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Resumo 
Vivemos atualmente numa sociedade marcada pela sua história e evolução, onde as 

mentalidades se modificaram, e modificam, e o valor atribuído aos acontecimentos também se 

foi transformando.  

O tema da deficiência tem ocupado cada vez mais espaço nas políticas públicas. Isso 

possivelmente ocorre devido à consciencialização e reconhecimento que a experiência da 

deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado e, sim, algo que faz parte da vida 

de uma grande quantidade de pessoas.   

O estudo nasceu da curiosidade em saber o panorama regional em relação às pessoas 

portadoras de deficiência e em que trâmites a atividade física e desportiva lhes é apresentada.  

Assim sendo, este estudo teve como principal objetivo a caracterização das entidades a 

nível regional que ofereçam atividades físicas e desportivas para este grupo específico de 

pessoas, através de um formulário onde se apurou inúmeras questões, como o número de 

praticantes por escalão e género, o nível de formação por parte dos intervenientes, quais as 

modalidades mais praticadas, acessibilidade das instalações desportivas, a quantidade de 

núcleos criados e que tipo de apoio beneficiam.  

O presente estudo centrou-se nas entidades que nos foram fornecidas pelos respetivos 

serviços de desporto de cada ilha, em como sendo entidades que desenvolvem atividades para 

pessoas com deficiência. O total de entidades foi de 32, localizando-se estas no grupo Oriental 

e Central do arquipélago dos Açores e as respostas foram obtidas através de um formulário 

por nós realizado com as questões chave para os objetivos do estudo. 

As principais conclusões foram que: a maioria das instalações têm sede própria, mas que 

quanto às instalações desportivas a grande parte funciona em instalações cedidas; Em relação 

à tipologia, os espaços designados “Pequenos Jogos” são os que se evidenciam mais, seguidos 

pelas “Piscinas” e espaços do tipo “Especiais”; 81% das instalações têm condições de 

acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida; Quanto aos praticantes, 59,7% são 

masculinos e os restantes 40,3% femininos; As modalidades mais praticadas são a Natação, 

Atletismo e o Futsal, sendo o escalão de Séniores o que apresenta mais praticantes; A AFDA é 

a vertente que apresenta mais praticantes, com 44 núcleos criados num total de 82; Dos 

intervenientes, só 25,6% possuí qualquer tipo de formação específica; A classe dos 

Enfermeiros foi a mais representativa no que toca a pessoal técnico de saúde oferecido pelas 

entidades; E 30 das 32 entidades têm contrato-programa com a DRD. 

 

Palavras-chaves: desporto adaptado, deficiência, Açores, exercício, atividade física. 
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Abstract 
 We live in a society marked by its history and evolution, where mentalities have changed 

and changed, and the value attributed to events has also been transformed. 

 The issue of disability has increasingly occupied public policy space. This possibly occurs 

due to the awareness and recognition that the experience of disability does not belong only to 

the universe of the unexpected and, rather, something that is part of the lives of a lot of 

people. 

 The study was born from the curiosity to know the regional panorama in relation to 

people with disabilities and in what procedures the physical and sports activity is presented to 

them. 

 Thus, this study had as main objective the characterization of the entities at regional 

level that offer physical and sport activities for this specific group of people, through a form 

where it was determined numerous questions, such as the number of practitioners by step and 

gender, the Level of training on the part of the actors, the most practiced modalities, 

accessibility of sports facilities, the number of nuclei created and what kind of support they 

benefit. 

The present study focused on the entities that were provided by the respective sport services 

of each island, as being entities that develop activities for people with disabilities. The total 

number of entities was 32, located in the Eastern and Central group of the Azores archipelago 

and the answers were obtained through a form we performed with the key questions for the 

study objectives. 

 The main conclusions were that: most of the installations have their own headquarters, 

but that for the sports facilities the large part works in assigned facilities; In relation to the 

typology, the spaces designated "Small Games" are those that are more evident, followed by 

"Pools" and "Special" type spaces; 81% of facilities have accessibility conditions for people with 

reduced mobility; As for the practitioners, 59.7% are male and the remaining 40.3% are 

female; The most practiced modalities are the Swimming, Athletics and the Futsal, being the 

rank of Seniors that presents more practitioners; The AFDA is the most practicing side, with 44 

cores created in a total of 82; Of the participants, only 25.6% have any type of specific training; 

The Nurses' class was the most representative in terms of technical health personnel offered 

by the entities; And 30 of the 32 entities have a program contract with DRD. 

 

Keywords: adapted sports, disability, Azores, exercise, physical activity
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1. Introdução 
 

A deficiência foi durante muito tempo considerada como um castigo divino e em muitas 

culturas as pessoas com deficiência foram segregadas como minorias em desvantagem (1). 

No entanto, o tema da deficiência tem ocupado cada vez mais espaço nas políticas 

públicas. Isso possivelmente ocorre devido à consciencialização e reconhecimento que a 

experiência da deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado e, sim, algo que faz 

parte da vida de uma grande quantidade de pessoas. A deficiência divide-se em vários campos 

designadamente física (sensorial, motora e orgânica), intelectual e multideficiência (2). 

Sabe-se que o desporto exerce determinadas funções por ser essa a sua própria 

natureza, entre elas encontramos a função de fortalecer as relações interpessoais. É um 

fenómeno que permite estabelecer relações interpessoais tão importantes para o indivíduo 

como para a própria sociedade. É reconhecido que a prática de atividade física desportiva é 

importante para qualquer pessoa no que respeita à prevenção, tratamento ou recuperação de 

problemas de saúde, entre outros. Para além disso, torna-se muito importante também na 

vertente socializadora, inclusiva e integradora (3). 

A oportunidade da prática desportiva para pessoas com deficiência é de extrema 

eficácia para a promoção da qualidade de vida das mesmas, assumindo-se como uma 

oportunidade de testar seus limites e suas potencialidades, prevenir enfermidades secundárias 

e promover a integração social do indivíduo (4). Para esta população enfatiza-se a prática de 

atividades que levem em conta a sua capacidade, necessidades e limitações, auxiliando os 

mesmos no desenvolvimento e aprimoramento de movimentos necessários para a realização 

de tarefas essenciais no seu cotidiano (5).  

Assim, através do desporto adaptado, estamos proporcionando condições para que 

essas populações se reconheçam como seres humanos e procurem o seu desenvolvimento de 

forma lúdica e prazerosa, sendo-lhe reconhecidos benefícios evidentes a vários níveis, 

nomeadamente físicos, psicológicos e sociais, como ganhos de independência e autoconfiança 

para a realização de atividades diárias, além de melhorias significativas da autoestima e do 

autoconceito dos seus praticantes (6). 

Sobre esta temática verificamos que o desporto adaptado tem despertado uma maior 

adesão por parte dos indivíduos com deficiência, que se tem vindo a desenvolver tanto 

qualitativa como quantitativamente, tendo atualmente um alcance muito para além da terapia 
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(reabilitadora e/ou lúdica), como é o caso do alto-rendimento /alta competição, como se pode 

comprovar com a existência dos Jogos Paralímpicos (JP).  

Os Açores são exemplo disso, com atletas a obterem as mais altas posições do pódio a 

nível internacional. 

 Para que isto seja possível, para que as pessoas com deficiência possam praticar 

desporto e/ou atividade física, não nos podemos esquecer de que tem de haver condições 

específicas, condições essas que competem primordialmente ao poder político (7). Tal já é 

referido na Carta Europeia do Desporto, em 1992, onde é defendido que os proprietários das 

instalações desportivas deverão tomar as precauções necessárias para permitir que as pessoas 

com incapacidades de diversos tipos tenham acesso às mesmas instalações (8). 

E como o desporto é para todos, tal como define o Programa Nacional de Desporto 

Para Todos (PNDpT) que tem o seu enquadramento conceptual na Constituição da República 

Portuguesa, bem como na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 

de Janeiro) e num conjunto alargado de orientações institucionais internacionais publicadas 

pela União Europeia e o pelo Conselho da Europa, pelas Nações Unidas, pela Organização 

Mundial de Saúde e Comité Olímpico Internacional (9), e também como verificamos uma 

escassez na informação sobre este tema, como se pode evidenciar no Jornal Oficial da União 

Europeia e o seu Parecer do Comité das Regiões — Desporto, deficiência e lazer, no seu ponto 

55 onde refere como conclusão que há falta de informação Regional e recomenda inquéritos 

sobre desporto para pessoas com deficiência, aconselhando a integração de perguntas mais 

específicas sobre este tema (10), que se pretendeu com este estudo verificar se as pessoas 

com deficiência na RAA têm ao seu dispor uma oferta adequada ao nível de infraestruturas, 

recursos materiais e humanos, bem como identificar os tipos de quadros competitivos da 

região. 

 Este estudo teve como principal objetivo a caracterização das entidades a nível 

regional que ofereçam atividades físicas e desportivas para este grupo específico de pessoas, 

através de um formulário onde se apurou inúmeras questões, como o número de praticantes 

por escalão e género, o nível de formação por parte dos intervenientes, quais as modalidades 

mais praticadas, acessibilidade das instalações desportivas, a quantidade de núcleos criados e 

que tipo de apoio beneficiam. 

 
 
 
 
 
 
 



Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 3 
 

2. Revisão da Literatura 

2.1 – O Desporto Adaptado 

 
A atividade física para as pessoas com deficiência tem vindo a ser alvo das mais 

variadas atenções por parte do Estado e da Sociedade contemporânea. O universo desportivo 

em que se entroncam as crianças, os jovens e os adultos com as várias deficiências, constitui 

um espaço privilegiado de afirmação das potencialidades de processos vitoriosos de aceitação 

e de inclusão/integração que esta população aspira (11). 

Neste cenário, faz sentido fazer uma análise histórica do desporto adaptado para 

percebermos a sua importância ao longo dos tempos, podendo afirmar-se que o grande marco 

para a origem do desporto adaptado surge com as Grandes Guerras Mundiais e suas 

consequências nos soldados. O desporto para deficientes surgiu no começo do século XX, com 

atividades desportivas para jovens com deficiências auditivas (1). Mais tarde, em 1920 

iniciaram-se atividades como a natação e atletismo para deficientes visuais. E só após a 2ª 

Guerra Mundial é que surgiram atividades para deficientes motores, nomeadamente para a 

reabilitação e a inserção social de soldados mutilados, sendo ainda uma área considerada 

relativamente recente. 

O resultado dessa calamidade social, que foi a 2ª Guerra Mundial, traduziu-se num 

número muito elevado de feridos, cujo tratamento e reabilitação se fez através do desporto. 

Mais concretamente, foi em 1944 que o desporto para pessoas com deficiência nasce através 

do médico neurologista Ludwig Guttmann, no Hospital de StokeMandeville, a pedido do 

governo britânico (12). 

Este médico criou no referido hospital o Centro Nacional de Lesionados 

Vertebromedulares, onde utilizava o desporto como instrumento no auxílio, na reabilitação e 

reeducação dos seu pacientes traumatizados, procurando ao mesmo tempo, amenizar os 

problemas de ordem psicológica e de reinserção social dos mesmos (13). 

Foi então neste hospital que se registaram os primeiros jogos nacionais em 1948, 

sendo que o desporto abandona a sua, até então, vertente reabilitativa, adotando uma 

vertente competitiva, de rendimento. O sucesso do método implantado por Ludwig Guttmann 

com os seus pacientes foi tão grande que, pouco a pouco, médicos do mundo inteiro passaram 

a usar o desporto como uma nova forma de reabilitar os seus pacientes. Já que as pessoas com 

deficiência de várias partes do mundo estavam a praticar desporto, nada melhor do que 

organizar uma nova competição, sendo então em 1952 realizados os Jogos Internacionais de 

Mandeville (14). 
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Fruto deste crescimento do desporto adaptado foi criada em 1964 a Organização 

Internacional de Desporto para Pessoas com Deficiência (ISOD). Os Jogos Paralímpicos 

evoluíram e hoje são um dos principais eventos desportivos a nível mundial. Nos últimos 30 

anos, o centro de interesse da atividade desportiva adaptada, passou da reabilitação para a 

competição de alto nível (1). 

Desde os anos 70 que existem várias organizações desportivas a nível internacional 

que têm manifestado interesse em desenvolver atividades para as pessoas com deficiência, 

como por exemplo, a: Internacional Committee of Sport for the Deaf - 1977 (CISS); a CP-ISRA: 

Cerebral Palsy - Internacional Sport and Recreation Association – 1978; a IBSA: Internacional 

Blind Sports Association – 1981; a ISOD: Internacional Sports Organisation for the Disabled – 

1964; a INAS-FID: Internacional Association Sport for Person With Intellectual Handicap – 

1986; a ISMWSF: International Stoke Mandeville Wheelchair Sports Federation; os Jogos 

Olímpicos/Paralímpicos – 1960; o CPI: Comité Paralímpico Internacional – 1989; o CPE: Comité 

Paralímpico Europeu – 1997. 

Mas, não foi só a nível internacional que se verificou esse interesse, também em 

Portugal se começou a sentir a necessidade de regulamentar o desporto para pessoas com 

deficiência. Com efeito, a partir dessa data surgem as primeiras Federações Internacionais e 

Nacionais, as Associações a nível Regional, os primeiros Clubes Locais para as pessoas com 

deficiência e, em 1960, os primeiros JP em Roma (15). A primeira participação portuguesa 

nestes jogos foi em Heidelberg, na Alemanha, em 1972. 

 

 

2.2 – Desporto Adaptado em Portugal 

 

Em Portugal, o primeiro passo no desporto adaptado teve a sua origem na guerra 

colonial, em hospitais de reabilitação, nomeadamente, no Centro de Reabilitação de Alcoitão, 

através da ocupação dos tempos livres com atividades desportivas (1). 

Mas, só após o 25 de Abril de 1974, é que as pessoas com deficiência se começaram a 

organizar em grupos associativos. Assim, encontra-se alusão à prática desportiva pela pessoa 

com deficiência consagrada na Constituição da República Portuguesa no ano 1976, esta 

consagra no artigo 79º, de forma impressiva, o direito de todo o cidadão à cultura física e ao 

desporto (1). Preconiza-se, desta forma, o princípio da universalidade no acesso à prática 

desportiva, incumbindo ao Estado em colaboração com as escolas, as associações e 



Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 5 
 

coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da 

cultura física e do desporto. 

Em 1977, a Direção-Geral dos Desportos (ex- DGD), atualmente o Instituto do Desporto 

de Portugal (IDP), criou um setor dedicado às pessoas com deficiência. Nesse ano, é criado o 

Secretariado Nacional de Reabilitação (SNR). Este órgão governamental tinha como objetivo a 

implementação de uma política nacional de reabilitação e integração social das pessoas com 

deficiência, em conformidade com a Constituição da República Portuguesa. Em 1979 é 

formada uma comissão de trabalho com vista à elaboração dos estatutos da Federação 

Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), que viria ser oficialmente 

fundada apenas 9 anos mais tarde, em 1988. Para além da organização de competições 

desportivas a nível nacional, a FPDD tem também a seu cargo a coordenação, preparação e 

participação de atletas paralímpicos em eventos internacionais (16). Ao nível das modalidades, 

a FPDD atualmente é responsável pela regulamentação e organização de 38. 

