 

arquitetos municipais responsáveis pelas plantas das instalações desportivas 

municipais e centros escolares que fornecem dados específicos que constarão 

na Carta Desportiva. 

Em relação a futuras formações organizadas pelo município, as estratégias 

passam por ter maior sensibilidade em questões como o horário das formações 

para que não coincida com o horário de trabalho do público-alvo. 

Como propostas de formação foi sugerido participar nas II Jornadas da gestão 

do desporto da CIM do Tâmega e Sousa 2015. 

As II Jornadas da gestão do desporto da Comunidade Intermunicipal do 

Tâmega e Sousa tiveram como tema a “Gestão de instalações desportivas: 

Práticas e desafios”. Decorreram em Cinfães a 5 de novembro de 2015. 

Contou com a participação de diversos oradores com conhecimentos técnicos 

e científicos desde a área da gestão de instalações e equipamentos 

desportivos, seguros, equipamentos médicos como os DAE (dispositivos de 

desfibrilhação automática externa) entre outras áreas.  

Os oradores da manhã foram o Dr. Daniel Alves Oliveira, abordou o tema 

“Domínios da Gestão e da Responsabilidade Técnica nas Instalações 

Desportivas e de Atividade Física”, foi muito exaustivo na sua apresentação e 

levou a que todas as apresentações seguintes ficassem atrasadas. Sobre o 

grande tema “Dispositivos da Gestão e da Responsabilidade Técnica nas 

Instalações Desportivas e de Atividade Física” falou o Comandante Nuno 

Galhardo Leitão do Instituto de Socorros a Náufragos sobre “A segurança e 

salvamento em piscinas de usos público”, o Engenheiro Rui Sousa sobre 

“Seguros de acidentes pessoais e de responsabilidade civil nas instalações e 

equipamentos desportivos” e o Dr. Filipa Serralva e o Enfermeiro Pedro Luís 

sobre “A importância do DAE nas instalações desportivas”, estes últimos foram 

muito interativos na apresentação simulando uma situação em que fosse 
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necessário utilizar o dispositivo de desfibrilhação automática. Para finalizar a 

sessão da manhã falou o Professor Inácio Anjos, Técnico superior da Direção 

Regional Norte – Serviço de Braga do Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ), sobre o “Sistema Nacional de Informação Desportiva/ Carta 

Desportiva Nacional”. 

A sessão da tarde foi aberta pela Professora Doutora Maria José Carvalho que 

falou sobre “Instalações e Espaços Desportivos: Enquadramento Normativo”, 

foi muito sucinta na sua abordagem ao tema.  

Seguiu-se a Dr.ª. Sameiro Araújo, do Município de Braga, e a Engenheira 

Helena Vaz, do município de Matosinhos, Empresa Municipal Matosinhos 

Sport, que falaram sobre a “Gestão de Piscinas Municipais: Perspetiva Social, 

Económica ou Desportiva? Que Constrangimentos, que Conflitos”. Ainda antes 

de as Jornadas serem finalizadas falou o Presidente da Câmara Municipal de 

Oliveira de Azeméis, o Dr. Hermínio Loureiro, sobre “Que Políticas Públicas? 

Restrições, Tendências e Desafios”. As jornadas foram encerradas pelo Diretor 

Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), Dr. 

Manuel Barros e pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa, Dr. Gonçalo Rocha. 

Através das jornadas aprofundei alguns conhecimentos sobre a gestão de 

instalações desportivas, mais propriamente assuntos jurídicos inerentes ao 

quadro normativo das instalações como os seguros e dispositivos médicos 

obrigatórios. 

E foi ainda sugerido realizar a formação BOCCIA Sénior. 

A ação de formação de Boccia Sénior realizou-se no dia 11 de março de 2016 

e decorreu no Auditório da Biblioteca e Arquivo Municipal de Felgueiras. 

Sobe o projeto “Semear o Boccia” e contando com os formadores Professora 

Maria Helena Bastos e Professor Luís Ferreira, da Paralisia Cerebral - 
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Associação Nacional de Desporto, destinou-se a técnicos desportivos, 

professores de associações, clubes e IPSS e técnicos municipais.  

Apresentou como objetivos formar técnicos que irão divulgar e promover a 

modalidade, potenciar os recursos humanos promovendo a atividade física 

como uma prática saudável e de melhoria da qualidade de vida e 

consciencializar os atores sociais sobre os benefícios da prática da 

modalidade. 

A formação foi dividida em duas fases. Durante a manhã decorreu a formação 

teórica onde se compreendeu como se joga Boccia, se percebeu as técnicas e 

estratégias básicas, a organização interna da modalidade e a organização da 

prova. Durante a tarde a formação foi prática, procedeu-se à construção do 

campo de jogo e praticou a modalidade. 

3.2) Gestão Financeira 

3.2.1) Questões essenciais 

1) De que forma os recursos financeiros são maximizados? 

3.2.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

Com a candidatura aos projetos internacionais Erasmus+ surgem problemas 

como saber quais as atividades a desenvolver e como o fazer. 

3.2.3) Atividades 

1) Candidatura a projetos para obtenção de financiamento para realização 

de atividades e programas desportivos no município (Move up; On the 

move) 

As atividades que desenvolvi nesta área foram a organização dos documentos 

relativos a cada projeto. Transcrevi as traduções dos projetos para o word, 

realizei a calendarização dos projetos e organizei todos os documentos em 

capas organizadoras com um índice remissivo para uma fácil pesquisa. 
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Também desenvolvi brochuras informativas para publicar nos endereços 

eletrónicos dos diversos projetos. 

Como a candidatura aos projetos envolveu deslocamentos aos países 

organizadores e colaboradores nos projetos, prestei apoio na procura de 

viagens e transferes entre aeroportos, hotéis e locais de reuniões. 

Projeto 1: Move Up To Be Healthy And Happy 

O país organizador deste projeto é a Polónia e este projeto pretende dar uso, 

evidenciar e implementar o modelo que resultou do acordo entre a Organização 

Mundial de Saúde e a Direção Regional Europeia para a Saúde e os 

Representantes da Sociedade Civil e Intergovernamental.  

O objetivo é reduzir a pressão do marketing sobre as crianças no que diz 

respeito à comida com elevadas quantidades de açúcar ou sal, criando um 

modelo de nutrientes a seguir como ferramenta de trabalho a ser usada em 

todas as ementas da Comunidade Europeia.  

A missão do projeto será a de alcançar um acesso universal e comparável em 

termos de custos, equilibrando comida saudável com qualidade nutricional.  

O público-alvo do projeto são as crianças no início do seu percurso escolar. O 

projeto inclui campanhas de sensibilização, workshops e um guia para 

implementar atitudes pró-ativas nas crianças, promovendo desportos de base 

para o recreio.  

O projeto será replicado em diversos países na União Europeia sendo o 

Município de Lousada um dos parceiros do projeto. 

Projeto 2: On The Move 

A Croácia é o país organizador e este projeto tem o objetivo de promover 

atividades voluntárias que fomentem a inclusão social e que desenvolvam a 
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consciência da importância da atividade física como fator essencial para uma 

melhor qualidade de vida e que o desporto está ao acesso de todos. 

O projeto procura desenvolver nas crianças mais pequenas as necessidades 

de praticar exercício físico como sendo algo natural que irá mudar os hábitos 

de vida dos grupos de estudo, as crianças do ensino pré-escolar e as suas 

famílias. 

O projeto contará com um programa de exercícios básicos de motricidade 

como ginástica, atletismo e natação para as crianças e atividades aos fins-de-

semana para elas e suas famílias. 

As crianças serão sujeitas a controlo médico e avaliadas antropometricamente 

antes e depois da aplicação do programa de atividade física. 

3.2.4) Dificuldades 

A candidatura a projetos internacionais implica dificuldades no contacto com os 

promotores dos projetos, pois a via endereço eletrónico é o meio 

preferencialmente utilizado, o que nem sempre facilita a transmissão de 

informação pois as respostas obtidas nem sempre são recebidas no período de 

tempo que se pretende. 

3.2.5) Estratégias ou atividades de formação propostas 

Todos os projetos a que o município concorreu foram devidamente 

interpretados e organizados em capas com descriminação dos separadores do 

documento como o projeto, mensagens trocadas com os parceiros, 

orçamentos, faturas e recibos, entre outros documentos. 

A realização de um calendário geral dos projetos permitiu uma melhor análise 

das etapas a ultrapassar numa visão mensal entre o ano de 2015 e o ano de 

2016. 
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3.3) Instalações e Equipamentos Desportivos 

3.3.1) Questões essenciais 

1) Porque é importante realizar o controlo de gastos nas instalações? 

3.3.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

O principal problema que surge com a gestão do material é o número elevado 

de instalações sob gestão da Câmara Municipal e a diversidade de eventos 

realizados. Não existe um valor fixo mensal, este varia de acordo com o 

número de pessoas que as atividades dinamizadas abarcam e varia de 

instalação para instalação porque não têm todas as mesmas necessidades. 

3.3.3) Atividades 

1) Gestão do material gasto nas instalações desportivas (Campos 

Multifuncionais, Estádio de Hóquei, Residência, Pavilhão; Estádio de 

Futebol) 

Uma das funções atribuídas foi o controlo e gestão do material gasto nas 

instalações. Realizei uma recolha de documentos com anotações relativas ao 

material adquirido para servir as diversas instalações desportivas e anotei os 

dados num documento excel. 

O material em análise era de higiene e limpeza e devido à diversidade de 

termos aplicados a um mesmo produto tive necessidade de criar uma lista geral 

de material de modo a não enviesar a leitura de dados. 

Abaixo encontram-se os quadros síntese relativos ao gasto de material de 

higiene e limpeza em cada instalação. 
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3.3.4) Dificuldades 

Uma das dificuldades observadas foi a variedade de notas relativamente ao 

material adquirido. Para além de um ficheiro word já criado para o efeito, 

existiam muitos papéis de notas, folhas A4 com listas de material.  

Outra das dificuldades foi perceber a quantidade de produto que é adquirido 

por embalagem. 

3.3.5) Estratégias ou atividades de formação propostas 

Para resolver as dificuldades, em primeiro lugar transcrevi os dados em folhas 

de papel e em word para um único documento, tendo criado separadores para 

as diferentes instalações. Em segundo, criei uma lista geral de produtos 

agregando aqueles que apresentam as mesmas categorias nas várias 

nomenclaturas para definir um mesmo produto. Posteriormente, elaborei um 

quadro geral de gastos de material anual e mensal e depois transferi esses 

mesmos dados para gráficos permitindo uma melhor visualização dos valores. 

Outra solução foi a criação de fichas para anotação do material, desta forma, 

torna-se mais simples o registo dos dados. 

3.4) Oferta desportiva e Organização de eventos 

3.4.1) Questões essenciais 

1) Como é desenvolvido o processo de criação, implementação e controlo 

de programas e eventos desportivos? 

3.4.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

Os principais problemas envolvidos na criação de programas para oferta 

desportiva aos munícipes são os processos burocráticos e o tempo de espera 

de autorizações que não permitem uma rápida implementação dos programas. 
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Na organização de eventos os problemas encontrados são a angariação de 

parceiros e patrocinadores que apoiem a todos os níveis, de modo particular 

financeiramente, evitando gastos acrescidos na organização de eventos. 

3.4.3) Atividades 

a) Oferta desportiva 

Centro de Marcha e Corrida 

O Centro de Marcha e Corrida de Lousada está inserido no Programa Nacional 

de Marcha e Corrida tratando-se de um projeto criado para responder às 

necessidades dos cidadãos, imprescindível na promoção e generalização da 

prática desportiva junto da população portuguesa procurando elevar a 

qualidade de vida dos praticantes. 

De modo particular, o Centro de Marcha e Corrida de Lousada constitui-se 

como um local de acolhimento que proporcionará a todos os participantes a 

prática regular da marcha e da corrida. Na sua essência tem como 

preocupação fundamental, a melhoria dos índices de saúde e aptidão física, 

servindo também como elemento integrador dos indivíduos. 

Este programa conta com o apoio do Instituto Português do Desporto e 

Juventude I. P., a Federação Portuguesa de Atletismo, o Programa Nacional de 

Marcha e Corrida e o Município de Lousada.  

A administração, gestão e coordenação do Centro de Marcha e Corrida de 

Lousada é da responsabilidade da entidade promotora possuindo um 

responsável técnico que superintende tecnicamente as atividades desportivas 

desenvolvidas, competindo-lhe zelar pela adequada utilização do centro. 

