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Resumo 

 

O presente relatório encontra-se inserido no âmbito do estágio curricular integrado no 2º 

Ciclo de estudos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, mais concretamente, 

no Mestrado de Gestão. 

No decorrer deste relatório serão abordados todos os processos que estiveram ligados ao 

estágio curricular por mim realizado, na Câmara Municipal de Ponte de Lima, durante o 

ano curricular 2017/2018. Ao longo de todo o percurso, tive a orientação científica de 

uma orientadora, Prof. Carmem Leal, um Coorientador, Prof. António Serôdio, e um 

Supervisor no local do estágio, Eng. Vasco Ferraz. 

No âmbito do trabalho realizado durante o estágio curricular, o presente relatório 

encontra-se dividido em duas partes. 

A primeira, onde é focada no estágio em si, mais concretamente uma reflexão do percurso 

realizado, onde estão presentes as minhas expetativas, atividades realizadas, entraves e 

conhecimentos adquiridos, e propostas desenvolvidas. 

A parte final, é a criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, onde foi 

analisada a situação atual do Concelho Limiano, no que se refere à prática desportiva, e 

a criação de linhas de futura intervenção para o desenvolvimento da mesma. 

 

Palavras Chave: Estágio Curricular, Plano Estratégico, Desporto, Município.  
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Abstract 

 

This report is a part of the curricular internship integrated in the 2nd Cycle of studies of 

the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, more concretely, in the Master of 

Management. 

In the course of this report will be approached all the processes that were linked to the 

curricular internship that I completed at the Câmara Municipal de Ponte de Lima during 

the 2017/2018 curricular year. Throughout the course, I had the scientific guidance of a 

counselor, Prof. Carmem Leal, one Coorientador, Prof. Antonio Serôdio, and Supervisor 

on stage, Eng. Vasco Ferraz. 

In the extent of the work carried out during the curriculum internship, this report is 

divided into two parts. 

The first, where I focus on the stage itself, more concretely a reflection of the course 

accomplished, where I explain my expectations, activities, obstacles and acquired 

knowledge, and proposals developed. 

The final part is the creation of the Strategic Plan for Sport Development, were I analyzed 

the current situation of Ponte de Lima and create some lines to future intervention, for the 

development of it. 

 

Keywords: Curricular Internship, Strategic Plan, Sport, Municipality.  
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Introdução 

 

“A teoria sem a prática vira “verbalismo”, assim como a prática sem teoria, vira 

ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação 

criadora e modificadora da realidade.” 

Paulo Freire 

Após um ano de aquisições de conhecimento na área da Gestão, chegou a altura 

da implementação e de enfrentar o derradeiro desafio, a última etapa deste percurso 

académico, o estágio curricular.  

Nesta etapa foram colocados em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do 

último ano, e mais importante ainda, foi sentido o verdadeiro contato com o mundo 

profissional. Como já referido, o maior objetivo com este “passo”, era a aproximação ao 

que futuramente será a minha vida profissional, tendo como objetivo a partilha de 

experiências e troca de conhecimentos. 

O estágio referido foi realizado na Câmara Municipal de Ponte de Lima, Concelho 

Limiano, pertencente ao distrito de Viana do Castelo. Ao longo deste estágio o objetivo 

principal era proporcionar um maior desenvolvimento e organização do desporto no 

concelho. Nesse âmbito foram realizadas as mais variadas tarefas relacionadas com a 

gestão desportiva. Desde acompanhamento logístico de atividades desportivas que já se 

realizam no município, ao apoio e propostas de formações, propostas de eventos/projetos 

desportivos, entre outras. Porém, a tarefa de maior desafio foi sem dúvida, a 

reestruturação dos serviços desportivos. 

Em simultâneo com a realização do estágio curricular também foi realizado um 

projeto que objetivou atualizar e reformular a atual “Carta desportiva Municipal” através 

do desenvolvimento e criação de um “Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo 

Municipal”. Este plano é um instrumento técnico que tem como finalidade definir 

caminhos orientadores para o desenvolvimento desportivo sustentado de Concelho de 

Ponte de Lima. 

A metodologia utilizada para realização do Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Municipal Desportivo, foi composta por uma análise qualitativa e recolha de documentos 

de forma a atualizar, assim como melhorar, o plano desportivo municipal que vigora neste 

preciso momento. Foi adotada uma metodologia que procura a discussão entre todos os 

responsáveis. através reuniões periódicas nas quais foram definidas as prioridades de 
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desenvolvimento desportivo para o concelho, delineando-se assim, um conjunto de 

intervenções que contribuem para a concretização dos objetivos traçados.  