Nesta fase é instituído o desporto federado, observando-se grandes evoluções não 

apenas a nível organizativo, mas também legislativo, tecnológico, financeiro e no que respeita 

à sua divulgação pelos meios de comunicação social. Durante este período, a FPDD coordenou 

a representação nacional de atletas com deficiência em eventos nacionais e internacionais 

(17), liderando as primeiras participações conjuntas da área da Paralisia Cerebral e da 

Deficiência Visual nos Campeonatos do Mundo em 1990 e nos Jogos Paralímpicos de Barcelona 

92’. Ao mesmo tempo, a área intelectual inicia a sua participação nos Jogos Paralímpicos de 

Barcelona 92’, após a criação da Associação Nacional de Desporto para a Deficiência Mental 

(ANDDEM), em 1991 (18,19). 

Durante este percurso, a FPDD é admitida no Comité Olímpico de Portugal (COP) em 1993 e 

um ano mais tarde na Confederação de Desporto de Portugal (CDP). Fruto destas ligações e do 

estatuto alcançado pelo desporto paralímpico em Portugal após a criação da FPDD, os anos 

subsequentes foram marcados pela assinatura do primeiro Contrato-Programa de Alta 

Competição para atletas com deficiência e de um Protocolo de Apoio à Alta Competição 

relativo aos Planos de Preparação e Participação nos Jogos Paralímpicos de Atlanta 96’, apoios 

que se mantiveram nos ciclos paralímpicos seguintes.  

Esta época ficou assinalada, fundamentalmente, por mudanças sociais profundas e pe-

las crescentes políticas de inclusão que eliminaram crenças antigas sobre a incapacidade 

associada à pessoa com deficiência. Neste contexto, o desporto, através da divulgação de 

excelentes performances alcançadas por atletas com deficiência, desempenhou um papel 

charneira na transformação de mentalidades (20). 
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Em Portugal, esta evolução foi notória na alteração da terminologia utilizada por algu-

mas associações desportivas portuguesas patente no capítulo “Estruturas Organizativas”; no 

surgimento de novas medidas legislativas de apoio, tais como a atribuição de prémios e de 

bolsas aos atletas paralímpicos; e no trabalho de divulgação e projeção deste contexto 

desportivo, temáticas desenvolvidas nos próximos capítulos. 

Nesse âmbito, em Assembleia da República, em 2004, revoga-se a Lei de Bases da 

Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência nº9/89, de 2 de Maio e 

consagra-se as Bases Gerais do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e 

Participação da Pessoa com Deficiência nº 38/2004, de 18 de Agosto. Esta dedica um espaço 

para a prática desportiva para cidadãos com deficiência, tendo como objetivo a promoção e o 

garantir do exercício dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra.  

Segundo o artigo 38º da supramencionada, sob a epígrafe Cultura, Desporto e 

Recreação, constata-se a sustentação destes contribuírem para o bem – estar pessoal e para o 

desenvolvimento das capacidades de interação social, devendo-se assim, criar condições para 

a participação da pessoa com deficiência, nomeadamente a criação de estruturas adequadas 

(9). 

Além disso, estabelece que cabe ao Estado adotar medidas específicas necessárias 

para assegurar o acesso da pessoa com deficiência à fruição dos tempos livres, incluindo o 

acesso à prática do Desporto de Alta Competição (artigo 39º). Segundo o artigo nº31 (Direito à 

saúde) compete-lhe adotar medidas específicas necessárias para assegurar os cuidados de 

promoção e vigilância da saúde, o despiste e o diagnóstico, a estimulação precoce do 

tratamento e a habilitação e reabilitação médico-funcional da pessoa com deficiência, bem 

como o fornecimento, adaptação, manutenção ou renovação dos meios de compensação que 

forem adequados. 

 

2.3 – Desporto Adaptado nos Açores 

 

 

Relativamente ao Desporto Adaptado nos Açores, foi-nos muito difícil conseguir 

documentação válida que nos apontasse inícios desta atividade na região. Junto da entidade 

competente, a DRD, só nos foi possível averiguar, através de informação avulsa, resultante de 

apontamentos internos para registo de ocorrências de atividades, que possivelmente o 

surgimento de atividades desportivas direcionadas a pessoas com deficiência terá acontecido 

por volta de 1997, verificando-se a partir de 2001 um maior desenvolvimento. Segundo o 
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Diretor dos Serviços de Desporto da Ilha de S. Miguel, Rui Melo, o DA tem vindo a crescer nos 

Açores desde 2003 e o exemplo disso são os 850 atletas existentes, em sete ilhas dos Açores, 

num total de 25 clubes/instituições. Segundo o mesmo, este esforço engloba um apoio por 

parte da DRD, de um valor a rondar os 80 mil euros, o que tem valido a pena, pois todos os 

anos surgem campeões nacionais no desporto adaptado nas várias modalidades existente (21). 

Os campeões não são só nacionais, mas também internacionais, exemplo disso é a 

modalidade de Atletismo para atletas com síndrome de Down, onde a atleta picoense Maria 

João Silva é campeã do mundo e recordista mundial logo no 1.º Campeonato do Mundo, que 

decorreu no México em 2010 (22). A mesma atleta, em 2012, sagrou-se novamente campeã no 

2º Campeonato do Mundo da mesma modalidade, que decorreu precisamente na Ilha 

Terceira, nos Açores (23). Mais recentemente, no Campeonato da Europa de Pista Coberta da 

Federação Internacional de Desporto para Atletas Paralímpicos com Deficiência Intelectual que 

decorreu em São Petersburgo, na Rússia, em 2015, mais três atletas açorianos ajudaram a 

seleção portuguesa a garantir o primeiro lugar, tendo 11 das 25 medalhas conquistadas pela 

seleção portuguesa obtidas pelos atletas açorianos (24). 

Mais uma prova de que o Governo Regional dos Açores apoia o desenvolvimento e a 

evolução do DA, é a regulamentação do projeto “Desporto Adaptado” através da Portaria n.º 

154/2015 de 30 de Novembro de 2015.  

Este projeto visa promover a prática regular da atividade física desportiva e do 

desporto codificado, orientada por agentes devidamente qualificados, junto da população 

portadora de deficiência, na persecução dos princípios da universalidade e da igualdade no 

acesso de todos os cidadãos ao desporto, sem discriminação. 

  Os apoios previstos no regulamento agora publicado destinam-se às atividades que, 

por dificuldade de acesso, por inadequabilidade ou por opção da entidade beneficiária, não 

sejam enquadradas e dirigidas por associações ou federações desportivas do movimento 

associativo desportivo dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva. 

  Os clubes desportivos, os clubes desportivos escolares e outras entidades do 

associativismo, sem fins lucrativos, que desenvolvam este tipo de atividade física desportiva 

são os beneficiários dos apoios previstos neste novo regulamento. 

  O projeto “Desporto Adaptado” compreende as duas tipologias de núcleos de 

atividade e ou modalidade, abrangendo uma os núcleos de atividade física desportiva 

adaptada (AFDA) e os núcleos de prática desportiva adaptada (PDA). 

  Os núcleos de atividade física desportiva adaptada devem desenvolver atividades 

recreativas e de lazer de pouca codificação e não enquadradas em quadros competitivos, que 

estimulem o desejo e o gosto pela atividade física desportiva e a criação de hábitos de vida 
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saudável, podendo envolver diferentes tipos de atividade física desportiva e incluir praticantes 

de diferentes tipos e níveis de deficiência. 

  Por seu lado, os núcleos de prática desportiva adaptada podem desenvolver atividades 

caraterizadas pela prática regular de uma modalidade que, por dificuldade de acesso ou por 

inadequabilidade, não se integram na atividade desportiva regulamentada e dirigida por 

federações desportivas dotadas do estatuto de utilidade pública desportiva ou não cumprem 

os requisitos que determinam a possibilidade de acesso ao programa de apoio à atividade de 

treino e competição dos escalões de formação. 

  Devem ainda participar em atividade competitiva local, com regularidade 

preferencialmente mensal, tendo os seus praticantes de ser filiados/inscritos nas entidades 

responsáveis pela atividade competitiva ou respetiva associação nacional de deficiência e ou 

nas estruturas federativas, conforme as modalidades. 

  Podem candidatar-se as entidades beneficiárias que preencham cumulativamente 

vários requisitos, nomeadamente possuir técnico responsável licenciado na área das ciências 

do desporto ou similares ou detentor do título profissional de treinador de desporto, em 

presença permanente durante as atividades, e garantir um número mínimo de praticantes por 

cada núcleo de atividade e ou modalidade, entre outros tipificados no regulamento. 

  No novo regulamento determina-se igualmente, entre outros, aspetos relacionados 

com a instrução e apresentação das candidaturas, da sua aceitação, com a contratualização, 

posterior acompanhamento e controlo, e com os apoios.  

 

 

2.4 - Desporto Adaptado (DA) e Atividade Física Adaptada (AFA) 
 

A atividade física, compreendida e realizada sob a forma de movimentos contínuos, 

beneficiando o sistema orgânico, e de movimentos não contínuos ou intermitentes, visando 

melhorias específicas e localizadas, seja a intensidade que for realizada – pouco, moderada ou 

de grande exigência -, se respeitados os critérios de individualidade que são próprios de cada 

um de nós, contribuirá efetivamente na reabilitação de qualquer tipo de deficiência de que 

conhecemos (25). 

A AFA sublinha e congrega todas as formas de participação desportiva de um qualquer 

indivíduo, mesmo com fortes limitações da capacidade de movimento, e seja qual for o 

objetivo dessa atividade - educativo, recreativo, competitivo ou terapêutico (26). 
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A AFA aceita as diferenças individuais e proporciona o acesso a estilos de vida ativos e 

ao desporto. Nesta sobressaem ainda quatro campos de estudo: reabilitação, educação física, 

recreação e desporto. 

Por sua vez, o DA suporta as atividades desportivas que são designadas e 

especialmente praticadas por atletas com deficiência e incluem o desporto recreativo, 

competitivo e paralímpico (27). 

O desporto para deficientes encontra-se organizado por grupos de deficiência com 

características etiológicas semelhantes e não por modalidades desportivas, como acontece no 

desporto em geral. Assim sendo, a cada um dos grupos de deficiência corresponde uma 

Federação Internacional que é responsável pelo desenvolvimento da atividade desportiva 

nessa área de deficiência e pela regulamentação e organização das competições internacionais 

e nacionais, em colaboração com países membros ou organizações que os representem.  

Neste sentido, se há uns anos a prática regular de desporto da pessoa com deficiência 

era vista como algo prejudicial, atualmente, o DA tomou maiores proporções ao nível da 

recreação e da competição. 

De facto, as pessoas com deficiência adquirida enfrentam uma série de barreiras 

ou obstáculos a que não estavam habituados antes de adquirirem a deficiência. A 

indisponibilidade de técnicos para avaliar um candidato com deficiência permanente e as 

regras que proíbem atletas com determinadas deficiências de tentar sair de equipas 

também ilustram a “incapacidade” no desporto (28). 

Não obstante, a prática desportiva regular proporciona condições para uma boa 

performance no geral e os benefícios da atividade física são essencialmente importantes 

para pessoas com deficiência motoras, intelectuais e de desenvolvimento (29). 

O desporto para os deficientes é muito mais que uma terapia, é o meio através do 

qual os atletas com deficiência conseguem atingir altos níveis de aptidão física. O desporto 

é, também, uma força motivacional que ajuda os atletas a alcançar o seu máximo 

potencial e desenvolve o espírito competitivo, a autodisciplina e auto-respeito. É um meio 

para alcançar a qualidade de vida e aumentar as oportunidades, opções e experiências da 

pessoa com deficiência (30). 

Potencializa a inclusão e o bem-estar para as pessoas com deficiência através de 

duas formas: mudando o que a sociedade/comunidade pensa e sente sobre esta 

população, consequentemente reduzindo o estigma e a discriminação associado à 

deficiência. Em segundo lugar, ajuda a que as pessoas com deficiência possam reconhecer 

o seu potencial e intervir, para que exista mudanças na sociedade, que lhes permitam a 
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sua realização pessoal. O desporto pode ajudar a que as pessoas com deficiência que se 

isolam da comunidade e do meio envolvente se voltem a integrar plenamente na vida 

social (27). 

 

2.5 - A atividade física adaptada e os seus benefícios 
 

De facto, atualmente atribui-se extrema importância à prática de atividade física e 

desportiva precisamente por contribuir para o desenvolvimento social, físico e psicológico dos 

indivíduos. A realização de AF regular é um veículo extremamente importante de prevenção de 

múltiplas doenças e problemas, reduzindo o risco de, entre outras: acidentes vasculares 

cerebrais, diabetes, hipertensão, cancros. A Organização Mundial de Saúde salienta que, o 

controlo do peso é essencial para a prevenção dos riscos acima mencionados e a necessidade 

de uma atividade física diária, de pelo menos 60 minutos, para as pessoas em idade escolar 

(31). 

Cada vez mais se observa a prática de atividades desportivas por pessoas com 

deficiência procurando uma melhoria da qualidade de vida, o que fez que nos últimos anos 

houvesse uma grande quantidade de pessoas com deficiência a realizar exercício, visando 

estimular as suas potencialidades e possibilidades, em prol de seu bem-estar físico e 

psicológico (6). 

Independentemente do nível de prática desportiva, os efeitos da prática de desporto 

na pessoa com deficiência são de três ordens: Fisiológicos, Psicológicos e Sociais (32). Para 

além destes três, ainda é relevante o benefício terapêutico e o recreativo dado que, a grande 

vantagem do desporto sobre o exercício curativo reside na sua vertente recreativa (29). 

O desporto para pessoas com algum tipo de deficiência, iniciou-se como uma tentativa 

de colaborar no processo terapêutico delas e logo ganhou muitos adeptos (33). 

Como exemplo disso, o deficiente físico procura no desporto adaptado principalmente a 

reabilitação (recomendação médica) e a oportunidade de entendimento social com pares sob 

as mesmas condições (34). Outros autores (35,36) também concordam, afirmando que a 

atividade física regular tem um peso ainda maior na qualidade de vida, com evidentes aspetos 

positivos de cariz social, física e intelectual. 

Dessa forma o desporto adaptado é uma ferramenta importante na reabilitação de indivíduos 

com deficiência, pelos benefícios motores, psicológicos e sociais, além de terem como 

objetivos o lazer e a competição, que são considerados aceleradores do processo de 

reabilitação (6). 
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As atividades físicas e desportivas regulares podem reduzir os sintomas de ansiedade e 

depressão, promover a socialização e aumentar os níveis de bem-estar geral das pessoas com 

deficiência (37). 

 

 Segundo estudos realizados por alguns autores (38,39)  a melhoria da autoconfiança 

para a realização das atividades diárias, valorização pessoal, autoestima, melhora da condição 

física, aprimoramento das capacidades físicas gerais e prevenção de deficiências secundárias e 

reabilitação motora são evidentes. De acordo com os autores as mudanças de comportamento 

evidenciadas demonstram a importância do desporto adaptado na vida desses indivíduos, que 

passaram a relacionar-se de maneira diferente com a sociedade onde estão inseridos, também 

demonstram mais facilidade para enfrentar as dificuldades ou barreiras encontradas no seu 

cotidiano. E consideram que a integração que o desporto adaptado proporcionou, foi 

importante para os próprios atletas e também para as pessoas com as quais eles se relacionam 

diariamente. 