As atividades decorrem uma vez por semana, às quartas-feiras, das 18h30 às 

20h e são atividades de sensibilização, iniciação, aperfeiçoamento de atividades 

de marcha e corrida, bem como treinos de preparação de atividades de Marcha 

e Corrida. 
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A admissão dos participantes no Centro de Marcha e Corrida de Lousada fica 

condicionada ao pagamento da taxa de inscrição anual que permite aos 

participantes terem acesso a vantagens promovidas pelos parceiros do 

Programa Nacional de Marcha e Corrida, a instalações e equipamentos 

desportivos na rede nacional do programa, a atividades e eventos nacionais, a 

um técnico qualificado e programas de treino personalizados e ainda ao seguro 

desportivo. 

O Centro de Marcha e Corrida de Lousada foi inaugurado no dia 9 de março de 

2016 e funciona no Parque Urbano Dr. Mário Fonseca e conta com dois 

percursos para atividades, um, que funciona no próprio Parque Urbano, com 

uma extensão de 1650 metros e com um nível de dificuldade baixo, e um outro 

respeitante na Ecopista, com um percurso que ultrapassa os 4 km e com um 

nível de dificuldade médio. 

A minha função neste projeto foi a de organizar e atualizar a documentação 

para inscrição dos participantes no programa (regulamento do Centro de 

Marcha e Corrida de Lousada, manual de procedimentos do seguro, ficha 

individual de inscrição e termo de responsabilidade). 

Projeto Play GYM 

O Play GYM é um programa da Federação de Ginástica de Portugal que tem 

por missão incrementar e melhorar a boa prática gímnica em Portugal e 

simultaneamente proporcionar às crianças, jovens e mesmo adultos, uma 

forma de praticar ginástica, saudável, divertida e adequada às capacidades 

físicas e psicológicas de cada participante. 

O Projeto Play GYM® nasceu com o objetivo de tentar fazer reviver o interesse 

pela Ginástica, através de uma abordagem diferente, que de um modo lúdico e 

de fácil absorção, levam os participantes a interessar-se por esta atividade, 

integrando-se no programa com alegria, e acabando por se tornarem 

praticantes de Ginástica. 
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Este programa pretende ser facilitador da evolução técnica em Ginástica de 

uma forma geral, ou seja, na formação de base e posteriormente na transição 

para os aparelhos. Promove a prática técnica e pedagogicamente correta a 

todos os que pretendam fazer Ginástica. 

O programa divide-se em quatro fases: Iniciação, Progresso, Elite e Super 

Classe. Do 16º ao 1º Grau, o aumento de dificuldade faz-se de uma forma 

natural e promove o desenvolvimento integrado e harmonioso dos ginastas. O 

grau técnico de início é indicado pelo treinador responsável, atendendo às 

capacidades técnicas, físicas e passado desportivo do candidato. Todas as 

crianças em idade escolar (a partir dos 4 anos) podem participar no programa. 

Estão incluídos no programa elementos de fácil aprendizagem no início, 

necessitando os praticantes para a sua execução, unicamente da atividade 

muscular normalmente usada na rotina diária, passando gradualmente a 

outros, de execução técnica mais difícil, até chegar à fase de Super Classe, 

onde o ginasta, para os dominar, precisa de uma preparação física e treino de 

força específica, que lhe são solicitados no alto rendimento a nível 

internacional., com a possibilidade de passagem para uma carreira dirigida à 

alta competição, caso as qualidades físicas e mentais do praticante o 

justifiquem.  

Tanto Clubes, como Autarquias ou Escolas, bem como outras entidades 

poderão ter no seu seio esta atividade, desde que adiram ao programa através 

de um contrato de adesão. Terão também que garantir que só os técnicos 

devidamente formados e credenciados pela Federação Ginástica de Portugal 

poderão lecionar a atividade. 

Com a candidatura do município a projetos internacionais que apresentam 

objetivos como a prática de exercício por parte dos mais novos, foi do interesse 

do município implementar este programa no concelho e permitir a prática de 

uma modalidade um pouco desconhecida no município de Lousada. 
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No dia 16 de abril de 2016 decorreu a primeira aula do programa Play GYM 

para as crianças do ensino primário e uma sessão de esclarecimentos para os 

pais das crianças. 

Ajudei relativamente na inscrição das crianças no programa e na Federação de 

Ginástica de Portugal e no clube de ginástica e entrei em contacto com os pais 

das crianças para os informar relativamente aos exames médicos obrigatórios 

para a inscrição das crianças. 

b) Organização de eventos 

Gala do Desporto 

Pela primeira vez, no Município de Lousada, foi realizada “A Gala do Desporto”. 

O evento decorreu no dia 28 de novembro de 2015 na sala de eventos do 

Lousada Country Hotel. 

Para que fosse possível chegar ao produto final ocorreram diversos processos 

que um evento deste calibre necessita, salientando, sobretudo, do contributo 

de diversas personalidades e instituições do concelho: técnicos de desporto do 

município, clubes e associações, comércio local, meios de comunicação social, 

entre outros.  

Numa primeira fase decorreu uma reunião com os possíveis candidatos a 

elementos da Comissão Reguladora que resultou na elaboração do 

regulamento da Gala do Desporto, no qual foram definidas as regras a cumprir 

para que todo o processo de recolha de candidaturas, bem como, de votação 

cumprisse as normas estandardizadas e fosse o mais justo e credível possível.  

Em relação à elaboração do regulamento as notas que deveriam ser mais 

esclarecedoras são as seguintes: 

1) Clarificar quem se pode candidatar: se é a associação/clube que está 

sediado no concelho de Lousada, e/ou o atleta/dirigente/treinador que faz parte 

da associação/clube do concelho, e/ou o atleta/dirigente/treinador que é 
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residente no concelho mas pertence a uma associação/clube sediada fora do 

concelho (evita a situação de o clube candidatar um jogador e esse mesmo 

jogador se candidatar a ele próprio); 

2) Utilizar um processo de candidatura exclusivamente online evitando ao 

máximo o desperdício de papel; 

3) Organizar os dados de todos os candidatos, utilizando um processo 

digital para envio dos documentos para a comissão reguladora; 

4) Publicar, online, os 4 finalistas em cada categoria e realizar o processo 

de votação no próprio site deixando de ser necessário descarregar o 

documento e enviar; 

5) Esclarecer melhor quem pode votar nos finalistas: se a 

associação/clube, se os próprios atletas das associações, se os residentes no 

concelho; 

6) Definir critérios de desempate na fase final de escolha do vencedor por 

categoria; 

7) Perceber qual a pertinência da revelação das votações para maior 

transparência de todo o processo. 

Na Gala do Desporto 2015 estiveram 13 categorias a concurso sendo que duas 

delas homenagearam todos os candidatos, foram elas a categoria campeões e 

atletas de seleções.  

A minha ação foi muito importante nesta área pois fui eu quem recebeu e 

organizou as candidaturas, bem como, realizei contactos com os candidatos, 

as associações, os clubes e comissão reguladora sobre todo o processo de 

candidatura. Realizei ainda a contagem dos votos para apuramento dos 4 

finalistas e do vencedor, um processo lento, exigente e que requereu o 

persistente contacto com as entidades envolvidas na eleição dos candidatos. 

Relativamente às categorias penso que seria pertinente melhorar da seguinte 

forma: 

1) Acrescentar outras categorias como: 
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1.1) Evento desportivo do ano; 

1.2) Melhor atleta por modalidade; 

1.3) Prémio Carreira; 

1.4) Reconhecimento de atletas mais jovens (Desporto Escolar – jovem 

promessa); 

1.5) Prémios atletas de desportos adaptados; 

1.6) Prémio para instituições desportivas que não se enquadrem nos 

desportos tradicionais coletivos e individuais (por exemplo ginásios e 

academias, escolas de dança, dança de salão); 

1.7) Prémio para árbitros. 

Um dos objetivos deste tipo de eventos passa por dar um papel de destaque 

àqueles que contribuíram positivamente para o desenvolvimento do desporto 

no município e homenagear todos aqueles que prestam apoio nas associações 

fomentando o associativismo desportivo e incentivando para a prática de 

desporto. Assim, a candidatura às diversas categorias é uma forma de o 

clube/associação poder demonstrar a importância que determinada 

personalidade tem no respetivo clube/associação. Desta forma, as minhas 

notas relativas a este tema são as seguintes: 

1) Garantir que todos os clubes participem na fase de candidatura às 

categorias; 

2) Explicar melhor qual a ideia principal do processo de candidatura 

(candidatar os outros e não candidatar a minha 

personalidade/equipa/associação a todas as categorias); 

3) Evitar a candidatura da mesma personalidade a diversas categorias (o 

facto a mesma personalidade ser nomeada em diversas categorias pode levar 

a que a mesma pessoa receba todos os prémios); 

4) Garantir que temos os dados dos atletas campeões e integrantes em 

seleções nacionais; 

5) Definir datas máximas para envio de candidaturas e evitar o que 

aconteceu este ano (a maior parte das candidaturas chegou fora da data 

limite). 
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Após o processo de candidatura e chegada aos 4 nomeados em cada 

categoria os dados foram publicados na página online da Câmara Municipal. 

Seria interessante ter divulgado uma referência sobre o porquê de terem sido 

aquelas personalidades as escolhidas, dado facilmente justificado através da 

exposição do palmarés e currículo desportivo. 

Um dos pontos mais importantes na organização de eventos são os parceiros e 

patrocinadores pois através deles é possível garantir apoio em recursos 

financeiro e logístico. Fiquei responsável por entrar em contacto com algumas 

das instituições que poderiam ser patrocinadores e parceiros do evento. Trata-

se de uma área que requer bastante sensibilidade e poder de persuasão pois 

temos que demonstrar que com a presença do nome da empresa no evento, 

não só ganha o município como a própria marca. Nem sempre as marcas estão 

dispostas a aceitar essa troca e ouvir um não, por vezes é difícil mas realizei 

com bastante sucesso essa tarefa. Mantive o contacto com as empresas e 

entreguei os convites aos parceiros e patrocinadores. Abaixo encontram-se 

alguns dos patrocinadores da 1ª Gala do Desporto de Lousada. 

Eles patrocinaram na cedência do espaço para o evento, nas lembranças a 

entregar aos vencedores (chocolates), na roupa, calçado, cabeleireiro e 

maquilhagem dos apresentadores e assistentes, no serviço de catering e em 

outras áreas que foram essenciais para o sucesso do evento. 

Na organização destes eventos deverá ser importante ter em atenção o maior 

controlo dos patrocinadores para o cumprimento de datas (para a próxima será 

mais fácil porque à partida patrocinarão novamente, contudo, para uma melhor 

organização, as respostas deverão ser dadas no máximo até 3 semanas antes 

do evento, assim, caso surjam imprevistos, é mais fácil de resolver) e avaliar a 

pertinência do patrocínio oferecido. 

Durante o decorrer do evento torna-se quase impossível corrigir erros 

detetados. A única solução passa por, no próximo evento, evitar que esses 

mesmos erros ocorram. Desta forma, indico alguns pontos que podem ser 

melhorados: 
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1) Fornecer informações mais concretas, aos homenageados, sobre: 

1.1. Pontos de entrada e saída do palco; 

1.2. Posicionamento para fotografia a receber o prémio (o tripé do microfone 

aparece em algumas fotos); 

1.3. Quem pode subir ao palco para receber o prémio (no caso de equipas 

será que sobe todos os elementos da equipa); 

2) Alterar os momentos de pausa (musica clássica não atrai a atenção 

deste nicho de mercado). 

Fui responsável pela assistência na entrega dos prémios durante a gala e para 

que não acontecessem erros na entrega dos prémios e lembranças. Durante a 

tarde do evento organizei os troféus e lembranças pela ordem em que seriam 

entregues na gala, bem como, os envelopes com o nome do vencedor de cada 

categoria. Mas também desempenhei tarefas como a limpeza e decoração do 

espaço, a construção do guião da gala para os apresentadores, alinhamento 

para o assistente de som e luz e do programa para o público presente.  

De uma forma geral a gala decorreu bem. Estiveram presentes mais do que as 

400 pessoas esperadas (aproximadamente 600 pessoas). É possível 

determinar o sucesso obtido através do feedback transmitido por parte das 

associações, equipas e atletas (nomeados ou não) e ainda através das notícias 

divulgadas antes e depois do evento.  

