
 
 

 UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO 

DOURO 
 

 

MESTRADO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FISICA NOS 

ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

 

 

A POLITICA DESPORTIVA AUTÁRQUICA NO DESENVOLVIMENTO DO 

DESPORTO E NO COMBATE AO SEDENTARISMO: 

«TONDELA – UMA EXPERIENCIA DE GESTÃO 

DESPORTIVA NA AUTARQUIA»   

(RELATÓRIO PROFISSIONAL) 

 

 

Carlos Alberto Cardoso Henriques 

 

Orientação: 

 Professora Doutora Ágata Cristina Marques Aranha 

 

 

 

 

Vila Real, maio de 2014 



 
 

  



 
 

UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

 

 

2º CICLO EM ENSINO DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

NOS ENSINOS BÁSICO E SECUNDÁRIO 

 

 

 

A POLITICA DESPORTIVA AUTÁRQUICA NO DESENVOLVIMENTO DO 

DESPORTO E NO COMBATE AO SEDENTARISMO: 

«TONDELA – UMA EXPERIENCIA DE GESTÃO 

DESPORTIVA NA AUTARQUIA» 

(RELATÓRIO PROFISSIONAL) 

 

 

 

CARLOS ALBERTO CARDOSO HENRIQUES 

 

Orientação: 
Professora Doutora Ágata Cristina Marques Aranha 

 
 

 

 

 

Vila Real, maio de 2014 



 
 



I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Dissertativo (Tese) de Mestrado, elaborado  

com o objetivo de obtenção do grau de Mestre em 

 “Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e  

Secundário», em conformidade com a alínea b) do 

 artigo 6.º do regulamento dos cursos de 2.º ciclo de  

estudos em ensino da UTAD, sob orientação da  

Professora Doutora Ágata Cristina Marques Aranha. 



II 
 

  



III 
 

Agradecimentos 

Porque é sempre importante reconhecer o valor que as outras pessoas possuem e 

expressar a nossa gratidão pelo que de bom nos transmitem ao longo dos momentos que 

marcam a nossa vida, não podemos deixar de registar o que segue, na certeza de que possa 

significar, embora de forma simbólica, o nosso reconhecimento pelo que ganhámos neste 

momento importante da nossa vida académica e profissional. 

Assim e desde logo, relevar o apoio permanente e sem reservas da Professora Doutora 

Ágata Aranha, orientadora deste nosso trabalho, pela sua total e constante abertura e 

disponibilidade. Sempre que lhe colocámos as nossas dificuldades, através do telefone, por 

correio eletrónico ou pessoalmente, sempre nos ofereceu a mesma atenção, o mesmo interesse 

e a mesma simpatia: agradecimento profundo pela, naturalmente, profunda compreensão!   

Ao Toni, grande amigo de sempre e colega de escola de outros tempos, por ter 

aceitado o desafio de nos ajudar a encontrar o melhor caminho na construção deste trabalho. 

Sem a tua ajuda e os teus conhecimentos, não chegaríamos aqui: obrigado, amigo! 

Aos meus filhos que, apesar de estarem longe e, assim, ausentes da minha 

proximidade, sempre me questionavam pelo “trabalho” que tinha que fazer incutindo, nessa 

permanente insistência, um estímulo que me impulsionava, numa vontade crescente e numa 

dedicação esforçada, para não os desiludir: para vocês, Inês e João, o meu abraço carinhoso e 

reconhecido, pelo que me têm ensinado! 

À Alice, pela partilha de uma vida abundante, onde só falta viver o resto e que é, com 

toda a certeza, aquilo que nos motiva para continuarmos felizes, como até aqui: o 

reconhecimento da importância vital da tua companhia e da tua compreensão, para refletirmos 

o nosso exemplo nos filhos, que deram mais brilho à nossa vida! 

À minha mãe, Conceição, porque ainda está comigo e merece que a destaque, também, 

neste momento importante da minha vida profissional: um beijinho, enquanto Deus permitir! 

Ao executivo municipal, autarcas que exerceram funções na época que aqui retratamos 

destacando, na pessoa dos dois Presidentes, Dr. Carlos Marta e Dr. José António de Jesus, 

toda a competência, empenho e visão estratégica, que caraterizaram as suas decisões, aquelas 

que envolveram o desporto: reconhecimento enorme e muito sentido, pela amizade e pela 

confiança que todos (Presidentes e Vereadores), sempre me demonstraram! 

Aos colegas de profissão, que me honram com a sua companhia diária e com os quais 

tenho aprendido bastante, pela cumplicidade nos desafios que enfrentamos diariamente! 

Naturalmente, ao Costa, colega de profissão e amigo de longa data, pelo desafio! 



IV 
 

 

  



V 
 

Resumo 

 

Um documento que reporte e analise as ações que, profissionalmente, foram realizadas 

numa determinada instituição ou serviço, para além de um registo histórico, pode constituir 

um documento de consulta e de promoção de boas-práticas. A atividade profissional que 

realizámos nos primeiros 13 anos deste século, na Autarquia de Tondela, na coordenação da 

Divisão de Desporto, alimentou a ideia de a podermos analisar, num relatório que 

correspondesse à descrição e registo desse percurso e àquilo que de mais relevante foi 

conseguido em prol das populações que temos tido o privilégio de servir. As autarquias locais 

são geridas pelas mesmas leis, em todo o território Nacional. Apesar desta normalização, as 

políticas autárquicas são operacionalizadas de forma diferenciada e obtêm resultados diversos, 

entre os diferentes municípios. São vários os fatores que contribuem para esta disparidade. 

Daí que as experiencias autárquicas, mesmo que de áreas temáticas semelhantes, sejam 

sempre diferentes na sua conceção, na sua organização e nos resultados alcançados. A 

capacidade de gestão, no que concerne aos decisores políticos, aliada à capacidade 

organizativa sustentada pela área técnica, produz a diferença entre iniciativas que visam 

alcançar objetivos comuns. No presente caso, em particular, trata-se de um trabalho de 

intervenção desportiva autárquica no Concelho de Tondela constituindo a experiencia de um 

docente de Educação Física, enquanto responsável pela Unidade Orgânica de Desporto 

daquele Município, em regime de mobilidade. A caraterização do Concelho de Tondela, da 

sua autarquia, dos serviços de desporto e das suas infraestruturas desportivas municipais, bem 

como a abordagem e descrição metodológica de experiencias de intervenção desportiva 

autárquica, através de projetos direcionados a faixas etárias específicas onde os objetivos se 

direcionam para a generalização da prática desportiva, combate ao sedentarismo e apoio ao 

desenvolvimento do desporto federado, constituem matéria relevante de um percurso 

desportivo de mais de uma década (a primeira deste século). A relação entre o município 

(divisão de desporto) e os parceiros associativos, para além das parcerias importantes que 

foram efetuadas de forma a encontrar sinergias potenciadoras de um desenvolvimento global 

e harmonioso são, igualmente, temáticas abordadas em contexto de experiencias profissionais 

concretas. Por último e porque entendemos que a política desportiva deve assentar numa base 

sustentada de conhecimento da realidade, quisemos deixar o registo de uma experiencia, que 

consideramos de “boas-práticas”, assente em dados fornecidos pela “Carta Desportiva” 

elaborada em 2008, cujo estudo efetuado sobre os “Hábitos Desportivos da População do 
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Concelho de Tondela” registava um índice de “procura não satisfeita” de 41%. Motivados 

para encontrar soluções que permitissem satisfazer este público-alvo, foi concebido um 

programa de combate ao sedentarismo “Saúde em Dia” e lançado aos parceiros Institucionais 

para, conjuntamente, poder ser operacionalizado. Para além do objetivo principal, o programa 

permitiu a rentabilização das instalações desportivas locais, o envolvimento e dinamização do 

associativismo (pouco ativo e com perda progressiva de públicos) e a criação de oportunidade 

laboral para os Técnicos de Desporto. É esta experiencia global que aqui registamos como 

justificação de um percurso de vida profissional dedicado e plena de desafios permanentes, 

numa relação de grande proximidade com as diferentes Instituições locais, regionais, 

nacionais e com os cidadãos de um território que, como em todos os outros, anseiam por 

experiencias positivas que possam contribuir para a melhoria da sua saúde e qualidade de 

vida. 

 

Palavras-chave: Desporto; Autarquia; Associativismo; Sedentarismo; Saúde; Exercício 

Físico. 
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Abstract 

 

A professional report, which highlights the importance of the activities that have been 

performed in a specific institution or service, apart from the historical record, can constitute a 

good approach for promoting the “good practices”. The professional activity, which has been 

carried out for the last 13 years in the Sports Section of the autarchy of Tondela, contributed 

positively to the elaboration of this descriptive report which, in turn, highlights the activities 

that have been done and also the respective benefits regarding the targeted population. The 

autarchies are ruled by the same law within the national territory. However, the autarchic 

politics are applied differently and thus different results are obtained between the diverse 

municipalities. There are several factors contributing to these disparities. Hence, although 

autarchic experiences can be based on similar topics, they are always different in its 

conception, organization and in the results achieved. The management skills of the policy 

makers and the organizational capability of the technical “sector” constitute the key factors 

towards the success of different activities which seek common objectives. The present work 

contains a view of local sports intervention in the board of Tondela by a Physical Education 

professional, as head of the Sports sector of the same autarchy, in mobility regimen. 

Moreover, this work includes a characterization of the board of Tondela, namely the sport 

services and facilities and also the methodological description of all the interventional sport 

activities, which in turn, targeted specific age groups, aiming the stimulation of sport 

practices, the reduction of sedentary lifestyle and the development of “federated sports”. The 

present work also considers the relationship between the autarchical sports division and the 

“associative partners” as an enhancer factor towards the development of several activities.  

Lastly, it is also referred an experience, which can be considered as a good example of the 

“good-practices”, based on the data presented in the “Sports Letter” of 2008. According to 

this document “the Sporting Habits Regarding the Population of the Board of Tondela” 

registered an index of “unmet demand” of 41%. In order to find solutions to reduce this index 

and thus to satisfy the targeted audience, it was created an “anti-sedentary lifestyle” program, 

along with the institutional partners. Besides the main objective, this program also enabled a 

better occupation plan of the local sporting facilities, the stimulation of the associativism and 

the creation of job opportunities for sporting technicians. 
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The overall experience here presented in this work justifies a dedicated professional career 

with many challenges, where close partnerships with local, regional and national institutions 

were made with the final objective to provide the target audience with dynamic and 

motivating activities, which are believed to provide health benefits and to contribute to a 

better life quality.  

 

Keywords: Sport; Autarchy; Associativism; Sedentary lifestyle; Health and physical exercise. 
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INTRODUÇÃO 

 

“As Autarquias locais são das entidades com uma intervenção mais 

assinalável na estrutura global do sistema desportivo e, atualmente, as 

principais financiadoras do associativismo e da própria atividade desportiva. 

Daí a importância que as mesmas revestem atualmente e podem continuar a 

exercer nos âmbitos do fomento e desenvolvimento do desporto” (Carvalho 

M.J., Moura J., Oliveira N. 2009, p.34). 

 

O trabalho que apresentamos pretende expor, de forma abrangente, os princípios que 

norteiam a atividade profissional na área do desporto autárquico, de acordo com aquilo que 

acreditamos ser uma boa estratégia de intervenção na envolvência das populações e na sua 

adesão aos projetos desportivos ou de prática de atividades físicas, capazes de contribuir para 

a melhoria da sua saúde e qualidade de vida. Consideramos este, um dos pilares fundamentais 

da intervenção municipal. A este propósito, (Januário C., Sarmento P., Carvalho M., 2011), 

afirmam que o papel essencial e fundamental dos Municípios é o de promoverem a melhoria 

das condições de vida das suas populações, as quais assentam, essencialmente, na satisfação 

das suas necessidades básicas enquadrando-se, a atividade física e desportiva, na perspetiva 

da saúde, bem-estar e qualidade de vida. 

O Município de Tondela desenvolve a sua ação no desporto, através dos vetores que 

caraterizam a intervenção desportiva autárquica. Assim, neste domínio, poderemos considerar 

os seguintes:  

- Construção, requalificação e gestão de instalações desportivas municipais;  

- Apoio financeiro, técnico e logístico ao movimento associativo local, às suas 

iniciativas e instalações;  

- Criação de “oferta desportiva” capaz de responder às necessidades e desejos dos 

munícipes, através da conceção e organização de projetos abrangentes e da generalização da 

prática desportiva;  

- Organização de eventos desportivos de alta competição, sensibilizando e motivando 

os munícipes para a prática de modalidades desportivas de rendimento;  

- Formação e estabelecimento de parcerias estratégicas tendentes ao envolvimento de 

Instituições no processo de fomento do desporto, da saúde, bem-estar e qualidade de vida dos 

cidadãos. 
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Neste contexto queremos que este trabalho constitua um registo do que foi, nestes 

domínios, o papel do Município de Tondela na última década, especialmente no que essa 

intervenção contribuiu para a mobilização das populações na prática de exercício físico, com 

especial incidência no programa de “combate ao sedentarismo”, que designámos de “Saúde 

em Dia”, criado e operacionalizado nos últimos 5 anos. 

Tendo em conta a adesão das populações locais e a sua mobilização para as sessões 

regulares de exercício físico, tecnicamente orientado por especialistas na área das atividades 

propostas, pretendemos efetuar o registo do número de utentes envolvidos, desde o início, nos 

projetos registando a participação por género e idade, do último ano (2013) e, por último, 

analisar a satisfação generalizada traduzida pela adesão às sessões e pelos ganhos de saúde 

que possam ter sentido. Esta análise será baseada num estudo
1
 realizado num dos projetos 

(CMMCTnd-Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tondela), neste ano de 2013, com 10 

“diabéticos tipo 2”, através da frequência de um programa de 16 semanas onde se aliou o 

trabalho físico regular à monitorização de parâmetros de saúde, com o apoio de Enfermeiras 

envolvidas no programa. Trata-se de um estudo que traduz, de forma exemplar, embora com 

um grupo específico, todo o trabalho de gestão e operacionalização deste programa de 

“combate ao sedentarismo” no Concelho de Tondela.  

A nossa opção temática para este trabalho justifica-se, essencialmente, pelo percurso 

desse programa de “combate ao sedentarismo” que, na genuinidade da sua conceção face à 

procura de uma solução que fosse ao encontro da realidade local, assenta no binómio 

“necessidade/resposta” nascendo, naturalmente, de um trabalho progressivo e sustentado que 

tem vindo a ser desenvolvido na Autarquia de Tondela. A sua importância baseia-se nos 

resultados obtidos e, sobretudo, nas etapas percorridas para os alcançar, ou seja: 

- Na definição de uma “oferta desportiva”, em resposta a uma necessidade sustentada 

na “procura não satisfeita”, apurada em estudo prévio “Hábitos Desportivos da População do 

Concelho de Tondela”, realizado em 2007 no âmbito da “Carta Desportiva do Concelho de 

Tondela”, que teve como grupo-alvo a população do Concelho;  

- Na conceção de uma resposta socialmente manifestada e desejada, enquanto 

prioridade de intervenção desportiva no âmbito das competências e atribuições dos serviços 

municipais de desporto; 

- Na consolidação gradual do programa e na crescente adesão das populações, 

posicionando-se como contributo na criação de novas dinâmicas locais;  

 

 

 

 

 

1 
Costa A., 2013 - “O Impacto de um Programa de Exercício Físico de 16 Semanas no Estado de Saúde, Aptidão Física e Qualidade de 

Vida de Diabéticos Tipo 2 de Tondela”, FCDEF-Universidade de Coimbra, 2013 
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- Na avaliação dos resultados englobando, nessa reflexão, todos os intervenientes 

ativos partilhando um sentimento coletivo de responsabilidade e de sucesso; 

- Na procura de parcerias fortes e duradouras, capazes da necessária sustentabilidade, 

como garantia de apoios sólidos e abrangentes; 

- Na abertura a novos desafios, especialmente direcionados para a área da saúde e 

apoiados por estudos científicos com grupos de risco.  

Trata-se, assim, de um processo que se pode enquadrar como exemplo de “boas-

práticas” e que, nesse domínio, foi remetido para a “Comissão Europeia” como justificação de 

um projeto regional, liderado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e do 

qual o Município de Tondela é membro integrante – Consórcio Ageing@Coimbra, 

contribuindo como “bom exemplo” no estatuto já atribuído à Região Centro de Portugal: 

«Região de Referencia Europeia para o Envelhecimento Ativo e Saudável». É também por 

isso que, neste âmbito, achámos importante o seu estudo e partilha. 

O trabalho será dividido em vários capítulos abordando temáticas que permitam 

perceber, melhor, o enquadramento e a intervenção da Instituição Autárquica e respetivos 

Serviços, o território concelhio visado e, por último, o objeto do relatório.  

Assim, no capítulo primeiro, definiremos a estrutura autárquica geral, em termos 

legais, bem como a sua intervenção nos domínios da promoção das políticas desportivas 

locais. Em toda a descrição que fizermos, procuraremos enquadrar a opinião de diversos 

autores numa revisão da literatura que ajudará a sustentar os nossos registos e opiniões.  

No capítulo segundo, orientaremos a nossa descrição para o conhecimento do território 

e da autarquia. Conhecer a demografia e geografia do Concelho, a par da caraterização da 

Autarquia e respetivos Serviços de Desporto, constituem necessidades absolutas para uma 

melhor compreensão do trabalho, face às condicionantes onde foi desenvolvido. Efetuaremos 

uma descrição detalhada dos Serviços de Desporto do Município de Tondela contribuindo 

para esclarecer a constituição da sua estrutura política e técnica. Faremos, igualmente, a 

caraterização das suas Instalações Desportivas Municipais, nos seus variados aspetos 

tipológicos, enquadrando a oferta municipal ao nível das infraestruturas desportivas 

existentes. 