Estes estudos mostram que o desporto pode trazer para a pessoa com deficiência 

física, uma melhor integração social e adaptação da sua condição física. 

 Também Almeida (40), num estudo realizado com 65 indivíduos amputados, cujo 

objetivo era saber o que os levou à prática desportiva, concluíram que pessoas com deficiência 

procuram o desporto devido às suas preocupações com: a saúde; a vida social e a satisfação 

pessoal; referindo também que as causas mais importantes para não praticarem atividade 

física são: os valores reduzidos atribuídos por outras pessoas; o medo da lesão; e os defeitos 

estruturais dos locais de treino. 

 A realização de atividades físicas e desportivas é importante na vida de um 

Tetraplégico e Paraplégico, porque lhe permite disciplinar e impor uma nova ordem nos 

hábitos, tornando-o mais capaz de ultrapassar dificuldades e obstáculos com que se depara 

(41). 

À medida que os anos foram avançando, podemo-nos aperceber que, o que os levou à 

prática desportiva, ou a ordem desses aspetos foram-se alterando, talvez pelas alterações dos 

valores e da mentalidade das sociedades.  

Portanto, podemos concluir que a realização de atividade física desportiva regular 

poderá proporcionar vantagens às pessoas com deficiência, a vários níveis, desde o 

desenvolvimento físico ao desenvolvimento cognitivo, passando pela ajuda a nível da 

integração social (42). 
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Contudo, apesar desses avanços e benefícios, percebe-se que ainda existem muitos 

espaços a serem conquistados. Entre estes, destaca-se a formação profissional para atuação 

com pessoas com deficiência, que ainda carece de incremento na qualidade; melhorias e 

concretizações em prol da Inclusão, e também em termos de oportunidades de prática 

desportiva, onde se percebe que indivíduos com deficiência ainda encontram muitas 

dificuldades e se deparam com falta de apoio, acessibilidade e preconceito para começar e se 

manter a realizar uma modalidade desportiva adaptada (6). 

 

2.6 – Enquadramento Legal a favor da pessoa com deficiência 
 

Para uma melhor compreensão do enquadramento legal desportivo para as pessoas 

com deficiência, será realizada em primeiro lugar uma abordagem à legislação internacional e 

posteriormente uma revisão à legislação existente e aplicada em Portugal. 

 

É a partir do século XX que se começa a falar de direitos e a tratar a pessoa com 

deficiência com igualdade relativamente aos outros cidadãos, originando, assim, um conjunto 

de normas e políticas que promovessem a integração e inclusão das pessoas com deficiência 

na sociedade. 

Inicialmente surge a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de Dezembro 

de 1948 (logo após a II Guerra Mundial), que veio reconhecer a dignidade de todo o Ser 

Humano e dos seus direitos, ou seja, a pessoa com deficiência passa a gozar dos mesmos 

direitos e igualdade que as demais pessoas. 

Mais tarde, surge a Declaração dos Direitos dos Deficientes (9 de Dezembro de 1975), 

onde são reconhecidos todos os direitos às pessoas com deficiência e onde se exacerba a ideia 

de igualdade de direitos fundamentais para com os outros cidadãos. 

 Em 21 de Novembro de 1978, é proclamada na Conferência Geral da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Carta Internacional de Educação Física 

e do Desporto da UNESCO. Segundo esta Carta, comprova-se a importância da prática da 

Educação Física e do desporto como sendo um direito fundamental de todos, não existindo 

qualquer distinção na sua condição, como forma de melhorar a aptidão física, intelectual e 

moral, a condição física, a personalidade. Surge, também, com esta Carta uma preocupação 

com os equipamentos e materiais apropriados à prática da Educação Física e do Desporto (20). 

 O ano de 1981 foi considerado um ano de um marco muito importante: o Ano 

Internacional das Pessoas Deficientes, sobretudo, com a criação do Programa Mundial de Acão 
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relativo às Pessoas Deficientes, que visa uma estratégia global para alcançar a prevenção e 

reabilitação da deficiência e igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência na 

melhoria das condições de vida resultantes do desenvolvimento social e económico. 

 A 4 de Dezembro de 1986, foi adotada pelo Comité dos Ministros a Recomendação nº 

R (86) 18 do Comité dos Ministros dos Estados Membros relativa à Carta Europeia do Desporto 

para Todos: as Pessoas Deficientes. A referida recomendação diz respeito a um compromisso 

assumido por todos os Estados-Membros na adoção de medidas que permitam a prática 

desportiva por pessoas com deficiência. 

 No âmbito concreto da prática desportiva – âmbito que aqui interessa enfatizar - a 24 

de Setembro de 1992 foi criada uma nova Carta Europeia do Desporto onde é sustentado o 

princípio da não discriminação ao acesso à prática desportiva, a preocupação com a população 

deficiente na prática desportiva, na medida em que é recomendada a tomada de medidas que 

assegurem que todos os cidadãos tenham oportunidade de participarem nas atividades 

desportivas. 

 Também a acessibilidade é importante quando se trata de pessoas com deficiência 

motora ou intelectual pelo que, nesta Carta é defendido que os proprietários das instalações 

desportivas deverão tomar as precauções necessárias para permitir que as pessoas com 

incapacidades de diversos tipos tenham acesso às mesmas instalações. 

 O Tratado de Amesterdão, aprovado em 2 de Outubro de 1997 vem alterar o Tratado 

que institui a Comunidade Europeia. Neste contexto, o Conselho, pode tomar as medidas 

necessárias para combater a discriminação em razão de sexo, raça ou origem étnica, religião 

ou crença, deficiência, idade ou orientação sexual. Neste Tratado também é saliente que as 

Instituições da Comunidade deverão ter em conta as necessidades das pessoas com 

deficiência. 

 Não menos importante, no que respeita às práticas amadoras e desporto para todos, a 

Declaração de Nice constata que:  

“3. O desporto é uma atividade humana que assenta em valores sociais, 

educativos e culturais essenciais. Constitui um fator de inserção, de participação 

na vida social, de tolerância, de aceitação das diferenças e de respeito pelas 

regras.  

4. A atividade desportiva deve ser acessível a todas as pessoas, no respeito das 

aspirações e capacidades de cada um e na diversidade das práticas competitivas 

ou de lazer, organizadas ou individuais.  

5. A prática das atividades físicas e desportivas representa, para as pessoas com 

deficiências físicas ou mentais, um meio privilegiado de realização individual, de 
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reeducação, de integração social e de solidariedade, devendo, por isso, ser 

incentivada. A este respeito, o Conselho Europeu congratula-se com o contribuo 

precioso e exemplar dos jogos Paralímpicos de Sidney.”  

(Declaração de Nice, datada de 7,8 e 9 de Dezembro de 2000) 

 

 Por último surge em 2007 o Livro Branco sobre o desporto. Este tem por objetivo 

definir uma orientação estratégica para o papel do desporto na UE, e de acordo com o mesmo, 

deve-se utilizar o potencial do desporto para favorecer a inclusão social, a integração e a 

igualdade de oportunidades. 

 Relativamente à legislação portuguesa no que se refere ao acesso e direito da pessoa 

com deficiência ao desporto, podemos começar por dizer que: em Portugal, em Maio de 1989, 

é proclamada a Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com 

Deficiência (Lei nº9/89), a qual concebe a reabilitação como sendo “um processo global e 

contínuo destinado a corrigir a deficiência e a conservar, desenvolver ou restabelecer as 

aptidões e capacidades da pessoa para o exercício de uma atividade considerada normal. 

Engloba um conjunto variado de ações de prevenção, de reabilitação médico-funcional, de 

educação especial, de reabilitação psicossocial, de apoio sociofamiliar, de acessibilidade, de 

ajudas técnicas, de cultura, de desporto e de recreação, entre outras, que se destinam ao 

deficiente e que visam favorecer a sua autonomia pessoal” (11). 

Na Constituição da República Portuguesa, para além de estar consagrado o Princípio 

da Igualdade, independentemente de todas as diferenças que cada população ou minoria 

possa apresentar, está também consagrado, relativamente à atividade física e ao desporto, o 

direito à prática desportiva por parte de todos, salientando o papel do Estado, em colaboração 

com Escolas, Associações e Coletividades Desportivas, quanto à promoção, estimulação, 

orientação e apoio da prática e difusão da cultura física e do desporto, bem como a prevenção 

da violência no mesmo. 

O artigo 71º da Constituição da República Portuguesa contempla especificamente as 

pessoas com deficiência e a legitimidade da representação destas pessoas, a quem devem ser 

reconhecidos uma dignidade e igualdade perante a lei. 

Passando às Leis, Decretos-Lei, Portarias e Despachos, surge em primeiro as Bases 

Gerias do Regime Jurídico da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa 

com Deficiência - Lei nº 38/2004, de 18 de Agosto. Os objetivos da referida Lei prendem-se 

com a realização de uma política global, integrada e transversal de prevenção, habilitação e 

participação da pessoa com deficiência, através da promoção de diversas oportunidades. Esta 

Lei reconhece à população com deficiência o direito de oportunidade à prática desportiva 



Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 15 
 

como forma de autonomia pessoal e de inclusão social, contribuindo para o bem-estar pessoal 

e desenvolvimento das capacidades de interação social. Além disso, também prevalece uma 

preocupação com a acessibilidade e mobilidade, visando a eliminação de barreiras físicas que 

dificultam qualquer autonomia e participação plena na vida social (16). 

Também a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto surge como lei de extrema 

importância. Caracterizada como bastante completa, promulga um conjunto de direitos 

desportivos para cada cidadão, independentemente da sua condição ou característica. 

Verifica-se o direito ao desporto, no acesso e generalização da prática desportiva, bem como 

na igualdade de oportunidades a todas as pessoas independentemente das diferenças que 

possam apresentar umas das outras, não sendo possível a sua discriminação. 

Por sua vez, a Lei das Associações de Pessoas Portadoras de Deficiência (Lei nº 127/99, 

de 20 de Agosto, alterada pela Lei nº 37/2004, de 13 de Agosto), “define os direitos de 

participação e de intervenção das associações de pessoas portadoras de deficiência, (…), junto 

da administração central, regional e local, tendo por finalidade a eliminação de todas as 

formas de discriminação e a promoção da igualdade entre pessoas portadoras de deficiência e 

os restantes cidadãos” (Artigo 1º). 

A Lei nº 46/2006, de 28 de Agosto, “tem por objetivo prevenir e proibir a 

discriminação, direta ou indireta, em razão da deficiência, sob todas as suas formas, e 

sancionar a prática de atos que se traduzam na violação de quaisquer direitos fundamentais, 

ou na recusa ou condicionamento do exercício de quaisquer direitos económicos, sociais, 

culturais ou outros, por quaisquer pessoas, em razão de uma qualquer deficiência” (Artigo 1º). 

Posteriormente, o Decreto-Lei nº34/2007, de 15 de Fevereiro, que “regulamenta a Lei 

nº46/2006, de 28 de Agosto, tem por objetivo prevenir e proibir as discriminações em razão da 

deficiência e de risco agravado de saúde” (Artigo 1º). 

No sentido da Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Portugal assinou, 

em Nova Iorque, a Convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, a primeira do século XXI na área dos Direitos Humanos (11-12-2006). 

Composta por 40 artigos, a Convenção visa proibir a discriminação sobre as pessoas com 

deficiência em todas as áreas da vida e obrigará os governos a adotar medidas específicas, 

tendo como objetivo principal a promoção, proteção e garantia de gozo pleno e igual de todos 

os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte das pessoas com deficiência. 

Igualdade e não discriminação são as palavras-chave desta Convenção no sentido em que 

reconhece que todas as pessoas têm os mesmos direitos, sem distinção. 

Sobre os veículos para pessoas com deficiência existe também alguma legislação que 

trás bastantes benefícios aos seus utilitários. A tabela abaixo resume essas leis. 
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Tabela 1 - Legislação sobre viaturas para pessoas com deficiência 

Aquisição de viatura 

Legislação: 

 Lei n.º 22-A/2007 de 

29 de Junho 

 Lei nº 3-B/2010 de 

28 de Abril 

O que é?  
Quem tem direito? 
 Podem beneficiar da isenção do Imposto 
Sobre Veículos (ISV):  
• As pessoas com deficiência motora, 
maiores de 18 anos, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60%;  
• As pessoas com multideficiência 
profunda; com grau de incapacidade igual 
ou superior a 90%;  
• As pessoas com deficiência que se 
movam apoiadas em cadeira de rodas com 
um grau de incapacidade igual ou superior 
a 60%;  
• As pessoas com deficiência visual, com 
grau de incapacidade de 95%.  
• As pessoas com deficiência das Forças 
Armadas. A isenção só é válida para os 
veículos novos, que possuam um nível de 
emissão de CO2 até 160 g/km, não 
podendo a isenção ultrapassar o montante 
de € 7800, suportando o beneficiário, se for 
caso disso, a parte restante do ISV (antigo 
IA) que for devida. O limite de CO2 não é 
aplicável aos veículos especialmente 
adaptados ao transporte de pessoas com 
deficiência que se movam apoiados 
exclusivamente em cadeiras de rodas. Nas 
situações em que, por imposição da 
Declaração de incapacidade, o veículo a 
adquirir deva possuir mudanças 
automáticas, as emissões de CO2 são 
aumentadas para 180 g/km. 

Isenção do Imposto 

único de circulação 

(IUC) 

Lei n.º 22-A/2007 de 29 

de Junho 

Estão isentos de imposto as pessoas com 
deficiência cujo grau de incapacidade seja 
igual ou superior a 60 % em relação a 
veículos das categorias A, B e E . 

Estacionamento 

Decreto-lei n.º 

307/2003 de 10 de 

Dezembro;  

Decreto-Lei n.º 17/2011 

de 27 de Janeiro 

Estão isentos de imposto as pessoas com 
deficiência cujo grau de incapacidade seja 
igual ou superior a 60 % em relação a 
veículos das categorias A, B e E . 

Fonte: Instituto Nacional para a Reabilitação 
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2.7 – Instalações Desportivas 
 

 As mudanças a nível das práticas desportivas têm de ser acompanhadas por uma 

crescente preocupação, por parte das autarquias, em relação às instalações desportivas, tendo 

em conta o seu planeamento, construção e gestão, uma vez que “os espaços para a prática do 

desporto são uma questão nuclear na intervenção das autarquias em matéria de 

desenvolvimento desportivo local” (43). 

 

 2.7.1 - Classificação das Instalações Desportivas 

 

Pelo Decreto-Lei nº 141/2009, de 16 de junho, consideram-se instalações desportivas 

os espaços de acesso público organizados para a prática de atividades desportivas, constituídas 

por espaços naturais adaptados ou por espaços artificiais ou edificados, incluindo as áreas de 

serviços anexos e complementares. As instalações desportivas podem ser agrupadas nos 

seguintes tipos: 

I) Instalações desportivas de base; 

II) Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; 

III) Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo. 

 

As instalações desportivas de base podem subdividir-se em: 

 

I-A) Instalações recreativas; 

1 — São instalações recreativas as que se destinam a atividades desportivas com carácter 

informal ou sem sujeição a regras imperativas e permanentes, no âmbito das práticas 

recreativas, de manutenção e de lazer ativo. 