Nesse sentido, apresenta-se o presente relatório sendo constituído por dois capítulos. 

O primeiro, que inclui relatório do estágio realizado na Câmara Municipal de Ponte de 

Lima, onde são relatadas todas as tarefas realizadas na instituição de acolhimento. No 

segundo capítulo apresenta-se um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo no 

Município de Ponte de Lima, onde é analisada a situação desportiva atual do Concelho 

Limiano e definidas estratégias para o desenvolvimento do mesmo, seja através das falhas 

evidenciadas, seja através da melhoria de serviços já existentes.  
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Capítulo I 

 

1. Entidade de Acolhimento – Câmara Municipal de Ponte de Lima – Serviços 

de Desporto 

A Câmara Municipal é o órgão executivo do Município, a qual executa 

as competências consagradas na Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, que estabelece o 

regime jurídico das autarquias locais. 

No que se relaciona com Desporto e Atividade Física, é das atribuições do Município 

de Ponte de Lima, e dos seus Serviços de Desporto, o desenvolvimento desportivo do 

Concelho, mais concretamente: 

• Na promoção e dinamização da atividade física, com vista a melhoria da qualidade 

de vida dos seus cidadãos. Esta melhoria é perseguida, através da criação de 

espaços que promovam a atividade física, assim como, através da promoção e 

incentivo da inserção da atividade física no dia-a-dia da população Limiana, como 

papel fundamental para adoção de um estilo de vida saudável; 

• No desenvolvimento de uma prática desportiva regular, através do apoio ao 

associativismo desportivo, nas suas diversas formas; 

• Fomentação e organização de eventos desportivos; 

• Entre outras atividades relacionadas com desporto e bem-estar que sejam de 

interesse municipal. 

 

2. Trabalho Desenvolvido 

A oportunidade que foi dada para realização deste estágio curricular, nos Serviços 

de Desporto da CMPL, foi sem dúvida um dos maiores desafios que enfrentei no meu 

percurso académico. Poder colocar em prática os conhecimentos que adquiri enquanto 

estudante do Mestrado em Gestão, e conjugar estes com a minha maior paixão e formação 

base, o Desporto, foi o fator predominante para a escolha deste local para elaboração do 

meu estágio curricular. 

Assim, tive a possibilidade de realizar as mais diversas tarefas dentro do serviço, desde a 

procura pela melhoria e eficácia continua dos serviços, a gestão de instalações, 

dinamização de formação junto das entidades desportivas, entre muitas outras tarefas, 
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todas elas foram importantes para obter uma perceção do trabalho desenvolvido por um 

Município, no que se relaciona a desporto.  

 

3. Descrição das Principais Tarefas realizadas 

Apoio na iniciação dos processos para obtenção do Certificado de Qualidade do 

Pavilhão Municipal de Ponte de Lima e das Piscinas Municipais 

Esta, foi sem dúvida uma das tarefas que despertou um maior interesse em mim 

durante a realização de todo o estágio, não devido à sua importância para os serviços, mas 

também por obrigar a um estudo constante para conseguir alcançar os objetivos que me 

eram propostos, pelos colegas dos diversos serviços envolvidos. A obtenção do 

certificado de qualidade, segundo a norma ISO 9001, permite que as organizações ou 

serviços que a possuem, demonstrem que têm um compromisso com os seus 

clientes/utentes, dando uma maior ênfase ao fato de promoverem ou prestarem um serviço 

de qualidade.  A ISO 9001 está baseada em oito princípios de gestão da qualidade: 

• Focalização nos clientes  

• Liderança 

• Envolvimento das Pessoas 

• Abordagem por Processos 

• Abordagem à Gestão através de um Sistema (SGQ) 

• Melhoria Contínua 

• Abordagem à Tomada de Decisões Baseada em Factos 

• Relações com Fornecedores com Benefícios Mútuos 

Para obtenção deste certificado, os serviços necessitaram de fazer uma introspeção, e 

procurar realçar as suas forças e corrigir as suas maiores lacunas, com objetivo de prestar 

um serviço, de ainda melhor, qualidade aos utentes do Pavilhão e das Piscinas Municipais. 
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Elaboração de Inquéritos de Satisfação dos Pavilhões e das Piscinas Municipais 

Em colaboração com o Serviço de Design e Qualidade, no primeiro mês de 

estágio, foi elaborado um inquérito que visou analisar a satisfação dos utentes, 

relativamente ao serviço prestado nos Pavilhões e Piscinas Municipais do Concelho 

Limiano. Este inquérito foi disponibilizado online, e em formato físico, entre outubro e 

novembro. Sendo que me foi delegada a tarefa de recolha e análise dos mesmos num 

programa próprio do município. 