Estima-se ainda que o impacto da realização da gala terá sido maior através da 

divulgação do evento nas redes sociais e que a presença dos meios de 

comunicação local e regional (Lousada TV, Vale do Sousa TV, AFAL TV, Porto 

Canal) criou um maior impacto na divulgação do sucesso da gala. 

Corrida de São Silvestre 

A empresa HA Aventuras promoveu a Corrida de São Silvestre que decorreu 

no dia 19 de dezembro de 2015, uma prova que teve um percurso com a 

extensão de 10 km, com partida e chegada junto da Piscina Municipal de 
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Lousada. Realizou-se ainda uma corrida de São Silvestre da Pequenada, com 

inscrições gratuitas e uma caminhada sem fins competitivos com uma extensão 

de 6km e a favor dos Bombeiros Voluntários de Lousada. 

A Câmara Municipal de Lousada juntamente com o Moto Clube de Lousada, o 

Agrupamento de Escuteiros 1253 Silvares, os Bombeiros Voluntários de 

Lousada, o Clube Automóvel de Lousada, a Guarda Nacional Republicana e a 

Lousada Século XXI apoiaram a logística do evento.  

As inscrições foram realizadas online e foram oferecidas t-shirts a todos os 

participantes da corrida, caminhada e São Silvestre da Pequenada. Contou 

com a participação de 169 crianças e jovens na São Silvestre da Pequenada, 

236 atletas masculinos e femininos na Corrida de São Silvestre e cerca de 100 

foi o número de participantes na caminhada.  

A Câmara Municipal de Lousada e os seus técnicos da área do desporto foram 

responsáveis pela inscrição das crianças do 1º ciclo do Ensino Básico, pela 

oferta de t-shirts para todos os participantes da prova e pela entrega dos 

prémios aos melhores classificados de cada escalão.  

Mega Encontro de Atividade Física do 1º ciclo 

O Mega Encontro de Atividade Física e Desporto é um evento promovido pela 

Câmara Municipal de Lousada para todas as crianças e que frequentam a 

Atividade de Enriquecimento Curricular de âmbito desportivo do 1º ciclo do 

ensino básico. 

Em 2016 decorreu no dia 14 de maio durante a manhã, no Pavilhão Municipal 

do Complexo Desportivo. 

O objetivo do evento é proporcionar às crianças uma manhã com atividades 

desportivas que fomentem não só a prática de desporto pelos mais novos e 

fortaleça o espírito de equipa mas também que alerte os pais para a procura de 

um estilo de vida saudável para os seus filhos. 
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Para apoiar a atividade estiveram alguns professores da disciplina de Atividade 

Física e Desporto, do 1º ciclo, e ainda alguns alunos do 12º ano do curso 

profissional de desporto da Escola Secundária de Nogueira. 

Devido à incerteza do número de crianças presentes no evento, foram 

calculadas diversas alternativas, quer para a formulação de equipas quer para 

a escolha e planeamento das atividades. 

Para a organização das equipas planeou-se que as mesmas teriam o nome de 

um fruto (maçã, laranja, pera, morango, cereja, ananás, melancia e banana) e 

que cada aluno do curso de desporto seria o monitor responsável pela equipa. 

Para identificação da equipa, o monitor recebeu uma placa com a imagem e 

nome da equipa e cada criança recebeu um autocolante com a imagem do 

fruto da sua equipa. Esta forma de planear as equipas foi bastante útil porque, 

por um lado foi possível organizar as crianças de uma forma igualitária pelas 

diferentes equipas, as crianças identificavam facilmente os seus colegas de 

equipa, assim como o monitor responsável pela mesma, por outro lado, os 

monitores conseguiam perceber de uma melhor forma quem eram as crianças 

da sua equipa e os pais identificavam facilmente o grupo onde se encontrava o 

seu filho. 

Já no planeamento das atividades dinamizadas, o objetivo central passou por 

manter as crianças o máximo de tempo em prática e promover experiências 

desportivas em diferentes áreas. Dessa forma, as crianças puderam praticar 

desde jogos tradicionais a jogos multidesportivos como desportos individuais.  

Antes do evento foi realizado o levantamento do material necessário para a 

atividade e se seria necessário adaptar os jogos ao material existente. 

Verificou-se que seria necessário realizar algumas alterações e no final ficaram 

planeadas quatro estações de jogos (uma de jogos tradicionais, duas de jogos 

multidesportivos e uma de desportos individuais). Os professores que 

contribuíram no evento ficaram fixos na sua estação e embora existisse um 

plano de atividades para cada estação, foi-lhes dada total liberdade para 
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gerirem as atividades conforme o número de crianças bem como o tempo de 

jogo.  

À entrada do recinto do evento era feito o registo das crianças (nome e escola), 

entregue o fruto da equipa onde pertencia e era feito o encaminhamento da 

criança ao monitor. Os pais eram informados sobre o período para o lanche e 

encerramento da atividade tendo sido possibilitada a presença dos pais no 

evento.  

De uma forma geral, a atividade decorreu bem mas apenas estiveram 

presentes cerca de 90 crianças, um valor muito abaixo comparativamente a 

outros anos, contudo já estimado devido ao mau tempo.  

Também devido às más condições meteorológicas a atividade, que inicialmente 

se previa realizar outdoor, foi realizada indoor. 

Uma das falhas apontadas ao evento foi a má informação relativamente ao 

lanche pois nos avisos para as crianças não exista qualquer informação de que 

seria necessário trazer lanche, apenas informava que era necessário trazer 

água, e por esse motivo vários pais pensaram que o município ira oferecer 

lanche, algo bastante comum na realização de outras atividades. 

O horário do evento foi das 8h00 às 12h30 para os professores e das 9h00 às 

12h00 para as crianças para que a atividade desse início às 9h30. Para os 

professores, a presença no recinto às 8h era necessária para recolha do 

material, explicação das estações e montagem da própria estação. Para as 

crianças a presença era às 9h para que às 9h30 já se encontrasse um número 

razoável de crianças. Contudo, verificou-se que entre o início da atividade 

(9h30) até sensivelmente ao final da pausa para o lanche (11h) várias crianças 

foram chegando ao recinto.  

Foi um evento bastante divertido, com música e muita animação. Como 

sempre, existem crianças mais tímidas em que a ação dos professores e 

monitores deve ser de mais atenção para com essas crianças, de forma a que 
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se sintam integradas no grupo. No final do encontro várias foram as crianças 

que se despediram com um sorriso na cara e que disseram que foi muito 

divertido e que tinham gostado muito, o que leva a crer que o objetivo do 

evento foi alcançado. 

3.4.4) Dificuldades 

Uma das dificuldades encontradas na criação de programas para oferta 

desportiva é a existência de muitos processos burocráticos que implicam 

autorizações, estabelecimento de protocolos e reuniões com diversas 

entidades e que por vezes atrasam os processos em causa.  

Já na organização de eventos a principal dificuldade encontrada são, no pré-

evento, as dificuldades financeiras que condicionam o sucesso do evento, e 

durante o evento são os imprevistos de última hora que surgem. 

3.4.5) Estratégias ou atividades de formação propostas 

Para a oferta desportiva, uma das estratégias utilizadas é a seleção de um 

público-alvo específico para os programas, dessa forma torna-se mais fácil 

perceber quais os meios de divulgação a utilizar, com que contactar e 

perceber, antecipadamente, problemas que possam surgir. 

Relativamente à organização de eventos a estratégia essencial passa por uma 

boa organização do evento com definição de contactos a estabelecer, meios de 

divulgação e promoção, prazos a cumprir, entre outros aspetos. A antecipação 

de problemas é essencial em todos os setores, mas principalmente em ações 

que impliquem o bem-estar dos participantes.  

Quando as atividades realizadas já contam com edições anteriores torna-se 

mais simples de perceber o que correu mal e tem que ser corrigido e o que 

correu bem e pode ser mantido. Mas quando as atividades são realizadas pela 

primeira vez, como foi o caso da grande maioria das atividades que 

contribuíram com o meu apoio, é mais complicado perceber se o que é 

imaginado irá corresponder com o que acontecerá na realidade, daí uma 
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importante organização por etapas a ultrapassar e um grande poder de 

antecipação dos problemas imaginando vários cenários para o mesmo evento. 

3.5) Recursos Humanos 

3.5.1) Questões essenciais 

1) Qual o ambiente organizacional vivido entre os funcionários da Câmara 

Municipal de Lousada? 

3.5.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

A área dos recursos humanos é uma área que requer muita sensibilidade e 

poder camaleónico para vestir vários papéis que se enquadrem com quem 

estamos a contactar e qual a situação em questão pois as pessoas não são 

todas iguais requerendo diferentes modos de tratamento.  

3.5.3) Atividades 

Elaboração do postal de Natal para todos os funcionários do município 

Para um bom ambiente no trabalho é necessário manter uma boa relação com 

todos os colegas, independentemente do cargo que ocupem e dos 

conhecimentos que possuem. Essa foi uma das conclusões que me foi 

chegando através da experiência que tive.  

Para cultivar o bom ambiente entre a área do desporto e as outras áreas no 

município foi-me proposto elaborar um postal de natal para ser enviado aos 

funcionários do departamento de desporto. Após uma busca de imagens, 

exemplos, eis o resultado final. 
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3.6) Relacionamento com outras áreas 

3.6.1) Questões essenciais 

1) De que forma o desporto cria sinergias com outras áreas de atuação na 

sociedade? 

3.6.2) Problemas em estudo nas áreas de desempenho definidas 

No relacionamento com outras áreas o escasso conhecimento sobre as 

temáticas de intervenção das partes em parceria pode dificultar o 

estabelecimento de ações de sucesso daí ser importante manter um bom 

relacionamento com outras áreas pois podem contribuir positivamente nas 

atividades dinamizadas. 

3.6.3) Atividades 

a) Ação Social 

Feira Social 

A Feira Social de Lousada foi um evento organizado pela Câmara Municipal de 

Lousada cuja entidade executora foi a Santa Casa de Misericórdia. 

Desenrolou-se nos dias 18, 19 e 20 de setembro de 2015, no Parque Urbano 

Dr. Mário Fonseca.  

Foi uma atividade inserida na comemoração da Festa do Idoso, parte 

integrante no Plano Anual de Atividades da Comissão Integrada para o Idoso e 

Adulto Dependente do projeto da Rede Social. 

A iniciativa teve como objetivo divulgar os projetos sociais, culturais e 

desportivos existentes no concelho cujo público-alvo são as crianças e jovens e 

a população mais velha. 
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A área do desporto do município esteve presente na feira para divulgação das 

instalações desportivas. Foram distribuídos chapéus promocionais da feira, que 

permitiram uma estimativa do número de pessoas presentes na feira, e ainda 

panfletos e flyers alusivos às instalações desportivas ao dispor da população.  

Aprendiz por um dia 

“Aprendiz por um dia” é um projeto da Câmara Municipal de Lousada que, no 

ano de 2016 contou com a 6ª edição e a participação de cerca de 500 alunos 

que frequentam o 9º ano. 

Os estudantes tiveram “a oportunidade de passar um dia em contexto de 

trabalho real, com a oportunidade de experimentar a profissão que gostariam 

de ter no futuro, acompanhando um profissional nas suas funções diárias e 

participar nas tarefas quotidianas de um dia de trabalho, permitindo o contacto 

com o mundo real do mercado de trabalho numa área que vá de encontro às 

suas preferências”, refere o Município de Lousada numa nota de imprensa 

(Verdadeiro Olhar, 2016). 

Alguns alunos com o sonho de virem a ser jogadores de futebol tiveram a 

oportunidade de assistirem a uma manhã de trabalhos dos jogadores do clube 

da 1ª liga de futebol profissional do Paços de Ferreira. O Gabinete de Desporto 

do Município prestou apoio no contacto com o clube e eu desloquei-me com os 

alunos, num autocarro do município, até às instalações do clube. Para além de 

supervisionar os jovens, ajudei-os na colocação de questões aos técnicos 

intervenientes no clube e aos jogadores e treinadores. 

“Aprendiz por 1 dia” é um projeto de orientação vocacional, dirigido a alunos do 

9º ano de escolaridade, inserido no programa DICAS – Diversidade, Inclusão, 

Complexidade, Autonomia, Solidariedade. 

 “Prevenção dos maus tratos na infância e juventude”  

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Lousada (CPCJ) é uma 

instituição oficial não judiciária que visa promover os direitos da criança e do 
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jovem e prevenir ou pôr termo a situações suscetíveis de afetar a sua 

segurança, saúde, formação, educação ou desenvolvimento integral. 