2 — Consideram -se instalações recreativas, designadamente, as seguintes: 

a) Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação aos jogos 

desportivos, aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos; 

b) Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas 

ou exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de recreio; 

c) Salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres, para atividades de 

manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não codificados; 
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d) As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos 

recreativos, de lazer e de manutenção. 

 

I-B) Instalações formativas. 

1 — São instalações formativas as instalações concebidas e destinadas para a educação 

desportiva de base e atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas 

especializadas, para aperfeiçoamento e treino desportivo, cujas características funcionais, 

construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos decorrentes das regras desportivas 

que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam. 

2 — Consideram -se instalações formativas, designadamente, as seguintes: 

a) Grandes campos de jogos, destinados ao futebol, râguebi e hóquei em campo; 

b) Pistas de atletismo, em anel fechado, ao ar livre e com traçado regulamentar; 

c) Pavilhões desportivos e salas de desporto polivalentes; 

d) Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de 

patinagem, ao ar livre ou com simples cobertura; 

e) Piscinas, ao ar livre ou cobertas, de aprendizagem, desportivas e polivalentes. 

 

II - Instalações desportivas especializadas 

1 — São instalações desportivas especializadas as instalações permanentes concebidas e 

organizadas para a prática de atividades desportivas monodisciplinares, em resultado da sua 

específica adaptação para a correspondente modalidade ou pela existência de condições 

naturais do local, e vocacionadas para a formação e o treino da respetiva disciplina. 

2 — Constituem -se como instalações desportivas especializadas, designadamente, as 

seguintes: 

a) Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade específica; 

b) Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; 

c) Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades subaquáticas; 

d) Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar; 

e) Instalações de tiro com armas de fogo; 

f) Instalações de tiro com arco; 

g) Pistas e infra -estruturas para os desportos motorizados em terra; 

h) Instalações para a prática de desportos equestres; 

i) Pistas de remo e de canoagem e infra -estruturas de terra para apoio a desportos náuticos; 

j) Campos de golfe; 
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l) Outras instalações desportivas cuja natureza e características se conformem com o disposto 

no n.º 1. 

3 — Para efeitos do disposto no presente decreto -lei, consideram -se ainda instalações 

desportivas especializadas as integradas em infra -estruturas destinadas à preparação de 

desportistas, designadamente em centros de alto rendimento e centros de estágio 

desportivos. 

 

III - Instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo 

1 — São instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo as instalações 

permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições 

desportivas, e onde se conjugam os seguintes fatores: 

a) Expressiva capacidade para receber público e a existência de condições para albergar os 

meios de comunicação social; 

b) Utilização prevalente em competições e eventos com altos níveis de prestação; 

c) A incorporação de significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos destinados a 

apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos. 

2 — Consideram -se instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo, 

designadamente, as seguintes: 

a) Estádios; 

b) Pavilhões multiusos desportivos; 

c) Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas; 

d) Hipódromos; 

e) Velódromos; 

f) Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos; 

g) Estádios náuticos; 

h) Outros recintos que se configurem nos termos dos n.os 1 e 3 do presente artigo. 

3 — Os requisitos específicos que determinam a classificação das instalações previstas neste 

artigo são definidos na regulamentação a que se refere o artigo 14.º do presente decreto -lei. 

 

2.7.2 - Acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Condicionada 

 

“Quando em algum momento da nossa vida experimentamos a diferença e 

vivenciamos a distância que nos separa do homem idealizado, jovem, saudável, de estatura 

média e com capacidades de utilização dos espaços e dos equipamentos, é aí, nesse momento, 

que as adversidades e as barreiras do meio em que vivemos se sentem mais fundo…” (44) 
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Todos os cidadãos têm mobilidade condicionada, pelo menos em parte da vida, 

quando são: crianças, idosos, pais de filhos pequenos…logo podemos dizer que a “mobilidade 

condicionada é a condição de todas as pessoas que têm dificuldades na interação com meio 

ambiente - o meio edificado, os produtos, equipamentos e serviços - dadas as exigências que 

esse meio lhes coloca o nível da mobilidade, da orientação, da comunicação ou do acesso à 

informação” (45). 

Promover a acessibilidade dos edifícios e dos espaços públicos com ganhos de 

funcionalidade, é garantia de melhor qualidade de vida para todos os cidadãos. Garantindo 

autonomia, derrubam-se preconceitos e favorecem-se práticas inclusivas para todos mas 

principalmente para as pessoas com deficiência, incapacidades e dificuldades na mobilidade 

(44). 

A acessibilidade é um interesse político desde 1981, 1º Ano Internacional de Pessoas 

Incapacitadas. Em 1982 foram estabelecidas recomendações de construção para facilitar a 

acessibilidade. Embora a eliminação das barreiras tivesse sido um objetivo desde 1982, só em 

1997 foram aprovadas um conjunto de regras para a melhoria das acessibilidades das 

instalações e dos edifícios (46). 

Segundo dados do Censos de 2001, do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 640 

mil portugueses, ou seja, 6,4% da população, são portadores de, no mínimo, uma deficiência. 

Ora se para uma pessoa sem constrangimentos de mobilidade, o único revés a enfrentar são 

longas filas ou a lentidão do sistema, para outras, quatro ou cinco degraus podem deitar por 

terra qualquer expectativa. Ainda há um longo caminho a percorrer, e obstáculos a 

ultrapassar, até que as soluções arquitetónicas e urbanísticas permitam o livre acesso a todos 

(47). No entanto, tem-se verificado uma intensão e uma melhoria, pelo menos no que diz 

respeito à Legislação. Em 1997, as acessibilidades foram objeto de regulação normativa 

(Decreto-Lei n.º 123/97) para eliminar as barreiras urbanísticas e arquitetónicas nos edifícios 

públicos, equipamentos coletivos e via pública. Aos já construídos, ou em construção, deu-se 7 

anos de adaptação. Em 2006, um novo diploma (Decreto-Lei n.º 163/2006) acrescenta 

regulamentos sobre os edifícios habitacionais e permite que o prazo de adaptação dos 

edifícios públicos se prorrogue por mais 10 anos. Reconhece-se, no preâmbulo deste decreto-

lei, a ineficácia da aplicação da lei de 1997 (44). 

De acordo com um artigo publicado no jornal Público de 18 de abril de 2013, os 

centros cívicos de um terço das cidades portuguesas já são plenamente acessíveis e, de 2008 

até aquela data, metade dos municípios (154) já teriam começado a trabalhar em prol das 

acessibilidades para todos, afirmando até que Portugal é em exemplo europeu nas 

acessibilidades (48). 
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O Plano Nacional de Promoção da Acessibilidade (PNPA), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros nº9/2007, de 17 de Janeiro, procede à sistematização de um conjunto 

de medidas para proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada ou dificuldades 

sensoriais, a autonomia, a igualdade de oportunidades e a participação social a que têm direito 

como cidadãos. 

A Constituição da República Portuguesa atribui ao Estado a obrigação de promover o 

bem estar e qualidade de vida do povo e a igualdade real e jurídico-formal entre todos os 

portugueses [alínea d) do artigo 9.º e artigo 13.º], bem como a realização de «uma política 

nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de 

deficiência e de apoio às suas famílias, a desenvolver uma pedagogia que sensibilize a 

sociedade quanto aos deveres de respeito e solidariedade para com eles e a assumir o encargo 

da efetiva realização dos seus direitos, sem prejuízo dos direitos e deveres dos pais e tutores» 

(n.º 2 do artigo 71.º) (49). 

Por seu turno, a Lei de Bases da Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação das 

Pessoas com Deficiência (Lei nº38/2004, de 18 de Agosto), na alínea d) do seu artigo 3.º, 

estabelece que incumbe ao Estado «a promoção de uma sociedade para todos através da 

eliminação de barreiras e da adoção de medidas que visem a plena participação da pessoa com 

deficiência».  

Neste sentido, o PNPA procede à ordenação e sistematização de um conjunto de 

medidas que o XVII Governo Constitucional pretendeu levar a cabo, visando a construção de 

uma rede global, coerente e homogénea em matéria de acessibilidades, suscetível de 

proporcionar às pessoas com mobilidade condicionada, ou dificuldades sensoriais, condições 

iguais às dos restantes cidadãos (49). 

 

“A legislação, em acessibilidade, traça parâmetros mínimos que asseguram o nível de acesso 

considerado mais pertinente de ser atingido primeiro. Planeia metas, que ao serem atingidas 

serão necessariamente substituídas, no futuro, por outras mais exigentes, garantindo assim 

uma progressão coerente e concertada”. (45) 

 

Como já referimos anteriormente, o Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio foi 

revogado pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto. As razões que justificam esta 

revogação e a criação de um novo diploma em sua substituição prendem-se, em primeiro 

lugar, com a constatação da insuficiência das soluções propostas por esse diploma. A sua fraca 

eficácia sancionatória, que impunha, em larga medida, apenas coimas de baixo valor, fez que 

persistissem na sociedade portuguesa as desigualdades impostas pela existência de barreiras 

http://www.inr.pt/uploads/docs/acessibilidade/PNPA.rtf
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urbanísticas e arquitetónicas. Neste sentido, o decreto-lei n.º 163/2006 visa, numa solução de 

continuidade com o anterior diploma, corrigir as imperfeições nele constatadas, melhorando 

os mecanismos fiscalizadores, dotando-o de uma maior eficácia sancionatória, aumentando os 

níveis de comunicação e de responsabilização dos diversos agentes envolvidos nestes 

procedimentos, bem como introduzir novas soluções, consentâneas com a evolução técnica, 

social e legislativa entretanto verificada (44). Neste mesmo documento pode-se ler no seu 6º 

artigo que as autoridades administrativas competentes para o licenciamento de 

estabelecimentos devem recusar a emissão da licença ou autorização de funcionamento 

quando esses estabelecimentos não cumpram as normas técnicas constantes do anexo que o 

integra. 

 

2.7.3 - Algumas especificações em recintos e instalações desportivas de acordo com 

o decreto-lei n.º 163/2006 

 

Percurso Acessível 

 Os edifícios e estabelecimentos devem ser dotados de pelo menos um percurso 
(acessível), que proporcione o acesso seguro e confortável das pessoas com 
mobilidade condicionada entre a via publica, o local de entrada/saída principal e todos 
os espaços interiores e exteriores que os constituem (ponto 2.1.1. da secção 2.1 do 
Capítulo 2); 

 A zona livre para o acesso e a permanência de uma pessoa em cadeira de rodas deve 
ter um lado totalmente desobstruído contiguo ou sobreposto a um percurso acessível 
(ponto 4.1.2 da secção 4.1 do Capítulo 4); 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 - Percurso Acessível 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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Pisos e revestimentos 

 
 Os pisos e seus revestimentos devem ter uma superfície: 

 Estável: não se deslocar quando sujeita as ações mecânicas decorrentes do 
uso normal (alínea 1 do ponto 4.7.1. da secção 4.7 do Capítulo 4); 

 Durável: não ser desgastável pela ação da chuva ou de lavagens frequentes 
(alínea 2 do ponto 4.7.1. da secção 4.7 doCapítulo 4); 

 Firme: não ser deformável quando sujeita as ações mecânicas decorrentes do 
uso normal (alínea 3 do ponto 4.7.1. da secção 4.7 do Capítulo 4); 

 Continua: não possuir juntas com profundidade superior a 5 mm (alínea 4 do 
ponto 4.7.1. da secção 4.7 do Capítulo 4); 

 Os revestimentos do piso devem ter superfícies com refletâncias correspondentes a 
cores nem demasiado claras nem demasiado escuras e com acabamento não polido 
(ponto 4.7.2. da secção 4.7 do Capítulo 4); 

 Se forem utilizados tapetes, passadeiras ou alcatifas no revestimento do piso, devem 
ser fixos, possuir um avesso firme, as bordas devem estar fixas ao piso e possuir uma 
calha ou outro tipo de fixação em todo o seu comprimento; deve ser assegurado que 
não existe a possibilidade de enrugamento da superfície (ponto 4.7.3. da secção 4.7); 

 Os revestimentos de piso de espaços não encerrados ou de espaços em que exista o 
uso de água (exemplo: instalações sanitárias, cozinhas, lavandaria) devem: 

 Garantir boa aderência mesmo na presença de humidade ou agua; 

 Ter boas qualidades de drenagem superficial e de secagem; 

 Ter uma inclinação compreendida entre 0,5% e 2% no sentido do escoamento 
da água; 

 As mudanças de nível abruptas devem ser evitadas (exemplos: ressaltos de soleira, 
batentes de porta, desníveis no piso, alteração do material de revestimento, degraus, 
tampas de caixas de inspeção e visita) (ponto 4.8.1. da secção 4.8); 

 
Portas 
 

 Os vãos de porta devem ter altura útil de passagem de, pelo menos, 2 m (ponto 
4.9.2da seção 4.9 do Capítulo 4); 

 Podem existir portas giratórias, molinetes ou torniquetes se existir uma porta ou 
passagem acessível, alternativa, contigua e em uso (ponto 4.9.4 da secção 4.9 do 
Capítulo 4); 

 Se nas portas existirem ressaltos de piso, calhas elevadas, batentes ou soleiras, não 
devem ter uma altura superior a 2 cm, medida relativamente ao piso adjacente (ponto 
4.9.8 da secção 4.9 do Capítulo 4); 
 

 
 
 
 
 

Fig. 2 – Altura vão da porta 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Os puxadores, as fechaduras, os trincos e outros dispositivos de operação das portas 
devem oferecer uma resistência mínima e ter uma forma fácil de agarrar com uma 

mão e que não requeira uma preensão firme ou rodar o pulso; os puxadores em forma 
de maçaneta não devem ser utilizados (ponto 4.9.9 da secção 4.9 do Capítulo 4); 

 Se as portas forem de correr, o sistema de operação deve estar exposto e ser utilizável 
de ambos os lados, mesmo quando estão totalmente abertas (ponto 4.9.12 da secção 
4.9 do Capítulo 4); 
 

 
 
 
 
 
 

 As portas e as paredes com grandes superfícies envidraçadas devem ter marcas de 
segurança que as tornem visíveis, situadas a uma altura do piso compreendida entre 
1,20m e 1,50 m (ponto 4.9.14 da secção 4.9 do Capítulo 4); 

 

 Os dispositivos de operação das portas devem estar a uma altura do piso 
compreendida entre 0,8 m e 1,1 m e estar a uma distância do bordo exterior da porta 
não inferior a 0,05 m; 
 

 Portas de movimento automático: 

 As portas podem ter dispositivo de fecho automático, desde que estes 
permitam controlar a velocidade do fecho; 

 Podem ser utilizadas portas de movimento automático, ativadas por detetores 
de movimento ou por dispositivos de operação; 

 As portas de movimento automático devem ter corrimãos de proteção, possuir 
sensores horizontais ou verticais e estar programadas para permanecer 
totalmente abertas ate a zona de passagem estar inteiramente desimpedida. 