O capítulo terceiro destina-se à abordagem da nossa experiencia na gestão do 

desporto, no Município de Tondela. Após o enquadramento do desporto e das Instituições que 

o envolvem, visando um melhor conhecimento de todos os fatores que podem interferir na sua 

ação (temáticas que descreveremos nos capítulos anteriores a este), importa dar sequência ao 
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trabalho e, assim, relatar a nossa experiencia profissional ao nível da gestão desportiva na 

Autarquia de Tondela, especialmente no período dos últimos dez anos, abrangendo a 1.ª 

década deste século. Neste pressuposto, é nossa intenção expor a intervenção adotada em 

vários domínios da nossa atividade profissional: 

- No âmbito da conceção dos Serviços de Desporto;  

- Na criação e desenvolvimento dos projetos mais relevantes; 

- Na estratégia adotada face à orgânica interna dos Serviços e ao relacionamento com 

os parceiros externos; 

- Na definição de orientações programáticas, numa política desportiva de proximidade 

aos cidadãos e às suas Instituições representativas. 

Faremos uma descrição suscetível de se perceberem as orientações adotadas e as 

medidas concretas que pudessem servir os interesses dos Munícipes, com base na criação e 

desenvolvimento de soluções práticas capazes de responder aos desafios da sociedade. 

Caberá, aqui, a conceção de um programa de “combate ao sedentarismo”, designado de 

“Saúde em Dia”, cujo desenvolvimento e análise constituirão objeto da nossa reflexão nas 

conclusões deste trabalho. 

Por último, o capítulo quarto destinar-se-á às conclusões finais. Procuraremos registar 

aquilo que, no nosso entendimento, pode ser relevado como consequência positiva da nossa 

atividade profissional. Também abordaremos as dificuldades e limitações que possamos ter 

encontrado em todo o percurso. Deixaremos, ainda, a nossa opinião sobre eventuais trabalhos 

futuros que possam vir a ser realizados, com base naquilo que forem as motivações oriundas 

de propostas implícitas neste relatório, por um lado, mas também naquilo que é o nosso 

interesse profissional, enquanto coordenadores de um Serviço com responsabilidades no 

Concelho que, na nossa perspetiva, deve permanecer recetivo às necessárias visões externas, 

naturalmente, mais imparciais, críticas e com sustentabilidade científica, sendo um contributo 

fundamental para ajudar a aferir o desempenho profissional no âmbito dos serviços prestados 

ao cidadão. 
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CAPITULO I – As autarquias no desenvolvimento do desporto e promoção da qualidade de 

vida dos cidadãos 

 

Os Municípios Portugueses constituem uma das estruturas do Estado com mais 

capacidade interventiva nos territórios. Pela sua proximidade aos cidadãos e pela sua 

capacidade de autonomia face ao “poder central”, detêm um estatuto próprio que lhes 

proporciona poder de decisão em vários domínios da sociedade. Possuem-no, também, no 

desporto. Assim, a abordagem que faremos de seguida, pretende demonstrar as formas legais 

que sustentam esse poder e os objetivos estratégicos inerentes ao serviço público implícito, 

numa perspetiva de promoção do desporto enquanto fator de desenvolvimento do Concelho e 

de melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. 

 

1. Definição e enquadramento de uma autarquia 

 

Por imposição do direito constitucional, cuja lei fundamental do País – Constituição da 

Republica Portuguesa, no seu artigo 79.º, consagra o acesso de todos os cidadãos à “cultura 

física e desporto”, percebemos que as autarquias locais assumem responsabilidades na 

generalização e democratização da prática desportiva a todos os munícipes. «É o desporto 

erigido a valor de interesse público», (Bento e Constantino 2012, p.53). Por força deste 

princípio legal e pela sua proximidade às populações, estas estruturas da administração 

pública, aparecem como entidades estatais privilegiadas na assunção dessas obrigações, no 

âmbito do desporto. E «é precisamente à escala do poder local que melhor se pode começar 

por dar conteúdo prático ao exercício de um direito de cidadania com a respetiva tradução 

constitucional: o direito ao desporto», (Constantino 1999, p.21), naturalmente enquanto um 

direito de todos e não apenas de alguns. 

Por força da lei 75/2013 de 12 de setembro – legislação que enquadra juridicamente as 

autarquias locais – ali continuam explícitas as atribuições dos Municípios no que concerne ao 

desporto. Este diploma legal revoga, no seu artigo 3.º, alínea c), a lei 159/99 de 14 de 

setembro, que estabelecia o quadro de atribuições e competências das autarquias locais, bem 

como algumas partes do diploma legal 169/99, que define o quadro de competências e regula 

o regime de funcionamento dos órgãos dos municípios e das freguesias.  

A lei 75/2013, aprovada em 29 de julho, entrou em vigor no dia 30 de setembro, por 

imposição e em conformidade com o seu artigo 4.º. Em tudo que se refere ao apoio e 
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desenvolvimento do desporto e às competências dos Municípios, neste âmbito, nada se alterou 

pela aprovação deste novo diploma legal.  

As autarquias locais continuam a ser as estruturas estatais de maior proximidade e, até, 

de maior intervenção nos apoios e dinamização das atividades e projetos desportivos, próprios 

ou organizados pelas Instituições (associativas ou outras), da sua área de intervenção 

geográfica. A importância das autarquias, mesmo sujeitas a mudanças legislativas, continua 

intacta no que se refere às questões relacionadas com o desenvolvimento desportivo. Neste 

âmbito e tendo em conta o seu propósito fundamental de promover e copromover a melhoria 

das condições de vida das populações (Januário 2010), os municípios têm, também, o 

desporto como excelente recurso. Na sequência deste princípio, percebe-se que o desporto 

«…tem vindo a conquistar relevo no leque das prioridades de muitas Câmaras Municipais, 

porque se trata de uma área cada vez mais valorizada socialmente, com impactos positivos na 

saúde dos praticantes e como instrumento de promoção turística com elevada repercussão 

mediática» (Bento e Constantino 2012, p.207).  

 

  

2. Da promoção à intervenção desportiva 

 

Ao desporto e ao “poder local” atribui-se uma forte ligação no desenvolvimento das 

regiões e das localidades. Muito pela vontade e apoios das autarquias locais, os clubes de 

bairro, de freguesia, têm correspondido àquilo que será o dever do Estado, legalmente 

consagrado na Constituição da Republica Portuguesa, ou seja, o acesso de todos à “cultura 

física e desporto” (art.º 79.º). Neste pressuposto as autarquias locais têm sabido encontrar, nas 

organizações associativas, os parceiros bem localizados para mobilizar e dinamizar os 

cidadãos em projetos e instalações desportivas que são colocadas à sua disposição.  

Pelos investimentos diretos das Autarquias na construção de instalações desportivas 

municipais que coloca ao serviço dos clubes locais, como no apoio financeiro para a 

construção e manutenção de instalações próprias do movimento associativo desportivo, para 

além de outras formas de colaboração, os Municípios sabem que o aumento da «capacidade 

do tecido associativo é um meio indispensável de reforçar o próprio desporto» (Constantino 

2002, p.163). Nessa sequência, o autor reforça a importância que o associativismo local 

representa para os Municípios acrescentando, ainda, que sendo «…verdade que uma política 
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não pode esgotar-se naquilo que é o apoio à vocação e missão do movimento associativo, é 

incontornável que sem esse apoio não há política desportiva». 

As Autarquias devem assumir-se como condutoras e parceiras, numa política 

desportiva cada vez mais abrangente e envolvente. Autarquias e movimento associativo 

desportivo têm que ter presente o desenvolvimento desportivo local com sentido mútuo de 

responsabilidade e com um propósito permanente de grande cooperação (Constantino 2002). 

Tendo em conta o valor dos Clubes desportivos, patente em vários domínios, 

nomeadamente, na sua implantação junto das populações, nos recursos humanos que 

facilmente envolve e, ainda, nas suas infraestruturas e equipamentos tantas vezes únicos ao 

serviço da comunidade, cabe à Autarquia a promoção de planos estratégicos concelhios 

tendentes a um desenvolvimento generalizado e sustentado da atividade desportiva.  

A organização estratégica do desporto constitui um fator preponderante para que se 

possam atingir os níveis de desenvolvimento que se tomam como exemplo em muitos Países 

Europeus e que há muito se perseguem. Referimo-nos, concretamente, aos índices de 

praticantes desportivos cujos rácios, em Portugal, se encontram muito distantes dos de outros 

Países europeus, em especial os da região escandinava
2
. 

O associativismo desportivo local encontra-se alicerçado nos clubes de rua, de bairro, 

de freguesia, aqueles que movimentam algumas, poucas, centenas de associados, tantas vezes 

num edifício que não vê obras há longos anos, com equipamentos gastos pelo uso mas 

amados pelo hábito da sua utilização. Esses clubes são, em muitos locais do País, a única 

forma da população local poder ocupar os seus tempos livres em atividades desportivas 

organizadas e disponíveis. 

O valor destas coletividades e dos seus técnicos, muitas vezes acumulando cargos 

diretivos, dada a escassez de recursos humanos disponíveis, para se entregarem ao serviço do 

coletivo, é frequentemente ignorado. Como regista a direção da Confederação do Desporto de 

Portugal na introdução do livro “Associativismo Inovação Social, Desenvolvimento” de 

Carvalho A. (2002), «os clubes e as suas organizações, de tipo associativo, são o eixo nuclear 

de qualquer política de desenvolvimento desportivo, porque são a célula base da estruturação 

de toda a atividade desportiva. Mas são também mais que isso. São um suplemento de vida 

que se oferece a uma população, a um bairro, a uma região». 

O desporto não serve apenas como propiciador de grandes espetáculos, mas sobretudo 

enquanto prática de vida, individual e coletiva. Conjunto diversificado de atividades para 

 
 

 

 

 

2 European Comission. Special Eurobarometer 412: “Spot and physical activity” – Report - (2014, p.7) 
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todos, ou seja, para aqueles que já o praticam mas, também, para quantos o vêm e apreciam 

nos ecrãs de televisão e nas bancadas dos estádios. 

É no fomento da prática desportiva que os Municípios e os Clubes têm um papel 

preponderante. Os primeiros como motivadores e apoiantes, tanto ao nível da construção de 

infraestruturas, como na conceção, promoção e organização de grandes projetos 

mobilizadores e, ainda, no apoio financeiro, técnico e logístico aos clubes locais. A estes 

caberá dar continuidade ao trabalho que desenvolvem numa lógica de aperfeiçoamento 

técnico e pedagógico. 

Neste espírito de desenvolvimento que se necessita, definia a alínea b, n.º 4 do art.º 64, 

secção II, da Lei 169/99 de 18/09 e agora expresso na lei 75/2013 (artigo 33.º), que as 

competências da Câmara Municipal abrangem o apoio às atividades sociais, culturais e 

desportivas, incluindo as que contribuem para a promoção da saúde e prevenção das doenças. 

Assente neste verdadeiro espírito de serviço público, tanto na vertente profissional, 

que carateriza o serviço autárquico, como na vertente voluntária própria do serviço 

associativo, o desporto local tem, nestas Instituições, o seu principal motor de funcionamento. 

A generalização da prática desportiva começa, verdadeiramente, no clube de bairro/freguesia 

e tem como principal apoiante a Junta de Freguesia local (alíneas “t” e “v” do artigo 16.º da 

lei 75/2013) ou o Município onde se insere. É, assim, neste cenário que as autarquias podem 

conceber a atividade desportiva e toda a política de promoção e desenvolvimento desportivo. 

O associativismo desportivo local, representa o principal fator de mobilização para o sucesso 

das políticas desportivas municipais.  

A propósito da importância das coletividades locais, se é «…impensável admitir um 

sistema desportivo onde o seu papel e funções sejam dispensáveis, seria também de custos 

sociais elevadíssimos, um sistema de organização social onde a sua ação não existisse» 

(Constantino 1999, p.48). As autarquias não se podem alhear desta realidade e têm, até, que a 

incentivar criando dinâmicas locais que permitam revitalizar o tecido associativo mantendo 

ativos os seus recursos humanos e utilizável o, vasto e rico, património desportivo que muitas 

coletividades possuem.  

São muitas e variadas, as instalações desportivas que pertencem a clubes e outras 

instituições locais. A sua manutenção e dinamização dependem, essencialmente, dos apoios 

que recebem dos municípios, já que das instituições governativas centrais, estes são cada vez 

mais escassos ou nulos.  
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São as câmaras municipais que, atualmente, garantem o funcionamento do 

associativismo local, embora com apoios cada vez mais exíguos dada a crescente escassez de 

meios financeiros. É, sobretudo, nesta parceria local que as Autarquias têm promovido e 

implementado as suas políticas desportivas. 

Ao longo de várias décadas o “poder local”, muitas vezes estimulado pelos exemplos 

da administração central, olhou para o desporto, como instrumento de promoção e afirmação 

de realidades paralelas, construindo grandes e insustentáveis infraestruturas sem qualquer 

plano de racionalização ou sustentabilidade. «Os investimentos em matéria de infraestruturas 

desportivas estão longe de poder ser considerados isentos, em muitos casos, de uma avaliação 

negativa» (Bento e Constantino 2012, p.20). Sustentados nesta afirmação e com base nas 

afirmações dos mesmos autores, são facilmente detetáveis: casos de equipamentos 

sobredimensionados; ausência de estudos de sustentabilidade económico-financeira que 

suporte a decisão política; uma visível subutilização desportiva e social. Todos estes factos 

constituem realidades que ainda subsistem (Bento e Constantino 2012).  

Mais que um investimento planeado e racional, as autarquias construíram, em muitos 

casos, ao sabor de outras realidades, mais viradas para uma moda passageira ou para fatores 

de grandiosidade duvidosa que mais não visavam que a criação de uma imagem de poder e de 

afirmação política junto dos cidadãos eleitores. Em muitas localidades há, hoje, 

infraestruturas que não cumprem os objetivos para que foram criadas nem se vislumbra que 

possam, algum dia, ser rentabilizadas nos fins que a conceberam. Basta olhar para alguns dos 

estádios de futebol, construídos sob fundamento do “Campeonato da Europa de 2004” que 

Portugal organizou. Embora de responsabilidade partilhada entre poderes, central e local, 

constituem exemplo máximo e relativamente recente, desse desvario. 

Contudo, ao longo dos anos, foi graças ao “poder local” que o desporto se assumiu 

como fator de grande mobilização das populações. Envolvendo-se em iniciativas desportivas 

de âmbito municipal ou contribuindo, direta ou indiretamente, na dinamização das atividades 

desportivas do seu movimento associativo e, muito, na construção ou requalificação de 

instalações desportivas, municipais ou mesmo associativas, as autarquias assumiram-se como 

motor dessas dinâmicas, originando parcerias fundamentais para o desenvolvimento 

desportivo dos seus territórios. «…o país está desportivamente mais desenvolvido e essa 

modificação teve como elemento motor ou charneira, as autarquias locais», (Bento e 

Constantino 2012, p.19). Os mesmos autores, complementando, ilustram o facto através de 

vários indicadores referindo que «os equipamentos desportivos serão, porventura, o sinal 
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físico que melhor atesta essa presença», nas mais variadas localidades do país, desde as 

cidades às mais pequenas vilas e freguesias considerando-os mesmo, como «uma espécie de 

marca civilizacional» que se constitui, em muitos locais, como verdadeira centralidade, em 

matéria de equipamentos coletivos (Bento e Constantino 2012, p.19).  

Como recurso para o lazer e recreação ou para a disputa de quadros competitivos mais 

organizados ou, ainda, para os campeonatos federados de diferentes modalidades desportivas, 

as autarquias preocuparam-se, também, na criação de condições físicas assumindo essa 

estratégia de fomento do desporto assente em modalidades desportivas de base que, ao longo 

dos anos, não sofreram grandes alterações.  

Hoje, fruto de causas várias, os autarcas têm uma visão mais abrangente mas, também, 

mais segura, do papel fundamental do desporto para o bem-estar e qualidade de vida dos 

cidadãos.  

As autarquias continuam, cada vez mais, a assumir-se como fator de desenvolvimento 

e de implementação de políticas desportivas locais percorrendo, por vezes, um trajeto solitário 

neste domínio. Deixando o desporto enquanto modo de afirmação de uma imagem política e 

percebendo que a “oferta desportiva” disponível já não corresponde à “procura” que se vinha 

percebendo nos cidadãos, as autarquias têm sabido corresponder às novas necessidades e 

desafios. São novos sinais dos tempos, como refere Constantino (1999), sendo possível 

adequar, permanentemente, as políticas desportivas locais às necessidades e expetativas dos 

cidadãos e, assim, às mutações que se verificam no âmbito das modalidades desportivas, na 

forma de as organizar e de as praticar. Neste âmbito, as autarquias devem sentir-se 

«…vinculadas e responsabilizadas pela crescente importância dada, nas sociedades modernas, 

à procura das atividades físicas e desportivas como fator de promoção da saúde, do bem-estar 

e da qualidade de vida dos cidadãos» (Constantino 1999, p.20). 

 

 

3. Política desportiva e qualidade de vida 

 

«A criação de condições que permitam às populações comportamentos fisicamente 

ativos e um estilo de vida onde esteja incorporada uma forte componente de atividade física e 

desportiva, deve constituir o mote central das políticas desportivas locais» (Bento e 

Constantino 2012, p.20). 
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A Autarquia, focada na construção de infraestruturas e equipamentos desportivos e 

centrada no cidadão desportista, não deixando de olhar o cidadão praticante, deve virar-se, 

também, para o cidadão sedentário. A este propósito, Constantino (2002) deixa como desafio 

se queremos ser um País de espetadores ou um País de praticantes, onde aqueles que 

continuam a alhear-se da prática constituem, em Portugal, a fatia maior.  

É preciso ter em conta que os cidadãos manifestam a sua atividade física e desportiva 

de diversas formas. A Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (LBAFD), publicada 

em 2007, traduz um novo conceito face à anterior legislação. Consubstancia a inclusão da 

«…atividade física a par da referência ao desporto», de acordo com (Bento e Constantino 

2012, p.54).  

Sendo aparentemente irrelevante a inclusão deste conceito, a verdade é que assenta na 

mudança de paradigma dos apoios do Estado e na orientação de uma nova vertente de 

desenvolvimento que a sociedade demonstra reconhecendo-se «…o desporto na sua vertente 

informal, como um fator determinante e fundamental para a melhoria da qualidade de vida e 

bem-estar das populações» (Bento e Constantino 2012, p.55). Está aqui implícito um novo 

entendimento para o desporto, um conceito plural que abarca em si diferentes formas e 

sentidos de prática reconhecendo, assim, o seu lado informal.  