Intervém quando as crianças/jovens são vítimas de maus tratos físicos ou 

psíquicos, ou de abusos sexuais, são vítimas de abandono ou negligência, se 

encontrem em situação de abandono escolar ou trabalho infantil ou assumem 

comportamentos que revelem dificuldade de adaptação a uma vida social 

normal, entregando-se a atividades e consumos que afetam gravemente a sua 

saúde, segurança, formação, educação ou desenvolvimento sem que os pais 

se lhe oponham de modo adequado a remover essa situação. 

Intervém ainda por iniciativa própria da criança/jovem e mediante participação 

verbal ou escrita (denúncia) de qualquer pessoa ou organismo público ou 

privado. 

À semelhança de anos anteriores, celebra no mês de abril, o Mês da 

Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude, dinamizando atividades 

diversas. 

Em 2016, conforme o plano anual de atividades, proporcionou uma atividade 

no dia 26 de abril para todas as crianças do primeiro ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Lousada Centro (cerca de 222 crianças), para assinalar a defesa 

dos direitos das crianças. 

A atividade foi realizada na Avenida do Senhor dos Aflitos com uma largada de 

balões pelas 10h30. 

Em colaboração com o Gabinete de Desporto da Câmara Municipal de 

Lousada, a largada de balões foi antecipada pela dinamização de uma 

atividade lúdica e desportiva de dança para reforçar o direito das crianças a 

terem uma vida saudável e a usufruírem de tempo de lazer. Eu participei nesta 

atividade monitorizando a atividade lúdico desportiva em questão.  

Foi um momento importante porque me associei à causa da promovida pela 

Comissão de Proteção de crianças e jovens de Lousada e dei o meu contributo 
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fornecendo um momento alegre, de diversão e descontração às crianças do 

concelho. 

b) Sistema Educativo 

Taça Municipal (voleibol e atletismo) 

A “Taça Municipal de Desporto Inter-Escolas”, é um evento promovido pela 

Câmara Municipal de Lousada (Gabinete de Desporto) em conjunto com os 

Grupos de Educação Física das Escolas Básicas do 2º e 3º ciclo e secundárias 

do concelho e integra-se no plano anual de atividades do Município e das 

Escolas. 

Os objetivos gerais da atividade são os de sensibilizar, fomentar e promover, 

no seio da Comunidade Escolar, hábitos de prática desportiva, nomeadamente 

das diferentes modalidades; desenvolver nos alunos o espírito de “fair-play”, 

entreajuda e de colaboração e desenvolver as competências nos planos sócio 

afetivo e técnico-tático, bem como a criação de estratégias. Os objetivos 

específicos passam por proporcionar aos alunos o contacto, de uma forma 

competitiva, com as diferentes modalidades e proporcionar o contacto entre os 

alunos de diferentes escolas do concelho. 

No ano letivo 2015/16 teve lugar nos meses de março e abril de 2016 que 

contou com o antigo Pavilhão Municipal e a Pista de atletismo, instalações da 

Câmara Municipal de Lousada como as estruturas desportivas de apoio ao 

evento. As modalidades nas quais os alunos participaram foram voleibol e 

atletismo (corrida de velocidade, corrida de resistência e salto em 

comprimento). Os escalões etários, feminino e masculinos, foram o escalão A, 

jovens nascidos nos anos 2003 e 2004, finalistas do 6º ano de escolaridade, e 

o escalão B, jovens nascidos nos anos 2001 e 2002, finalistas do 9º ano de 

escolaridade. 

A prova de voleibol aconteceu no dia 16 de março de 2016, contou com a 

presença da Escola Secundária de Lousada, Escola Básica e Secundária de 
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Nogueira, Escola Básica e Secundária de Lustosa, Escola Básica e Secundária 

de Nevogilde, Escola Básica 2,3 de Lousada e Colégio de Bairros e a 

participação de aproximadamente 90 alunos das escolas. Para o sucesso do 

evento ajudei na marcação dos campos de voleibol (adaptados para o jogo 

4x4) e arbitrei jogos. 

A prova de atletismo aconteceu no dia 14 de abril de 2016, contou com a 

presença da Escola Básica e Secundária de Nogueira, Escola Básica e 

Secundária de Lustosa, Escola Básica e Secundária de Nevogilde, Escola 

Básica 2,3 de Lousada, Escola Básica 2,3 de Caíde de Rei e o Colégio de 

Bairros e a participação de aproximadamente 80 alunos das escolas. Ajudei na 

marcação das pistas para a prova de velocidade e salto em comprimento e 

cronometrei a prova de velocidade. 

Em ambos os torneios realizei o secretariado das provas recebendo alunos e 

professores e processei os resultados para divulgação nas escolas e na página 

online do município. 

Férias desportivas 5 estrelas 

A Câmara Municipal de Lousada promove, durante as interrupções letivas do 

Natal e da Páscoa, um programa de férias denominado “Férias 5 Estrelas”.  

A iniciativa tem como objetivo ocupar o tempo disponível dos mais novos, de 

modo seguro e didático e sob monitorização dos professores das atividades 

extracurriculares que o município proporciona nas escolas do 1º ciclo. 

Eu também participei nas “Férias 5 Estrelas” relativas à interrupção letiva da 

Páscoa. 

Durante as semanas de férias da Páscoa, os mais pequenos realizaram 

atividades como ateliês de expressão plástica sobre a Páscoa e a Primavera, 

realizaram uma caça ao ovo, aulas de ginástica e dança, aulas de música e 

outras sessões de desporto, cinema e jardinagem. As atividades decorreram na 

Escola Básica do 1º ciclo de Boavista, Silvares.  
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O meu apoio foi prestado na dinamização das atividades dos dias 22 e 29 de 

março e 1 de abril dedicados ao desporto e sob monitorização dos professores 

de Educação Física das Atividades de Enriquecimento Curricular fornecidas 

pelo município. 

Gira-vólei 

O Gira-Vólei é um jogo de iniciação à modalidade destinada aos jovens com 

idades compreendidas entre os 8 e 15 anos, onde através do jogo simplificado 

(2x2) e utilização do passe faz do Gira-Vólei um jogo fácil, divertido e 

competitivo arrastando consigo milhares de jovens. 

Enquanto jogo condicionado no número e nas dimensões promove um maior 

número de contactos com a bola, criando condições para a criança aplicar as 

habilidades técnicas. O facto de serem dois jogadores obriga a uma maior 

atenção e uma intervenção mais ativa, melhorando a dinâmica de jogo e as 

relações de cooperação, tal facto incentiva a adoção de uma dinâmica e 

participativa. O passe possui argumentos técnicos singulares potenciadores de 

aprendizagem dos fundamentos de jogo, assim como constitui a técnica que 

mais facilita o contacto com a bola. 

O Gira-Vólei com as suas características desportivas básicas e indispensáveis 

constitui um meio formativo por excelência estimulando o desejo das crianças 

em se juntar ao projeto e em especial a obtenção de prazer e êxito no Voleibol. 

Uma das formas de as crianças e jovens poderem inscrever-se no programa 

Gira-vólei é através das autarquias.  

A Câmara Municipal de Lousada está encarregue de realizar a inscrição das 

crianças e jovens que frequentam as escolas do concelho neste projeto e 

enviar a mesma para a Federação Portuguesa de Voleibol. O contacto com a 

modalidade é realizado através das aulas de atividade física que enquadram as 

atividades de enriquecimento curricular do 1º ciclo do ensino básico. 
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Fui uma das responsáveis pela inscrição das crianças do 1º ciclo do ensino 

básico no programa Gira-Vólei e realizei uma análise comparativa entre o 

número de inscrições e número de renovações da inscrição. 

No dia 30 de abril de 2016 realizou-se no Complexo Desportivo do Município 

de Lousada o encontro de Gira-Vólei das crianças do 1º ciclo do ensino básico 

das escolas do concelho, organizado pela Federação Portuguesa de Voleibol e 

apoiado pela Câmara Municipal de Lousada. 

O apoio técnico foi prestado pelos professores de Atividade Física e Desportiva 

que lecionam as Atividades de Enriquecimento Curricular nas escolas do 1º 

ciclo do ensino básico e foi um evento que contou com a presença de cerca de 

100 crianças, organizadas em duplas femininas e masculinas. 

As funções desempenhadas neste evento começaram pelo acolhimento das 

crianças e pais no recinto onde decorreram os jogos.  

O encontro contou com 3 séries e os jogos foram arbitrados pelas duplas que 

apenas marcavam os pontos, os professores responsáveis anotavam, no final 

dos jogos, os pontos marcados pelas duplas e indicavam quem jogaria a 

seguir. No final da primeira série os professores entregaram ao secretariado da 

prova a folha de resultados. Todas as equipas jogaram na segunda série mas 

os jogos foram estrategicamente selecionados para apuramento das finais do 

1º, 2º, 3º e 4º lugar. No final da segunda série as crianças receberam um t-shirt 

alusiva ao encontro, tiraram uma fotografia junto da mascote do gira-vólei e 

foram indicadas as equipas que iriam realizar as finais, as restantes equipas 

apoiaram na arbitragem dos jogos. 

No final do encontro foram apuradas as três melhores duplas femininas e 

masculinas que ficaram selecionadas para representar o concelho no encontro 

regional que se realizou no dia 7 de maio de 2016 no Marco de Canaveses. 
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3.6.4) Dificuldades 

No relacionamento com outras áreas, as dificuldades surgem quando a 

linguagem utilizada não é comum e os objetivos que cada área pretende 

alcançar não são os mesmos. 

3.6.5) Estratégias ou atividades de formação propostas 

Para o sucesso das parcerias desenvolvidas com outras áreas é importante 

manter um bom relacionamento com as mesmas, perceber bem qual das 

partes é a promotora e a parceira do evento, definir objetivos, justificar a razão 

de escolha da área em questão para integrar no projeto e entender quais os 

objetivos que se pretendem alcançar. O sucesso das parcerias também se 

deve a uma boa prestação da área do desporto nas atividades em que é 

solicitada o seu apoio. Dessa forma, não só uma possível parceria em eventos 

futuros com a área do desporto é facilitada como aumenta a possibilidade de 

ser recrutada para apoiar eventos noutras áreas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAPÍTULO III 

Conclusão e perspetivas para o futuro 
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Neste capítulo pretende-se refletir sobre o trabalho desenvolvido ao longo do 

estágio e as competências que contribuíram para a minha formação a nível 

profissional, académico, social e pessoal. 

A integração na entidade acolhedora do estágio decorreu de uma forma natural 

pois a instituição já tem vindo a receber alunos estagiários desde o ensino 

secundário e profissional, até ao ensino superior. O trabalho desenvolvido ao 

longo do estágio, as competências adquiridas e o nível de responsabilidade 

colocado em cada momento foram de acordo com o meu nível académico. A 

grande disponibilidade da orientadora, bem como dos restantes professores 

que desenvolvem o trabalho no gabinete, foi muito importante para a realização 

do estágio e do relatório e para a boa relação entre todos e todas as áreas. 

Não existem dúvidas que uma câmara municipal envolve, para além de 

diversas áreas de atuação, uma diversidade de recursos humanos com 

experiências e conhecimentos diferentes e que trazem valor à instituição.  

Embora o desporto seja uma área muito independente, do ponto de vista 

técnico, necessita de um apoio continuado de outras áreas para que o sucesso 

quer dos eventos e programas desportivos, quer da gestão de recursos 

humanos, financeiros ou logísticos ou a própria construção e manutenção de 

equipamentos desportivos, seja mantido. 

Desta forma o cultivo de uma boa cultura organizacional, desde a base até ao 

topo hierárquico, que promove a troca de ideias e que permite o 

aproveitamento das mais-valias de cada individuo é fator de sucesso em 

qualquer área. 

Como forma de potenciar as mais-valias de cada individuo envolvido na área 

do desporto, quer como funcionários das instalações desportivos, dirigentes 

dos clubes, treinadores e professores, o município oferece, de forma gratuita, 

ações e formação em diversas áreas a todos os envolvidos no desporto.  
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A elevada taxa de participação nas ações de formação e a contínua procura 

em realizar ações com preletores referenciados e sobre temas da atualidade 

leva a crer que no município existem preocupações com todos os envolvidos 

no fomento do desporto tenham mais conhecimentos para poderem transmitir à 

comunidade. 