 
Entrada dos Edifícios  

 
 
 

 

Fig. 3 – Altura dos dispositivos de operação 

Fig. 4 – Medida das portas 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Do lado exterior das portas de acesso aos edifícios e nos átrios interiores deve existir 
uma zona de manobra para rotação de 360o (pontos 2.2.1 e 2.2.2 da secção 2.2. do 
Capítulo 2); 

 
 As portas de entrada / saída dos edifícios e estabelecimentos devem ter a largura 

mínima de 87 cm (ponto 2.2.3 do Capítulo 2) 
 

 
Patamares, Galerias e Corredores 
 

 
 
 
 
 
 

 Os patamares, galerias e corredores devem possuir largura mínima de 1,20 m (ponto 
2.3.1 da secção 2.3 do Capítulo 2, com exceção de trocos cujo comprimento seja 
inferior a 1,5m e não constituam acesso a espaços acessíveis. Nesta situação, a largura 
mínima poderá ser 0,90 m (ponto 2.3.2. da secção 2.3 do Capítulo 2) 

 
 
Escadas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5 – Dimensões dos lanços, patins e patamares das escadas 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 

Fig. 5 – Corredor 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 A largura dos lanços (conjunto de degraus), patins (pequeno patamar entre lanços) e 
patamares não deve ser inferior a 1,20 m (ponto 2.4.1. da secção 2.4 do Capítulo 2); 

 As escadas devem possuir: 
 

 Patamares superiores e inferiores com uma profundidade não inferior a 1,20 m 
(alínea 1 do ponto 2.4.2 da secção 2.4 do Capítulo 2); 

 Patins intermédios com uma profundidade mínima de 70 cm se os desníveis a 
vencer forem superiores a 2,40 m (alínea 2 do ponto 2.4.2 da secção 2.4 do 
Capítulo 2); 

 
 Os degraus devem ter: 

 Uma profundidade (cobertor) mínima de 28 cm; 

 Uma altura (espelho) máxima de 18 cm; 

 Dimensão constante do cobertor e espelho ao longo do lanço; 

 Faixas antiderrapantes e de sinalização visual com largura mínima de 4 cm, 
encastradas junto ao focinho dos degraus. 

 

 
 
 
 
 

 
 Os degraus das escadas não devem possuir elementos salientes nos planos de 

concordância entre o espelho e o cobertor (ponto 2.4.6 da secção 2.4 do Capítulo 2); 
 Os elementos que constituem as escadas não devem apresentar arestas vivas ou 

extremidades projetadas perigosas (ponto 2.4.7 da secção 2.4 do Capítulo 2); 
 As escadas com desníveis superiores a 40 cm devem possuir corrimãos de ambos os 

lados (ponto 2.4.8 da secção 2.4 do Capítulo 2); 
 
 Os corrimãos das escadas devem satisfazer as seguintes condições: 

 A altura entre o focinho do degrau e o bordo superior do corrimão deve estar 
compreendida entre 85 e 90 cm (alínea 1 do ponto 2.4.9 da secção 2.4. do 
Capítulo 2); 

 No topo da escada, os corrimãos devem prolongar-se pelo menos 30 cm para 
além do último degrau, sendo esta extensão paralela ao piso; 

Fig. 6 – Medidas e especificações dos degraus das escadas 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Na base da escada, os corrimãos devem prolongar-se para além do primeiro 
degrau numa extensão igual a dimensão do cobertor, mantendo a inclinação 
da escada; 

 Os corrimãos devem ser contínuos ao longo dos vários lanços das escadas. 
 

 É recomendável que não existam degraus isolados nem escadas constituídas por 
menos de 3 degraus. Quando tal não for possível, os degraus devem estar claramente 
assinalados com um material de revestimento com textura diferente e cor 
contrastante com o restante piso (ponto 2.4.10 da secção 2.4. do Capítulo 2); 

 É recomendável que não existam escadas, mas quando uma mudança de nível for 
inevitável podem existir escadas se forem complementadas por rampas, ascensores ou 
plataformas elevatórias; 

 Os corrimãos e as paredes adjacentes não devem possuir superfícies abrasivas, 
extremidades projetadas ou arestas vivas; 

 Os elementos preênseis dos corrimãos não devem rodar dentro dos suportes, ser 
interrompidos pelos suportes ou outras obstruções ou ter um traçado ou materiais 
que dificultem ou impeçam o deslizamento da mão; 

 Os corrimãos devem possuir uma resistência mecânica adequada as solicitações 
previsíveis e devem ser fixos a superfícies rígidas e estáveis. 

 
Rampas 
 

 
 
 
 
 
 

 As rampas devem ter a menor inclinação possível e satisfazer uma das seguintes 
situações: 

 Inclinação máxima de 6%, vencer um desnível máximo de 60 cm e ter uma 
projeção horizontal máxima de 10 m; 

 Inclinação máxima de 8%, vencer um desnível máximo de 40 cm e ter uma 
projeção horizontal máxima de 5 m; 

 
 
 
 
 
 

Fig. 7 – Inclinação das rampas 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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Instalações Sanitárias de utilização geral 
 

 
 
 
 
 

 Os aparelhos sanitários adequados ao uso por pessoas com mobilidade condicionada 
(acessíveis) podem estar integrados numa instalação sanitária conjunta para pessoas 
com e sem limitações de mobilidade, ou constituir uma instalação sanitária especifica 
para pessoas com mobilidade condicionada (ponto 2.9.1 da secção 2.9 do Capítulo 2); 

 Se existir uma instalação sanitária especifica para pessoas com mobilidade 
condicionada, esta pode servir para ambos os sexos e deve estar integrada ou próxima 
das restantes instalações sanitárias (ponto 2.9.2 da secção 2.9 do Capítulo 2); 

 No caso de os aparelhos sanitários estarem integrados numa instalação sanitária 
conjunta, os mesmos deverão representar pelo menos 10% do total de aparelhos 
existentes, e nunca inferior a um (ponto 2.9.3 da secção 2.9 do Capítulo 2); 

 Apos a instalação dos equipamentos sanitários, deve ser possível inscrever uma zona 
de manobra de 180º (alínea 3 do ponto 2.9.5 da secção 2.9. do Capítulo 2); 

 A porta de acesso a instalações sanitárias ou a cabinas onde sejam instalados 
aparelhos sanitários acessíveis deve ser de correr ou de batente abrindo para fora 
(ponto 2.9.20 da secção 2.9 do Capítulo 2); 
 

 Controlos das torneiras, do escoamento, válvulas de descarga da sanita, suportes de 
toalhas, saboneteiras, suportes de papel higiénico dos aparelhos sanitários 
acessíveis: 

 Devem estar dentro das zonas de alcance considerando uma pessoa em 
cadeira de rodas a utilizar o aparelho; 

 Devem poder ser operados por uma mão fechada, oferecer uma resistência 
mínima e não requerer uma preensão firme nem rodar o pulso; 

 As torneiras devem ser do tipo monocomando e acionadas por alavanca; 

 Os controlos do escoamento devem ser do tipo de alavanca. 

Fig. 8 - Instalações Sanitárias 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Equipamento de alarme das instalações sanitárias acessíveis: 

 Deve estar ligado ao sistema de alerta para o exterior; 

 Deve disparar um alerta luminoso e sonoro; 

 Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização 
com luz e auto-iluminados para serem vistos no escuro; 

 Os terminais dos sistemas de aviso podem ser botões de carregar, botões de 
puxar ou cabos de puxar; 

 Os terminais do sistema de aviso devem estar colocados a uma altura de 40-60 
cm do piso, e de modo a que possam ser alcançados por uma pessoa na 
posição deitada no chão apos uma queda ou por uma pessoa em cadeira de 
rodas. 

 
Sanitas Acessíveis 
 

 
 
 
 
 

 As sanitas acessíveis devem satisfazer as seguintes condições: 

 A altura ao bordo da sanita deve ser de 45 cm (alínea 1 do ponto 2.9.4 da secção 
2.9 do Capítulo 2); 

 Devem existir zonas livres de um dos lados e na parte frontal da sanita; 

 Quando existir mais de uma sanita, as zonas de acesso devem estar posicionadas 
de lados diferentes, permitindo o acesso lateral pela direita e pela esquerda; 

 Quando for previsível um uso frequente da instalação sanitária por pessoas com 
mobilidade condicionada, devem existir zonas livres de ambos os lados (mínimo 
1,20 m) e na parte frontal (mínimo 75 cm); 

 Colocar junto das sanitas destinadas a pessoas com mobilidade condicionada 
barras de apoio que satisfaçam uma das seguintes condições; 

 
Lavatórios acessíveis e espelhos 
 

 Os lavatórios acessíveis devem satisfazer as seguintes condições: 

 Deve existir uma zona livre de aproximação frontal ao lavatório (0,75 m x 1,20 m) 
(alínea 1 do ponto 2.9.13 da secção 2.9 do Capítulo 2); 

 A altura do piso ao bordo superior do lavatório deve ser de 80 cm; 

 Sob o lavatório deve existir uma zona livre com largura mínima de 70 cm, altura 
mínima de 65 cm e uma profundidade mínima de 50 cm, medida a partir do bordo 
frontal; 

Fig. 9 - Especificações dos Lavatórios 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Sob o lavatório não devem existir elementos ou superfícies cortantes ou abrasivas. 
 

 Os espelhos colocados sob os lavatórios devem verificar as seguintes condições: 

 Se forem fixos na vertical, devem estar colocados com a base da superfície 
refletora a uma altura máxima de 90 cm (alínea 1 do ponto 2.9.14 da secção 2.9 
do Capítulo 2); 

 Se tiverem inclinação regulável, devem estar colocados com a base da superfície 
refletora a uma altura máxima de 1,10 m; 

 
 
 
 
 
 

 O bordo superior da superfície refletora do espelho deve estar a uma altura 
mínima de 1,80 m. 

 
 
Urinóis acessíveis 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 10 - Especificações dos espelhos 

Fig. 11 - Especificações dos urinóis 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Os urinóis acessíveis devem satisfazer as seguintes condições: 

 

 Estarem assentes no piso ou fixos nas paredes com uma altura do piso ao bordo 
inferior compreendida entre 60 e 65 cm (alínea 1 do ponto 2.9.12 da secção 2.9 
do Capítulo 2); 

 Deve existir uma zona de aproximação frontal ao urinol (0,75 m x 1,20 m); 

 Se existir comando de acionamento da descarga, o eixo do botão deve estar a 
uma altura do piso de 1 m; 

 Devem existir barras verticais de apoio a uma altura do piso de 75 cm. 
 
 
Balneários 
 

 Nos balneários, pelo menos uma das cabinas de duche para cada sexo deve 
satisfazer os requisitos já anteriormente especificados para: 

 Banheiras acessíveis; 
 Bases de duche; 

 Assento da base de duche; 

 Controlos e mecanismos operáveis. 

 
 Os vestiários devem satisfazer as seguintes condições: 

 Existir pelo menos um conjunto de cabides fixos e cacifos de modo a permitir o 
alcance por uma pessoa em cadeira de rodas (alínea 1 do ponto 3.4.2. da secção 
3.4 do Capítulo 3). 

 
 Piscinas: 

 
 
 
 
 

 Assegurar a existência de pelo menos um acesso a água por rampa ou meios 
mecânicos, que podem estar instalados ou ser amovíveis (ponto 3.4.3. da secção 
3.4 do Capítulo 3); 

Fig. 12 - Especificações da piscina 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 As zonas pavimentadas adjacentes ao tanque, bem como as escadas e rampas de 
acesso, devem ter revestimento antiderrapante; 

 O acabamento das bordas da piscina, dos degraus de acesso e de outros 
elementos existentes na piscina deve ser boleado; 

 As escadas e rampas de acesso aos tanques das piscinas devem ter corrimãos 
duplos de ambos os lados, situados a uma altura do piso de 75 cm e 90 cm. 

 
 

 O número de lugares na assistência destinados a pessoas em cadeira de rodas deve 
satisfazer o seguinte: 

 

 Um lugar, no caso de recinto com capacidade ate 25 lugares (alínea 1 do ponto 
3.6.1. da Secção 3.6 do Capítulo 3); 

 Dois lugares, no caso de recinto com capacidade entre 26 e 50 lugares; 

 Três lugares, no caso de recinto com capacidade entre 51 e 100 lugares; 

 Quatro lugares, no caso de recinto com capacidade entre101 e 200 lugares; 

 2% do numero total de lugares no caso de recinto com capacidade entre 201 e 
500 lugares; 

 10 lugares mais 1% do que exceder 500 lugares no caso de recinto com 
capacidade entre 501 e 1000 lugares; 

 15 lugares mais 0.1% do que exceder 1000 lugares no caso de recinto com 
capacidade superior a 1000 lugares. 

 
 Os lugares especialmente destinados a pessoas em cadeira de rodas devem: 

 

 
 
 
 
 
 

 Ser distribuídos por vários pontos da sala (alínea 1 do ponto 3.6.2. da Secção 3.6 
do Capítulo 3); 

 Estar localizados numa área de piso horizontal; 

 Proporcionar condições de conforto, segurança, visibilidade e acústica pelo menos 
equivalentes as dos restantes espectadores; 

 Ter uma zona livre para a permanência com uma dimensão mínima de 0,8 m por 
1,2 m; 

Fig. 13 – Especificações dos lugares para pessoas em cadeira de rodas 

Adaptada do Guia da Acessibilidade e Mobilidade para Todos, do 
Secretariado Nacional de Reabilitação e Integração das Pessoas com 
Deficiência, (44) 
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 Ter uma margem livre de 30 cm a frente e atras da zona livre para permanência; 

 Estar recuados 30 cm em relação ao lugar ao lado, de modo a que a pessoa em 
cadeira de rodas e seus eventuais acompanhantes fiquem lado a lado; 

 Ter um lado totalmente desobstruído contiguo a um percurso acessível. 
 

 

2.8 – Os treinadores no desporto adaptado 
 

“Um bom treinador, não tem que ter sempre respostas para tudo o que se lhe pede. Ninguém, 

seja em que domínio científico for, tem respostas para tudo.” 

(José Neto, Opinião in Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol) 

 

Os treinadores, enquanto agentes centrais no processo de desenvolvimento 

desportivo, desempenham um papel fundamental na transmissão de valores éticos a todos os 

que com eles se relacionam, em particular os seus praticantes, sendo esta responsabilidade 

também partilhada pelas instituições às quais estes estão vinculados, na medida em que estas 

representam a sua comunidade de prática, desenvolvimento e partilha (50). 

A formação dos treinadores era mantida, até ao final do século passado, pouco 

associada à universidade (51). Apesar da formação de uma parte dos treinadores passar pelo 

ensino universitário, a de muitos outros era mais próxima da do artesão, implicando poucos 

aspetos teóricos e abstratos e sem qualquer ligação à universidade.  

Entretanto, com o passar dos tempos e com a perceção da importância da formação 

dos treinadores através de bons resultados obtidos pelos profissionais do desporto 

devidamente credenciados, a constatação de que é vital o investimento na formação quer 

geral quer específica, está cada vez mais sólida. Como questiona Teotónio Lima (52), “se não se 

aceita que, no sistema educativo, a função de docente seja exercida por quem não tenha 

habilitação própria, como é que vamos admitir que, no sistema desportivo, aqueles que 

ensinam, treinam e dirigem crianças e jovens sejam dispensados de uma habilitação 

apropriada? (…) No mínimo há que assegurar para todos os treinadores a formação inicial e a 

formação contínua como condições necessárias ao exercício da sua importante função no 

desenvolvimento desportivo nacional e à sua elevada missão formativa junto da juventude” 

(Lima, 2000, p. 13).  