Neste pressuposto, a Lei de Bases da Atividade Física e Desporto, no seu artigo 6.º, 

reporta a promoção da atividade física, também, às autarquias locais incumbindo-lhes a sua 

promoção e generalização, enquanto instrumento fundamental para melhorar a condição 

física, a qualidade de vida e a saúde dos cidadãos. 

 

 

3.1 - “Combate ao sedentarismo” e promoção de hábitos de vida saudável 

 

O sedentarismo é um fenómeno social de consequências transversais na saúde e 

qualidade de vida dos cidadãos. Trata-se de «…um dos comportamentos morbidogénicos que 

afeta a nossa sociedade e cuja prevalência em Portugal é extremamente elevada» (Januário 

2010, p.29). As suas causas assentam nas mais variadas razões e têm crescido à medida que a 

sociedade adota formas e estilos de vida consentâneos com a acomodação humana. «A 

organização social a que assistimos nas grandes cidades e nos países mais desenvolvidos, tem 

facultado ao Homem processos de automatização que tem relegado as atividades físicas para 

valores mínimos» (Almeida J., in C.M. Oeiras s/d, p. 35). 
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Os hábitos sedentários entrecruzam-se com as vertentes modernas da vida profissional 

e com o acentuar de uma cultura de comodismo traduzida no acesso às novas tecnologias que 

tendem a criar rotinas.  

De acordo com dados do “Eurobarometer” (2009, p.11), em Portugal, 55% da 

população não pratica qualquer atividade física ou desportiva sendo um dos países europeus 

com índices mais elevados de inatividade. Esta situação agravou-se, se tivermos em conta os 

dados de dezembro 2013, registados no “Eurobarometer” (2014, p.9). Há um agravamento de 

9% elevando a percentagem global para 64% de não praticantes. 

Nesse sentido, Calão (2003), tendo por base um estudo nacional realizado por Salomé 

Marivoet em 1999 e publicado em 2001, refere que o índice de praticantes desportivos em 

Portugal registava, nessa época, um percentual de 23%. Também no que se refere à “Região 

Centro de Portugal” os dados, produzidos por esse mesmo estudo, apontam para um 

referencial de 14% de praticantes desportivos (Marivoet 2000, p.41)
3
. 

O Concelho de Viseu enquanto território com maior dimensão, no seio dos restantes 

Concelhos que integram o distrito e do qual faz parte o Concelho de Tondela, os índices de 

praticantes desportivos, apurados no estudo realizado por Calão (2003), fixava-se nos 23% 

comparando-se, neste parâmetro, aos dados nacionais. 

Nesta caraterização desportiva e, salvaguardando as devidas diferenças de 

metodologia que se utilizam em cada caso, importa registar, igualmente, os índices de 

praticantes apurados no Concelho de Tondela utilizando-se, para o efeito, o estudo “Hábitos 

Desportivos da População do Concelho de Tondela” realizado pela Camara Municipal de 

Tondela (2008), através do qual se concluiu que a participação desportiva no Concelho se 

situava nos 25%. 

Todos estes registos traduzem aquilo que se conhece do nosso País nestes domínios, 

ou seja, uma baixa mobilização dos cidadãos para a prática desportiva. «É que reduzir as 

causas da morbilidade e da mortalidade significa, em elevado número de casos, alterar estilos 

de vida, substituir comportamentos de risco por atitudes positivas perante a saúde» 

(Constantino 1999, p. 57). 

Torna-se, assim, necessária uma nova visão para a intervenção desportiva, também nas 

autarquias locais, face aos interesses crescentes dos cidadãos e às necessidades de uma 

sociedade mobilizada para as questões de saúde e qualidade de vida.  

  

 

 
 

 

 

3 
«Hábitos Desportivos da População Portuguesa, revista “Desporto”, ano III, n.º 1, janeiro/fevereiro, CEFD, Secretaria de Estado do 

Desporto, pp.36-49 
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Tendo em conta que a atividade física e o desporto, aliados a uma alimentação 

saudável, constituem contributos fundamentais e consensualmente aceites na melhoria dos 

níveis de saúde e qualidade de vida dos cidadãos, importa perceber quais as estratégias a 

adotar para que a ação conjugada da sociedade se reflita na inversão gradual dos valores 

alarmantes que se conhecem nos parâmetros da inatividade física.  
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Concelho de Tondela: Caraterização geográfica, demográfica e autárquica 
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- CAPITULO II - Concelho de Tondela: Caraterização geográfica, demográfica e autárquica 

 

Descrever o território e a realidade que o envolve, numa incursão pela geografia e 

demografia que o caraterizam, a par de um breve registo sobre o funcionamento da estrutura 

organizacional onde assenta todo este trabalho, constituem um importante e fundamental 

processo para uma melhor compreensão dos fatores inerentes a este relatório profissional. 

Neste contexto descritivo, procuraremos situar o Concelho de Tondela numa perspetiva 

regional e abordar conceitos relativos à constituição e funcionamento do Município que o 

lidera. Neste parâmetro, daremos especial relevância à Divisão de Desporto, enquanto 

estrutura orgânica geradora de serviços em prol dos cidadãos. 

 

1. Enquadramento e âmbito territorial 

 

O Concelho de Tondela, integrado no distrito de Viseu (mapa 1), enquadra-se na 

unidade territorial Dão/Lafões e possui uma área de 371.22 Km
2
, para uma população 

residente de 28.946 habitantes, (INE 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Mapa 2 – Freguesias do Concelho de Tondela 

 

 

Mapa 1 – Tondela no território Nacional  
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Confronta-se, a norte, com o concelho de Vouzela, a nordeste, com o de Viseu, a 

sudeste, com o concelho de Carregal do Sal, a sul, com o concelho de Santa Comba Dão, a 

sudoeste, com o concelho de Mortágua, a oeste, com o de Águeda e a noroeste com o 

concelho de Oliveira de Frades.  

Subdivide-se, geograficamente, em 19 freguesias (mapa 2), de acordo com a nova 

reorganização administrativa territorial autárquica, por força da lei 22/2012 de 30 de maio, 

consagrada pelas “uniões de freguesia”. No caso de Tondela, as 7 “uniões” verificadas, 

substituíram o desenho geográfico que correspondia às anteriores 26 freguesias. 

O Município de Tondela engloba-se numa autarquia de nível 3, de acordo com a 

definição constante na alínea c), número 2 do artigo 4.º, da lei 22/2012 de 30 de maio, 

conforme registo expresso no referido diploma legal 
4
.  

Através de uma análise aos sensos de 2011 (quadros, 1 e 2), percebemos que a 

população tem vindo a diminuir, a partir da década de 60 do século passado. Distribui-se, em 

maior quantidade, pelas faixas etárias “25-64 anos” e “65 ou mais”, respetivamente, 14.648 e 

7.876 habitantes, não fugindo à generalidade dos concelhos do interior que acusam a diminuta 

taxa de natalidade e a saída da sua população para outros Países. O Concelho de Tondela 

sofre, assim, dos mesmos sintomas que os demais evidenciando uma população, 

tendencialmente, envelhecida (cf. quadro 2). 

Ao longo dos últimos anos, as populações mais jovens estão em claro decréscimo, face 

aos mais idosos. Como se perceciona em toda a sociedade, estes parâmetros constituem uma 

realidade que parece incontornável perspetivando-se, mesmo, um agravamento tendencial. As 

quebras significativas na taxa de natalidade, dão lugar a um domínio estatístico dos mais 

idosos sobre os mais jovens. A consequência desta evolução deve ser enquadrada a vários 

níveis, sem descurar um novo olhar da sociedade para este fenómeno crescente. Às 

preocupações económicas, deveremos juntar as preocupações sociais e a tendência para ir ao 

encontro destes novos públicos proporcionando, também no desporto, novas estratégias e 

novas práticas para inverter as facilidades e tentações da inatividade, do sedentarismo. 

 

Quadro 1 – Evolução histórica dos registos da população no Concelho de Tondela, entre 1801 e 2011 

 

     Histórico da População do Concelho de Tondela (1801 – 2011) 
Ano 1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2011 

População 3.417 17.880 30.622 34.632 38.917 35.906 32.049 31.152 

 
 

28.946 
 

   (fonte: Wikipedia) 

 
 

 

 

 

4 
Anexo I da lei 22/2102 de 30 de maio 
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Quadro 2 – Dados comparativos entre os Censos 2001 e 2011, no Concelho de Tondela 

 

Zona 

Geográfica 

População residente População residente -Variação entre 2001 e 

2011 (%) Em 2001 Em 2011 

Total Grupos etários Total Grupos etários 
 Var. 

Total 

Grupos etários 

HM H 0-14 15-24 25-64 
65 ou 

+ 
HM H 0-14 15-24 25-64 

65 ou 

+ 
0-14 15-24 25-64 

65 

ou + 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Barreiro  1061 506 132 134 527 268 975 460 81 94 501 299 -8,11 -38,64 -29,85 -4,93 11,57 

 C.Besteiros 1395 678 247 191 690 267 1474 723 214 178 753 329 5,66 -13,36 -6,81 9,13 23,22 

C. Stª Maria 2020 965 310 243 973 494 1806 857 192 208 897 509 -10,59 -38,06 -14,40 -7,81 3,04 

Caparrosa 910 444 119 120 460 211 805 381 109 77 407 212 -11,54 -8,40 -35,83 -11,52 0,47 

Castelões 1768 826 222 229 879 438 1542 703 172 129 749 492 -12,78 -22,52 -43,67 -14,79 12,33 

Dardavaz 962 453 152 143 448 219 782 374 98 87 382 215 -18,71 -35,53 -39,16 -14,73 -1,83 

 Ferreirós Dão 410 191 58 44 180 128 441 210 48 41 205 147 7,56 -17,24 -6,82 13,89 14,84 

Guardão 1834 870 216 243 876 499 1490 706 139 142 722 487 -18,76 -35,65 -41,56 -17,58 -2,40 

 Lajeosa 2209 1104 301 277 1088 543 1940 942 209 190 920 621 -12,18 -30,56 -31,41 -15,44 14,36 

 Lobão Beira 1207 606 170 159 603 275 1124 547 123 114 574 313 -6,88 -27,65 -28,30 -4,81 13,82 

 Molelos 2640 1229 357 420 1323 540 2346 1098 249 247 1259 591 -11,14 -30,25 -41,19 -4,84 9,44 

Mosteirinho 223 115 30 31 115 47 217 108 25 20 106 66 -2,69 -16,67 -35,48 -7,83 40,43 

M. Fráguas 621 292 83 78 300 160 590 273 58 61 294 177 -4,99 -30,12 -21,79 -2,00 10,63 

 Mouraz 998 475 132 160 471 235 878 408 99 78 459 242 -12,02 -25,00 -51,25 -2,55 2,98 

 Nandufe 645 309 94 72 344 135 622 294 65 62 328 167 -3,57 -30,85 -13,89 -4,65 23,70 

Parada Gonta 812 397 110 111 421 170 754 358 80 76 380 218 -7,14 -27,27 -31,53 -9,74 28,24 

Sabugosa 623 307 72 84 296 171 545 265 52 57 249 187 -12,52 -27,78 -32,14 -15,88 9,36 

Santiago  1473 719 242 212 734 285 1331 657 179 150 673 329 -9,64 -26,03 -29,25 -8,31 15,44 

 São J. Monte 1096 540 147 134 547 268 862 429 64 97 456 245 -21,35 -56,46 -27,61 -16,64 -8,58 

São M Outeiro 969 465 145 130 472 222 913 435 105 92 474 242 -5,78 -27,59 -29,23 0,42 9,01 

 Silvares 184 81 19 16 84 65 136 63 12 11 58 55 -26,09 -36,84 -31,25 -30,95 -15,38 

Tonda 1115 532 176 143 527 269 984 459 129 110 492 253 -11,75 -26,70 -23,08 -6,64 -5,95 

Tondela 31152 14963 4445 4136 15482 7089 28946 13730 3443 2979 14648 7876 -7,08 -22,54 -27,97 -5,39 11,10 

Vila N Rainha 540 262 85 63 256 136 476 226 64 43 228 141 -11,85 -24,71 -31,75 -10,94 3,68 

 V. Besteiros 931 443 133 122 488 188 893 421 134 72 447 240 -4,08 0,75 -40,98 -8,40 27,66 

 Tourigo 571 283 96 73 280 122 512 246 66 53 236 157 -10,33 -31,25 -27,40 -15,71 28,69 

(fonte: INE, 2011) 

 

 

2. Município de Tondela – constituição, órgãos e pelouros 

 

A lei-quadro de criação de municípios (lei n.º142/85 de 18 de novembro) e a lei 

159/99 (revogada pela lei 75/2013), que definia o quadro de transferência de atribuições e 

competências, em conjunto com a lei 169/99 (sofreu as mais recentes alterações pela 

publicação do diploma legal de 2013, atrás citado), estabelecem o quadro de competências e o 
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regime de funcionamento dos órgãos dos municípios, constituindo os documentos legais de 

base à constituição dos municípios portugueses.  

Ao longo da história autárquica muito mais legislação foi produzida, sobretudo no que 

concerne à alteração da lei-quadro (lei n.º 124/97, lei 32/98, lei 48/99, entre outras), o que 

traduz a atualização do modelo autárquico, na sua construção progressiva e na sua adaptação 

como serviço de proximidade ao cidadão. 

O Município de Tondela é gerido pelo órgão executivo sendo composto pelo 

Presidente e 3 Vereadores a tempo inteiro. Possui, como todas as autarquias, um órgão 

deliberativo – Assembleia Municipal.  

Em termos internos, os serviços estão estruturados em 8 “Unidades Orgânicas”: 

Económica e financeira; Administrativa e jurídica; Obras particulares, planeamento, 

urbanismo e equipamentos públicos; Ação-social, saúde e habitação; Ambiente 

acessibilidades, mobilidade, equipamentos e materiais; Cultura e comunicação; Educação; 

Desporto, juventude, turismo. 

 

 

3. O desporto na Autarquia: 

 

 3.1- Organização da estrutura desportiva municipal 

 

Assente numa estrutura racional e congregadora das diferentes necessidades de 

desenvolvimento do desporto no Concelho, o Município criou em 2001 a “Divisão de 

Desporto, Juventude e Turismo” na qual se insere o Gabinete de Desporto que concebe, 

coordena e operacionaliza todos os serviços inerentes à unidade orgânica.  

A Unidade Orgânica “Desporto, Juventude, Turismo” é tutelada por 2 Vereadores: 1 

com a área do desporto, outro com as áreas restantes. Em termos de recursos humanos que lhe 

estão afetos e apenas no que concerne à área do desporto, já que é esta que importa para os 

objetivos deste trabalho, é composta por 25 funcionários (figura 1). Destes, 22 têm a categoria 

profissional de “assistente operacional”, 1 “assistente técnico”, 1 “encarregado operacional” e 

1 “chefe de divisão”. Do total, apenas o “chefe de divisão” não pertence ao quadro de efetivos 

do Município, já que é docente de carreira encontrando-se em mobilidade, sob regime de 

“comissão de serviço”.  
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O “chefe de divisão” coordena toda a Unidade Orgânica, com especial incidência na 

área desportiva (por opção estratégica definida pela gestão política), através do Gabinete de 

Desporto Municipal. Um “encarregado operacional” e três “assistentes operacionais” 

completam a equipa que, conjuntamente com o “chefe de divisão”, exercem funções no 

edifício central do Município. Aos funcionários, estão afetas diferentes funções, 

nomeadamente, de gestão (instalações desportivas municipais ou de gestão municipal), 

administrativas e técnicas (organização, coordenação e execução dos projetos municipais, 

apoio às solicitações do movimento associativo, entre outras). Os restantes recursos humanos 

encontram-se afetos às instalações desportivas, assim distribuídas:  

- 3 funcionários no complexo desportivo Estádio João Cardoso (1 pavilhão e 2 grandes 

campos de relva natural e de relva sintética);  

- 3 funcionários no pavilhão desportivo de Tondela;  

- 3 funcionários no pavilhão desportivo de Campo de Besteiros;  

- 2 funcionários no pavilhão desportivo do Caramulo;  

- 6 funcionários na piscina de Tondela; 

- 3 funcionários na piscina de Campo de Besteiros.  

 

 

 

 

Figura 1 – Organigrama dos Serviços de Desporto 
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 3.2 - Áreas de abrangência e intervenção 

 

Com base nas categorias profissionais e confrontadas as necessidades da Unidade 

Orgânica, os funcionários exercem a sua atividade em horários que se coadunam com os 

serviços a prestar, numa entrega empenhada e que não põe em causa, nem as necessidades do 

serviço público, que deve ser prestado, nem os direitos que cada um possui, enquanto 

trabalhador com vínculo laboral ao Município.  

Com funções distribuídas tendo por base a exigência dos serviços, os funcionários 

desenvolvem a sua ação em tarefas que vão da conceção de projetos, execução e avaliação, 

até à gestão de instalações, apoio técnico e logístico ao movimento associativo do Concelho, 

numa abrangência multifacetada mas, prévia e adequadamente, organizada afetando-se cada 

um a determinado projeto ou função.  

Ao Encarregado Operacional está afeta a gestão dos recursos humanos e instalações 

desportivas, disponibilizando-se, igualmente e sempre que necessário, para contribuir na 

conceção, coordenação e execução de projetos e outras iniciativas necessárias ao normal 

funcionamento dos serviços técnicos. Os outros 3 funcionários que exercem funções no 

edifício do Município apenas diferem do Encarregado Operacional pela ausência de 

responsabilidades nos recursos humanos e instalações desportivas, exercendo todas as 

restantes, em especial as que se prendem com o apoio ao movimento associativo e os 

necessários serviços administrativos, cuja coordenação está afeta a um deles. Os funcionários 

colocados nas instalações desportivas têm por missão prestar um serviço de proximidade na 

abertura e encerramento da instalação, na sua manutenção, segurança e higiene, bem como no 

apoio às necessidades dos utentes/utilizadores. 