Também foi possível verificar que existiu sempre preocupação por parte dos 

técnicos superiores responsáveis pela área do desporto em serem cordiais com 

os diferentes recursos humanos. A forma como resolviam os assuntos do 

município revela que têm sensibilidade para com os recursos humanos não só 

afetos à área do desporto como também noutras áreas e independentemente 

do grau em que se encontrem, permitindo-me perceber que as boas relações 

intra e interpessoais são fundamentais para um bom ambiente no trabalho. 

Se as relações com os recursos humanos de diferentes áreas forem positivas, 

o retorno esperado será ainda maior, porque os diferentes conhecimentos 

permitem um complemento do trabalho desenvolvido acabando por, para além 

de diminuir a carga de trabalho, aumentar a visibilidade de uma área através de 

outra.  

Um claro exemplo disso é a relação desporto e educação que, no caso de 

Lousada, através dos torneios interescolares para além de ser promovido o 

envolvimento da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários), o 

facto de as atividades serem realizadas nas instalações desportivas do 

município permite dar a conhecer a um público-alvo da comunidade o que 

existe a nível desportivo no concelho e o que se pode praticar. 

Desta forma, a criação de sinergias com outras áreas de atuação, bem como 

entidades privadas e públicas, empresas e organizações é também um fator 

promotor de uma boa cultura na organização e entre organizações. 

Outro fator que influencia positivamente a relação entre os munícipes e a 

esfera política em Lousada são as políticas desportivas encetadas pelo 

município.  



88 

Através da entrevista realizada ao Sr. Vereador com o pelouro do desporto, foi 

possível concluir que o objetivo central das políticas de desporto no município 

passa por duas dimensões, em primeiro a massificação da prática de desporto 

por toda a população e em segundo a promoção de uma diversidade de 

modalidades para prática de desporto. Apresentando o município foco central 

num modelo de desenvolvimento desportivo para todos, tudo leva a crer que a 

relação entre as duas esferas, munícipes e política, se encontra em sintonia.  

Embora os modelos de desenvolvimento desportivo centrados na prática de 

desporto pela elite e no desporto como espetáculo desportivo não façam parte 

da base do modelo utilizado no município, existe alguma atenção nos dois 

modelos sendo que a aposta do município no desporto espetáculo transcende 

a área do desporto pois é visto com fins estratégicos de promoção e 

desenvolvimento do próprio município. 

Desta forma, só a existência de uma boa relação entre as diversas entidades 

envolvidas, permite uma troca de ideias que leva à criação de projetos ou 

adaptação de trabalhos já existentes para serem postos em prática no 

município. O processo de implementação dos mesmos depende muito da 

recetividade dos munícipes, que é avaliada, no caso de eventos desportivos, 

através de exemplos de edições anteriores. Mas, é o controlo dos programas e 

eventos, realizados pelos técnicos e entidades envolvidas, que permite 

perceber se tudo decorre bem ou se é necessário realizar alterações porque a 

imprevisibilidade está sempre presente na organização de eventos e 

programas. Assim, a criação de planos alternativos é muito importante para 

evitar situações de bloqueio.  

Mas sendo o desporto uma realidade tão imprevisível, os técnicos da área já 

tem adquirido, com o seu trabalho, competências que lhes permitem facilmente 

resolver problemas ou ter uma visão mais prática das ideias a serem 

implementadas, o que complementa outras áreas quando o trabalho 

desenvolvido não envolve apenas a área do desporto.  
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Também a área da gestão de instalações desportivas necessita de um 

apertado controlo pois trata-se de equipamentos que recebem diariamente 

vários atletas de diversas modalidades desportivas acabando por envolver 

despesas avultadas como compra e manutenção dos equipamentos 

desportivos, despesas com luz, água, aquecimento, gastos em produtos de 

higiene e limpeza, entre outras despesas inerentes ao funcionamento das 

instalações e que diminuem o orçamento da área do desporto drasticamente. 

Por isso, a vantagem que advém do bom relacionamento com outras áreas 

passa também por maximizar de recursos financeiros. Tudo o que é 

desenvolvido, desde programas a projetos e eventos, está associado um valor 

(despesas financeiras). Mas, se existe uma boa relação entre diversas áreas, 

quer a nível interno, no município, quer a nível empresarial ou social, no 

concelho, os valores por vezes podem ser substituídos pelo contributo das 

entidades o que maximiza os recursos financeiros. 

 Portanto, pode-se concluir que uma das estratégias utilizadas pela área 

do desporto para poder prosperar e marcar o seu lugar no município é a 

boa relação intra e inter organizacional, contudo, foram identificadas as 

seguintes lacunas que necessitam ser corrigidas: A não existência da 

Carta Desportiva Municipal. Embora já tenha sido desenvolvido algum 

trabalho, ainda não foi concluída. Contudo, é esperado que seja 

finalizada em breve, pois a Comunidade Intermunicipal do Tâmega e 

Sousa tem prestado aos seus municípios apoio nessa área. 

 O número reduzido de trabalhadores afetos à área do desporto 

comparativamente ao número de instalações com gestão direta do 

município impede o crescimento do desporto em dimensões como a 

organização de eventos e programas desportivos. 
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Para além da qualificação académica e profissional que o estágio e a 

realização do relatório permitiram, a minha formação a nível social também 

melhorou pois com a realização do 2º ciclo de estudos, mais propriamente com 

a realização do estágio na minha comunidade local, aumentei a rede de 

contactos relacionados com a área do desporto e que influenciaram 

positivamente a minha formação pessoal porque aprendi com as experiências 

daqueles com quem trabalhei diretamente durante o estágio. 

Perspetivando o futuro, não posso deixar de referir a grande vontade que tenho 

em continuar a fazer parte da equipa de técnicos de desporto que atuam no 

Município de Lousada. A boa relação estabelecida entre os diversos recursos 

humanos do município complementa a área de trabalho, que é a gestão do 

desporto, e torna o Gabinete de Desporto do município o local ideal para atuar 

profissionalmente. 

Como propostas para complemento do estágio profissionalizante e na tentativa 

de melhor abordar as questões relacionadas com as politicas desportivas da 

câmara de Lousada foi realizado um estudo, cujo o título é Políticas 

desportivas e gestão do Desporto no Município de Lousada e com o 

mesmo pretendeu-se recolher informações que permitissem analisar e 

caracterizar os serviços desportivos municipais e as políticas desportivas no 

Município de Lousada, assim como os modelos de gestão utilizados para o 

desporto local. Os resultados do estudo são apresentados na síntese final. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

Síntese final publicável 
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RESUMO 

Em Portugal, nos últimos anos, os municípios têm sido, por excelência, as entidades 

promotoras do desporto, assumindo o controlo na formulação e implementação de políticas 

desportivas. Estas devem responder da melhor forma às necessidades de prática desportiva 

dos cidadãos assim como os modelos de gestão devem ser os mais eficazes. Neste contexto, 

o objetivo do presente estudo é analisar e caracterizar as políticas desportivas e os modelos de 

gestão para a promoção e desenvolvimento do desporto no município de Lousada. A natureza 

descritiva do estudo remeteu-nos a uma abordagem metodológica mista com recurso à análise 

documental, à aplicação de um questionário à técnica responsável pelo desporto e à realização 

de uma entrevista ao vereador do pelouro. Os resultados evidenciam que: (i) o município 

apresenta uma oferta variada de atividades desportivas para os munícipes sendo o desporto 

para todos a principal orientação das políticas desportivas, sem descurar o apoio ao desporto 

de competição e de espetáculo desportivo; (ii) o principal modelo de gestão utilizado é a gestão 

direta que inclui a gestão das instalações desportivas com exceção das piscinas municipais 

que estão sob gestão indireta da empresa municipal Lousada Sec. XXI. Concluímos que existe 

um equilíbrio entre as políticas desportivas encetadas e os modelos de gestão permitindo que o 

desporto esteja ao acesso de todos bem como ao nível de elite e do espetáculo desportivo 

tratando-se desta forma de um município que suprime as necessidades dos munícipes e 

contribui para o desenvolvimento desportivo local. 

PALAVRAS-CHAVE: Município. Desenvolvimento Desportivo. Política Desportiva. Gestão 

Desportiva Municipal. Modelos de gestão. 
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Introdução 

Segundo Costa (1995) e Marques (2009) o desporto está tão ligado à origem, às estruturas e 

ao funcionamento da sociedade que seria possível analisá-la através dos desportos que a 

população pratica. 

Para promover, orientar e regular o processo de desenvolvimento desportivo, como Januário 

(2011) refere surgem as políticas públicas desportivas, apoiadas pelo envolvimento ativo, 

participado e comprometido dos munícipes, do associativismo e da governação local. 

Para Green e Collins (2008) as políticas desportivas devem permitir oportunidades no âmbito 

desportivo para os vários grupos da população, desenvolvendo estratégias de investimento e 

visionando o desempenho desportivo ao mais alto nível. 

A divulgação da informação de âmbito desportivo através de meios de mais rápido acesso 

passa a ser um fator que assume um papel significativo pois permite uma maior proximidade 

entre as instituições e os cidadãos (Fernandes, 2009). 

E verifica-se que as autarquias são o local ideal para a prossecução de políticas desportivas 

que tenham em consideração a racionalização de recursos e equipamentos e que as mesmas 

cooperem com outras entidades (Meirim & Carvalho, 2012). 

Para Pereira (2009), as sinergias estabelecidas entre o município e as diversas organizações 

devem apresentar uma visão estratégica que objetive aumentar e melhorar a qualidade das 

atividades e projetos no campo de ação do desporto. 

O mesmo autor diz mesmo que, no âmbito da construção de instalações e equipamentos 

desportivos, é imprescindível a colaboração entre profissionais da área do desporto e de outras 

áreas, como a arquitetura ou a engenharia, para uma melhor intervenção na construção e 

requalificação das instalações e equipamentos desportivos.  

Algo idêntico é a relação entre o gestor do desporto e os recursos humanos da organização. 

Chelladurai (2006) provou que as boas relações entre os dois atores estão na base do sucesso 

da organização.  

Mas acontecimentos recentes como a crise económica resultaram no aumento da importância 

de aspetos financeiros da gestão dos serviços desportivos a nível local (Benito et al., 2012; 

García-Unanue et al., 2015; King, 2013). 
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Teixeira e Ribeiro (2016) verificaram que a disponibilidade de fundos para o desenvolvimento 

do desporto é um fator importante para o reequilíbrio da distribuição justa e racional do 

financiamento público para o desporto. Mas Constantino (2010) disse que as autarquias devem 

definir quais as prioridades para o financiamento.  

Mas só o conhecimento das reais necessidades dos cidadãos possibilita a implementação de 

soluções que eliminem os obstáculos sem desvalorizar nenhuma das dimensões que o 

desporto abrange (Carvalho, 1994; Conceição, 2007; Constantino, 1999; Gordinho, 2004; Paz, 

1973; Pires, 2003). 

Para melhor compreender o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal de Lousada no 

âmbito desportivo, realizou-se um estudo cujo título é o mesmo do presente relatório e teve 

como objetivo analisar e caracterizar os serviços desportivos municipais e as políticas 

desportivas no Município de Lousada, assim como os modelos de gestão utilizados para o 

desporto local. 

O estudo permitiu responder a questões e problemas que surgiram com a realização do estágio 

profissionalizante. 

O resumo deste estudo foi submetido e aprovado para apresentação em poster no XVI 

Congresso de Ciências do Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa, a 

realizar-se no Porto. (Anexo 5) 

Metodologia 

Participantes 

Participaram dois indivíduos, a técnica superior responsável pelo Gabinete de Desporto no 

Município de Lousada, individuo a quem se aplicou o questionário, e o vereador responsável 

pelo Pelouro do Desporto no mesmo município, a quem se realizou a entrevista. 

Instrumento 

Foi aplicada uma entrevista ao vereador e o questionário FerCasDemup (Ferramenta para a 

caracterização dos serviços desportivos municipais) validado por (Paipe et al., 2015) à chefe da 

divisão do desporto. (Anexos 6 e 7) 

A entrevista é composta por 5 categorias de análise: Políticas de Desporto; Recursos 

Humanos; Recursos Financeiros; Instalações Desportivas e Oferta Desportiva. A entrevista foi 
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validada por um corpo de peritos em gestão do desporto com experiência na validação deste 

tipo de instrumentos.  