 

Renovação da Imagem dos Serviços 

Esta foi uma das tarefas que me foi solicitada pelo Eng. Vasco Ferraz, a renovação 

da imagem dos serviços de Desporto. Um trabalho realizado em conjunto com os serviços 

de Design do Município que consistiu, numa primeira fase, na aquisição de Fardamento 

de trabalho para todos os colaboradores que trabalham nas infraestruturas desportivas 

municipais, na colocação de Sinalização Indicativa no interior do Pavilhão Municipal de 

Ponte de Lima, e na renovação dos Expositores informativos do Pavilhão e das Piscinas 

Municipais. 

 

4. Propostas Elaboradas 

• Parque de Manutenção Adaptado 

De forma a cumprir uma política desportiva e educativa “para todos”, é essencial a 

criação de condições que promovam uma prática desportiva e recreativa para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

Dessa forma, foi apresentado um projeto que visou solicitar a colocação de alguns 

equipamentos adaptados num circuito de manutenção da sede do Concelho Limiano, de 

forma a estimular um estilo de vida saudável e dar oportunidade, a pessoas com 

deficiência motora, de desenvolver as suas características e capacidades físicas. 

Este projeto, foi aprovado pela Vice-Presidente do Executivo, e encontra-se neste 

preciso momento a caminhar para a sua implementação. 

 



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

6 
 

 

• Programa “+ Vida” 

Este programa consiste na realização de atividades regulares de carácter desportivo, 

tais como, ginástica geriátrica, dança, passeios pedestres, participação em eventos 

desportivos, entre outros. Com o objetivo de contribuir para a melhoria da saúde e bem-

estar da população sénior limiana e promover a sociabilização da pessoa idosa, através de 

práticas desportivas que contribuam para o combate ao sedentarismo, são alguns dos 

vários objetivos deste programa. Foi proposto que estas atividades tivessem uma 

periodicidade de uma vez por semana, e a duração de 45 minutos, sendo então 

coordenadas por um profissional de atividade física (dos diversos ginásios da Vila de 

Ponte de Lima). 

 

• Alteração das Máquinas de venda automática presentes nas Infraestruturas 

Desportivas 

Com vista a implementar um conjunto de medidas para a promoção de um estilo de 

vida saudável, em particular para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, foi sugerida 

uma alteração, relativa à limitação de produtos ditos prejudiciais, nas máquinas de venda 

automática instaladas nas infraestruturas municipais desportivas do Município de Ponte 

de Lima. 

Apesar de a proposta ter sido aprovada pela entidade que gere as máquinas de venda 

automática, Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Ponte de Lima (CCD), esta não foi bem-sucedida. Pois verificou-se, após três semanas de 

experiência, que os lucros caíram bastante, e verificou-se a sua inviabilidade financeira. 

 

• Formação – “Noções Básicas de Traumatologia e Socorrismo no Desporto” 

De forma a proporcionar momentos de aprendizagem continua aos munícipes, foi 

apresentada esta proposta de formação à Chefe de Gabinete e também responsável pela 

formação da CMPL, Dra. Alexandra Esteves.  
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Esta proposta consistiu em encontrar um parceiro interessado em promover uma 

formação relacionada com desporto e que permitisse a participação livre, sem encargos 

financeiros, a elementos pertencentes a Associações Desportivas, e demais interessados. 

Após uma reunião agendada pela Dra. Alexandra com o IEFP (Instituto de Emprego 

e Formação Profissional), foi encontrada uma solução viável para ambas as partes. 

O processo iniciou-se com uma análise, através de contato direto com diversas 

associações desportivas do concelho, de quais formações (entre as disponibilizadas pelo 

IEFP) seriam de maior interesse para estas. Efetuada essa análise, foi realizado um novo 

contato com o IEFP para confirmar a possibilidade de realização da mesma, dada a 

confirmação iniciou-se a promoção da formação (o estágio findou durante a promoção 

desta). 