A propósito da organização e gestão de recursos humanos, acreditamos que «a 

organização nunca ganhará elevada eficácia se a equipa no seu todo, apesar de pequenas 

diferenças, não for ganhadora» (Bilhim 2001, p.413). Nesse pressuposto e tendo por base o 

pensamento do mesmo autor, a cooperação significa que o resultado é produto do esforço 

comum; a meta deve ser partilhada e o sucesso de cada membro estará, assim, ligado ao 

sucesso de todos e de cada um. Com base neste princípio de elevada importância do trabalho 

de equipa, e tendo em conta os recursos disponíveis e as funções que cada um exerce nos 

serviços desportivos do Município de Tondela, compete ao chefe de divisão estabelecer as 

linhas orientadoras e a melhor estratégia de funcionamento técnico dos respetivos Serviços, 

transmitindo clareza nas responsabilidades de cada um e o adequado estímulo a toda a equipa. 
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Os exemplos que possa dar serão, seguramente, um bom estímulo e um grande contributo 

para o bom funcionamento de um Serviço, no qual se destaca o trabalho de equipa. Imbuídos 

por esse espírito, sempre “impusemos”, por essa via, aquilo que achamos ser o mais 

importante na ação de cada funcionário. Entendemos a nossa presença como parte integrante 

de um coletivo empenhado e focalizado no serviço público, onde a relação de proximidade 

com o cidadão nos permite pouca margem de erro. É também na proximidade com os 

funcionários, no relacionamento direto e na assunção de responsabilidades individualizadas, 

que nos colocamos como mais um elemento da equipa. Como refere Bilhim (2001), a 

hierarquia e o poder, no seio da organização, devem tornar-se menos visíveis e, neste sentido, 

a redução de símbolos de “status”, que reforçam a hierarquia, pode ser muito útil e 

importante. Não descuramos a transmissão de conhecimentos, a troca de experiencias e 

saberes, a criação e participação de toda a equipa em momentos de formação (interna ou 

externa) e, sempre, refletindo e avaliando responsabilidades pelo que se faz em cada iniciativa 

procurando, em todos os momentos, que cada um possa melhorar a sua prestação como 

funcionário mas, também, como pessoa. 

 

 

 3.3 - Instalações desportivas municipais ou de gestão municipal 

 

O Município de Tondela possui um conjunto de instalações desportivas municipais e 

procede, igualmente, à gestão de um complexo desportivo (Estádio João Cardoso), por força 

de um protocolo efetuado com o CDT-Clube Desportivo de Tondela (proprietário do 

complexo) tendo por base a necessidade de ali serem efetuadas obras de requalificação com 

financiamento proveniente dos fundos Europeus.  

As instalações desportivas municipais traduzem-se nas seguintes:  

 

- Pavilhão desportivo municipal de 

Tondela 

 

Construído em 1993 e requalificado em 

2010 situa-se, estrategicamente, entre 2 

escolas-sede de Agrupamento (Escola 

Secundária de Tondela, integrada no 

 
Figura 2 – Pavilhão desportivo de Tondela 
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Agrupamento de Escolas Tomás Ribeiro e Escola E.B. 2,3 de Tondela, integrada no 

Agrupamento de Escolas Cândido de Figueiredo), o que permite a sua rentabilização total, em 

horário escolar (das 08:30h às 17:30h com atividade curricular de Educação Física) e, a partir 

daí (até às 23:00h), com os clubes desportivos locais, grupos informais e empresas. O 

pavilhão desportivo municipal de Tondela (figura 2), possui piso em madeira e tem 1292 

cadeiras individuais. Está preparado para grandes eventos desportivos recebendo, 

frequentemente, jogos e torneios nacionais e internacionais de alta competição, 

nomeadamente, basquetebol, futsal, andebol. Está equipado para a prática da escalada, com 

duas paredes dispondo de várias vias, destinadas às disputas competitivas. Em termos gerais, 

a instalação regista um bom estado de conservação. 

 

 

- Pavilhão desportivo municipal de Campo de Besteiros 

Construído em 1995 foi sujeito a obras de requalificação em 2010. Situa-se, 

estrategicamente, junto à Escola E.B. 2,3 de Campo de Besteiros (integra, atualmente, o  

Agrupamento de Escolas de Tondela 

Tomás Ribeiro), o que permite a sua 

rentabilização total, entre as 08:30h e as 

17:30h, com atividade curricular de 

Educação Física e, em seguida, até às 

23:00h, com os clubes desportivos, grupos 

informais e empresas. O pavilhão 

desportivo municipal de Campo de 

Besteiros (figura 3), possui piso sintético e 

tem capacidade para 400 lugares sentados. 

Tem condições para diversos eventos desportivos tendo já recebido jogos nacionais e 

internacionais de alta competição, nomeadamente, futsal e andebol A instalação regista um 

bom estado de conservação, com exceção do piso que requer intervenção. 

 

 

- Pavilhão desportivo municipal do Caramulo 

Foi construído em 2006 e situa-se, estrategicamente, junto à Escola E.B. 2,3 do 

Caramulo (integra, atualmente, o Agrupamento de Escolas de Tondela Tomás Ribeiro), o que 

Figura 3 – Pavilhão desportivo de Campo de Besteiros 
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permite, tal como os outros, a sua rentabilização total, entre as 08:30h e as 17:30h, com 

atividade curricular de Educação Física e, até às 22:00h, com os clubes desportivos locais, 

grupos informais e empresas. 

O pavilhão desportivo municipal do 

Caramulo (figura 4), possui piso sintético e 

tem capacidade para 400 lugares sentados. 

Tem, também, condições para diversos 

eventos desportivos tendo já recebido jogos 

e torneios nacionais e internacionais de alta 

competição, nomeadamente, futsal, 

basquetebol e andebol. A instalação regista 

um bom estado de conservação. 

 

 

- Piscinas municipais de Tondela 

Foram edificadas em 1993 e localizam-se na zona central da cidade, junto ao Parque 

Urbano – área pública de natureza e lazer. O edifício engloba um tanque aquecido com 17m 

de comprimento por 8m de largura, com profundidade que varia entre 0,75m e 1,50m, um 

conjunto de balneários de apoio ao tanque 

interior e à piscina de exterior. Há ainda um 

bar, cuja exploração está concessionada a 

privados e, já no piso superior, várias salas de 

apoio onde, atualmente, decorrem atividades 

da responsabilidade do CMMCTnd – Centro 

Municipal de Marcha e Corrida. O edifício 

comporta, ainda, a sala das máquinas e os 

necessários tanques de compensação, tudo 

instalado numa cave de acesso fácil e direto, 

tanto pelo exterior como pelo interior. O edifício completa-se com uma sala de receção, onde 

funcionam os serviços administrativos, um gabinete de primeiros socorros e sala de 

coordenação técnica.  

O exterior do edifício, tem disponível um tanque de 25m por 15m, com profundidade 

entre 1m e 2,3m, destinado à época de Verão (figura 5). Há, também, um pequeno tanque em 

 
Figura 4 – Pavilhão desportivo Caramulo 

 

Figura 5 – Piscina exterior de Tondela 
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formato “meia-lua”, semicircular, com 0,8m a 1m de profundidade, ocupando uma área de 57 

m
2
, destinado a recreação para crianças. Há, ainda, um “chapinheiro” (formato circular), com 

0,4m de profundidade e ocupando uma área de 20m
2
, para bebés e crianças. Tudo isto 

integrado num espaço relvado com cerca de 900m
2
 de relva natural, para zona de descanso 

dos banhistas.   

O complexo das 

piscinas, integrado num 

parque de natureza e zona 

de lazer, é ladeado por um 

campo de ténis (figura 6) e 

um minicampo de jogos, 

(figura 7) com 22m de 

comprimento e 12m de 

largura, piso de relva sintética, constituindo uma área desportiva de acesso livre, embora com 

vigilância permanente pelos funcionários que ali prestam serviço.  

A piscina de interior (figura 8) é 

utilizada pela “Escola de Natação” (bebés, 

crianças, jovens, adultos) tendo espaços 

horários cedidos às Escolas públicas da área 

urbana (Agrupamento de Escolas de Tondela) 

e à Escola Profissional de Tondela, que 

utilizam numa parte substancial dos dias úteis 

da semana, para aulas de natação e desporto 

escolar. São cedidos, igualmente, espaços 

horários a IPSS-Instituições de Particulares 

de Solidariedade Social e grupos organizados, do tipo associativo. Há ainda um grupo de 

competição (inscrito na Associação de Natação de Aveiro), coordenado pela AEFDT-

Associação de Educação Física e Desporto de Tondela, que utiliza a instalação para os seus 

treinos.  

A piscina de interior de Tondela possui, à data de novembro/2013, um registo de 842 

inscrições. Na semana de 18 a 24 desse mesmo mês, a frequência de utilizações foi de 803. Os 

utentes inscritos provêm de Escolas da área urbana, que ali desenvolvem a modalidade de 

natação como complemento curricular (396), das IPSS-Instituições Particulares de 

Imagem: ?? Mini campo jogos 

 
Figura 8 – Piscina interior de Tondela 

  

Figura 6 – Campo de Ténis Figura 7 – Minicampo 
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Solidariedade Social (20), da Escola Municipal de Natação (409) e de outras Instituições 

locais (17).  

  

 

- Piscina municipal de Campo de Besteiros 

A piscina municipal de Campo de Besteiros (figura 9), foi construída em 2003 e 

possui apenas um tanque aquecido, com 17m de comprimento por 10m de largura. O edifício 

tem um conjunto de balneários de apoio e sala 

de máquinas, tudo num único piso, para além 

da sala de receção. Está edificado junto à 

Escola EB 2,3 de Campo de Besteiros, o que 

possibilita o acesso fácil dos estudantes para 

aulas de natação e desporto escolar. 

Para além desta utilização, também aqui a 

“Escola de Natação” tem os seus utentes, 

desde a classe de bebés até à classe de 

adultos. Nesta instalação, a utilização tem 

uma forte componente social. Há uma preocupação com as classes especiais, nomeadamente 

com as crianças e jovens que frequentam “os apoios educativos – ensino especial”. A 

“natação terapêutica”, através do acompanhamento de um Técnico especializado, tem espaço 

horário definido em 3 dias da semana. Também aqui, as IPSS-Instituições de Particulares de 

Solidariedade Social, têm o seu horário de natação. Aos sábados, as aulas são destinadas aos 

segmentos populacionais mais idosos, oriundos das diversas freguesias do Concelho. O 

programa de combate ao sedentarismo – “Saúde em Dia”, que iremos detalhar no contexto 

deste trabalho, contempla a possibilidade de uma aula semanal de “hidroginástica”. Assim, 

este ano, constituíram-se, no âmbito deste programa, 19 grupos de natação, distribuídos por 

12 classes, que utilizam a piscina de Campo de Besteiros, aos sábados entre as 08:30h e as 

21:15h. O programa envolveu (1.º semestre 2013) uma frequência média semanal de 152,8 

pessoas, com uma média de idades superior a 45 anos. Entre janeiro e junho de 2013 as aulas 

de natação tiveram 3.669 participações, como atestam os registos verificados naquela 

instalação, o que traduz uma média por classe de 12,7 utentes.  

Em termos gerais, a piscina municipal de Campo de Besteiros tem 622 utentes 

inscritos (registo relativo ao mês de novembro 2013), entre os grupos “Saúde em Dia”, classes 

 
Figura 9 – Piscina de Campo de Besteiros 
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de bebés e crianças, grupos de competição federada, Agrupamento de Escolas de Campo de 

Besteiros (Jardins de Infância, 1.º, 2. e 3º ciclo, Educação Especial) e outras Instituições 

locais de âmbito privado. A frequência de utilizações na semana entre 18 e 24 de novembro, 

foi de 501. A orientação das aulas, nas duas Piscinas Municipais (Campo de Besteiros e 

Tondela), está a cargo de 25 Técnicos, licenciados em Educação Física e/ou credenciados para 

o exercício da atividade. De entre estes, há alguns que são docentes dos Agrupamentos de 

Escola/Estabelecimentos de Ensino, que utilizam as Piscinas com os alunos das respetivas 

turmas. A gestão pedagógica da piscina está atribuída à AEFDT – Associação de Educação 

Física e Desporto de Tondela (uma associação local de profissionais de Educação Física) 

sendo regulada por um protocolo, assinado anualmente, entre o Município e aquela 

Instituição. Toda a atividade protocolada tem a supervisão do Gabinete de Desporto do 

Município. 

 

 

- Complexo desportivo “Estádio João Cardoso” 

 

Figura 10 – Grande campo de relva natural (futebol de 11). 

 

Trata-se de uma instalação desportiva privada, sendo seu proprietário o CDT- Clube 

Desportivo de Tondela. Contudo e por necessidade de uma candidatura aos fundos 

comunitários para financiamento de obras de requalificação, foi efetuado um acordo de 

comodato entre o CDT e o Município de Tondela cedendo, aquele, os direitos de superfície 
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por 25 anos. Neste pressuposto, o Município, através da sua “divisão de desporto”, efetua a 

gestão do complexo desportivo sendo dada prioridade de utilização ao CDT, em todas as 

iniciativas que organiza. O complexo é composto por 3 valências desportivas: 

- Grande campo de relva natural (futebol de 11) 

- Grande campo de relva sintética (futebol de 11 e de 7) 

- Pavilhão desportivo  

O campo de relva natural (figura 10), tem um espaço desportivo de 103m de 

comprimento por 67m de largura e destina-se, exclusivamente, aos treinos e jogos da equipa 

profissional do CDT-Clube Desportivo de Tondela que, desde a época 2012-2013, milita na II 

Liga de Futebol Profissional. Nesta utilização do relvado natural, excetuam-se as seleções 

nacionais que nos visitam, em especial as mais jovens (até aos sub-21) e da seleção AA, que 

ali efetuou um treino, no dia 27 maio de 2008, durante a sua permanência em estágio na 

cidade de Viseu tendo como objetivo o Campeonato da Europa, desse mesmo ano, realizado 

na Áustria e Suíça.  

A estrutura edificada de apoio do campo de relva natural, é composta por 4 gabinetes 

para comunicação social e outros tantos camarotes para grupos especiais e entidades, em dias 

de jogos. Uma bancada que se estende pelas duas laterais do espaço de jogo tendo, ambas, 

cobertura. Num dos topos prolonga-se, igualmente, uma outra bancada, contudo, descoberta. 

No total o campo de jogos possui 2.566 lugares sentados.  

Já o campo de relva sintética (figura 11), 

com uma dimensão desportiva de 94m – 64m, é 

utilizado pelas camadas jovens de futebol do 

CDT (juniores A, B e C) e pelas restantes faixas 

etárias (sub13, sub12, sub11, sub10, escolas e 

petizes) de uma coletividade local, Associação 

Pestinhas – Escola de Futebol de Tondela. A 

secção de Veteranos do CDT, também ali realiza 

os seus treinos e jogos oficiais.  

O espaço de jogo está, ainda, dotado de marcações e postes para a modalidade de 

“râguebi” já que, o CDT tem uma secção com cerca de centena e meia de praticantes. Para 

além destes utilizadores, o relvado sintético é, frequentemente, cedido a outros clubes 

desportivos ou instituições que o solicitam, para treinos ou torneios pontuais. O campo possui, 

 Figura 11 – Grande campo de relva sintética 
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apenas, uma bancada de topo, descoberta, com 400 lugares sentados. Ambos os espaços 

desportivos possuem iluminação adequada às necessidades.  

O edifício de apoio é composto por 3 balneários (figura 12), devidamente equipados, 

os quais servem os dois espaços desportivos. Afetos ao pavilhão desportivo há, ainda, mais 

dois balneários que, embora não possuam as condições dos primeiros, são utilizados como 

complemento, em caso de necessidade. 

 

A estrutura edificada possui uma “zona de SPA” (figura 13), com tina de 

hidromassagem, banho turco e sauna; há, ainda, 

um ginásio de apoio (figura 14), uma sala 

equipada com sonorização, para conferências de 

imprensa, um posto médico, uma lavandaria e 

uma zona de lazer composta por um bar e duas 

salas de convívio. 

O edifício completa-se com uma zona 

destinada à sede do clube residente – CDT, onde 

estão instalados, o “museu do clube”, os 

“serviços administrativos” e “sala dos órgãos 

diretivos”. 

Quanto ao pavilhão desportivo (figura 15), trata-se de um espaço com piso em cimento 

poroso, de 40m / 25m, onde se realizam atividades de carater lúdico-recreativo: jogos de 

futebol/futsal, treinos de ténis, treinos de “Boccia”, pela “Cooperativa Vários”
5
, jogos 

didáticos pela secção de râguebi do CDT e outras atividades desportivas de carater informal.  

Figura 12 – Balneário 

  

 

Figura 13 – Área de SPA 

Figura 14 – Ginásio 

 

 

 
 

 

5 
IPSS-Instituição Particular de Solidariedade Social. Integra jovens e adultos portadores de deficiência, em regime de internato, 

proporcionando-lhes atividades de ocupação e orientação profissional para integração na “vida ativa”.  
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O pavilhão não possui bancada fixa podendo ser colocada (se tal se considerar 

necessário) em local contíguo à linha lateral da área desportiva que, num dos lados (topo sul), 

possui uma área livre, de 5m por 35m.  

Para além disso e fruto das 

características do piso e localização, o 

espaço recebe exposições temporárias, 

festas, convívios que podem incluir 

refeições para grandes grupos e, ainda, 

bailes de finalistas dos Agrupamentos de 

Escola do Concelho, entre outras 

iniciativas pontuais. 

 

 

3.4 - Recursos humanos 

 

Todas as instalações desportivas dispõem de recursos humanos em regime de 

permanência. Em função das necessidades e tipologia da instalação, assim se dispõem os 

funcionários em serviço.  

Os pavilhões desportivos municipais de Tondela e de Campo de Besteiros têm 3 

funcionários que exercem funções em regime de horário contínuo e rotativo, semanalmente. 

 A elevada utilização a que estas instalações estão sujeitas (atividades inerentes às 

aulas curriculares e restantes iniciativas desportivas das escolas que as utilizam diariamente 

em horários diurnos; treinos e atividades de ocupação informal dos clubes e empresas após os 

horários escolares; jogos oficiais dos campeonatos federados dos vários clubes desportivos; 

entre outras), exigem a presença de funcionários em maior quantidade, face ao pavilhão 

desportivo municipal do Caramulo. Apenas 2 funcionários, a exercerem no mesmo regime 

horário, permitem o seu funcionamento normal tendo em conta a menor utilização pelos 

clubes com modalidades desportivas federadas e outras (poucas) instituições locais com 

atividades de carater recreativo.  