Os treinadores são fundamentais para o progresso desportivo dos seus atletas, na 

medida em que lhes cabe prepará-los com base em conhecimentos específicos imprescindíveis 

para a obtenção de sucesso na respetiva modalidade. Também têm uma grande 

responsabilidade em tornar agradável a prática desportiva, sendo as metodologias de treino 
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adotadas e o apoio prestado pelo treinador aos seus atletas um dos principais aspetos 

geradores de sucesso no desporto (53). 

 De uma forma ou de outra, os treinadores não se podem esquecer que têm sempre  

grandes responsabilidades (50), entre as quais se podem destacar: 

 combater a ESPECIALIZAÇÃO PRECOCE, respeitando as etapas evolutivas das 

crianças e dos jovens; 

 manter uma relação EXEMPLAR com os outros agentes; 

 estimular estes diferentes agentes para a PROSSECUÇÃO DE UM DESPORTO 

MAIS ÉTICO e mais educativo; 

 representar e expressar de forma EXEMPLAR determinados valores perante os 

seus praticantes e restantes agentes; 

 entender a COMPETIÇÃO como uma manifestação desportiva que é parte do 

PROCESSO EDUCATIVO e não o seu produto; 

 entender a COMPETIÇÃO não apenas no seu sentido formal e normativo, mas 

como uma atividade com grande potencial educativo que pode e deve ser 

estimulada em DIFERENTES CIRCUNSTÂNCIAS E TAREFAS desenvolvidas no 

contexto de treino. 

O desenvolvimento profissional do Treinador ao longo da sua carreira consiste num processo 

abrangente que inclui diferentes caminhos e experiências que influenciam a sua aprendizagem 

e o seu crescimento global e que podem ser obtidas de diferentes maneiras: formal (p. ex., 

cursos de treinadores), não formais (p. ex., workshops, seminários, etc.), informais (p. ex., 

pesquisas online) e interna (p. ex., reflexão crítica registada em diário) (54). 

 Aparecendo através da AFA como meio de recuperação e de inclusão social e 

produtiva dos indivíduos vítimas da Segunda Guerra Mundial (36), o desporto adaptado ao 

longo do tempo tem-se reconfigurado e reajustado às necessidades e anseios dos seus 

praticantes extravasando, na atualidade, os objetivos da sua génese puramente terapêutica e 

de reabilitação (55). Assim, gradativamente, o modelo eminentemente terapêutico e 

recreativo de outrora aproxima-se cada vez mais do paradigma do alto rendimento desportivo 

cujo expoente máximo se materializa nos Jogos Paralímpicos (56) expressão máxima da 

excelência desportiva adaptada. 

 A nível nacional, a participação dos nossos atletas nos Jogos Paralímpicos ao longo das 

últimas quatro décadas tem tido uma valorização e reconhecimento insignificante. Assim, e 

apesar das excecionais performances que os diferentes atletas têm vindo a registar ao longo 

da sua participação nas diferentes edições dos Jogos Paralímpicos, o seu esforço ainda não é 
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plenamente reconhecido pela sociedade portuguesa (20). Este facto, em primeira instância, 

está bem patente no desinvestimento que se assiste no apoio à formação e desenvolvimento 

desportivo nos nossos atletas paralímpicos e que contrasta com a tendência vivida por outros 

países e realidades (20). Efetivamente, este alheamento a que se tem assistido ao nível do 

desporto adaptado tem-se refletido inequivocamente no decréscimo dos resultados 

desportivos que os nossos atletas têm registado nas últimas edições dos Jogos Paralímpicos 

como se observa na tabela 1. 

 

Tabela 2 - Dados relativos às medalhas conquistadas e posição final em cada Paraolimpíada 

Jogos Atletas Ouro Prata Bronze Total Posição 

Heidelberga 1972 11 0 0 0 0 – 

Nova Iorque / 
StokeMandeville 1984 

 

17 4 3 7 14 26 

Seul 1988 13 3 5 6 14 28 

Barcelona 1992 30 3 3 3 9 29 

Atlanta 1996 35 6 4 4 14 26 

Sydney 2000 52 6 5 4 15 26 

Atenas 2004 29 2 5 5 12 41 

Pequim 2008 35 1 4 2 7 42 

Londres 2012 30 0 1 2 3 63 

Rio 2016 36 0 0 4 4 --- 

Total 25 30 37 92 35 

Fonte: Comité Paralímpico de Portugal 

 Este decréscimo dos resultados obtidos pelos atletas podem estar relacionados com  

vários fatores, intrínsecos e extrínsecos, que os levam a diminuir a sua prestação. O mesmo 

acontece com as demais pessoas portadores de deficiência, que não sendo atletas, também 

procuram realizar a sua atividade física. Num estudo recente (53), verificou-se que Portugal 

apresenta uma taxa extremamente reduzida (apenas 0,4%) de envolvimento em atividades 

desportivas de caráter regular entre a população com deficiência. Fatores como o cansaço, a 

falta de energia, o desconforto ou o constrangimento, a falta de apoio da família/amigos, o 

medo do desconhecido, a falta de informação, as dificuldades de transporte (especialmente no 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1972
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1992
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2000
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2008
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2012
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogos_Paral%C3%ADmpicos_de_Ver%C3%A3o_de_2016


Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 36 
 

caso de pessoas em cadeiras de rodas), o acesso às instalações desportivas, a mobilidade e 

adaptação das mesmas às suas necessidades, são apontados como barreiras para a prática de 

atividades físicas entre pessoas com deficiência. 

 No caso específico do desporto adaptado, o treinador deve ter conhecimentos sobre 

diversos fatores contextuais, como a acessibilidade das instalações, as condicionantes relativas 

ao transporte de atletas com deficiência e a relação/comunicação com os seus cuidadores 

(57). 

 A falta de conhecimentos específicos dos técnicos/professores/treinadores tem sido 

apontada também como uma das principais barreiras ao envolvimento de pessoas com 

deficiência em atividades físicas e desportivas (53,11). 

 Em 2016, o treinador britânico John McIlroy (58) entrevistou 1500 treinadores onde 

35% afirmaram que gostariam de ter mais formação para trabalharem com pessoas 

deficientes. Hayley Fitzgerald, em 2013 também constatou, através de uma entrevista a 15 

atletas com deficiências de vários níveis, que os treinadores não possuem formação suficiente 

na área e que consequentemente transmitem alguma falta de confiança e relutância em 

trabalhar com certos e determinados casos e pessoas (59). 

Daí que a formação de todos os técnicos que trabalham com pessoas com deficiência 

(treinadores/professores/técnicos…) ser de vital importância para a génese de todo esse 

trabalho seja o mais valorizado/rentabilizado possível e ao mesmo tempo ir ao encontro das 

verdadeiras necessidades e desejos de quem as procura fazendo prevalecer também o 

principio da inclusão na sociedade (60). 

 

2.9 – Caracterização dos Açores 

2.9.1 – Enquadramento geográfico 

 

 

 

Os Açores, oficialmente Região Autónoma dos Açores, são um arquipélago 

transcontinental e um território autónomo da República Portuguesa, situado no Atlântico 

Fig. 14 - Bandeira dos Açores 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquip%C3%A9lago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_de_Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
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nordeste, dotado de autonomia política e administrativa, consubstanciada no Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

O arquipélago dos Açores é composto por 9 ilhas, e em função da sua localização, estas 

dividem-se em três grupos: 

 Grupo Oriental (ilhas de Santa Maria e S. Miguel); 

 Grupo Central (ilhas Terceira, Graciosa, S. Jorge, Pico e Faial); 

 Grupo Ocidental (ilhas das Flores e Corvo). 

 A área total do arquipélago é de 2 344 Km². 

 

 

Fig. 15 - Mapa Arquipélago dos Açores 

A distância entre as duas ilhas mais afastadas – Santa Maria e Corvo – é superior a 620 

Km e a distância entre as duas ilhas mais próximas – Faial e Pico – é de apenas 10 Km. 

A superfície marítima situada dentro do limite de 200 milhas náuticas da Zona 

Económica Exclusiva (ZEE) dos Açores é cerca de 1000 000 Km². 

 

2.9.2 – Evolução Demográfica 

 

A população nos Açores de acordo com os censos de 2011 e do Serviço Regional da 

Estatística dos Açores (SREA) (61), é de aproximadamente 246102 pessoas. 

Contrariando a tendência verificada nos decénios anteriores, a evolução demográfica 

das últimas década caracterizou-se pelo crescimento moderado da população residente, 

aumentando cerca de 1,8%. Porém, o acréscimo de população não está distribuído de forma 

equilibrada pelas diferentes ilhas, havendo variações negativas expressivas nas ilhas Graciosa, 

Flores e Santa Maria, denotando uma tendência de concentração da população nas ilhas onde 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Pol%C3%ADtico-Administrativo_da_Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_dos_A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estatuto_Pol%C3%ADtico-Administrativo_da_Regi%C3%A3o_Aut%C3%B3noma_dos_A%C3%A7ores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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se localizam as principais funções administrativas e económicas. O crescimento demográfico 

que se tem verificado nos últimos anos poderá ser explicado, em grande medida, pelos fluxos 

migratórios, que têm registado valores positivos, por via do decréscimo acentuado da 

emigração e do aumento da imigração, dado que o saldo natural tem vindo a declinar (61). 

 

 

Gráfico 1 - População Residente por Município, Censos 2011 

O crescimento concentrou-se essencialmente na ilha de São Miguel. O crescimento no 

Faial é meramente conjuntural e resulta da deslocação de trabalhadores da construção civil 

resultante das obras de reconstrução do sismo de 9 de Julho de 1998. Qualquer que seja o 

cenário considerado, estima-se que a população dos Açores continuará a crescer lentamente 

nos próximos anos. 

 

Gráfico 2- População residente por ilha, Censos 2011 

 

Em termos finais, as projeções demográficas apontam para uma estabilização ou 

decréscimo populacional, associados a um continuado envelhecimento das estruturas 

demográficas, resultante da diminuição das taxas de fecundidade/natalidade e do aumento da 

esperança de vida. Esta tendência tem vindo a ser atenuada pela inversão do comportamento 

migratório, que, desde meados dos anos noventa, tem registado valores positivos associado, 

sobretudo, a um aumento da imigração. A Região Autónoma dos Açores poderá ser uma das 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ilha_de_S%C3%A3o_Miguel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o
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regiões que mais beneficiará com a entrada de estrangeiros, desde que os níveis médios de 

fecundidade apresentados sejam mantidos, contrariando a acentuada tendência de 

decréscimo de residentes (61). 

 

2.9.3 – Relação de Masculinidade 

 

Os resultados dos Censos 2011 vêm reforçar os valores relativos à relação de 

masculinidade (rácio: homens / mulheres) existente em 2001. Os Açores continuam a ser uma 

região com mais mulheres que homens, embora a relação de masculinidade tenha sofrido uma 

ligeira diminuição: por cada 100 mulheres em 2001 existiam 98 homens e em 2011 existem 97 

homens. 

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual da população residente por sexo, Censos 2011 

 

2.9.4 – Atividades Desportivas 

 

 As atividades desportivas nos Açores, enquadradas pelas federações associativas das 

diversas modalidades, vêm movimentando um número significativo de atletas e agentes 

responsáveis. 

A demografia federada do ano de 2015, e relativamente ao indicador de praticantes 

desportivos gerais, sofreu um decréscimo. Quando desagregado por sexo, verifica-se que a 

diminuição ocorrida no total de praticantes deveu-se essencialmente à redução de atletas do 

sexo feminino (-79), apesar de no sexo masculino se ter verificado um aumento do seu número 

(+34) (62). 

O número de inscritos na época de 2015/2016 ultrapassou pouco os 20 milhares de atletas 

praticantes e o milhar de treinadores (63), enquanto que em Portugal Continental foi mais de 

500 mil atletas e praticamente 20 mil treinadores (64). 
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Gráfico 4 - Número de Praticantes por todas as Federações 

 Como se pode verificar na figura acima, o número de praticantes desportivos 

federados nos últimos anos nos Açores tem sido praticamente igual bem como em Portugal 

Continental, embora com uma ligeira tendência a aumentar. 

Relativamente às modalidades praticadas, pode-se verificar, na tabela 3, que pelo 

número de praticantes, existem diferenças nas modalidades mais praticadas 

comparativamente entre a RAA e o Continente Português. O Futebol não podia deixar de ser a 

modalidade mais praticada, ou não fosse considerado o desporto rei, mas é curioso que o 

Andebol nem entra no top 5 nos Açores, enquanto que em Portugal Continental é a 2ª 

modalidade mais praticada. Outra observação interessante é a Natação, sendo a 4ª em 

Portugal Continental e nos Açores, que se encontra rodeado por água e por isso seria de 

esperar mais atletas nessa modalidade, também não aparece no top 5. A tabela abaixo mostra 

essa diferença. 

 

Tabela 3 - Modalidades mais praticadas em Portugal Continental e nos Açores em 2015 

Portugal Continental Posição Açores 

Futebol 161167 1º 4684 Futebol 

Andebol 50244 2º 3078 Voleibol 

Voleibol 43120 3º 2470 Futsal 

Natação  43083 4º 1663 Basquetebol 

Basquetebol 36688 5º 1310 Atletismo 

Fontes: IDP/PRODATA e DRD 

 

 Já no que diz respeito ao Desporto para pessoas com deficiência, a diferença não é tão 

diferente assim como seria de esperar quanto ao número de praticantes por habitantes. Em 
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termos percentuais, os Açores têm 0,35% de pessoas com deficiência a praticar desporto, 

enquanto que Portugal Continental têm apenas 0,13%. 

 

Tabela 4 -Número de deficientes que praticam desporto em 2015 

Portugal Continental Género Açores 

1081 Homens 568 

288 Mulheres 305 

1369 Total 873 

0,13 % 0,35 

Fontes: IDP/PRODATA e DRD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oferta de Atividade Física e Desportiva para pessoas com deficiência na Região Autónoma dos Açores 
 

Carlos Manuel Peixoto Fernandes 43 
 

3. Metodologia 
 

3.1 Desenho do Estudo 

 

A investigação que se desenvolveu foi através de um estudo transversal descritivo. 

O modelo transversal é utilizado quando a exposição é relativamente constante no 

tempo e o efeito é crônico, não havendo necessidade de saber o tempo de exposição de uma 

causa para gerar o efeito. Portanto, esse modelo apresenta-se como uma fotografia ou corte 

instantâneo que se faz numa população por meio de uma amostra. Possui como principais 

vantagens o fato de serem de baixo custo, e por praticamente não haver perdas de 

seguimento (65). 

A pesquisa descritiva é, juntamente com a pesquisa exploratória, a mais habitualmente 

realizada pelos pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. É também a mais 

solicitada por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos 

políticos, etc. (66) 

Visa à identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo. Esse tipo de pesquisa pode ser entendida como um 

estudo de caso onde, após a coleta de dados, é realizada uma análise das relações entre as 

variáveis para uma posterior determinação dos efeitos resultantes em uma empresa, sistema 

de produção ou produto (67). 

Pode aparecer sob diversos tipos: documental, estudos de campo, levantamentos, etc, 

desde que se estude a correlação de, no mínimo, duas variáveis (66). 

 

3.2 Amostra 

 

Foi utilizado o Universo de entidades de carácter desportivo públicas e privadas da 

RAA. Fizeram parte diferentes tipos de entidades como Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, Clubes Desportivos Escolares, Clubes Tradicionais, Associações Juvenis 

entre outras. 