O questionário é composto por nove dimensões de análise: Antecedentes da criação dos 

serviços; Recursos Humanos; Gestão Financeira; Equipamentos Desportivos e Gestão dos 

Serviços; Oferta Desportiva Municipal; Cultura Organizativa; Relação dos Serviços com outras 

Entidades; Gestão da Informação e Comunicação e Desporto e Meio Ambiente. O questionário 

sofreu pequenas adaptações, pelo que foi realizado um estudo piloto com técnicos de outros 

municípios para verificar a sua aplicabilidade e compreensibilidade (Veal & Darcy, 2014). Não 

tendo sido detetado nenhum erro linguístico e dificuldades na interpretação das questões 

passamos à fase de aplicação final. 

Análise dos dados (análise de conteúdo e estatística descritiva) 

A entrevista foi transcrita fielmente, após esse processo, foi analisado o conteúdo da 

transcrição da entrevista. Relativo aos dados provenientes do questionário, foi calculada a 

percentagem em algumas respostas que assim o exigiam.  

Resultados e Discussão 

Aqui serão descritos e discutidos os dados recolhidos, sendo apresentado os dados referentes 

ao questionário, confrontando-os com os da entrevista, para que se possa cruzar as 

informações obtidas de ambos instrumentos. 

Antecedentes da criação dos serviços 

A área do desporto, no município de Lousada, é designada por Gabinete de Desporto e nunca 

sofreu alteração do nome, contudo, pensa-se que a denominação mais adequada seria a de 

Serviço municipal do desporto. 

O desporto encontra-se agrupado com outras vereações: educação, formação, comunicação e 

proteção civil. O grau de eficiência da estrutura organizativa é considerado apenas como 

satisfatório porque existem poucos recursos humanos especializados na área do desporto, 

conforme veremos na análise da dimensão dos recursos humanos. 

Recursos Humanos 

Da pesquisa realizada denotamos que apenas existem dois cargos de gestão e tomada de 

decisão na área do desporto, ocupados pelo vereador e a chefe da divisão onde se encontra o 
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desporto. Ambos têm formação académica de nível superior, mas não têm qualquer tipo de 

formação em desporto. 

Relativamente à formação específica na área do desporto, os resultados indicam que do total 

dos funcionários 27% possui formação em desporto e atuam como técnicos e 73% não 

possuem formação específica em desporto. 

A análise do conteúdo revelou que existem preocupações no relativo ao número e à 

qualificação dos funcionários afetos na área do desporto, bem como a formação dos agentes 

desportivos envolvidos na ação desportiva no concelho, e o município promove de forma 

eventual ações de formação para os trabalhadores da área do desporto de forma gratuita.  

A qualificação dos funcionários é fundamental para a eficiência e eficácia na prestação dos 

serviços aos munícipes, como afirma Chiavenato (2008), que o nível de instrução é um fator 

essencial para o bom funcionamento das organizações. 

Gestão Financeira 

O desporto não é umas das áreas de atuação mais importantes no município e dessa forma o 

orçamento está a quem das necessidades do município. Os resultados da entrevista sugerem 

que um maior orçamento facilitaria o acesso de todos à prática desportiva, pois, permitira um 

maior financiamento aos clubes, ao desporto escolar e aos programas de atividades do 

município.  

Os dados do questionário indicam que, sensivelmente 50% do valor total disponibilizado para o 

Gabinete de Desporto, é aplicado na organização de atividades e eventos desportivos e os 

outros 50% para o financiamento dos clubes, associações locais e outras áreas de interesse. 

De forma sucinta, os gastos realizados pelo município correspondem aos apoios financeiros 

para os clubes e associações na comparticipação de exames médicos, seguros desportivos, 

plano anual de atividades, fornecimento de recursos logísticos para o desenvolvimento de 

atividades de desporto escolar, facilitação de utilização de instalações aos clubes com 

escalões de formação no sentido de fomentar a prática desportiva através da facilitação 

financeira. Já o desporto espetáculo é apoiado no sentido estratégico para promoção do 

município e desenvolvimento económico. 

Para além do orçamento do município, este, beneficia do apoio oriundo de candidaturas a 

projetos Europeus como o programa Erasmus+, incrementando o orçamento destinado à área 

do desporto para realização de novas ações. 
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Os resultados do nosso estudo corroboram com os de Pereira (2009), Januário (2011) e J. 

Azevedo (2012), nos quais verificaram que os apoios prestados são, na sua maioria, ao 

associativismo desportivo e à formação desportiva de crianças e jovens. 

Equipamentos desportivos e gestão do serviço 

No município de Lousada existem instalações desportivas que vão de encontro ao Decreto-Lei 

n.º141/2009, de 16 de Junho. Assim, o município dispõe de instalações desportivas de base, 

especializadas e especiais para o espetáculo desportivo.
19

 

 

Verificamos que mais de 50% das instalações estão inseridas na categoria de base formativa, 

tratando-se de pavilhões polidesportivos, campos grandes e campos pequenos de relva 

sintética e natural, pista de atletismo, piscina coberta e salas de desporto. 

As restantes instalações são especializadas, como o caso da carreira de tiro e os cortes de 

ténis, e instalações especiais para o espetáculo desportivo como o circuito de desportos 

motorizados. 

 

Estes dados vão de encontro com o estudo realizado por J. M. Azevedo (2012) que verificou 

que na Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo, os equipamentos desportivos municipais 

eram, na sua maioria, instalações desportivas de base recreativa e formativa. 

Quanto aos modelos de gestão verificou-se que mais de 50% das instalações encontra-se sob 

gestão direta da Câmara Municipal. Os nossos resultados são idênticos aos resultados 

encontrados por Paipe (2013) e Pedroso et al. (2011). 

Menos de 50% das instalações são geridas de forma indireta e concessionada, não existindo 

instalações geridas de forma mista como Libânio (2008) encontrou no concelho de Tarouca, 

em que o modelo de gestão mista foi justificado pela partilha de instalações com as escolas e 

Juntas de Freguesia. 

Devido às atuais exigências das modalidades e das condições de acesso à população, como é 

o caso de pessoas com mobilidade reduzida, algumas instalações desportivas necessitam de 

requalificação. Dessa forma, a estratégia apontada pelo município passa por requalificar as 

instalações para que possam servir toda a população e os clubes. Esta ideia é reforçada por 

Gallardo e Jiménez (2004) que consideram que a construção de instalações que seguem 

critérios rigorosos de modo a garantir a equidade da prática desportiva pela população é um 

dos pontos cruciais onde as autarquias devem atuar. 

                                            

19
 Presidência do Conselho de Ministros. (2009). Decreto-Lei n.º141/2009, de 16 de Junho. 

Diário da República, 1º série, n.º114, pp.3663-3668. 
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Do mesmo modo  constatou no seu estudo que a câmara municipal apoiava o associativismo 

através da manutenção e requalificação das infraestruturas desportivas. 

Oferta desportiva municipal 

O município oferece, continuamente, atividades desportivas para as escolas, através das 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC’S), e atividades desportivas para adultos.  

De forma eventual, proporciona atividades para a população idosa, pessoas com deficiência, 

munícipes em risco de exclusão social e para mulheres. Outras entidades permitem que exista 

uma prestação de serviços desportivos de forma contínua, para os adultos, população idosa, 

pessoas com deficiência e mulheres e são planeadas pelos técnicos do município, clubes, 

associações desportivas e federações. Sendo que, é preocupação, por parte do município, 

atuar mais eficazmente no desporto para a população idosa, pessoas com deficiência e 

mulheres.  

Tal como defendido por Green e Collins (2008), as políticas desportivas devem permitir 

oportunidades para os vários grupos da população, isto porque, como recorda Sanmartín 

(2004), o desporto é uma excelente ferramenta para a educação e integração das pessoas, na 

sociedade.  

Quesada (2014) conclui mesmo que a atividade desportiva abarca importantes benefícios 

físicos, psicológicos e sociais. Garcia e Lemos (2011) afiançam que o desporto é uma das 

áreas da sociedade que menos discrimina porque oferece oportunidades de competição a 

qualquer pessoa, permitindo o acesso a pessoas com deficiência. 

Relação dos serviços com outras organizações 

Percebe-se que 45% das relações estabelecidas entre o município e outras organizações são 

consideradas como muito boas, 35% são boas e 20% são indiferentes isto é, não são 

consideradas boas ou nem más. 

Quanto aos convénios realizados pelo município, são escritos e 31% são para a realização de 

atividades desportivas eventuais, 20% são para requisição de material, 20% para o aluguer de 

instalações, 20% para realização de formações e 9% para a realização de atividades 

desportivas contínuas. 

Relativamente à ajuda solicitada ao Instituto Português do Desporto e da Juventude e à 

Comunidade Intermunicipal, em 100% dos casos em que se solicitou ajuda foi obtida. 
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Do mesmo modo, a análise de conteúdo sugeriu que as sinergias criadas entre a área do 

desporto e empresas do setor privado ou público, clubes, associações e federações e ainda 

com a ação social permitem oferecer aos munícipes atividades com melhores condições e que 

possam chegar a todos, independentemente da sua condição social e económica. 

Tal como Pereira (2009) verificou que as sinergias existentes entre as autarquias e as diversas 

entidades públicas e privadas devem apresentar uma visão estratégica que objetive o 

cumprimento das missões de âmbito desportivo, os nossos resultados apontam para que boas 

relações entre organizações permitam apoiar a missão desportiva do município. 

Cultura organizativa 

Conseguimos perceber que, no município, o desporto tem uma grande importância. Rege-se 

sobre o ideal da oferta de desporto para todos, tal como Costa (2010) constatou no concelho 

de Fafe. O município de Lousada demonstra ter capacidade para trabalhar em conjunto com 

outras áreas de modo a adaptar-se às necessidades dos munícipes, e já existe um programa 

desportivo escolar no qual participam várias escolas do município.  

Gestão da informação e comunicação 

O município tem uma página web com uma área destinada ao desporto, onde publica 

informações específicas de âmbito desportivo e o endereço eletrónico é o meio utilizado para 

recolher sugestões por parte dos munícipes. 

Em 50% dos casos, a informação relacionada com o desporto chega aos munícipes e o 

processo de divulgação é considerado fácil na maioria das vezes.  

Os resultados recolhidos divergem com os de Fernandes (2009). O autor verificou que as 

páginas eletrónicas permitem uma maior proximidade entre as instituições e os cidadãos, 

contudo, em Lousada, mesmo utilizando meios de divulgação da informação como as redes 

sociais, considera-se que é difícil fazer chegar a informação desportiva a 12,5% da população. 

Desporto e meio ambiente 

Existe um documento formalmente escrito relativo ao meio ambiente tendo sido realizadas 

reuniões pontuais com outras áreas. 

Embora o documento não incide sobre a gestão do desporto municipal, na análise de conteúdo 

verificamos que o município preocupa-se em possuir instalações desportivas amigas do 

ambiente. 
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Os dados indicam que o município ambiciona garantir que os aspetos enunciados na Carta 

Europeia do Desporto, pelo Conselho da Europa (1992), sejam conservados.   

Políticas Públicas Desportivas 

Com a análise de conteúdo entende-se que as políticas de desporto encetadas pelo município 

centram-se na massificação e no ecletismo da prática de desporto, o que vai de encontro com 

os dados recolhidos por Januário (2011) que verificou que tem prevalecido, na generalidade 

dos municípios, o modelo centrado no desporto para todos. 

O facto de as políticas desportivas fazerem parte do manifesto eleitoral permite perceber que o 

modelo bottom-up, de Pedersen e Lund (1987), é utilizado na implementação das políticas 

públicas. 

As principais preocupações do município passam pelo comprometimento da prática desportiva, 

contudo, e devido às dificuldades financeiras e à escassez de recursos humanos 

especializados na área do desporto do município, não tem sido cumprida esta abordagem 

estratégica cabalmente. Estes resultados vão ao encontro com os de Arboledas (2012), onde 

identificou que, na Catalunha, devido ao baixo orçamento atribuído ao desporto e a problemas 

na gestão dos recursos humanos, a oferta desportiva tende ser mais prestada por terceiros, o 

que eleva a pressão de entidades associativas e comerciais. 

Conclusões 

O presente estudo resultou de uma análise realizada na área do desporto no Município de 

Lousada, sendo possível concluir que no município de Lousada, o desporto tem uma grande 

importância. 

Depreende-se que é estabelecida uma boa relação entre o Gabinete de Desporto, os diversos 

recursos humanos do município, as organizações públicas e privadas e a própria população, 

isto porque as diversas áreas de intervenção recebem apoio de diferentes agentes, nunca 

ficando a gestão do desporto municipal comprometida. 