Nas piscinas municipais de Tondela e de Campo de Besteiros verificam-se, 

igualmente, diferenças na quantidade de funcionários. Em Tondela e em função da tipologia 

do edifício (com 2 pisos e uma cave – zona de máquinas e tanques de compensação), bem 

Figura 15 – Pavilhão do Estádio 
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como por razões imputáveis à diferença do número de utilizadores diários, que obriga a 

prolongar as aulas por período horários noturnos mais longos, estão colocados 6 funcionários. 

Em Campo de Besteiros e tendo em conta as mesmas referências tipológicas (edifício 

de 1 só piso), bem como um horário noturno menos prolongado, 3 funcionários permitem o 

funcionamento da instalação nas adequadas condições técnico-administrativas e de segurança. 

De registar que, em todas as instalações desportivas, os serviços de higiene e limpeza 

são garantidos por funcionárias do quadro do Município ou por outras profissionais oriundas 

de programas ocupacionais do IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, cuja 

responsabilidade de gestão está afeta à Divisão de Ambiente e Espaços Verdes.  
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CAPITULO III 

 

A gestão do desporto no Município de Tondela. Percurso profissional de um docente de 

Educação Física, em regime de “Comissão de Serviço” na “Divisão de Desporto” 
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- CAPITULO III – A gestão do desporto no Município de Tondela. Percurso profissional de 

um docente de Educação Física, em regime de “Comissão de Serviço” na “Divisão de 

Desporto” 

  

O relato de uma experiencia profissional pressupõe, entre outras coisas: o seu 

enquadramento temporal; a sua localização territorial e recursos disponíveis; os objetivos 

delineados tendo em conta os destinatários, suas características e anseios; as estratégias 

definidas e a sua operacionalização. Para além disso importa incluir, igualmente, os resultados 

alcançados e tudo aquilo que se depreende como metas atingidas e novos desafios para o 

futuro. Assim, é nosso propósito registar, neste capítulo, a preponderância da atividade 

autárquica na área do Desporto Municipal desenvolvida no Concelho de Tondela, com base 

nos seus projetos regulares e pontuais, nas parcerias realizadas e no contexto estratégico 

delineado, bem como e em função dos resultados de uma “procura desportiva não satisfeita”, 

o relato de uma experiencia concreta de conceção, planificação e operacionalização de um 

projeto de “combate ao sedentarismo”, com consequentes registos dos resultados alcançados. 

Relatar uma experiencia de vida profissional, com especial incidência nos últimos 10 a 12 

anos, na prestação dos serviços desportivos aos Munícipes do Concelho, na qualidade de 

responsáveis diretos pela competente “Unidade Orgânica” que coordena os respetivos 

Serviços.  

 

 

1. Implementação da política desportiva na Autarquia de Tondela, entre 2000 e 

2012, numa relação entre “oferta desportiva” e “procura desportiva 

 

Assente numa estrutura orgânica simplificada, no início da 1.ª década do século XXI, 

o Município de Tondela desenvolvia as suas iniciativas desportivas traduzidas naquilo que o 

movimento associativo era capaz de produzir, face aos apoios financeiros que eram 

facultados. Como muitas outras, a Autarquia de Tondela não possuía recursos humanos de 

base, especializados na área de desporto. A gestão do desporto enquadrava-se num gabinete 

alargado - EDU – Educação, onde se englobavam os serviços de educação, cultura e desporto. 

O setor de desporto dispunha de vários “auxiliares”, hoje equiparados a “assistentes 

operacionais”, correspondentes à base da carreira dos funcionários da administração pública 

local. Não tinham qualquer formação académica na área desportiva possuindo, alguns deles, 
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experiencia na área do desporto federado, em diferentes modalidades de base, como o futebol 

ou o andebol. O seu desempenho profissional cingia-se, por isso, às tarefas inerentes ao 

funcionamento das instalações desportivas.  

Com base num projeto de intervenção desportiva que visava a remodelação da 

estrutura orgânica e incremento de um novo processo de desenvolvimento do desporto no 

Concelho, aceitámos, no final do ano de 1999, o desafio que nos foi lançado pelo então 

Vereador do Desporto, mais tarde Presidente do Município com mandatos sucessivos até 29 

setembro 2013 (data das eleições autárquicas, às quais não pode candidatar-se por força do 

artigo 1.º do decreto lei 46/2005 de 29 de agosto). Na qualidade de docente com vínculo ao 

“quadro de zona pedagógica” e usufruindo da forma de mobilidade designada de “requisição”, 

transferimos as nossas funções para o Município de Tondela, onde nos mantivemos nesse 

regime de mobilidade, durante dois anos. Após esse período, que permitiu incluir a área de 

desporto, enquanto Serviços autónomos, na estrutura orgânica do quadro de recursos humanos 

da Câmara Municipal, através da criação de uma nova “unidade orgânica”, transferimos a 

nossa mobilidade para a figura de “comissão de serviço” permitindo o enquadramento em 

cargo de chefia, com responsabilidades diretas na nova divisão: “desporto, juventude e 

turismo”. Esta importante alteração orgânica, abria caminho para alicerçar o desporto como 

área prioritária permitindo a reestruturação dos respetivos Serviços, tanto internos como 

externos.  

Reorganizar os recursos humanos, generalizar a oferta desportiva, planificar e 

rentabilizar a ocupação das instalações desportivas, conceber e organizar novos projetos 

diversificando a “oferta” e promovendo a “procura” desportiva, encontrar as adequadas 

parcerias capazes de alargar a plataforma de interesses no desenvolvimento desportivo do 

Concelho, onde se incluía o associativismo, eram áreas da maior importância e das quais 

dependia toda a estratégia de promoção e fomento do desporto no Concelho. 

Nos primeiros tempos, a maior preocupação foi envolver os parceiros nas diferentes 

iniciativas. Procurando ir ao encontro dos clubes e demais coletividades locais, implementou-

se um programa de ações de formação, de base associativa, com temáticas orientadas para o 

dirigismo, a administração e a animação desportiva de base, a par de uma oferta generalizada 

de atividades desportivas que envolviam crianças, jovens (inicialmente entre os 7 e os 15 

anos, mais tarde alargado aos 20 anos e atualmente sem limite máximo de idade), num projeto 

mobilizador e de grande projeção das potencialidades do associativismo desportivo: “Jogos 

Desportivos do Concelho de Tondela”. Por outro lado, e tendo em conta dois princípios 
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fundamentais para o crescimento sustentável dos praticantes desportivos, entendemos alargar 

a ação às faixas etárias mais novas envolvendo as escolas do 1.º ciclo e os jardins-de-infância. 

No ano 2000 lançámos um projeto, que designámos de “Desporto na Escola” 

abrangendo todos os estabelecimentos do 1.º ciclo e mais tarde os do pré-escolar, mais de 

3000 crianças que, nessa época, frequentavam todos os estabelecimentos de ensino públicos e 

privados do Concelho. Esta envolvência permitia-nos uma oferta desportiva (pré-desportiva), 

de base e devidamente organizada, destinada a uma faixa etária entre os 3 e os 15 anos. Por 

outro lado, a chamada da escola a este processo de fomento das atividades desportivas, numa 

parceria direta com o Município, mereceu-nos uma atenção e um carinho especiais, já que é 

ali que as crianças e jovens estão todos os dias numa atividade que não pode dissociar-se da 

atividade desportiva. A envolvência da escola, por autorização direta das suas estruturas 

representativas, permitia uma abertura fundamental para sensibilizar e formar os futuros 

praticantes desportivos. 

 

 

1.1 - Projetos desportivos anuais
 

 

Porque a vertente desportiva não se esgota no federado, o Município entendeu 

implementar um projeto capaz de atingir e envolver grande número de praticantes, permitindo 

a prática de atividades físicas e desportivas de escolha livre visando uma oferta abrangente e 

ao gosto de cada um.  

Os “Jogos Desportivos do Concelho de Tondela” (anexo A), numa perspetiva de 

generalização da oferta desportiva, assumem valores de plenitude, tanto na escolha 

multidisciplinar como na forma simples de chegar a todos os cidadãos do Concelho, num 

processo que sempre quisemos motivador, abrangente, acessível, direto e próximo das 

associações locais e das comunidades onde se inserem. Um projeto de participação livre, que 

tivesse como público-alvo as crianças e jovens que, enquadrados pelas coletividades ou outras 

Instituições locais, se poderiam inscrever e participar em várias modalidades desportivas de 

caráter competitivo ou apenas recreativo. Os “Jogos Desportivos do Concelho” constituíram-

se, nestes princípios, como fator de grande mobilização de crianças e jovens praticantes, 

envolvendo os atletas que normalmente se encontram a participar nos diferentes campeonatos 

federados e muitos outros que, não participando nessas competições, encontraram neste 

projeto as condições para o contacto com a vertente competitiva e até, muitas vezes, a 



A POLITICA DESPORTIVA AUTÁRQUICA NO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E NO COMBATE AO SEDENTARISMO: 

«TONDELA – UMA EXPERIENCIA DE GESTÃO DESPORTIVA NA AUTARQUIA» 

56 
maio, 2014 

possibilidade da primeira participação em jogos e concentrações desportivas devidamente 

enquadradas e orientadas. 

 

 

 

 

 

Com o apoio e a coordenação técnica de Associações Distritais de modalidade, 

especialmente no que se refere à gestão dos quadros competitivos e das arbitragens, o projeto 

foi crescendo em termos quantitativos, pelo progressivo aumento da participação de 

coletividades, modalidades e atletas (cf. quadro 3) mas, também, em qualidade tendo-se 

ajustado, pontualmente, sempre com a envolvência e sugestões dos próprios intervenientes 

(clubes, associações coordenadoras de modalidade e município), numa perspetiva de 

valorização da participação e dos conceitos inerentes aos objetivos preconizados.  

A rentabilização das instalações desportivas dos clubes através da disputa dos quadros 

competitivos de algumas modalidades, bem como na realização descentralizada de muitas 

concentrações e cerimónias que o projeto engloba em cada edição anual (reuniões 

preparatórias, apresentação da edição, abertura do projeto, ações inerentes ao 

desenvolvimento do quadro competitivo/recreativo, encerramento) e, ainda, a adequação de 

novas propostas em função de uma avaliação constante do projeto, permitem criar permanente 

motivação para a participação e concretização dos objetivos do projeto.  

Neste contexto motivacional e de forma a dar um complemento competitivo regional 

ao projeto “Jogos Desportivos”, o Gabinete de Desporto do Município de Tondela concebeu, 

em parceria com outros dois Concelhos (Mangualde e Viseu), um novo projeto desportivo 

“Jogos da Amizade”, mais tarde designado por “Olimpíadas da Amizade - Carlos Costa
6
” 

(anexo A), visando a criação de um quadro competitivo intermunicipal, para os vencedores 

(coletivos e individuais), apenas para as modalidades desportivas comuns aos “Jogos 

Desportivos” dos municípios envolvidos.  

Quadro 3 – Histórico da participação nos “Jogos Desportivos do Concelho” 

 

(Fonte: Gabinete de Desporto do Município de Tondela) 

 

 

 

 
 

 

6 
“Carlos Costa” em homenagem póstuma, ao Técnico da Associação de Futebol de Viseu, pelo seu empenho e pelo seu contributo 

decisivo no projeto Concelhio “Jogos Desportivos do Concelho” e no projeto intermunicipal “Jogos da Amizade”. 
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As concentrações decorriam, anualmente, após a realização dos projetos concelhios, 

naqueles que previamente se candidatavam em reuniões convocadas para o efeito.  

O modelo de funcionamento começou com uma concentração de 1 dia tendo-se, mais 

tarde, alargado ao fim de semana (2 dias), com acampamento e acantonamento para os 

participantes que pretendessem usufruir da permanência no concelho organizador. As 

dificuldades orçamentais de alguns municípios envolvidos (chegaram a 14, em 2007) 

obrigaram a repensar o modelo, que viria a ser extinto em 2010.  

Os “Jogos Desportivos do Concelho de Tondela” abrangendo faixas etárias a partir 

dos 7 anos, precisavam de uma iniciativa que proporcionasse, “a montante”, uma adequada 

formação e sensibilização dos mais novos, contribuindo ao mesmo tempo, para o seu 

crescimento mais saudável. Tendo por base estes princípios e a necessidade de envolver 

outros potenciais parceiros no fomento desportivo, o gabinete de desporto do município criou 

e implementou um projeto designado de “Desporto na Escola” (anexo A), desenhando um 

conjunto de atividades físicas e desportivas baseadas na “expressão e educação físico-motora” 

(integrada no programa curricular do 1.º ciclo), destinadas às escolas do 1.º ciclo e aos 

jardins-de-infância do Concelho.  

Através de 1 aula semanal de Expressão e Educação Físico-Motora na escola/jardim-

de-infância e 1 hora de natação (projeto “Escola Vai À Piscina”) nas Piscinas Municipais 

(anexo B), o projeto desenvolveu-se com enorme êxito, numa altura em que a Escola do 1.º 

ciclo pouco ou nada oferecia aos seus alunos, nesse domínio. «Pais, professores e 

responsáveis governamentais nos mais diferentes momentos expressaram as suas 

preocupações quanto à inexistência de uma adequada política de incentivo à Educação Física 

nesta fase da escolaridade» (Constantino 1999, p. 39). A abertura da escola à comunidade 

começou, assim, a ser uma realidade através deste projeto envolvente. Ainda e de acordo com 

Constantino (1999), as escolas e as autarquias devem cooperar neste domínio, para benefício 

das crianças. 

Para além das aulas semanais, o município programava e levava a efeito 8 encontros 

locais reunindo várias escolas e jardins-de-infância de oito regiões do Concelho, em jogos 

pré-desportivos, de competição e recreação, destinadas aos alunos do 1.º ciclo e atividades 

lúdicas para as crianças dos jardins-de-infância. Eram então apuradas equipas e participantes 

individuais para o grande “Encontro Concelhio”, no qual se juntavam todas as escolas e 

jardins-de-infância do Concelho, no dia 1 de junho (dia mundial da criança), na sede do 

concelho, em Tondela. O complexo desportivo Estádio João Cardoso, enchia-se de 
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“promissores praticantes desportivos” e as escolas do concelho delegavam o seu espaço de 

aula num dia de crescimento saudável, pela prática de exercício físico planeado e 

devidamente orientado. Os objetivos de formação e envolvimento começavam, aqui, a dar 

passos enormes para incutir nas crianças hábitos de vida saudável, para além de uma 

sensibilização aos valores da prática desportiva. Também aqui, o projeto constituiu uma 

novidade nessa época.  

As aulas de expressão e educação físico-motora e as aulas de natação foram 

ministradas por várias dezenas de jovens recém-licenciados em Educação Física, aos quais era 

dada uma formação intensiva e um documento de apoio concebido no Gabinete de Desporto 

do Município. Para muitos profissionais, este foi o seu primeiro local de trabalho, tendo, 

alguns deles, continuado a exercer funções, posteriormente, nas “AEC-Atividades de 

Enriquecimento Curricular”. Foi um importante e promissor investimento que o Município 

ousou fazer em prol das faixas etárias mais novas incutindo-lhes os valores da atividade física 

e desportiva, numa contribuição preciosa para o seu desenvolvimento salutar e harmonioso. 

As AEC, agora a decorrer nos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo, pouca novidade 

trouxeram às nossas crianças, dada a experiência verdadeiramente enriquecedora que os mais 

novos viveram no Concelho de Tondela, desde o princípio do novo século, com o projeto 

“Desporto na Escola”. 

 

 

 1.2 - Projetos desportivos pontuais 

 

Paralelamente à gestão das Instalações Desportivas, à implementação e 

desenvolvimento de projetos regulares e anuais, ao apoio financeiro, técnico e logístico 

prestados ao Movimento Associativo desportivo e demais Instituições do Concelho, o 

Gabinete de Desporto do Município realizou e colaborou na organização de muitos outros 

projetos pontuais abrindo-se a novas parcerias, muitas das quais voltadas para um segmento 

populacional pouco apoiado neste domínio – a população portadora de deficiência.  

Nos últimos anos, realizaram-se no Concelho várias atividades e eventos desportivos 

envolvendo Instituições e jovens portadores de deficiência, cujo expoente máximo foi o “1.º 

Campeonato do Mundo de Futsal do INAS-FID, de 7 a 13 de Outubro de 2007 (anexo C), em 

colaboração direta com a ex. ANDDEM – Associação Nacional Desporto para Deficiência 

Mental, hoje, ANDDI – Associação Nacional de Desporto para Deficiência Intelectual, evento 
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no qual estiveram representados 8 Países. O Município tem sido recetivo a estes apoios 

acreditando e pondo em prática os conceitos e valores inerentes à inclusão e ao “desporto para 

todos”. Neste domínio, não poderemos esquecer o contributo da Cooperativa Vários – uma 

IPSS que enquadra cidadãos portadores de deficiência com missão de os inserir na “vida 

ativa”, tendo realizado um trabalho paralelo na atividade desportiva, em resposta a um desafio 

que lançámos nos Jogos Desportivos do Concelho. Trata-se da coordenação de uma 

modalidade desportiva “Boccia” que tem proporcionado a participação de vários milhares de 

crianças, jovens e adultos com deficiência, numa envolvência que se repercutiu na 

coordenação da modalidade no “Desporto Escolar” na área educativa da Região Centro de 

Portugal (distritos de Aveiro, Guarda, Coimbra, Leiria e Viseu). Fruto do trabalho 

desenvolvido pela Cooperativa Vários nos Jogos Desportivos do Concelho, o seu projeto de 

coordenação alargou-se à Escola e, atualmente, os Técnicos da Cooperativa são os 

responsáveis pelo enquadramento das competições locais, distritais e regionais, nos 

Estabelecimentos de Ensino dos seis distritos que integram a região educativa do centro 

(Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda e Viseu). Este trabalho dignifica, não só a 

Instituição Cooperativa Vários, como todo o Concelho onde se enquadra, ajudando a 

promover uma imagem de qualidade no desenvolvimento desportivo que se pratica no 

Concelho, em especial nesta variável do “desporto inclusivo”, que o Município continua a 

apoiar. A organização de grandes eventos desportivos locais, nacionais e internacionais, não 

se ficou pelo futsal. Entre outras grandes realizações, recebemos e organizámos de 15 a 20 de 

novembro 2010, em colaboração com a ANDDEM-Associação Nacional de Desporto para a 

Deficiência Mental, o «6.º Campeonato do Mundo de Basquetebol-INAS-FID», masculino e 

feminino, tendo participado 7 países, incluindo Portugal. Localmente tem havido um 

investimento forte na cedência de instalações desportivas
7
 para a envolvência prática dos 

cidadãos portadores de deficiência, a par de um apoio direto com Técnicos especializados, ao 

incremento de atividade física regular, sobretudo através do programa “Saúde em Dia”
8
. 