3.3 Instrumentos 

 

O instrumento que foi utilizado para a recolha dos dados pretendidos para o estudo foi 

um formulário elaborado através da ferramenta Google formulários, em ANEXO.  
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3.4 Procedimentos 

 
 Foram realizados os procedimentos necessários, contactando os Serviços de Desporto 

de cada Ilha, com o objetivo de obter informação das entidades que se enquadram na 

presente investigação. Foram também realizados contactos com a Direção Regional do 

Desporto a fim de complementar e esclarecer dúvidas existentes e informações específicas 

como funcionamento do Programa Desporto Adaptado, tipo de apoios disponíveis às 

entidades bem como o panorama competitivo da região no que confere à Prática Desportiva 

Adaptada.   

 Posteriormente, foi enviado em formato digital e via email o formulário realizado para 

o efeito, com o objetivo de obter as informações pretendidas para a realização do estudo. Foi 

prestado todo o apoio no esclarecimento de dúvidas aquando do preenchimento do 

formulário, essencialmente por contacto telefónico. 

De seguida fez-se a recolha dos dados obtidos pelo formulário e passou-se à sua 

análise com o intuito de elaborar um reportório caracterizando a oferta da atividade física e 

desportiva para pessoas com deficiência na RAA no âmbito das modalidades praticadas, 

número de praticantes, tipo de instalações, recursos humanos e sua formação específica. 
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4 – Resultados 
 

Neste capítulo serão apresentados os principais resultados do estudo. O tópico está 

organizado em quatro partes, sendo que na primeira será feito uma caracterização das 

entidades quanto à sua localização, ao ano de fundação, à sua sede, as suas instalações sociais 

e desportivas, se possuem viatura própria ou não e se estão adaptadas para pessoas com 

dificuldade de acessibilidade. A segunda falará sobre os praticantes quanto ao seu número e 

género e que modalidades praticam. Na terceira parte abordaremos a questão do pessoal 

técnico quanto à sua formação e número por entidade e por último faremos uma análise aos 

tipos de apoios recebidos pelas entidades, quantos núcleos apresentam ao abrigo do Projeto 

Desporto Adaptado, criado pelo Governo Regional. 

 

4.1 – Caracterização das entidades 
 

 Quanto ao universo, podemos dizer que o estudo se realizou sobre 32 entidades da 

RAA de diferentes tipos desde Clubes Escolares, IPSS, Clubes Tradicionais entre outros. Estas 

estão localizadas nos Grupos Oriental e Central do Arquipélago, não existindo à data nenhuma 

entidade com oferta de desporto para pessoas com deficiência no Grupo Ocidental (Flores e 

Corvo), talvez pelo facto de ser o Grupo com menor número populacional.  

 Como se pode verificar no gráfico 5, e como seria de esperar, a ilha de São Miguel é a 

que apresenta um maior número de entidades (63%), seguida pela Terceira (13%) e Faial (9%), 

correspondendo respetivamente às ilhas com um maior número de habitantes. As restantes 

ilhas (Pico, Graciosa e Santa Maria) representam 3% cada uma e São Jorge com 6%. Podemos 

ainda dizer que o concelho com mais entidades é Ponta Delgada com um total de 12, 

pertencendo este à ilha de São Miguel.  
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Gráfico 5 - Relação do número de entidades por ilha 

 Relativamente à ordem cronológica do seu ano de fundação, verificamos uma 

disparidade grande. De acordo com as respostas obtidas apuramos que a entidade mais antiga 

na região data do ano 1498 (Santa Casa da Misericórdia da Vila de Santa Cruz da Graciosa) logo 

seguida pela Santa Casa da Misericórdia da Horta (ano de 1520), e as entidades mais recentes 

datam do ano 2010 e 2011, Equiaçores e Clube Desportivo Escolar de Água de Pau 

respetivamente. Mas no que toca à oferta de atividade física para pessoas com deficiência, a 

data não é tão distante assim. A primeira entidade a proporcionar este tipo de atividade física 

fê-lo, segundo as repostas, em 1980 (Associação de Pais e Amigos das Crianças Deficientes do 

Arquipélago dos Açores) seguindo-se a Santa Casa da Misericórdia de Vila Franca do Campo 

em 1990. 

Tabela 5 -Relação entre ano de fundação da entidade e ano de oferta de AFA 

Ano de Fundação Nº de entidades Ano de oferta de AFA 

1498 1 1998 

1520 1 2003 

1550 2 1990, 1998 

1896 1 2004 

1900 1 2001 

1915 1 1996 

1932 1 1997 

1947 1 2011 

1973 1 2009 

1976 1 1980 

1977 1 1998 

63% 13% 

6% 

3% 

3% 9% 

3% 

São Miguel 

Terceira 

São Jorge 

Graciosa 

Pico 

Faial  

Santa Maria 
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1980 1 1994 

1986 1 2007 

1988 1 2005 

1991 1 2009 

1993 3 2001, 2005, 2011 

1994 1 2003 

1995 2 2011, 2014 

2000 1 210 

2001 2 2001, 2003 

2002 1 2015 

2003 2 2004, 2014 

2006 1 2006 

2007 1 2007 

2010 1 2011 

2011 1 2011 

 

 Quanto à sede das entidades, verificamos (gráfico 6) que quase 60% possuí sede 

própria (19 das entidades), 28% possuí a sua sede cedida por outra entidade, 9% possuí uma 

sede alugada e que apenas uma (1) entidade respondeu dizendo que não possuí sede. 

 
Gráfico 6- Tipos de sede 
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 O facto de as Sedes serem maioritariamente próprias é uma vantagem para as 

entidades, uma vez que podem ser apetrechadas, melhoradas, modificadas ao gosto e 

consoante as necessidades das mesmas sem terem que solicitar autorização a terceiros, isto 

claro, dentro das suas capacidades financeiras.  

Referindo-nos agora propriamente às instalações sociais que cada entidade possuí, 

podemos verificar pelas respostas obtidas que quase todas possuem Gabinete de Direção 

(81%) e Sala de Reuniões (78%) e que nenhuma (0%) possuí Cinema/Teatro. Houve ainda 

entidades que referiram outras instalações sociais que não constavam no formulário, como 

por exemplo: 

 Salas de aula e ginásio; 

 Serviços Administrativos; 

 Centro de Atividades Ocupacionais; 

 Sala de atendimento de Intérprete de Língua Gestual / Sala de atendimento 

de psicologia; 

 Refeitório; 

 Secretaria; 

 Lavandaria. 

 
Gráfico 7 - Relação entre instalações sociais por número de entidades 

 

 Quanto à condição das instalações desportivas das entidades, verificamos que 62,5% 
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obrigados a deslocarem-se para poderem praticar as suas atividades. Esta consequência 

significa logo à partida uma dificuldade e um gasto extra tanto a nível temporal como a nível 

monetário. Tal como já referido anteriormente, estes aspetos podem levar a uma 

desmotivação e/ou abandono ou até mesmo a não iniciação da prática desportiva (53). 

 

Gráfico 8 - Condição das instalações desportivas 

 Ainda em relação às instalações desportivas e à sua tipologia que de acordo com o 

Decreto-Lei nº 141/2009, de 16 de junho, as considera espaços de acesso público organizados 

para a prática de atividades desportivas, constituídas por espaços naturais adaptados ou por 

espaços artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e complementares, 

verificamos que as instalações designadas por “Pequenos Jogos” são as que estão presentes na 

maioria das entidades (47%), seguindo-se as designadas por “Piscinas” (34%) e as “Especiais” 

(31%). 

 

Gráfico 9 - Tipologia das Instalações 
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Gráfico 10 - Instalações com Acessibilidade 

 Ainda em relação às instalações (Sociais e Desportivas), podemos verificar pelo gráfico 

acima representado que 81% possuem acessibilidade para pessoas com deficiência, ou seja, 26 

das 32 entidades. Este número pode ser considerado bom, mas o ideal mesmo era o 100% das 

entidades apresentarem condições de acesso e prática para pessoas com deficiência. Pois 

segundo o decreto-lei n.º 163/2006, que revoga o Decreto-Lei nº 123/97, de 22 de Maio, as 

autoridades administrativas competentes para o licenciamento de estabelecimentos devem 

recusar a emissão da licença ou autorização de funcionamento quando esses estabelecimentos 

não cumpram as normas técnicas constantes do anexo que o integra. No entanto, temos de ter 

em conta se no ano de construção/fundação da respetiva entidade a lei estava ou não em 

vigor. Como podemos verificar pela Tabela 4 atrás apresentada, 10 das entidades, 

praticamente ⅓ das entidades, foram fundadas a partir de 1997, o que quer dizer que já 

deveriam apresentar condições de acesso para pessoas com deficiência. Destas 6 entidades 

que não apresentam acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, 3 localizam-se em 

São Miguel, 2 na ilha Terceira e uma no Faial. De referir também que só uma tem o seu ano de 

fundação depois de 1997. 

 Outro dado solicitado no formulário enviado às entidades, foi relativo às viaturas das 

mesmas. Pretendíamos saber se possuíam ou não, se sim quantas unidades e se estas estão ou 

não adaptadas para transportar pessoas com deficiência motora. Como podemos verificar na 

tabela abaixo, 28 entidades (88%) afirmaram possuírem viatura e somente 4 disseram que 

não. Destas 4 verificamos que uma é um clube escolar, 2 são clubes relacionados com 

atividades náuticas e a outra é uma Associação Juvenil que tem por objetivo o 

desenvolvimento integrado do Concelho e em especial a promoção de ações nas áreas social, 

cultural, desportiva, económica e ambiental. Quanto à quantidade pode-se ver que 10 

entidades responderam possuírem apenas uma viatura, outras 10 responderam possuírem 2 

viaturas, uma respondeu que possuí 3 e outra que possuí 4, outras duas responderam 

possuírem 5 viaturas e o mais curioso foi haverem quatro entidades a responderem que 
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possuem 10 viaturas. Um número algo elevado no computo geral, mas se assim for, só vem 

demonstrar o forte investimento dessas entidades para assegurar as melhores condições aos 

seus utentes, pelo menos ao nível do transporte. Relativamente ao transporte de pessoas com 

deficiência, verificamos que das 28 entidades que afirmaram possuírem viatura própria, 17 

estão adaptadas a este tipo de transporte.  

 Nós defendemos obviamente a aquisição por parte das entidades de viaturas 

adaptadas, pois de acordo com a legislação (Lei n.º 22-A/2007 de 29 de Junho, Lei nº 3-B/2010 

de 28 de Abril, Decreto-lei n.º 307/2003 de 10 de Dezembro e Decreto-Lei n.º 17/2011 de 27 

de Janeiro) possuem vários benefícios no que diz respeito à sua aquisição, ao imposto único de 

circulação e até mesmo no estacionamento. 

 

Tabela 6 - Dados sobre as Viaturas 

Viaturas por entidade 

Possuí Quantas Adaptada Nº de viaturas Adaptada 

SIM NÃO 1 2 3 4 5 10 SIM NÃO 1 2 3 

28 4 10 10 1 1 2 4 17 15 9 7 1 

 

4.2 – Praticantes 
 

 Relativamente aos praticantes de atividades físicas/desportivas no geral, não só 

pessoas com deficiência, o número total obtido das 32 entidades foi de 1893 mais uma 

entidade que respondeu “não sei”. 

 Especificamente aos praticantes com algum tipo de deficiência, o número foi de 857 

praticantes, sendo 512 masculinos e 345 femininos. 

 

Gráfico 11 - Nº de Praticantes Total e com deficiência 
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Comparativamente, este número não está longe dos dados referenciados atrás na 

tabela 4, onde o número de praticantes com deficiência em 2015 nos Açores, segundo o IDP e 

a DRD, era de 873. 

 De acordo com a tabela número 7, abaixo representada, podemos ter uma ideia de 

como esses praticantes com deficiência se dividem pelas diferentes modalidades e como se 

estruturam. Verificamos que ao todo existem, nesta época de 2016/2017, 17 modalidades 

diferentes a serem praticadas. A natação é a modalidade que apresenta mais praticantes, 

seguida pelo Atletismo e Futsal. Num estudo publicado em 2013 (4) com dados obtidos a nível 

Nacional (Continente e Regiões Autónomas), também se verificou que estas modalidades eram 

as mais praticadas, com a única diferença que a natação aparece em 2º lugar e o futsal em 4º 

atrás do futebol. De referir que o valor que aparece na coluna “Nº” corresponde ao número de 

vezes que aquela modalidade foi referenciada pelas entidades e que podem ter um ou mais 

núcleos (verificar no subcapítulo 4.4 – Apoios e número de núcleos) dessa mesma modalidade 

criados/inscritos  junto da DRD, de acordo com a Portaria n.º 154/2015 de 30 de Novembro de 

2015, e que podem ser de Prática Desportiva Adaptada (PDA) ou de Atividade Física Desportiva 

Adaptada (AFDA), tal como já foi referido anteriormente no subcapítulo 2.3 – Desporto 

Adaptado nos Açores.  

 Quanto ao escalão etário, existem praticantes de quase todas as idades, mas 

sobretudo é no escalão de Séniores onde se verifica uma maior atividade, à exceção das 

modalidades de JetSki e Judo que não apresentam praticantes nesse escalão. 

 Em relação ao número de sessões semanais, constatamos que a maioria pratica a sua 

atividade 2 vezes por semana, no entanto também há um elevado número que só pratica uma 

vez. Em relação a estes dados, podemos constatar que a frequência não é a mais desejada, 

pois uma frequência mais elevada levaria, como sabemos (6), certamente a um aumento dos 

benefícios motores, psicológicos e sociais, além de terem também como objetivos o lazer e a 

competição, que são considerados aceleradores do processo de reabilitação. 

 No que toca ao tipo de atividade, verifica-se que o dobro dos praticantes fazem-na na 

vertente de Lazer (AFDA) em relação aos da vertente competitiva. Neste aspeto, o que 

consideramos mesmo importante, e pelo já referido acima, é a prática de atividade física, seja 

ela por lazer ou por competição. 

Tabela 7 - Relação entre Modalidades, Escalões, tipo de competição e nº de sessões semanais 

Modalidade Escalões Competição Nº treinos semanais 

Nome Nº Benj. Cad. Inf. Inic. Juv. Jun. Sén. PDA AFDA 1 2 3 4 5 6 

Natação 16 - 2 5 2 6 4 9 5 11 3 5 8 - - 1 

Atletismo 12 4 - 6 6 7 5 7 10 2 - 8 2 2 - - 
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Futsal 12 - - 1 2 2 4 10 7 5 1 10 1 - - - 

Equitação 5 - - - - 2 3 3 - 5 3 2 - - - - 

Ginásio 5 - - - 2 2 1 4 - 5 2 3 - - - - 

Vela adaptada 5 - - - 1 1 3 3 2 3 2 2 1 - - - 

Boccia 4 - - - - - - 4 - 4 - 3 1 - - - 

Exp. Natureza 4 - - - - - - 4 - 4 4 - - - - - 

Ténis 3 - - - - - - 3 - 3 3 - - - - - 

Canoagem 2 - - - 1 1 1 1 1 1 - 1 1 - - - 

Hidroginástica 2 - - 2 1 2 - 1 - 2 1 - 1 - - - 

Dança 2 - - - - 1 1 1 - 2 1 1 - - - - 

Jet Ski 1 - - - 1 1 1 - - 1 - - 1 - - - 

Judo 1 - - - 1 1 - - - 1 - 1 - - - - 

Golfe 1 - - - - - - 1 - 1 1 - - - - - 

Yoga 1 - - - - - 1 1 - 1 - 1 - - - - 

Basquetebol 1 - - - - - - 1 - 1 - - 1 - - - 

TOTAL 77 4 2 14 17 26 24 53 25 50 21 37 17 2 - 1 

Legenda: Benj. – Benjamins; Cad. – Cadetes; Inf. – Infantis; Juv. – Juvenis; Jun. – Juniores; Sén. – Séniores; AFDA – 
Atividade Física Desportiva Adaptada (lazer); PDA – Prática Desportiva Adaptada (competição). 