 

5. Conclusões referentes ao estágio curricular 

Refletindo sobre o tempo que passei na entidade acolhedora, a minha conclusão só 

pode ser uma, foi dos períodos mais enriquecedores que tive ao longo da minha atividade 

académica. 

Desde o primeiro dia, todos os colaboradores, das mais diversas divisões e serviços, 

se mostraram bastantes disponíveis e interessados no trabalho que estava a realizar. O 

papel que assumi, perante toda a comunidade da Câmara Municipal de Ponte de Lima, 

foi o de um funcionário como outro qualquer, o que fez com que o meu sentido de 

responsabilidade e o meu profissionalismo tivesse de atingir um outro patamar. 

O facto de o meu supervisor de estágio ter dado bastante autonomia, fez com que as 

vivências que tive durante esse período proporcionassem a aquisição de uma enorme 

bagagem de conhecimentos, que certamente utilizarei em qualquer atividade profissional 

que venha a desenvolver num futuro próximo. 

Desde já, reitero aqui o meu agradecimento a todas as pessoas, que direta ou 

indiretamente, estiveram envolvidas neste estágio que me criou um crescimento 

profissional e pessoal tão elevado. 
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Capítulo II 

Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo no Município de 

Ponte de Lima 

 

1. Enquadramento teórico 

 

Para uma melhor compreensão do trabalho a ser realizado é necessário fazer uma 

revisão preliminar de conceitos base que se encontram ligados ao planeamento desportivo 

numa autarquia. Para Rocha (2011), o planeamento estratégico consiste na antecipação e 

organização de futuras ações. É um processo de gestão que diz respeito à elaboração de 

objetivos para a seleção de programas de ação execução. O mesmo autor, citando Rezende 

(2000), apresenta uma outra definição de planeamento, referindo que é o ato de decidir 

antecipadamente, vendo de forma clara o futuro, prevendo assim cada ação e meios 

necessários para conseguir atingir os objetivos com sucesso. 

Segundo Martins (2013), o processo que envolve o planeamento deve ser 

cuidadosamente analisado, tendo em conta uma panóplia de elementos que poderão 

condicionar os seus objetivos, e, por consequência o desenvolvimento desportivo. Para 

tal, é necessário realizar uma avaliação diagnóstica da atualidade desportiva. Esta é 

realizada através dos elementos desportivos, paradesportivos e extradesportivos, os quais 

serão os pilares para futuras tomadas de decisão (Pires (2007), citado por Martins (2013)). 

Para Gilbert e Bennett (2012), desporto são todas as formas de atividade física que 

contribuam para o bem-estar físico, bem-estar mental, e interação social. Estes podem 

ser, jogos lúdicos, jogos tradicionais, desporto organizado e/ou de competição. Numa 

outra, mas semelhante, perspetiva, o Artigo 2.º da Carta Europeia de Desporto (1992), 

define desporto como “todas as formas de atividade física que, através de uma 

participação organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de 

resultados na competição a todos os níveis”. 

Denota-se uma crescente sensibilidade social pela importância do desporto. Este 

assume um papel fundamental quando nos referimos a formação do ser humano, seja ele 

praticado em contexto letivo, aulas de educação física ou em contexto extracurricular, 

através de associações e/ou coletividades desportivas. 

Nem sempre é a mesma modalidade desportiva que singra no seio de uma sociedade, 

há um conjunto de fatores que faz com que uma cultura acolha um determinado desporto 
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como sendo o seu “desporto rei”, porém existe algo que todos os desportos têm em 

comum, os valores transmitidos. Toda a prática desportiva deve ser desenvolvida de 

forma, a que quem a pratique tenha a possibilidade de uma aprendizagem e experiência 

de valores morais e pró-sociais. Anchieta (2008) diz-nos então que, nesta visão de 

desporto como meio de fomentar valores, destaca-se a sociologia do desporto, a qual visa 

explicar o contexto estrutural do desporto nos diferentes tipos de sociedade, as quais 

influenciam este devido a todos sistemas de valores de cada cultura e pela realidade sócio 

estrutural onde se encontra. 