Apesar da qualidade do que tem sido feito, temos consciência que ainda muito há a fazer, 

neste domínio. Sobressai, no entanto, esta enorme abertura do Município tanto ao nível 

político como técnico, para dar continuidade a este trabalho de base que vai ao encontro da 

necessidade dos cidadãos portadores de deficiência. 

Adicionalmente, e contando com a polivalência e funcionalidade das diferentes 

infraestruturas e equipamentos desportivos, aliadas à vontade dos responsáveis pelos destinos 

da Câmara Municipal, foi possível abraçar um conjunto de outras iniciativas que corroboram 
 

 
 

 

 

7 
Utilização gratuita (3 x semana) do pavilhão desportivo; cedência gratuita (2 x semana) das piscinas municipais; outras, pontualmente. 

8 
Atividade física adaptada, 2 x semana, no âmbito de 1 projeto «Saúde em Dia» e do CMMCTnd, com docente especializada. 
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a importância e abrangência do desenvolvimento desportivo no Concelho de Tondela. 

Em termos do desporto de alta competição (anexos D; E), Tondela tem sido palco de 

grandes jornadas desportivas de índole Nacional e Internacional, tanto no andebol como no 

basquetebol e futebol. Finais da taça de Portugal, torneios nacionais e internacionais, jornadas 

de apuramento para campeonatos da Europa e do mundo por parte das seleções nacionais, 

estágios das seleções e outros eventos de grande significado desportivo, tiveram lugar no 

nosso Concelho provando, não só a qualidade das suas instalações mas, também, a capacidade 

de organização local. 

Noutras modalidades desportivas, como é o caso dos “desportos de combate” (judo, 

karaté, kickboxing e outras), procurámos igualmente proporcionar momentos importantes 

para a sua divulgação e incremento, continuando abertos à receção de novas iniciativas, cuja 

colaboração e apoio nos sejam propostos, especialmente por coletividades locais. 

 

 

 1.3 - Formação e desenvolvimento técnico 

 

A Formação tem sido uma área de grande intervenção, no sentido de disponibilizar os 

conhecimentos para sustentar o presente e abrir perspetivas para reorientar o futuro, com 

motivação e criatividade.  

Através do projeto “Carta Desportiva do Concelho” (anexo F), concretizado no ano de 

2008, organizámos 8 ações temáticas de formação 
9
, em áreas pertinentes para o desempenho 

profissional dos Técnicos de desporto, com a participação de 90 formandos, entre 

profissionais do Município e Técnicos do movimento associativo do Concelho. Foi uma 

importante etapa que, para além dos ensinamentos que proporcionou, originou uma motivação 

acrescida e uma maior aproximação entre o Município – Serviços de Desporto e o movimento 

associativo do Concelho. 

A organização de “seminários” (cf. anexo F) e cursos de formação especializada 

(anexo G), seja nos domínios da formação geral ou da formação específica (primeiros 

socorros e suporte básico de vida, entre outros), destinados aos profissionais do Município 

afetos às instalações desportivas, tem mobilizado igualmente as nossas preocupações, na 

tentativa de dotarmos os recursos humanos da Divisão com conhecimentos atualizados, 

preparando-os profissionalmente para respostas de elevada qualidade.  

 
 

 
 

 

 

9 
Temáticas abordadas: socorrismo (45h); segurança de equipamentos desportivos (24h); Inspeção de equipamentos desportivos (24h); 

espaços e instalações desportivas (24h); turismo desportivo (24h); gestão de equipas de trabalho (24h); atividades com populações 
especiais (24h); gestão e organização de eventos (24h). 
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Nesse âmbito e numa parceria que pudemos manter com o ISN – Instituto de Socorros 

a Náufragos, organizámos, desde 2001, vários cursos de “Nadador-Salvador” (anexo G) 

visando a formação de quadros técnicos e a atualização do diploma daqueles que já possuíam 

essa formação (o curso tem validade de 3 anos), dando possibilidade ao aparecimento de 

novos profissionais nesta área da segurança aquática. O objetivo direto prendeu-se, 

igualmente, com a necessidade de profissionais credenciados capazes de garantir a segurança 

das populações em meio aquático, no caso do Concelho de Tondela, em piscinas e praias 

fluviais homologadas. No período temporal referido, o Município organizou 5 cursos de 

formação (2001, 2004, 2007, 2010 e 2013) tendo sido credenciados 76 técnicos.  

Também na área dos “primeiros socorros”, os Serviços têm proporcionado vários 

momentos importantes de aquisição de conhecimentos, sempre com os mesmos propósitos de 

qualidade e segurança. Assim, e após algumas ações realizadas em anos anteriores, já em 

2013, foi dada formação, em SBV-Suporte Básico de Vida, a todos os funcionários das 

instalações desportivas. Numa parceria com a secção de formação especializada dos 

Bombeiros Voluntários de Tondela, cujo formador possui credenciação para o efeito, foram 

certificados 20 funcionários, “assistentes operacionais” da “divisão de desporto”. 

 

 

1.4 - Parcerias estratégicas: associativismo, projetos desportivos e 

desenvolvimento local 

 

As políticas desportivas municipais devem basear-se no princípio da parceria direta 

com o movimento associativo, como já afirmámos e confrontámos com alguns autores, como 

Constantino (2002) e Carvalho (2002). O Município tem que ser um aliado, e nunca um 

concorrente, do associativismo local. As autarquias não podem cair no erro de 

«…pretenderem substituir-se a algumas organizações (…) e assumirem-se como entidades 

fornecedoras de atividades desportivas num regime de concorrência» (Constantino 2006, p. 

54). Com base nesta máxima, o Município de Tondela procurou nortear a sua ação desportiva 

na conjugação de dois fatores: 

1- Conceber e realizar eventos desportivos, cuja organização não estivesse ao alcance 

das capacidades e condições, técnicas e logísticas, dos Clubes do Concelho;  

2- Prestar o adequado apoio financeiro, técnico e logístico às iniciativas da 

responsabilidade das coletividades desportivas. 
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Esta regra, a par de outras estratégias de apoio, quer seja na formação, no apoio à 

manutenção e construção racional de instalações desportivas locais e, ainda, no apoio direto e 

sustentado às competições federadas, entre outras, permitiu fortalecer o movimento 

associativo do Concelho, enquadrando-o num patamar elevado de quantidade e qualidade, 

face aos dados apurados na “Carta Desportiva do Concelho” e tendo por base a comparação 

com outros Concelhos da região. Contribuindo para a organização das iniciativas do 

movimento associativo local, o município induz nas coletividades do Concelho, conceitos 

claros de autonomia, independência e responsabilidade, o que implica uma consistência mais 

forte na mobilização e disponibilidade de recursos locais e, assim, sempre mais próximos das 

dinâmicas associativas.  

Com a assunção de responsabilidades organizativas, o movimento associativo reforça 

a sua intervenção e consolida-se na comunidade. Torna-se mais mobilizador e participativo 

sentindo-se parceiro e não concorrente. Propõe e desenvolve as suas ideias, com o apoio do 

município, participando nas iniciativas municipais com o seu esforço e capacidade 

mobilizadora. É, por isso, fundamental que a designada “sociedade civil”, protagonizada aqui 

pelo movimento associativo local, possa ter o seu espaço próprio de ação, mesmo que para tal 

tenha que contar com o apoio do Município. Este princípio de autonomia e independência, é 

gerador de motivação e crescimento, importantes para uma sociedade mais interventiva, mais 

solidária e seguramente, mais justa. 

Ao longo da última década, o desporto no Concelho de Tondela tem seguido esta 

estratégia de desenvolvimento e afirmação. Tem-se acentuado a dinâmica das associações 

locais e a capacidade mobilizadora dos seus dirigentes e técnicos, fatores visíveis na elevada 

participação de crianças, jovens e adultos, em projetos desportivos municipais, como é o caso 

dos Jogos Desportivos do Concelho (cf. quadro 3), com realização anual.  

A dinâmica desportiva local é, também, facilmente constatável pela capacidade de 

mobilização dos mais novos (crianças e jovens), pela forte envolvência na formação 

desportiva de base e pela participação em concentrações e campeonatos 

distritais/regionais/nacionais dos Clubes do Concelho, em modalidades como o futebol, o 

andebol, o basquetebol, a natação ou o râguebi, entre outras. Esta abrangência associativa 

encontra resultados ainda mais motivadores quando um dos seus clubes representativos 

consegue atingir objetivos elevados no seu palmarés desportivo. É o caso do Clube 

Desportivo de Tondela, no futebol, que alcançou o direito de disputar o campeonato da “Liga 

Profissional de Futebol” (II Liga). O Clube Desportivo de Tondela, que continua a apostar na 
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formação das suas camadas jovens, agora com uma maior intensidade no fluxo de 

participação e na qualidade do seu trabalho, regista um percurso de sucesso na sua carreira 

associativa desportiva sendo, também por isso, uma referência importante na marca de 

qualidade do associativismo do Concelho.  

Para além dos campeonatos federados, da responsabilidade direta dos Clubes 

participantes, o Município não estagnou a sua atenção nestes domínios do rendimento 

desportivo. Bem pelo contrário, tem mantido uma constante ocupação na criação de condições 

que permitam alargar o desporto e a atividade física ao maior número possível de cidadãos, 

procurando ir ao encontro das necessidades detetadas e das adequadas parcerias para as suprir. 

É o caso do programa de “combate ao sedentarismo” – “Saúde em Dia” (anexo H), que surgiu 

de uma lacuna referenciada no levantamento da “procura desportiva”, estudo realizado no 

âmbito do documento “Carta Desportiva do Concelho”, do qual resultou a edição, em 2008, 

do livro “Hábitos Desportivos da População do Concelho de Tondela”. Nesse mesmo ano, foi 

concebido e implementado este programa e os níveis de adesão foram progressivamente 

aumentando, tanto na quantidade de projetos associativos como nos praticantes, percebendo-

se que o modelo foi decisivo para atrair novos públicos à prática regular e orientada de 

exercício físico.  

 

 

2. Fatores influenciadores de uma política desportiva de intervenção, de “combate 

ao sedentarismo”, no Concelho de Tondela 

 

A existência de um movimento associativo forte, com dirigentes experientes e 

interventivos, com uma grande motivação mobilizadora e participativa em campeonatos 

federados de diversas modalidades mas, também, nos projetos municipais, paralelamente à 

existência de instalações de boa qualidade no seio das coletividades e demais instituições 

locais, deram-nos margem para a criação de um programa capaz de envolver todos estes 

fatores.  

Neste pressuposto, o plano de intervenção desportiva municipal, desenhado ao longo 

dos anos no Município de Tondela e que tinha implícita a ideia da “generalização da prática 

desportiva” levando-a a todos os cidadãos, independentemente das suas capacidades 

financeiras ou da respetiva faixa etária (“Desporto na Escola” – atividades regulares de 

expressão e educação físico-motora nos Jardins de Infância e 1.º ciclo, idades entre 3 e 10 
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anos; “Jogos Desportivos do Concelho” – Jogos pré-desportivos e desportivos destinados a 

idades entre 7 e 20 anos; entre outros), dava-nos margem de manobra para uma intervenção 

em segmentos populacionais mais específicos e arredados, por qualquer motivo, das 

atividades práticas em qualquer domínio da atividade física ou desportiva. 

Para além destes pressupostos, importa perceber a tendência crescente da prática 

desportiva aliada a conceitos e comportamentos tendentes à melhoria da saúde e qualidade de 

vida dos cidadãos. Em termos legais, a própria LBAFD, publicada em 2007, define no seu 

artigo 6º, que as autarquias devem promover a generalização da atividade física, como 

contributo para melhoria da condição física, da qualidade de vida e saúde dos cidadãos. 

 

 

2.1 - “Carta desportiva do Concelho de Tondela” – Documento estratégico e 

orientador. Atributos e contributos. 

 

Havendo necessidade de perceber melhor a realidade e encontrar soluções sustentadas 

para uma adequada orientação desportiva no Concelho, o Município entendeu produzir um 

levantamento e um estudo da realidade desportiva. Assim, e num trabalho de parceria com 

uma Instituição formadora local, delineou-se um processo de recolha e estudo que culminou 

com a apresentação da “Carta Desportiva do Concelho de Tondela” em abril de 2008. 

Compunham-na três documentos que permitiam uma abrangência de conhecimento de 

toda a realidade desportiva e associativa: “Carta das Instalações Desportivas”; “Carta do 

Associativismo, Organizações e Serviços Desportivos”; “Hábitos Desportivos da População” 

(cf. anexo F). Trata-se de um contributo imprescindível para o desenvolvimento sustentado da 

política desportiva no Concelho. 

 

 

2.1.1 - Identificação da “procura desportiva, não satisfeita” 

 

Com resultados pouco animadores ao nível da percentagem de praticantes desportivos 

no Concelho, 25%, ainda assim com mais dois pontos percentuais que a média nacional 

referenciada no estudo de Marivoet (2001) citado em Calão (2003), impunha-se-nos um 

enorme desafio neste domínio.  
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Neste contexto e com base nos dados recolhidos, conforme gráfico 1, podemos 

verificar as percentagens de participação, “procura não satisfeita” e “rejeição de prática 

desportiva” no concelho de Tondela. 

 

 

 

 

 

Através da avaliação e análise dos “hábitos desportivos” da população, reforçámos a 

importância em ir ao encontro daqueles que, por qualquer motivo, nunca praticaram uma 

atividade ou, tendo sido praticantes, estavam agora, no lado dos sedentários.  

Os gráficos 2 e 3 mostram os índices de participação, “procura não satisfeita” e 

“rejeição de prática desportiva” no concelho de Tondela, em função do género e diferentes 

intervalos etários. 

 

  

 

 

 

Neste domínio, percebeu-se que 41% da população, especialmente, a mais idosa (70% 

com mais de 25 anos e deste grupo, 40% com mais de 45 anos), gostariam de praticar. 
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Gráfico 1 – Índices de praticantes desportivos no Concelho. 
(Resultados extraídos do estudo sobre os “Hábitos Desportivos 

da População do Concelho de Tondela”, 2008). 

Gráficos 2 e 3 – Índices de participação desportiva segundo o género e a idade.  
(Resultados extraídos do estudo sobre os “Hábitos Desportivos da População do Concelho de 

Tondela”, 2008). 
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Contudo, apontaram variadíssimas razões como justificação para não se envolverem em 

qualquer prática. Naqueles 41% deveríamos ponderar o facto de 60% serem do sexo 

feminino. As caraterísticas deste segmento populacional, bem como algumas das razões 

apontadas (ausência de tempo disponível; cansaço do dia a dia; incompatibilidade de horários; 

instalações muito distantes; entre outras), impunham a necessidade de encontrar soluções de 

proximidade que permitissem ir ao encontro deste público-alvo. 

 

 

2.1.2 - Dificuldades de acesso à prática desportiva 

 

Também e de acordo com a análise realizada, pudemos verificar que no grupo da 

“procura não satisfeita” havia razões que se poderiam conotar com algumas dificuldades no 

acesso à prática: “inexistência de instalações desportivas na localidade ou arredores”, 

“questões financeiras” ou “motivos relacionados com a idade”. São alguns registos que 

exigiam ponderação e procura de formas de superação geradoras de uma motivação acrescida 

e verdadeiramente mobilizadora.  

 

 

3. Criação de propostas potenciadoras do envolvimento e mobilização das 

populações locais para uma prática regular e orientada do exercício físico. Ao 

encontro da “procura desportiva, não satisfeita” 

 

Perante a análise anteriormente referida, que nos permitia o conhecimento da realidade 

desportiva concelhia, competia-nos tomar as adequadas medidas para transformar a 

desmotivadora realidade dos números, reveladora de num elevado comportamento sedentário, 

num verdadeiro desafio à mudança de estilo de vida, gerador de uma motivação acrescida e 

capaz de alterar essa tendência “mórbida” provocada pelo sedentarismo. 

A procura de uma estratégia que conseguisse a necessária mobilização desse grupo-

alvo, aparentemente recetivo, era o desafio que tínhamos pela frente para pôr à prova todas as 

nossas capacidades profissionais e encontrar, com alguma criatividade e as adequadas 

parcerias, uma plataforma estratégica que pudesse sustentar uma intervenção forte, 

abrangente, diversificada e de grande pendor motivacional. 
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A nossa ação foi precedida de muita cautela, na escolha de propostas práticas e numa 

grande ponderação na seleção dos locais; também de alguma ousadia, na definição dos 

parceiros e com sentido criativo, na sua forma metodológica e motivacional, capaz de 

mobilizar os utentes; mas, igualmente, com sentido de responsabilidade e racionalidade, nos 

custos inerentes. Todos estes fatores foram devidamente enquadrados durante a conceção de 

uma proposta que viria a culminar na apresentação do programa “Saúde em Dia”. O programa 

assentou em parcerias sustentáveis e mobilizadoras tendo por base o movimento associativo 

local, as Juntas de Freguesia e as IPSS. Todas elas, davam as necessárias garantias 

permitindo:  

- O adequado enquadramento técnico e administrativo, salvaguardando a remuneração 

direta ao Técnico, através de um apoio financeiro do município, face às dificuldades em 

contratar diretamente; 

- A disponibilização das suas instalações resolvendo-se, por um lado, a questão da 

necessária proximidade e, por outro, permitia-se maior rentabilização dos espaços 

associativos locais;  

- A diversificação da “oferta desportiva”, reorientando atividades para a natureza e 

indo ao encontro das novas tendências dos praticantes de exercício físico, conquistando novos 

públicos e dinamizando novos espaços de prática. 