 

4.3 – Pessoal Técnico/administrativo  
 

 Á pergunta “Indique o número total de pessoas envolvidas na dinamização de todas as 

modalidades de atividade física e desportiva dirigidas a pessoas com deficiência?”, obtivemos 

uma resposta de 242 pessoas. Pessoas estas que de uma maneira ou de outra, sejam 

treinadores, dirigentes ou simples delegados de apoio, permitem e possibilitam aos 

praticantes desenvolverem as suas atividades dentro das melhores condições possíveis. Em 

termos de formação académica e, nos graus de nível superior, de competências consideradas 

como mais adequadas para a orientação/condução de atividades física e desportivas, 

nomeadamente na área da Educação Física, verificámos que dos dinamizadores, só 25,6% (62) 

possuem algum tipo de formação específica, ou seja, 74,4% não possuem qualquer tipo de 

formação específica. Desta formação, podemos constatar que 36 são de caracter Técnica (de 

Federações, cursos técnicos Profissionais na área do Desporto) e 26 de caracter Superior 

(Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento).  
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Gráfico 12 - Relação entre nº de dinamizadores das modalidades e a sua formação específica 

No que toca a pessoal técnico de saúde que cada entidade disponibiliza para trabalhar 

com os seus utentes/praticantes, verificámos que o maior número que obtivemos das 

respostas foi relativamente ao item “nenhum” com 37,5% das respostas. De seguida aparece a 

classe dos Enfermeiros com 25% e a classe dos Médicos com 21,9% igualando a classe dos 

Fisioterapeutas. A classe dos Massagistas obteve 0 respostas e o item “Outros” obteve mais 

21,9% das respostas das quais passamos a apresentar: 

 Reabilitação Psicomotora (3respostas); 

 Terapeuta Ocupacional (2 respostas); 

 Nutricionista; 

 Psicólogo 

 

Gráfico 13 - Pessoal técnico de Saúde 
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4.4 – Apoios e número de núcleos 
 

 Relativamente aos apoios, o que se pretendia saber era se as entidades beneficiam de 

algum tipo de apoio financeiro, público ou privado, para a dinamização das atividades físicas 

e/ou desportivas dirigidas exclusivamente a pessoas com deficiência. Como já foi referido, o 

governo regional aprovou uma Portaria em novembro de 2015 com o nome de “Desporto 

Adaptado” que tem como objetivo “… promover a prática regular de atividade física desportiva 

e do desporto codificado, orientada por agentes devidamente qualificados, junto da população 

portadora de deficiência, na persecução dos princípios da universalidade e da igualdade no 

acesso de todos os cidadãos ao desporto, sem discriminação”. Logo, se há entidades que não 

beneficiam deste apoio, pode-se dizer que é lamentável o não aproveito de um apoio tão 

direto e acessível, podendo influenciar negativamente a dinamização e desenvolvimento das 

atividades física e/ou desportivas com este tipo de pessoas que precisam delas como um 

benefício para o seu bem-estar psíquico e social. 

 Assim, e perante os dados obtidos, conseguimos apurar que houveram 2 entidades 

que responderam que não possuem qualquer tipo de apoio. As restantes (30) beneficiam do 

apoio obtido através do contrato-programa “Desporto Adaptado” (26) e algumas ainda têm 

mutuamente outros apoios por exemplo com as Câmaras Municipais ou Secretarias Regionais 

(4). 

 
Gráfico 14 - Apoios obtidos pelas entidades 

 Relativamente ao número de núcleos criados pelas diferentes entidades nas diversas 

modalidades verificamos um total de 82. O Atletismo é a modalidade com mais núcleos criados 

(21) juntando as duas vertente: PDA e AFDA. A natação é a segunda modalidade com mais 

núcleos num total de 19, 8 de PDA e 11 de AFDA. Na terceira posição surge o futsal com 10 

núcleos. 
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de núcleos tanto de PDA como de AFDA por 

modalidade. De referir que das 17 modalidades praticadas na RAA por pessoas com 

deficiência, a de Basquetebol, Canoagem e a de JetSki não apresentaram a criação de algum 

tipo de núcleo. 

Tabela 8 - Número de núcleos por modalidade 

Número de núcleos por modalidade 

Modalidade PDA AFDA TOTAL 

Atletismo 19 2 21 

Natação 8 11 19 

Futsal 6 4 10 

Vela adaptada 2 5 7 

Boccia 3 2 5 

Exp. Natureza - 4 4 

Equitação - 3 3 

Ginásio - 3 3 

Ténis - 3 3 

Hidroginástica - 2 2 

Dança - 2 2 

Judo - 1 1 

Golfe - 1 1 

Yoga - 1 1 

TOTAL 38 44 82 
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5 – Discussão e Conclusões 
 

Antes de mais, gostaríamos de referir que este estudo foi o primeiro do género a ser 

feito na região, pelo menos que tenhamos conhecimento e segundo informação da DRD, o que 

nos impossibilita de fazer comparação com dados anteriores em termos evolutivos. Assim 

sendo e sempre que acharmos pertinente, faremos análises comparativas com estudos 

efetuados a nível nacional e já referenciados anteriormente na revisão da literatura. 

Posto isto, avançaremos concluindo com este estudo que ao nível das instalações a sua 

maioria tem sede própria, mas no entanto, quanto às instalações desportivas verificamos que 

a maior percentagem funciona em instalações cedidas. Este facto, como já evidenciamos, pode 

ser um fator de desmotivação/impedimento para a prática da atividade física e/ou desportiva 

(53). De referir ainda que quanto à sua tipologia, as instalações desportivas apresentam em 

maior número espaços do tipo “Pequenos Jogos” (47%) que correspondem a campos 

polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem, ao ar livre ou com simples cobertura. 

“Piscinas” foi o tipo de instalação que se seguiu com mais indicação (34%), estas podem ser 

cobertas ou descobertas, de aprendizagem, polivalentes ou desportivas e de 25m ou de 50m. 

No caso dos Açores, as piscinas existentes são no máximo de 25m, existindo também algumas 

de aprendizagem com 18 e 16 metros. O terceiro tipo de instalação com mais percentagem 

anunciado pelas entidades foi do tipo “Especiais” (31%). Estas instalações são do tipo 

permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições 

desportivas tais como:  

a) Estádios; 

b) Pavilhões multiusos desportivos; 

c) Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas; 

d) Hipódromos; 

e) Velódromos; 

f) Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos; 

g) Estádios náuticos; 

 Devido à sua maior densidade demográfica, Ponta Delgada é o Concelho que alberga a 

maioria das entidades intervenientes neste estudo, 12 delas, o que não revelou surpresa. O 

que nos causou admiração, foi o Terceiro Conselho mais populacional, Angra do Heroísmo, só 

apresentar 6,3%, o que corresponde a 2 entidades.   
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Um dos aspetos que queríamos apurar através deste estudo, era relativamente ao 

nível da acessibilidade. Será que as instalações das referidas entidades, ou as instalações por 

elas usadas, estão adaptadas para pessoas com mobilidade reduzida? As respostas disseram-

nos que 81% sim. Isto quer dizer que 26 entidades estão preparadas e permitem o acesso a 

este tipo de pessoas. Também conseguimos apurar que ao nível de viaturas, pouco mais de 

metade das entidades possui viaturas adaptadas para o transporte de pessoas com deficiência. 

Mais concretamente 17 entidades. No entanto, há entidades que possuem mais do que uma 

viatura, o que nos permitiu calcular que as 17 entidades no seu conjunto possuem 26 viaturas 

adaptadas. Este é um dado importante a verificar, pois como muitas entidades praticam as 

suas atividades fora das suas instalações (sociais), se não possuírem este tipo de viaturas não 

vão conseguir transportar os seus utentes para a prática física/desportiva. Isto acontece por 

exemplo na área do atletismo, em que os utentes/atletas têm de se deslocar até um complexo 

desportivo com pista de atletismo, caixa de areia, colchões de queda, etc, ou aos praticantes 

de natação, que têm que se deslocar até uma piscina para realizarem as suas atividades, ou 

aos praticantes de vela adaptada, que têm que se deslocar até ao mar. 

 Relativamente ao número de praticantes, especificamente os praticantes com algum 

tipo de deficiência, verificamos a existência de 857 dos quais 59,7% são masculinos e os 

restantes 40,3% são femininos. Comparativamente com os dados obtidos em 2015 pelo IDP, os 

valores não andam muito longe, verificando-se um ligeiro decréscimo de 16 praticantes. 

Quanto às modalidades mais praticadas, apuramos que a Natação é a modalidade mais 

desenvolvida, referenciada por 16 das 32 entidades. De seguida aparece o Atletismo, 

referenciado 12 vezes em ex aequo lugar com o Futsal. Como já foi referido, 

comparativamente com um estudo de 2013 a nível nacional (4), as modalidades mais 

praticadas são muito semelhantes, havendo só uma troca entre a Natação e o Atletismo, 

aparecendo este em primeiro lugar, e o Futebol que ocupa o lugar do Futsal. 

Podemos concluir também que o escalão etário onde se verifica um maior número de 

praticantes é no escalão de Sénior, seguido pelos de Juvenis e Juniores. A sua frequência 

semanal é de 2 vezes e também em muitos casos só de 1 vez, o que para nós representa um 

nível de atividade baixo, principalmente na vertente competitiva que carece de maior 

exercitação/treinabilidade por parte dos atletas para que consigam atingir os níveis desejados 

e estarem o melhor preparados possíveis para a sua competição. No entanto, sabemos que 

nem sempre isso é possível derivado a vários fatores, como: transporte, disponibilidade dos 

espaços físicos e dos próprios intervenientes, custos associados, entre outros. 
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Relativamente ao tipo de atividade, AFDA ou PDA, de acordo com a Portaria n.º 154/2015 de 

30 de Novembro de 2015, verificamos que os praticantes a desenvolver atividade na forma de 

lazer é o dobro do que na forma competitiva. Ainda relativo à referida Portaria e aos 2 

diferentes tipos de atividade física definida pela mesma, constatamos que foram criados um 

total de 82 núcleos pelas entidades ao abrigo do contrato-programa com a DRD. Destes 

núcleos, 38 são de PDA e 44 de AFDA, o que vem reforçar o já constatado acima de que há 

mais praticantes na vertente do lazer do que na vertente competitiva. No que diz respeito às 

modalidades, o Atletismo é que domina com mais núcleos criados (21), seguido da Natação 

(19) e do Futsal (10). 

 Quanto aos Dinamizadores, ou seja, as pessoas que estão envolvidas na dinamização 

de todas as modalidades de atividade física e desportiva dirigidas a pessoas com deficiência, 

verificamos que de um total de 242 pessoas, só um número baixo (25,6%) é que possui 

qualquer tipo de formação específica para trabalhar com este tipo de pessoas. Destes, 58% 

têm formação de caracter Técnica (de Federações, cursos técnicos Profissionais na área do 

Desporto) e 42% de caracter Superior (Bacharelato, Licenciatura, Mestrado, Doutoramento). 

Num estudo (68) publicado em 2016 sobre os treinadores do Desporto Adaptado em Portugal, 

incluindo as regiões Autónomas, o autor constatou que dos inquiridos, a sua maioria possuía 

formação superior (i.e. licenciatura ou mestrado), quer em Educação Física quer em outras 

áreas profissionais ligadas ou não ao ensino. Mas neste estudo a observação recaía só sobre os 

treinadores, enquanto que no nosso caso, estamos a falar de todos os intervenientes. Em todo 

o caso, defendemos que deve haver um máximo de pessoas possível com formação específica, 

quer seja Técnica ou Superior, para trabalhar com as pessoas com deficiência, pois como 

defende o mesmo autor, a vivência universitária contribui para o desenvolvimento de 

competências profissionais básicas, tais como as relacionadas com a comunicação, a liderança, 

a avaliação ou a resolução de problemas, entre outras, dando o suporte necessário à atuação 

dos treinadores e, consequentemente, fundamentando a sua melhor perceção de 

competência. 

 Ainda dentro do campo do pessoal técnico, averiguamos que, no que diz respeito à 

saúde, uma grande parte das entidades (37,5%) respondeu não possuir nenhum técnico de 

saúde a trabalhar com eles. A classe dos técnicos de saúde que obteve uma maior 

percentagem nas respostas (25%) foi a dos Enfermeiros, seguida da dos Médicos e da dos 

Fisioterapeutas. Foram ainda apresentadas outras áreas de saúde que não constavam no 

nosso formulário, mas que no entanto as entidades possuíam, tais como: Reabilitação motora, 

Terapeuta Ocupacional, Nutricionista e Psicólogo. 
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 Por último, vamos abordar a questão dos apoios financeiros que as entidades contam 

ao longo da sua época desportiva.  

Neste tema apuramos que à exceção de 2 entidades, todas beneficiam de pelo menos um tipo 

de apoio financeiro, o já referenciado contrato-programa “Desporto Adaptado”. Das 30 que 

responderam que tinham feito o referido contrato-programa com a DRD, 4 ainda conseguiram 

mutuamente outros apoios por exemplo com as Câmaras Municipais ou outras Secretarias 

Regionais.  
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6 – Sugestões para futuras investigações 
  

Após o término deste estudo, julgamos que este é mais um pequeno contributo no 

que diz respeito ao tema e à Conciliação entre o Desporto Adaptado e o bem estar de quem o 

pratica, sendo que esta investigação tem a particularidade de ter sido realizada na Região 

Autónoma dos Açores. 

 

Posto isto, achamos pertinente sugerir alguns possíveis estudos/melhoramentos a 

realizar no futuro.  

 

Sugere-se a realização de um estudo semelhante na Região Autónoma da Madeira, 

para haver termo de comparação entre as Regiões Autónomas e Portugal Continental. Ainda 

relacionado com o proposto anteriormente, seria deveras importante, após os resultados 

comparativos entre Açores, Madeira e Portugal Continental, realizar um estudo que 

englobasse o Diretor Regional do Desporto dos Açores, o Diretor Regional do Desporto da 

Madeira e o Presidente do IPDJ, de forma a saber a opinião de cada um, e darem o seu 

contributo com mais e melhores soluções, uma vez que são os principais financiadores do 

Desporto em Portugal. 

 Seria interessante também, quanto aos praticantes, apurar o número de atletas pelo 

tipo de deficiência, Paralisia Cerebral, Surdez, Deficiência Intelectual, Deficiência Motora, 

Deficiência Visual. 

 Quanto aos intervenientes (treinadores, técnicos, auxiliares), seria pertinente apurar 

qual a sua formação específica, distinguindo-a quanto à sua natureza, e não só verificar se 

possui ou não.  
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ANEXO – Formulário usado para obtenção dos dados 
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