Segundo Coelho (1985), citado por Martins (2013), todos os cidadãos têm 

necessidade e direito à prática de atividade física e desportiva, não devendo estas, ser 

colocadas de parte de qualquer projeto sociocultural. O desenvolvimento e promoção da 

atividade física e desportiva é uma exigência para um correto desenvolvimento social, 

contribuindo significativamente para este. Constantino (1994), refere que todo o 

indivíduo tem direito a se exprimir através do corpo. O autor diz-nos também que, o 

tempo livre que a sociedade tem à sua disposição leva a que os indivíduos tenham mais 

interesse na realização de atividades corporais desportivas e extradesportivas, orientadas 

para o rendimento desportivo, para o hedonismo puro, para o desejo de aventura ou 

simplesmente para o seu bem-estar geral. 

A fim de que toda a sociedade possa ter acesso à prática desportiva e todos os seus 

benefícios é necessário que um conjunto de entidades se envolvam e distribuam 

responsabilidades entre si, de forma a que exista um equilíbrio sócio desportivo. Porém 

há uma que tem o papel de moderar grande parte das decisões, a autarquia local. 

O Artigo 79º da Constituição da República Portuguesa refere que, “Incumbe ao 

Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, 

promover, estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do 

desporto, bem como prevenir a violência no desporto.”. Constantino (1992) alega que, o 

desenvolvimento desportivo local não passa apenas pela intervenção da autarquia, porém 

sem a sua ação este não existiria. Também Carvalho (1994) defende que o fator decisivo 

para o desenvolvimento do desporto do país são as autarquias locais. Sendo que estas têm 

o dever de fornecer ao munícipe o acesso ao maior número de práticas, de forma a que 

este tenha a oportunidade de se expressar de acordo com os seus interesses e 

potencialidades. Para Constantino (1994), a intervenção das autarquias pressupõe a 

elaboração de medidas estratégicas de política desportiva, as quais irão surgir à volta dos 

seguintes tópicos: 
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• Generalização do acesso à prática do desporto, com o objetivo de aumentar os 

níveis de participação; 

• Criação de infraestruturas com impacto direto sobre o crescimento desportivo; 

• Melhoria da qualidade das práticas desportivas, a nível material, logístico e de 

recursos humanos; 

• Cooperação com a sociedade civil (associativismo desportivo e iniciativa 

privada); 

• Modernização da gestão e administração das estruturas municipais.  

Para que todos estes fatores de desenvolvimento desportivo da sociedade sejam 

concretizáveis, é necessário que todas as atividades e propostas desportivas sejam 

coordenadas e supervisionadas por um profissional de desporto. O meio onde atua um 

profissional de desporto é principalmente no meio escolar, associativo, na administração 

pública, em empresas privadas, ou em qualquer estrutura administrativa que tenha como 

foco principal o desporto e o seu desenvolvimento (Vieira e Stucchi, 2007). Porém, para 

alcançar a excelência no desenvolvimento desportivo (seja ele de pequena ou grande 

dimensão no seio da sociedade), um profissional de desporto deve estar munido, além de 

conhecimentos na área do desporto e bem-estar, de conhecimentos relacionados com a 

gestão. Só desta forma, poderá executar um papel exemplar de Gestor Desportivo. 

Chiavenato (2000), considera que nos últimos anos existiu uma enorme evolução no 

papel de gestor desportivo. Deixando este de apenas exercer um papel técnico com baixa 

responsabilidade hierárquica, para se tornar num papel de liderança, de gestor ou diretor, 

com um pensamento estratégico, no qual a dimensão conceitual tem uma importância 

elevada. Zouani e Pimenta (2003), citados por Ferraz, Lopes e Teotônio (2010), refletem 

que, as responsabilidades subjacentes aos gestores desportivos podem ser divididas em 

quatro Clusters: Atividades de Gestão; Gestão organizacional; Gestão de Informação e; 

Ciências do Desporto. Assim sendo, apenas uma das responsabilidades diz respeito ao 

conhecimento que o gestor desportivo tem sobre Ciências do desporto, mas as demais 

responsabilidades são conhecimentos vocacionados para a área da gestão, dos quais este 

se deve ter presentes.  