O facto de se encontrar em contacto direto com áreas, como por exemplo, a da educação, 

deduz-se que fatores como a organização de atividades desportivas para as crianças e jovens 

sejam facilitados, permitindo que desde cedo se envolvam no espirito de desporto que o 

município pretende passar.  
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A ligação com a área da comunicação pode traduzir alguma estratégia por parte do se quer 

promover e divulgar os eventos desportivos, mas também a difundir o conceito de um 

município que ambiciona ser reconhecido através do desporto.  

Embora o desporto para todos seja a grande ambição das políticas desportivas, concluímos 

que existem fragilidades na prática desportiva a grupos da população como as pessoas com 

deficiência, a população idosa e as mulheres. 

Uma conclusão interessante que se retirou do estudo foi o facto de que o orçamento destinado 

ao desporto possa ser investido, única e exclusivamente, na promoção efetiva de desporto, 

através da realização de programas, atividades e eventos desportivos e apoio aos clubes e 

associações para realização das atividades desportivas. 

Já na vertente das políticas desportivas encetadas, estas sofrem influência de diversos 

modelos de políticas públicas. 

Por um lado, as políticas são influenciadas por novas práticas na gestão pública, oriundas de 

estados de crise económica pois o município para além de ver encurtado o seu orçamento, 

procura apresentar resultados no âmbito desportivo, o que vai de encontro com o modelo 

referido. Por outro, são influenciadas pelo modelo do ciclo das políticas públicas pois, através 

das informações prestadas foi possível verificar que existe uma aprendizagem com as opções 

tomadas, e que tais são analisadas, avaliadas e corrigidas, se necessário. 

Contudo, apesar das diversas influencias dos modelos políticos, a implementação se baseia no 

modelo bottom-up, ou seja, as decisões partem da base para o topo. Isto reflete-se nos 

modelos de gestão, que se encontram essencialmente direcionados para o ‘Desporto para 

Todos’, porém, a alta competição, a formação e o desporto espetáculo, não são descuradas. 

Também concluímos que existe consciência de que nada é estanque e quando necessário 

deve moldar as suas ações de acordo com as necessidades dos munícipes, tendo mesmo 

verificado que o município entende que se for percetível que, sem prejudicar a prática 

desportiva local, é possível colocar os equipamentos à disposição do desporto de alto 

rendimento, os modelos de gestão terão que ser adaptados. 

Este estudo é um documento importante para o município na medida em que através dele é 

possível perceber efetivamente a influência das políticas públicas desportivas na promoção do 

desenvolvimento desportivo local e como se processa a gestão do desporto no município. 

Sendo um estudo pioneiro no concelho pode servir de estímulo para a realização de outros 

estudos que aprofundem cada uma das dimensões abordadas, de modo a que a ação 

municipal no âmbito desportivo seja melhorada. 
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Anexo 1 - Planeamento das atividades de estágio 

PLANEAMENTO DAS ATIVIDADES - ESTÁGIO 

Mês Set. Out. Nov. Dez. Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. 

Atividade 

1. Período de 
adaptação 

         

2. Áreas de 
intervenção 

         

2.1. Estudos e 
formação 

         

2.2. Gestão 
Financeira 

         

2.3. Instalações e 
Equipamentos 
Desportivos 

         

2.4. Recursos 
Humanos 

         

2.5. Relacionamento 
com outras 
áreas 
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Anexo 2 - Protocolo de colaboração 
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Anexo 3 - Organograma da Câmara Municipal de Lousada 

 

Legenda 

 
Subunidades flexíveis 

 
Unidades nucleares – Dirigentes intermédios 1.º grau 

 
Unidades flexíveis – Dirigentes intermédios 2.º grau 

 
Unidades flexíveis – Dirigentes intermédios 3.º grau 

 
Mecanismo flexibilidade 
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Anexo 4 - Organograma da Área do Desporto do Município de Lousada 
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Anexo 5 - Carta convite para participação no XVI Congresso de Ciências do 

Desporto e Educação Física dos Países de Língua Portuguesa 
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Anexo 6 - Questionário para a caracterização dos Serviços desportivos 
Municipais  

Dados de identificação do Município 

Nome do Município _______________ Distrito_____________ 

Habitantes__________ 

I. ANTECEDENTES DA CRIAÇÃO DOS SERVIÇOS  

1. A área do desporto no seu município é designada por: (marque com um X a opção 

que se adequa à realidade do seu município) 

 Direção municipal 

 Departamento municipal 

 Divisão municipal 

 Secção Municipal 

 Serviço Municipal 

 Empresa Municipal  

 Sem designação   Outra. Qual? 

 

2. Marque com X a denominação inicial da vereação do desporto 

 Direção 

 Departamento 

 Divisão 

 Secção 

 Serviço municipal do desporto                      

 Serviço municipal da Juventude e Desporto 

 Serviço municipal de Cultura, Juventude e Desporto              

 Empresa municipal 

 Outra. Qual? 

 

3. Marque com X a denominação mais adequada? 

 Direção  Departamento 

 Serviço municipal do desporto                       Empresa municipal 

 Serviço municipal de Juventude e Desporto  Outra. Qual? 

 Serviço municipal de Cultura Juventude e Desporto 

 

  



XXII 

 

 

6. Identifique o grau de eficiência na atual estrutura organizativa do desporto: 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

1 (Muito má) 2 (Má) 3 (Satisfatória) 4 (Boa) 5 (Muito boa) 

     

6.1. No caso de o valor situar-se entre 1 e 3, indique 3 principais motivos que 

justifiquem a sua resposta. 

1. 

2. 

3. 

  

4. Marque com X a composição atual da vereação do desporto 

 Uma só vereação 

 Está agrupada com outras vereações: (Assinale com um X a/s correspondente/s) 

 Juventude  Cultura 

 Turismo  Ação social 

  Saúde  Ambiente 

 Educação  Proteção civil 

 Formação  Obras municipais 

 Comunicação  Transportes 

  Desenvolvimento económico e social  Outras. Quais? 

5. Indique o ano da nomeação do primeiro vereador do desporto:  

5.1. Alguma vez houve mudança na denominação da área do 

desporto? (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu 

município) 

Sim Não 

  

4.1.1. Ano da primeira mudança   

4.1.2. Ano da segunda mudança  
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II. RECURSOS HUMANOS 

7. Indique os cargos de gestão e tomada de decisão existentes na área do desporto do seu 

município: (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

Cargo 

Diretor Gestor Coordenador Chefe Outro 

Qual?___________ 

S  N  S  N  S  N  S  N  S  N  

Sexo F  M  F  M  F  M  F  M  F  M  

Idade 

18-25      

26-32      

33-40      

41-48      

+49      

Contrato 

Nomeação 

definitiva 
     

Tempo Inteiro      

Tempo parcial  

(part-time) 

     

Formação Académica 

E
n

si
n

o
 U

n
iv

er
si

tá
ri

o
 

Doutoramento 
 

    

Mestrado 
 

    

Licenciatura 
 

    

Ensino Profissional      

Ensino Secundário      

Ensino Primário      

Sem escolaridade      

Formação Desportiva (nível académico) 

Gestor do desporto          

Professor de 

Educação Física 

         

Treinador/ Instrutor          

Sem formação 

desportiva 
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8. Indique o número de pessoas internas e externas na área do desporto: (marque 

com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

Função Interno Externos Total 

Técnicos de desporto    

Assistentes administrativos    

Coordenadores     

Limpeza e Manutenção    

Outras. Quais?    

 

9. Em relação ao vereador do desporto indique: 

Número de anos que exerce o cargo  

Idade  

Sexo  

Formação académica  

Formação desportiva  

Número de vereações a seu cargo  

 

III. GESTÃO FINANCEIRA  

10. Orçamento municipal total: € 

10.1. Quanto do orçamento municipal é destinado à área do 

desporto? 

€ 

10.1.1. Do orçamento destinado à área do desporto, quanto é 

aplicado na organização de atividades desportivas? (por ano)  

€ 

10.1.2. Do orçamento destinado à área do desporto, quanto é 

destinado às instalações desportivas? (por ano) 

€ 

 

11. Assinale com X se solicitaram e receberam ajuda 

financeira externa ao município. S  N  

11.1 Qual ou quais as entidades financiadoras e o valor obtido: 

1  € 

2  € 

3  € 

4  € 

5  € 

11.2. Indique as atividades que beneficiaram com esse valor: (designe o número, 
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acima indicado, que corresponde ao financiamento correspondente)  

Construção de instalações (pavilhões, campos, piscinas)  

Construção de circuitos para exercícios físicos ou de manutenção (ciclovias e 

ecopistas) 
 

Manutenção de equipamentos desportivos  

Reabilitação de instalações desportivas  

Aquisição de material desportivo  

Realização de atividades desportivas contínuas ou programas desportivos  

Formação de técnicos de desporto  

Estudos  

Outras. Quais?  

 

 

12. Indique a quantia dos apoios financeiros prestados 

especificamente para as atividades físicas e desportivas 

das seguintes entidades: 

Total de 

entidades 

a 

repartir 

 

Valor 

total 

Clubes  € 

Associações desportivas  € 

Escolas municipais  € 

Entidades de promoção e organização de atividades 

desportivas 

 € 

Outras. Quais?  € 

 

13. Da seguinte lista de critérios para a atribuição da ajuda financeira, indique os 

que são tidos em conta ao atribuir o apoio: (marque com um X a opção que se 

adequa à realidade do seu município) 

 Número de praticantes por clube Gastos em arbitragem   

 Escalões de competição   Nível de formação dos treinadores  

 Desporto feminino Grau de organização da entidade  

 Desporto inclusivo Importância do evento  

 Instalações utilizadas Orçamento da entidade  

 Outros. Quais? 
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IV. EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS E GESTÃO DO SERVIÇO

 14. Indique os tipos de equipamentos existentes e o tipo de gestão utilizado: 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 Gestão 

direta 

Gestão 

Indireta 

Gestão 

Mista 

Gestão 

Concessionada 

Pavilhão polidesportivo      

Campo grande de relva sintética ou 

natural  

    

Pista de atletismo     

Piscina coberta     

Piscina descoberta     

Campo de areia     

Campo futebol 7     

Salas de desporto     

Cortes de Ténis       

Hipódromo     

Skate, parque de bicicleta e 

similares 

    

Campos de golf     

Pista de motociclismo      

Campos de basquetebol       

Campos de voleibol     

Campo de Tiro     

Outros. Quais?     

 

15. Em relação aos serviços prestados por terceiros, indique o grau de 

percentagem, sendo que 0% corresponde à não existência de serviços prestados 

por terceiros: 

Gestão de instalações desportivas  Segurança (policiamento, 

seguranças) 
 

Limpeza e Manutenção de 

equipamentos 

 Outros. Quais?  

Prestação de serviços desportivos    

 

16. Existe alguma instalação (escritórios) no município reservada para 

as entidades desportivas? 

Sim Não 

  

 

  



XXVII 

V. OFERTA DESPORTIVA MUNICIPAL 

 

 

17. Indique quais as atividades oferecidas pelo município e quais a que são prestadas 

por terceiros: (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 Oferecidas pelo 

município 
Prestadas por terceiros 

Contínuas Eventuais Contínuas Eventuais 

Escolas municipais     

Atividade desportiva escolar      

Atividade desportiva para adultos     

Atividade desportiva para terceira idade     

Atividade desportiva p/ pessoas com 

deficiência  

    

Atividade desportiva p/ pessoas em 

risco de exclusão social 

    

Atividade desportiva para mulheres     

Outros: 

1:___________________________ 

2:___________________________ 

3:___________________________ 

 

    

18. Formação na área do desporto para os trabalhadores: (marque com um X a 

opção que se adequa à realidade do seu município) 

 Oferecidas pelo 

município 

Prestadas por terceiros 

Continuas Eventuais Continuas Eventuais 

Formação de técnicos de desporto 

(Técnicos de Exercício Físico e 

Treinadores) 

    

Formação em valores do desporto     

Formação em hábitos saudáveis     

Formação em gestão do desporto     

Formação desportiva para a terceira 

idade 

    

Formação desportiva para crianças e 

jovens 

    

Formação em marketing desportivo      

Outras: Quais?     
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VI. RELAÇÃO DOS SERVIÇOS COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES 

19. O seu município mantém uma relação com as seguintes instituições? (marque com um X a 

opção que se adequa à realidade do seu município) 

 

Tipo de relação 

Qualidade da relação 
1 

Muito 

má 

2 

Má 

3 

Indiferente 

4 

Boa 

5 

Muito 

Boa 

Secretaria de Estado da Juventude e 

do Desporto 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Instituto Português do Desporto e 

Juventude 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Fundação do Desporto 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Comité Olímpico e Paralímpico de 

Portugal 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Confederação dos Desportos de 

Portugal 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Federações Desportivas 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Associações Regionais 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Clubes e Associações desportivas 

locais 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Estabelecimentos de ensino 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Outras Associações/grupos 

(associação de pais, clube motards, 

etc 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Outros municípios 

 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       

Outras entidades. Quais? 