   

 

3.1 - Conceção e planificação de um projeto de intervenção local 

 

Para dar sequência à ideia inicial foi necessário envolver institucionalmente todos os 

parceiros. Procurámos, igualmente, efetuar um levantamento de necessidades e encontrar 

soluções que as viabilizassem. Adequar as disponibilidades orçamentais aos gastos previstos 

com o programa e mobilizar os recursos humanos, estimulando o seu envolvimento e o seu 

empenho na criação de condições locais que permitissem o aparecimento de Instituições 

interessadas em todas as freguesias do Concelho. A elaboração de documentos orientadores, 

com regras para candidatura e seleção de projetos, foi um passo decisivo para alicerçar o 

programa de ação. A partir daqui, estavam criadas as bases para que os projetos pudessem 

aparecer, tanto pela iniciativa das Instituições (associações, IPSS, Juntas de Freguesia, outras) 

como, também, pela vontade dos Técnicos de Desporto que, apenas teriam que possuir uma 

Instituição de acolhimento. Esta dupla possibilidade de candidatura permitia que as 
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coletividades com dinâmicas mais passivas pudessem entrar no programa através do interesse 

e entusiasmo dos Técnicos e, assim, a criação de programas em todas as localidades do 

Concelho, numa perspetiva de proximidade com o cidadão mais sedentário.  

Entendemos criar duas fases distintas de operacionalização do programa. A primeira 

entre fevereiro/março e junho, a segunda entre setembro e dezembro. Os meses de julho e de 

agosto não foram considerados, tendo em conta a sua tipologia associada a meses de férias, 

normalmente, recheados de propostas desportivas. No final de dezembro teríamos um 

momento formal de avaliação geral do programa, decorrendo em janeiro as candidaturas e 

seleção dos novos projetos. 

Os aspetos financeiros prendiam-se, única e exclusivamente, com o pagamento de uma 

bolsa aos Técnicos envolvidos, cujo valor fosse próximo do auferido pelo serviço prestado 

nas AECs-Atividades de Enriquecimento Curricular. Este financiamento seria atribuído à 

Instituição que enquadrava o Técnico, tendo esta a possibilidade de contratualizar diretamente 

com aquele, o valor definido na bolsa e as restantes regras de funcionamento (local de 

atividades, equipamentos e materiais necessários, dias e horário semanal, etc.). Antes do 

início das atividades anuais, o Município organizou uma cerimónia pública (realizada, 

rotativamente, numa das Instituições envolvidas), destinada à divulgação e promoção do 

programa, na qual se procede à assinatura dos protocolos com todos os parceiros. Esta 

iniciativa visa atingir três objetivos: juntar todas as Instituições e Técnicos envolvidos; 

promover o programa na comunicação social; dar a conhecer as realidades associativas locais. 

 

 

3.1.1 - “Saúde em Dia” – Um programa de combate ao sedentarismo no 

Concelho de Tondela. Da conceção à implementação 

 

Quando olhamos para a sociedade atual, constatamos que o desporto se constitui como 

uma exigência de todos os cidadãos. Sendo do interesse geral, impõe-se às Instituições 

governamentais incluindo as autarquias, a sua oferta a toda a comunidade (Januário, 2011). 

Constantino (1999), alerta para o dever das autarquias entenderem o desporto como 

verdadeiro serviço público, na sua prestação aos munícipes, sendo indispensável uma 

adequada estrutura orgânica e técnica de suporte e, naturalmente, os respetivos recursos 

humanos, técnicos e materiais. Devem estar cada vez mais atentos aos fenómenos sociais que 

suscitam a promoção da atividade física e desportiva espontânea, tanto na forma como é 
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desenvolvida, como nos espaços que ocupa. A constatação da vontade e motivação dos 

cidadãos em praticar exercício físico deve reorientar a ação dos poderes, no sentido de 

proporcionar as melhores condições de prática, tanto no enquadramento técnico das atividades 

e nos conteúdos ministrados, como em instalações devidamente adequadas.  

Neste contexto e seguindo um princípio instituído na lei de bases do desporto 

(LBAFD, lei n.º 5/2007, de 16 janeiro) que introduz a designação “atividade física” a par da 

referência ao “desporto” orientando as Instituições oficiais para o apoio àquele conceito de 

prática mais informal, os municípios vão ao encontro da diversificação das opções de prática 

e, em muitos casos, de novos praticantes regulares de exercício físico, visando a promoção da 

condição física, da saúde e bem-estar das suas populações.  

O Município de Tondela tem estado atento a esta dinâmica social. As referências que a 

“Carta Desportiva” suscitou, neste domínio, constituíram um alerta fundamental para o início 

de uma adequada intervenção.  

De janeiro a dezembro, com exceção dos dois meses de verão, julho e agosto (período 

de elevada oferta desportiva), os projetos desenvolveram-se com uma crescente e motivadora 

adesão das populações locais. Só em 2013, decorreram sessenta e seis projetos, enquadrados 

por 42 Instituições locais (Clubes desportivos, IPSS, Juntas de Freguesia e outras) envolvendo 

25 Técnicos de Desporto e 4 Enfermeiras. Abrangeram 1387 utentes, na sua maioria pessoas 

com mais de 50 anos, na prática de atividades físicas e desportivas regulares (2 ou 3 vezes por 

semana), com adequada orientação técnica (licenciados em Educação Física ou Desporto, 

alguns com formação especializada na área da atividade que orientam), abrangendo variantes 

do exercício que vão desde a ginástica às danças passando pela hidroginástica na piscina 

municipal de Campo de Besteiros.  

Este programa, que assenta em parcerias fortes com o movimento associativo e outras 

Instituições (IPSS, J. Freguesia, outras), decorre nas instalações locais das respetivas 

coletividades enquadradoras tornando-se, assim, numa iniciativa de proximidade constituindo 

uma motivação acrescida para os que argumentam “falta de tempo” ou “falta de oferta 

desportiva local” ou “dificuldade de deslocação” aos grandes centros. Por outro lado, esta 

estratégia permite, ainda, a dinamização das instalações associativas e a envolvência de um 

maior número de pessoas nas atividades da própria Instituição. O programa conta, também, 

com a participação de Instituições da área da Saúde – Centro de Saúde de Tondela
10

, que se 

associou, na perspetiva de concentrar esforços para uma melhor prestação dos “cuidados de 

saúde” através do exercício físico regular e devidamente orientado, aos utentes em geral e aos 

 

 
 

 

 

10 
Assinatura de protocolo entre o Município e a UCSP-Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, em março 2013  
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grupos de risco, em particular. Neste domínio e com o apoio do Centro de Saúde e a 

envolvência da Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de 

Coimbra, decorreu um estudo de carácter científico, com um grupo de diabéticos sinalizados 

pelo Centro de Saúde de Tondela, a fim de verificar o impacto do exercício físico naquele 

grupo de risco. Este estudo destinou-se à obtenção do grau de “mestre”, de um dos Técnicos 

do programa “Saúde em Dia”, com anuência e apoio de ambas as Instituições (Município de 

Tondela e Centro de Saúde de Tondela).  

Ainda no âmbito do programa “Saúde em Dia” e tendo em conta a parceria com o 

Centro de Saúde de Tondela, foi decidido complementar os projetos com a criação de um 

centro de atividades regulares, centralizado na cidade de Tondela, com preocupações mais 

direcionadas para as questões específicas da saúde, nomeadamente patologias associadas à 

diabetes e obesidade. Para o efeito, foi efetuada adesão ao Programa Nacional de Marcha e 

Corrida, da responsabilidade da FADEUP-Faculdade de Desporto do Porto da Universidade 

do Porto, IPDJ-Instituto Português do Desporto e Juventude e FAP-Federação Portuguesa de 

Atletismo, criando em Tondela, o CMMCTnd-Centro Municipal de Marcha e Corrida. 

Apenas criado em 2012, o CMMCTnd, para além das questões ligadas à avaliação, prescrição 

do exercício e acompanhamento técnico dos praticantes, tem como atribuições o 

desenvolvimento de um trabalho concertado entre a avaliação da condição física e avaliação 

da saúde dos praticantes, com o subsequente encaminhamento das informações recolhidas e 

registadas para o Centro de Saúde ou respetivo médico de família.  

A instalação do CMMCTnd deu origem a uma verdadeira “plataforma para a saúde”, 

através da inclusão de 4 Enfermeiras que, a par de 2 Técnicos de desporto, completam os 

serviços essenciais para uma prática segura.  

Esta experiencia, embora embrionária, tem merecido a adesão de elevado número de 

utentes, o que poderá suscitar o princípio de um trabalho em rede, fundamental para a 

melhoria da saúde e o aumento da qualidade de vida da população do Concelho de Tondela. 

 

 

a)- Objetivos do programa «Saúde em Dia» 

 

1- Promover o combate ao sedentarismo 

2- Sensibilizar a população para a prática do exercício físico regular 

3- Dinamizar os espaços associativos e as coletividades locais 
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4- Potenciar os recursos humanos especializados criando postos de trabalho 

5- Criar hábitos de vida saudável e promover a qualidade de vida dos cidadãos 

6- Aumentar o índice de praticantes desportivos no Concelho 

 

 

b)- Destinatários 

 

Destina-se a Instituições que desenvolvem atividades dirigidas às populações locais 

ou, no seu domínio de ação, abrangem um segmento etário mais idoso: 

1- Instituições associativas do Concelho (Clubes Desportivos; Casas do Povo; Ranchos 

Folclóricos; outras); 

2- Juntas de Freguesia; IPSS. Instituições Particulares de Solidariedade Social; Outras 

 

 

c)- Calendário 

 

O programa decorre em duas fases: de março a junho e de setembro a dezembro, de 

cada ano. 

Os meses de janeiro e fevereiro, destinam-se a avaliar o programa do ano anterior, a 

preparar novas candidaturas e a selecionar os projetos. Julho e agosto são meses de paragem 

tendo em conta a elevada “oferta desportiva” e os projetos associativos que decorrem neste 

período. 

 

 

d)- Recursos humanos 

 

Enquadra, especialmente, licenciados em Educação Física ou Desporto e outros 

Técnicos de Desporto com currículo nas áreas, física/desportiva, que são propostas. Neste 

parâmetro disponibilizamos uma “Bolsa de Técnicos de Desporto” proporcionando os 

adequados contactos com as Instituições enquadradoras dos projetos. 
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e)- Recursos financeiros 

 

O município atribui, anualmente, uma verba às Instituições que vejam os seus projetos 

selecionados tendo, cada uma dessas Instituições, que assumir uma comparticipação 

financeira, ou seja, o município protocola com a Instituição os valores correspondentes ao 

pagamento do Técnico, cabendo à Instituição o suporte de uma parte dessa verba, numa 

relação de valores que oscila entre os 80% e os 20%. Estes custos são inerentes à “bolsa de 

comparticipação financeira” para pagamento, exclusivo, ao Técnico do projeto. O valor da 

comparticipação da Instituição encontra-se definido previamente, cabendo a esta a decisão de 

assumir o pagamento direto ou solicitar que essa verba seja suportada pelos utentes do seu 

projeto.  

 

 

f)- Parcerias 

 

É estabelecido e assinado protocolo entre o Município e as Instituições com projetos 

selecionados promovendo-se, assim, um acordo de princípio que visa desenvolver um 

conjunto de atividades físicas ou desportivas de forma regular, orientadas por um Técnico de 

Desporto, destinadas a um grupo-alvo, da população da área de abrangência da Instituição. O 

Município comparticipa com um apoio financeiro destinado aos custos do Técnico 

assumindo, a Instituição enquadradora, as seguintes responsabilidades:  

- Comparticipação nos custos com uma percentagem previamente definida; 

- Enquadramento do Técnico de Desporto como responsável pelas atividades a 

disponibilizar aos utentes; 

- Garantia das instalações e mobilização local do grupo-alvo.  

Estas obrigações ficam consagradas num protocolo assinado entre as partes 

(Município e Instituição com projeto selecionado). 

 

 

g)- Estratégias de avaliação 

 

Dada a escassez de meios humanos disponíveis no Gabinete de Desporto, não foi 

possível efetuar o adequado acompanhamento da evolução dos projetos, no que se refere às 
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visitas aos locais com a assiduidade desejável. Apenas são efetuados contactos e visitas 

pontuais remetendo-se para a realização de uma reunião, no final do ano com todos os 

intervenientes, onde são discutidas todas as questões inerentes ao trabalho desenvolvido em 

cada projeto/localidade e projetadas as orientações para o ano seguinte. 

 

 

h)- Resultados 

 

Dos contactos pontuais efetuados com as Entidades responsáveis e com os Técnicos 

envolvidos e da avaliação efetuada na reunião final, o programa correspondeu aos objetivos 

inicialmente propostos.  

O crescente interesse na candidatura das Instituições refletido no aumento dos 

projetos, a par dos Técnicos envolvidos, bem como o número de participantes anualmente 

apurado para efeitos de seguro (garantido, gratuitamente, pela autarquia), permite-nos 

concluir da solidez do programa (gráficos 4, 5 e 6).  

Para além disso, há que considerar uma regularidade significativa nas sessões práticas 

semanais, na generalidade dos projetos, conforme dados recolhidos pelos Técnicos de 

Desporto. Surgem, ainda, outras situações que indiciam fatores adicionais, embora não 

diretamente previstos nos objetivos iniciais, mas de enorme importância no fortalecimento do 

associativismo local, nomeadamente, tudo que se relaciona com as novas dinâmicas locais 

que este programa acabou por gerar, entre as quais se podem destacar as seguintes: 

- Uma assinalável e crescente envolvência de novos grupos populacionais e o aumento 

na frequência regular das instalações associativas, gerando novos estímulos e um novo 

dinamismo local que, em muitos casos, permitiu manter aberta a coletividade, quando esta 

estava para fechar por manifesta inatividade;  

- O aumento de opções de prática e a diversidade de atividades, tendo originado novas 

formas de ocupação, tanto no âmbito desportivo, como no cultural, recreativo e social; 

- Recrutamento de novos dirigentes associativos, entre os utentes dos grupos “Saúde 

em Dia”, que se tornaram assíduos frequentadores da Instituição, pela regularidade do 

trabalho prático efetuado nas sessões semanais de exercício físico.  
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Relativamente ao alcance quantitativo do programa de “Combate ao Sedentarismo”, 

efetuámos uma recolha direcionada a todos os projetos a decorrer, no ano de 2013, a fim de se 

apurar o número de utentes, por género e idade (gráficos 5 e 6). Na variável idade, 

estabelecemos cinco faixas etárias distintas: <15 anos; 15-24 anos; 25-44 anos; 45-64 anos; 

>64 anos.  

 

   

 

 

 

A divisão das faixas etárias foi assim considerada tendo em conta aquela que foi 

estabelecida no estudo sobre os “Hábitos Desportivos da População do Concelho de Tondela” 

em 2007, concretamente no apuramento da procura desportiva “não satisfeita”, que viria a 

motivar a criação deste programa de “combate ao sedentarismo”.  
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Gráfico 4 – Participantes do programa “Saúde em Dia – 2013”, distribuídos 
por faixas etárias (cf. gráfico 2 e 3 p.65). 

Gráfico 5 – Participantes do programa “Saúde em 
Dia – 2013”, distribuídos por faixas etárias (cf. 
gráfico 2 e 3 p.65) e por género (feminino). 

Gráfico 6 – Participantes do programa “Saúde em 
Dia – 2013”, distribuídos por faixas etárias (cf. 
gráfico 2 e 3 p.65) e por género (masculino). 
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Acreditamos que estes números, que se baseiam na mobilização local para a prática de 

exercício físico regular de um conjunto numeroso de cidadãos, poderão representar uma 

percentagem dos “não satisfeitos”, gerados no mencionado estudo realizado em 2007 

constituindo, assim, um bom motivo de reflexão para novo trabalho que permita averiguar o 

impacto deste programa na “procura não satisfeita” então registada. 

Ao apuramento da participação em 2013, acrescentámos o histórico dos anos 

anteriores (quadro 4). A diferença, significativa, verificada nos anos 2009 a 2011, deve-se ao 

facto dos registos conterem os participantes de uma “caminhada coletiva”, que envolvia todos 

os participantes e população em geral, não sendo possível aferir, com rigor, esse número e 

extrair do grupo exclusivo de praticantes regulares. Contudo, aquilo que transparece da 

adesão ao programa, é um aumento progressivo na participação dos cidadãos. 

 

 

Ano 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

TOTAIS 

 
Designação 

Projetos aprovados 23 48 60 61 64 66 322 

Instituições envolvidas 19 31 39 40 42 47 218 

Freguesias abrangidas 17 24 23 23 24 26 137 

Técnicos enquadrados 13 28 23 22 22 24 132 

Utentes inscritos 737 1561 1857 2023 1324 1387 8889 

 

 

Os registos existentes no Gabinete de Desporto, baseados essencialmente nas listas 

enviadas para seguro de acidentes pessoais dos participantes, permitem-nos concluir que o 

programa tem futuro.  

 

 

3.2 - CMMCTnd-Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tondela – Uma 

“Parceria para a Saúde” 

 

Como já antes mencionámos, a criação do CMMCTnd- Centro Municipal de Marcha e 

Corrida de Tondela (anexo H) proporcionou o aparecimento, propositado, de uma plataforma 

coordenadora destinada ao apoio técnico e acompanhamento de todos os projetos no âmbito 

do programa “Saúde em Dia”.  

Quadro 4 – Histórico da participação no programa “Saúde em Dia” 

 

(Fonte: Gabinete de Desporto do Município de Tondela) 
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Constituído por uma equipa de Técnicos, entre licenciados em Educação Física e 

Enfermeiras, o CMMCTnd tornou-se rapidamente num espaço de atividade regular para 

grupos-alvo especiais, com determinadas patologias, cujo encaminhamento é efetuado através 

de uma parceria realizada com o Centro de Saúde de Tondela. Um dos docentes de Educação 

Física permanece no Centro de Saúde, um dia por semana (na manhã das consultas de grupos 

de risco, por exemplo diabéticos) e os médicos de serviço, após consulta aos utentes, 

orientam-nos para um encontro complementar com o Técnico de desporto, para que seja 

efetuado um registo e o encaminhamento do utente para a atividade regular e orientada do 

CMMCTnd.  

Toda a atividade realizada no CMMCTnd, seja ao nível físico ou de saúde, é 

devidamente acompanhada pelos Técnicos de serviço e registada em histórico que, mais tarde, 

servirá para que o médico de família possa observar a evolução do utente e realizar 

prescrições médicas em função do seu novo estado de saúde. Trata-se de um serviço em rede 

que permite reunir sinergias, com ganhos significativos para a população. Num estudo 

efetuado com um grupo de diabéticos tipo 2, percebeu-se que o impacto do exercício físico é 

um dos fatores fundamentais para diminuir os riscos associados àquele tipo de patologia. 

O CMMCTnd-Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tondela efetua um trabalho 

de grande impacto social, pelo que os seus utentes demonstram uma enorme regularidade na 

frequência semanal/mensal. É, dos projetos “Saúde em Dia”, o que possui o grupo-alvo mais 

estável, mais assíduo e com uma grande dinâmica de participação, tanto em iniciativas do 

próprio Centro, como em eventos desportivos locais e regionais. O aconselhamento médico é 

uma forte motivação para a frequência e assiduidade. «Médicos e outros profissionais de 

saúde deveriam habitualmente aconselhar os seus doentes a adoptar e a manter uma actividade 

física regular» (Constantino 1999, p. 68). É que o estatuto profissional e a valorização social 

que os cidadãos atribuem a estes profissionais, possibilitam uma aceitação sem reservas das 

suas indicações e conselhos. Daí a necessidade de estabelecimento de parcerias com as 

Instituições de saúde e preferencialmente com o envolvimento direto dos seus médicos de 

família. «Os profissionais de saúde têm de ser ganhos para a causa do exercício físico…» 

(Constantino 1999, p.68).  

A presença constante das Enfermeiras e a causa que originou a vinda do utente para o 

programa (orientação do médico de família/outro, ou aconselhado por um utente que já 

frequentava), a par de um conjunto de propostas de pendor variado e motivador, como por 

exemplo, caminhadas – dentro e fora da área da cidade e Concelho – devidamente 
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organizadas e com orientação Técnica e adequados serviços de saúde/enfermagem praticados 

por profissionais credenciados, bem como sessões de esclarecimento e formação em temáticas 

da saúde e exercício físico, acabam por ser razões fortes e capazes de sustentar a própria razão 

de tão grande assiduidade nas sessões. 

A criação de uma rede de parcerias, que designámos por “Parcerias para a Saúde” 

(anexo I), tem permitido a diversificação da oferta de serviços e a captação de novos públicos. 

A abertura do Centro de Saúde ao programa, enquadra-se nesse espírito, tendo sido um forte 

contributo para o trabalho com a população diabética, como atrás se referenciou.  

Adicionalmente e com objetivos idênticos, entrámos num consórcio 

“Ageing@Coimbra”, com diversas Instituições da área da saúde e do ensino superior, no 

âmbito de uma candidatura efetuada aos programas Comunitários Europeus e que visam 

credenciar o território do centro do País como, “Região de Referencia Europeia para o 

Envelhecimento Ativo e Saudável” (cf. anexo I).  

Recentemente, e fruto da visibilidade que temos merecido nestes domínios, fomos 

convidados a efetuar um protocolo com um grupo de saúde dos HUC-Hospitais da 

Universidade de Coimbra (coordenado pelo Diretor da Unidade de Cardiologia, Dr. Pedro 

Monteiro) para organização de “rastreios do risco cardiovascular” à população que integra os 

projetos que lideramos localmente. Trata-se de mais um enorme contributo para a saúde e 

qualidade de vida das nossas populações e que complementa o que já fazemos neste domínio. 

Tanto a participação no consórcio “Ageing@Coimbra”, como os rastreios do risco 

cardiovascular, permitem concluir da importância que é dada ao que fazemos tendo por base, 

essencialmente, o impacto que o nosso trabalho tem merecido nas Instituições de Saúde da 

região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A POLITICA DESPORTIVA AUTÁRQUICA NO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E NO COMBATE AO SEDENTARISMO: 

«TONDELA – UMA EXPERIENCIA DE GESTÃO DESPORTIVA NA AUTARQUIA» 

78 
maio, 2014 

  



A POLITICA DESPORTIVA AUTÁRQUICA NO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E NO COMBATE AO SEDENTARISMO: 

«TONDELA – UMA EXPERIENCIA DE GESTÃO DESPORTIVA NA AUTARQUIA» 

79 
maio, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

Conclusões. Limitações e propostas para trabalhos futuros 
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- CAPITULO IV – Conclusões. Limitações e propostas para trabalhos futuros 

 

Após o percurso descritivo, crítico também, que efetuámos nos capítulos anteriores 

torna-se, agora, fundamental encontrar espaço para realizar a respetiva reflexão. Na 

elaboração de um trabalho escrito e onde tudo é importante para o enquadramento e 

compreensão do que se pretende transmitir, esta última parte constituirá importância 

acrescida. Aqui se fará o registo daquilo que foi, no nosso entendimento e com o 

complemento das repercussões retiradas da sociedade (Instituições e cidadãos) que se 

envolveu na ação, a justificação positiva ou negativa, de toda uma fase importante da nossa 

vida profissional. Iremos refletir, não só sobre a nossa intervenção em todo o processo mas, 

acima de tudo, naquilo que resultou desse cruzamento entre as nossas ideias e o entendimento 

dos sujeitos que delas puderam usufruir. Será sobretudo, na expressão desse sentimento que 

fomos obtendo da sociedade (refletido pelas Instituições, através dos seus representantes e 

pelos cidadãos, seus diretos consumidores), que deixaremos a marca que regista um período 

temporal e uma equipa de profissionais de desporto, ao serviço dos cidadãos do Concelho de 

Tondela.  

 

 

1. Conclusões 

 

Mais do que concluir pelo sucesso de qualquer trabalho realizado importa fazer, 

sobretudo, uma reflexão cuidada projetando novos desenvolvimentos, num ciclo de progresso 

contínuo e focado em novos desafios.  

O que se tem feito no Município de Tondela, mais não é do que aquilo que as suas 

populações necessitam. E só foi possível porque se conseguiu envolver essa mesma 

população, através dos seus mais diversos representantes, nos domínios da decisão e do 

aconselhamento. Só com um trabalho de proximidade se conseguem perceber as necessidades 

e, assim, definir objetivos traçando estratégias devidamente adequadas. 

Ao longo dos anos em que estivemos no Município, procurámos manter e alimentar 

esses princípios de proximidade, de cooperação e de realização complementar, sem ferir os 

interesses das instituições associativas e alimentando plataformas de entendimento geradoras 

de sinergias e potenciadoras do sucesso no envolvimento das pessoas e na promoção da sua 

saúde e qualidade de vida. A propósito do movimento associativo e da sua importante ação 
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seria, naturalmente, impensável admitir um sistema desportivo onde o seu papel e funções 

pudessem ser dispensáveis. Por outro lado, seria de custos sociais elevadíssimos, um sistema 

de organização social onde a sua ação não existisse Constantino (1999). Nesta perspetiva, 

«…as autarquias têm na primeira linha das suas obrigações para com o desenvolvimento 

desportivo local, o apoio direto ao movimento associativo local» (Constantino 1999, p. 53). 

As apostas desportivas do Município têm gerado alguma dinâmica social beneficiando 

as nossas populações, sem descriminação de género, de idade ou de grupos sociais mais 

desfavorecidos ou implicitamente mais distantes dos grandes centros. Os projetos têm sido 

definidos nestes princípios e numa perspetiva de abrangência de pessoas, locais, Instituições e 

políticas desportivas potenciadoras do desenvolvimento global do Concelho.  

A cultura pelo desporto é outra vertente que não descurámos. A população aprende 

pela prática mas, também, pela formação teórica e pela organização e participação em grandes 

eventos desportivos. A receção às seleções de várias modalidades desportivas, permite o 

encontro com grandes atletas, também eles motivadores de bons exemplos.  

Os apoios, financeiro e técnico, aos projetos associativos, seja aos eventos ou à 

construção e requalificação de instalações desportivas e sociais, são igualmente formas de 

motivação acrescida e de confiança no futuro, pela aposta na responsabilização local e no 

envolvimento direto do movimento associativo enquanto contribuinte líquido para um maior e 

melhor desenvolvimento do Concelho, proporcionando melhores condições para a prática 

desportiva local. 

Quando a sociedade corresponde às nossas propostas é sintoma de que estamos no 

caminho certo. O Concelho tem-se desenvolvido e o desporto tem sido, também, esse fator 

motivador capaz de envolver, dinamizar e projetar exemplos de “boas-práticas”, com marca 

de inegável qualidade em vários domínios. No futebol, lideramos a região na vertente 

profissional pela presença na respetiva Liga, em duas épocas consecutivas, do Clube mais 

representativo do Concelho - Clube Desportivo de Tondela; também no feminino temos um 

histórico domínio da região, através de uma coletividade local (Escola Futebol Clube de 

Molelinhos) que durante duas décadas militou no escalão maior do futebol Nacional tendo 

ganho, em 2007, a Taça de Portugal; no basquetebol, a ACERT-Associação Cultural 

Recreativa de Tondela tem, também, um património histórico riquíssimo na modalidade, 

através da participação (essencialmente com camadas jovens, mas não só), nos diversos 

campeonatos locais, regionais e Nacionais vencendo, mesmo, a Taça de Portugal da 

modalidade em 2005; no andebol há, igualmente, registos de grande participação do Concelho 
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(também em camadas jovens) pelo TAC-Tondela Andebol Clube e Besteiros Andebol Clube; 

a Serra da Caramulo, implantada na zona oeste do Concelho, permite a viragem aos projetos 

desportivos de natureza. Escalada, orientação, pedestrianismo, automobilismo, BTT, outros 

desportos de aventura são, hoje, marca inegável de um turismo desportivo em ascensão; a 

ecopista do Dão, investimento repartido por três Concelhos (Tondela, Stª Comba Dão e 

Viseu) é, também, uma aposta forte no turismo desportivo e nas modalidades de grande 

impacto social, como a bicicleta ou a simples caminhada. O Concelho está hoje preparado e 

com boas instalações desportivas, tanto Municipais como associativas, distribuídas pelo seu 

território e capazes de responder às necessidades. Mais do que construir novas infraestruturas, 

torna-se mais importante, atualmente, dar adequada manutenção às que existem, procurando 

rentabilizá-las e dinamizá-las colocando-as ao serviço das populações.  

Com um movimento associativo forte e com um conjunto de Instituições abertas à 

participação na procura de mais qualidade de vida para todos, o Município procurou ir ao 

encontro dos novos desafios e definiu um programa de combate ao sedentarismo, capaz de 

uma grande envolvência social. O “Saúde em Dia” e o CMMCTnd-Centro Municipal de 

Marcha e Corrida de Tondela são duas apostas fortes na promoção do exercício físico, 

enquanto fator decisivo para uma melhor saúde e mais qualidade de vida das nossas 

populações. Os níveis de adesão que ambos alcançaram permitem projetar a sua importante e 

fundamental continuidade e aprofundamento. São, hoje, amplamente frequentados pelos 

utentes, em especial pelos mais idosos e, talvez por isso, se sinta uma manifesta referência 

positiva, generalizada em todas as freguesias do Concelho, ao seu especial contributo para a 

criação de uma nova dinâmica local: um associativismo mais forte e participado; instalações 

com provas da sua capacidade multifuncional; novas atividades, mais motivadoras e 

mobilizadoras de novos públicos. 

A envolvência de segmentos populacionais, até aqui pouco mobilizáveis, a par da 

criação de hábitos de vida saudável, através de uma assídua e dedicada presença nas sessões, 

são contributos importantes para a melhoria na saúde e qualidade de vida das comunidades 

locais, especialmente nas pessoas mais idosas. O estabelecimento de novas parcerias para a 

saúde, bem como o envolvimento de recursos humanos especializados aproximando-os da 

vida associativa, podem constituir-se como motivação acrescida geradora de novas 

sensibilidades na criação de oportunidades laborais para os Técnicos de Desporto.  

A estratégia de desenvolvimento do programa terá constituído a chave da grande 

implantação local do mesmo. A descentralização das atividades, privilegiando a proximidade 
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aos potenciais utentes, foi um contributo decisivo para a grande adesão dos diferentes 

segmentos populacionais. 

Naturalmente que a competência e a entrega empenhada dos Técnicos envolvidos, 

sejam os que se encontram afetos ao Município, sejam aqueles que se encontram ligados às 

Instituições que coordenam os projetos, têm a sua marca incontornável no sucesso alcançado. 

Na avaliação do trabalho com um grupo de diabéticos, no CMMCTnd-Centro 

Municipal de Marcha e Corrida de Tondela, os resultados estatísticos são muito importantes. 

Contudo e como em qualquer projeto “Saúde em Dia” que se realiza no Concelho, os relatos 

de cada participante também têm um significado fundamental. As expressões que seguem 

espelham um sentimento de satisfação que carateriza uma melhoria sentida pelos utentes deste 

projeto prático, no caso, um grupo de risco, com diabetes tipo 2: «P1 - …digo a toda a gente 

que gostei e gosto de andar cá, porque sinto-me com mais saúde…»; «P2 - …preencheu-me 

mais o espaço, tenho uma vida mais saudável, não tenho dúvidas que tenho uma vida mais 

saudável» (Costa 2013, p. 111). Estes sentimentos reforçam o valor do que se faz em todo o 

Concelho. A regularidade na frequência, o empenho nas atividades e o envolvimento na 

promoção e divulgação pelos familiares, amigos e vizinhos, só pode traduzir a vontade, o 

gosto e a satisfação do utente, do praticante, no trabalho de qualidade que lhe é oferecido. 

 O Município de Tondela tem recebido diversos elogios, não apenas locais, mas 

também de Entidades e Instituições exteriores ao Concelho. Neste sentido, por força do 

trabalho desenvolvido, foi efetuada a sua adesão ao consórcio “Ageing@Coimbra”, sediado 

em Coimbra, do qual fazem parte diversas Instituições da área da saúde, entre as quais a 

Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Este consórcio integra-se num projeto 

Europeu que pretendia tornar a região centro de Portugal, num território de referência 

Europeia para o envelhecimento ativo e saudável. O Município, através da sua “divisão de 

desporto”, integra este projeto pelo trabalho que desenvolve, o qual, no conceito daquele 

consórcio, se carateriza como “exemplo de boas-práticas”. Neste sentido, o nosso trabalho 

retratando o que se faz em Tondela no domínio do “envelhecimento ativo e saudável”, 

apresentado em projeto audiovisual, no II congresso do “Ageing@coimbra” realizado em 

março deste ano, foi selecionado e enviado para a Comissão Europeia justificando o estatuto 

de “região europeia de referência para o envelhecimento ativo e saudável”. Trata-se de uma 

distinção que muito nos honra e carateriza a qualidade do que aqui se desenvolve, num 

trabalho partilhado, que promove a saúde e qualidade de vida das populações e que queremos 

continuar a fazer e a melhorar constantemente. 
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Numa política desportiva global, torna-se fundamental apostar nos detalhes, 

contribuindo de forma sustentada para atingir e envolver toda a população do Concelho. A 

autarquia deverá continuar a espalhar o conceito de parcerias estratégicas, agora e cada vez 

mais, nas variantes da saúde e da qualidade de vida, tendo no exercício físico um meio 

fundamental para atingir toda a população, envolvendo-a de forma dinâmica em processos 

vitais de atividade e exercício físico assíduo e tecnicamente bem orientado. 

 

 

2. Limitações e propostas para trabalhos futuros 

 

O que aqui fica registado é, apenas, a visão de uma experiencia profissional na 

primeira pessoa. Sofrerá, naturalmente, da falta de outras perspetivas, especialmente as que 

connosco vivenciaram este percurso. No entanto e porque nos baseámos, essencialmente, na 

ação prática do nosso trabalho, com registos dos factos vividos, dos projetos realizados e 

daquilo que são as consequências expressas em parcerias institucionais e nos projetos que 

ainda decorrem e facilmente podem ser visitados e colhidas entrevistas aos seus protagonistas, 

entendemos que este relatório apenas poderá sofrer de um lado: da nossa limitada capacidade 

em expressar e organizar um pensamento e o adequado registo, daquilo que foi uma 

experiencia plena de riqueza e conhecimento que, no nosso entender e em benefício dos 

cidadãos, pode ser replicada noutros territórios do País. 

O presente trabalho poderá constituir uma boa base para o desenho e discussão de um 

novo estudo dos “Hábitos Desportivos da População do Concelho de Tondela” acreditando 

que, face aos índices apresentados em 2008, os atuais revelarão uma evolução significativa no 

âmbito do número de praticantes e na diminuição da “procura não satisfeita” que, então, se 

registou. 

Para além disso, vamos continuar a incutir a importância da realização de estudos de 

impacto relativos às atividades dos projetos de combate ao sedentarismo, cuja “luta” vamos 

liderando, no Concelho de Tondela. Os grupos de risco que mobilizamos, sobretudo com o 

contributo do Centro de Saúde local e os grupos etários que lhe estão associados, na sua 

grande maioria compostos por idosos, permitem encontrar temáticas interessantes, nas áreas 

da saúde e exercício físico, para estudos científicos em contexto de mestrados e/ou 

doutoramentos. Com esse objetivo e porque estamos fortemente empenhados neste género de 

avaliação externa, enviámos um ofício circular às Instituições Universitárias e Escolas 
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Superiores de Educação da região centro (Coimbra, Porto, Vila Real e Guarda) desafiando 

alunos e docentes de áreas académicas do desporto à medicina, a visitarem-nos, conhecerem o 

nosso trabalho e a iniciarem, com o nosso apoio, os seus trabalhos científicos. Só avaliando os 

resultados conseguiremos perceber o alcance do que fazemos perspetivando, com mais 

certeza e rigor, as próximas etapas e novos desafios. 
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Anexo A – PROJETOS DESPORTIVOS REGULARES - MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS 
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Anexo B – PROGRAMAS DE NATAÇÃO  
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Anexo C – DESPORTO PARA A INCLUSÃO 
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Anexo D – GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS - ALTA COMPETIÇÃO: FUTEBOL e FUTSAL 
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Anexo E – GRANDES EVENTOS DESPORTIVOS – ALTA COMPETIÇÃO: ANDEBOL E BASQUETEBOL 
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Anexo F - CARTA DESPORTIVA DO CONCELHO DE TONDELA 
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Anexo G – FORMAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS 
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Anexo H – PROGRAMAS DE COMBATE AO SEDENTARISMO 

. Programa «Saúde em Dia» 

. CMMCTnd- Centro Municipal de Marcha e Corrida de Tondela 
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Anexo I – PARCERIAS PARA A SAÚDE 

 

   

 

  

 

 



 
 

 