1.___________________ 

Apoio técnico       

Colaboração       

Projetos coletivos       
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20. No caso de convénio com as entidades abaixo, indique o mesmo é formalmente escrito 

ou apenas por palavra (marque com um X na letra correspondente: ‘E’ caso seja escrito e 

‘P’ caso seja por palavra) 

  

Material 

 

Instalações 

Atividades 

Desportivas 

Contínuas 

Atividades 

Desportivas 

Eventuais 

 

Formação 

Secretaria de Estado da 

Juventude e do Desporto 

E      

P      

Instituto Português do 

Desporto e Juventude 

E      

P      

Fundação do Desporto 

E      

P      

Comité Olímpico e 

Paralímpico de Portugal 

E      

P      

Confederação dos 

Desportos de Portugal 

E      

P      

Federações Desportivas 

E      

P      

Associações Regionais 

E      

P      

Clubes e Associações 

desportivas locais 

E      

P      

Estabelecimentos de 

ensino 

E      

P      

Outras 

Associações/grupos 

(associação de pais, clube 

motards, etc 

E      

P 
     

Outros municípios 

E      

P      

Outras entidades. Quais? 
E 

     



XXX 

1.___________________ 

P 

     

 

21. Indique se solicitaram e receberam ajuda por parte Instituto Nacional do desporto 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 

E
x

is
te

 

N
ão

 e
x

is
te

 

S
o

li
ci

to
u

 

O
b

te
v

e 

N
ão

 

o
b

te
v

e 

Atividades pontuais (corrida popular, festa do desporto, etc.)      

Atividades contínuas ou programas desportivos      

Material desportivo      

Material desportivo de empréstimo      

Material desportivo para oferta ou obséquios (trofeus, medalhas, etc.)      

Equipamentos desportivos de nova construção      

Reformas de equipamentos desportivos      

Formação      

Estudos relacionados com equipamentos desportivo       

Estudos em geral (por exemplo inquéritos sobre hábitos desportivos)      

.Assessoria        

Construção de circuitos para exercícios físicos ou de manutenção; 

Ciclovias, Ecopistas. 
     

Outras      

 

22. Indique se solicitaram e receberam ajuda por parte do Fundo de Promoção 

desportiva (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 

E
x

is
te

 

N
ão

 e
x

is
te

 

S
o

li
ci

to
u

 

O
b

te
v

e 

N
ão

 

o
b

te
v

e 

Atividades pontuais (corrida popular, festa do desporto, etc.)      

Atividades contínuas ou programas desportivos      

Material desportivo      

Material desportivo de empréstimo      

Material desportivo para oferta ou obséquios (trofeus, medalhas, etc.)      

Equipamentos desportivos de nova construção      

Reformas de equipamentos desportivos      

Formação      

Estudos relacionados com equipamentos desportivo       

Estudos em geral (por exemplo inquéritos sobre hábitos desportivos)      
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.Assessoria        

Construção de circuitos para exercícios físicos ou de manutenção; 

Ciclovias, Ecopistas. 
     

Outras      

 

VII. CULTURA ORGANIZATIVA 

23. Alguma vez foi feita uma análise ao funcionamento do serviço 

prestado pela área do desporto? (marque com um X a opção que se 

adequa à realidade do seu município) 

Sim Não 

  

Em caso afirmativo marque com X as opções adequadas. 

A. Atlas de instalações desportivas  

B. Plano estratégico local  

C. Estudo de viabilidade de um equipamento desportivo  

D. Projeto de gestão  

E. Estudo da estrutura interna (organização da área do desporto, 

organigrama) 

 

F. Inquérito sobre hábitos desportivos  

G. Inquérito de satisfação  

H. Outros:  

 

24. São elaborados relatórios dos eventos realizados no fim da época 

desportiva? (marque com um X a opção que se adequa à realidade do 

seu município) 

Sim Não 

  

25. São publicados para que a população tenha acesso? (marque com 

um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

Sim Não 

  

26. É facilitada a formação dos trabalhadores da área do desporto? 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município e 

no tipo de formação prestada) 

Sim Não 

  

 Formação interna   Cursos gratuitos 

 Cursos pagos totalmente   Cursos pagos parcialmente 

 Outras   
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27. Indique o grau de acordo com as afirmações que seguem: 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu 

município sendo 1=Discordo Totalmente; 2=Discordo; 

3=Indiferente; 4=Concordo e 5=Concordo totalmente) 

1 2 3 4 5 

No município o desporto tem uma grande importância      

No município rege-se por uma oferta do desporto para todos      

As entidades locais são as que promovem o desporto no município      

A falta de equipamentos desportivos limita a oferta desportiva      

Existe um plano para a manutenção das instalações desportivas       

A vereação do desporto tem capacidade para se adaptar às 

necessidades dos munícipes  
     

Existe um programa desportivo escolar no qual participam várias 

escolas do município 

     

A vereação do desporto trabalha conjuntamente com outras áreas do 

município sobre aspetos desportivos 

     

 

28. Ordene de maior a menor importância os problemas que afetam área do 

desporto municipal: (sendo 1 o maior problema e 13 o menor problema) 

Falta de instalações desportivas  

O orçamento destinado ao desporto é baixo  

Limitação do mandato político  

Pressão política local  

Falta de controlo das concessões administrativas  

Falta de colaboração entre áreas do município  

Falta de agilidade na economia   

Pouca eficácia na gestão dos recursos humanos  

Pressão social das entidades desportivas locais  

Equipamentos desportivos em mau estado  

Falta de reflexão estratégica que permita gerar mudanças   

Pouca importância atribuída ao desporto no município  

Falta de colaboração entre as autarquias locais  
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29. Qual destas situações aproximam-se mais à realidade do seu município? 

(marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

1. O município presta apoio às entidades desportivas para que implementem a 

oferta desportiva municipal.  

 

2. A oferta desportiva é gerida diretamente desde a direção municipal do 

desporto. 

 

3. O município construiu equipamentos e instalações desportivas que são geridas 

de forma indireta por entidades privadas. 

 

4. O município busca um equilíbrio entre a oferta do setor público e a oferta 

fornecida pelo movimento associativo e o setor privado. 

 

5. Nenhuma das anteriores  

6. Outras:  

 

VIII. GESTÃO DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

30. O município tem página web? (marque com um X a opção que se 

adequa à realidade do seu município) 
Sim Não 

  

31. Tem uma área destinada ao desporto dentro da página web do 

município? (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu 

município) 

Sim Não 

  

32. Quais os meios utilizados para recolher sugestões dos munícipes: (marque com 

um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 Gabinete de Apoio ao Munícipe Endereço eletrónico  

 Caixa de sugestões Aplicativo na página web  

 Inquérito de satisfação Outras. Quais?___________________  

 

33. Quais os pontos utilizados para a divulgação da informação relacionada com o 

desporto? (marque com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

 Edifício central do município Meios de comunicação social (revistas 

e jornais) 
 

 Gabinete de Apoio ao Cidadão Televisão local  

 Espaços desportivos (clubes e 

associações, instalações desportivas) 

Páginas web (do município, clubes e 

associações) 
 

 Espaços culturais (centros sociais, 

juvenis) 

Redes sociais (facebook, Twitter)  

 Centros escolares Outros. Quais? __________________  

 Espaços comerciais (cafés, lojas) 
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34. Quais as publicações desportivas específicas que o município realiza? (marque 

com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 

Boletim desportivo  

Programa de atividades municipais (cartazes, panfletos, revista...)    

Revista de entidades desportivas  

Secção específica de notícias na página web do município   

Secção própria da área municipal do desporto  

Outras. Quais?____________________________  

 

 

35. Avalie o grau de dificuldade da divulgação da informação 

desportiva às áreas abaixo indicadas (marque com um X na opção 

que se adequa à realidade do seu município, sendo 1=Muito difícil; 

2=Difícil; 3= Indiferente; 4=Fácil e 5 = Muito fácil) 

1 2 3 4 5 

A. População em geral      

B. População em idade escolar      

C. Jovens      

D. Adultos      

E. Séniores      

F. Pessoas com deficiência       

G. Mulheres      

H. Pessoas em risco de exclusão social       

 

IX. DESPORTO E MEIO AMBIENTE 

36. O seu município dispõe de algum documento formalmente escrito 

relativamente ao meio ambiente? (marque com um X a opção que se 

adequa à realidade do seu município) 

Sim Não 

  

37. Esse documento incide na gestão do desporto municipal? (marque 

com um X a opção que se adequa à realidade do seu município) 
Sim Não 

  

37.1. Indique quais as áreas da gestão do desporto afetadas: (marque com um X a opção 

que se adequa à realidade do seu município) 

Gestão de atividades contínuas (realizadas durante todo o ano)  

Gestão de atividades eventuais  

Gestão de equipamentos e instalações desportivas  

Gestão da comunicação e informação aos cidadãos  

Material desportivo  

Material de administração  

Outras. Quais?___________________________  
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38. Realizam reuniões com outras áreas municipais onde são analisados aspetos 

vinculados com ao meio ambiente? (marque com um X a opção que se adequa à 

realidade do seu município) 

Sim, periodicamente  

Sim, pontualmente  

Não   

 

 

38. Perguntas em relação à pessoa que respondeu o questionário 

Cargo  

Número de anos com o cargo (anos)  

Ano de nascimento  

Sexo Masculino Feminino 
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Anexo 7 – Entrevista 

LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 

1. Gostaria de saber mais alguma informação acerca do estudo ou sobre a 

entrevista? 

2. Existe algum inconveniente em gravar a entrevista ou algum aspeto que não 

tenha sido clarificado? 

A. IDENTIFICAÇÃO 

3. Sexo. Idade. Formação Académica. Currículo desportivo. Anos de trabalho 

como vereador do desporto.  

B. POLÍTICAS DE DESPORTO 

4. Quais as políticas desportivas encetadas pelo município para a promoção e 

desenvolvimento do desporto no município e quais as principais dificuldades 

enfrentadas para a sua implementação? 

5. Essas políticas fazem parte do cumprimento do manifesto eleitoral ou têm como 

base o delineamento político do governo regional e central assim como as 

necessidades dos munícipes? 

6. Quais as principais preocupações futuras quanto às políticas de desporto no 

Município de Lousada? 

C. RECURSOS HUMANOS 

7. Considera que o número de trabalhadores afetos à área do desporto corresponde 

às reais necessidades do município? Porquê? 

8. O que pensa relativamente à formação e qualificação dos recursos humanos 

afetos diretamente à área do desporto? 

9.  Quais as principais preocupações futuras relativamente aos recursos humanos? 
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D. RECURSOS FINANCEIROS 

10. Considera o orçamento atribuído à área do desporto suficiente para cobrir os 

gastos com o trabalho desenvolvido na área do desporto? 

11. Pode referir quais as fontes de financiamento com que o município conta para 

incrementar o orçamento atribuído? 

12. Que investimentos são feitos no âmbito desportivo nas seguintes áreas 

(associativismo, desporto competição, desporto espetáculo, desporto 

formação/escolar) 

E. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

13. Considera que as instalações desportivas existentes suprimem as necessidades 

dos munícipes? 

14. Pode explicar, em linhas gerais, se na construção ou requalificação das 

instalações existiram preocupações com as questões de acessibilidade para 

pessoas com deficiência e preocupações com questões ambientais? 

F. OFERTA DESPORTIVA 

15. O que pensa em relação à oferta desportiva do município? Existe preocupação 

com alguns grupos da população? 

16. Qual a base de fundamentação para escolha das atividades? (inquéritos de 

satisfação, oferta e procura de serviços desportivos) 

17. Quais as sinergias existentes entre o município e outras entidades? 

18. Pode explicar quais os modelos de gestão que o município assume e se são os 

mais indicados? 

 

G. VALIDAÇÃO DA ENTREVISTA 

19. Considera que o conteúdo da entrevista está de acordo com os objetivos da 

mesma? 

20. Gostaria de acrescentar mais algum aspeto que considere relevante para 

reafirmar a sua opinião acerca das temáticas tratadas?



 

 