Na opinião de Pires e Sarmento (2001), atualmente a gestão do desporto enfrenta 

diversos desafios, os quais implicam diferentes soluções e intervenções, dependendo estes 

da criatividade dos gestores, das organizações, ou até mesmo da dinâmica social no qual 

se encontram. Este argumento, leva a que o atual gestor desportivo tenha uma 



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

11 
 

flexibilidade intelectual que o ajude na resolução de problemas, pois, muitas vezes as 

soluções convencionais não são suficientes, sendo assim necessário pensar “out of the 

box”. Desta feita, qualquer associação desportiva deve ser vista como um “sistema vivo”, 

no qual os seus recursos necessitam de uma gestão que lhes proporcione os melhores 

resultados a nível do planeamento, da organização e do controlo. (Moreira e Freitas, 2009) 

Segundo Bateman e Snell (1996), citados por Miranda (2011), a gestão do desportiva 

é o processo de relacionar e trabalhar com pessoas e recursos materiais para concretizar 

objetivos de organizações desportivas de maneira eficaz. Também Vieira e Stucchi (2007) 

citam Zouain e Pimenta (2003), definindo gestão desportiva como, a gestão que capta 

todas as áreas relacionadas com desporto (turismo, equipamentos, instalações, 

investimento público e privado no setor do fitness, desporto escolar, desporto 

profissional, entre outros). Estes últimos autores, citados por Vieira e Stucchi (2007), 

também direcionam o principal objetivo da gestão desportiva para a promoção de 

atividades desportivas, mais detalhadamente, no planeamento, controlo, organização e 

direção. Neste seguimento, a gestão desportiva é necessária para atender as necessidades 

organizacionais e institucionais do profissional da atividade física, sendo esta direcionada 

para o desenvolvimento da área em questão. (Nolasco, 2006) 

Tal como foi referido, o papel do gestor de desporto tem uma elevada importância no 

seio de uma sociedade para que o desporto seja um impulsionador do seu 

desenvolvimento. Para tal, é necessário que exista uma definição de objetivos, a curto e 

a médio/longo prazo, os quais serão parte integrante do de uma das tarefas mais 

importantes deste profissional, o planeamento. 

Assim sendo, o documento que se pretende elaborar, tem como objetivo uma primeira 

análise da realidade desportiva do Município de Ponte de Lima, e o planeamento de 

estratégias futuras e ações que sejam benéficas para o desenvolvimento do desporto, tendo 

sempre em conta a exequibilidade das ações pretendidas. Ou seja, a realização de uma 

análise SWOT. 

A sigla SWOT é proveniente da língua inglesa, sendo que cada letra tem o seu 

significado: Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) 

e Threats (Ameaças). Normalmente esta análise é representada pela seguinte figura: 



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

12 
 

 

Figura 1: Análise SWOT 
Fonte: Helms e Nixon (2010) 

  

Segundo Pereira (2011), numa análise SWOT o ambiente interno (Forças e 

Fraquezas) é aquele que diferencia a organização dos seus concorrentes e que 

normalmente é controlado por quem gere a organização, sendo resultado das estratégias 

definidas por esta. Dessa forma, quando for percebido um ponto fraco este deve ser 

minimizado, e em contrapartida, quando percebido um ponto forte, este deve ser 

potenciado.  O ambiente externo (Oportunidades e Ameaças) corresponde às perspetivas 

de evolução do meio envolvente, ou seja, não é controlável pela organização, porém a 

organização deve ter pleno conhecimento deste e deve fazer a sua monitorização com 

frequência, de forma a aproveitar a oportunidades e a evitar as ameaças. 

Além da necessidade da criação da análise SWOT, também os objetivos da 

organização devem estar alinhados com a Visão e Missão definidas. Kaplan e Norton 

(2004) defendem que é a Visão que ajuda os indivíduos a compreender porquê e como 

devem apoiar a organização, colocando desta forma a organização em movimento, 

tirando-a da estática da missão. Estes mesmos autores dizem-nos que a Missão de uma 

organização deve ser concisa, focando-se no propósito básico para o qual se direcionam 

as suas atividades e valores que orientam as atividades dos seus colaboradores. 

Pereira (2011), numa forma mais reduzida expressa-se, referindo que, a Visão é o 

propósito de uma organização, devendo esta ser mobilizadora, ambiciosa, concisa e 

consensual. Quando aborda o tema da Missão, Pereira (2011) torna-se ainda mais 

objetivo, referindo que esta é a expressão da razão da existência da organização, devendo, 
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porém, estar dotada de alguma flexibilidade para que seja facilmente adaptável a 

mudanças. 

Estes conceitos e ferramentas foram abordados e utilizados na realização do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento Desportivo, ilustrado pela Figura 2, desenhado numa 

primeira versão após reuniões de orientação com o Professor Doutor Antonio Serôdio e 

adaptado de acordo com os objetivos pretendidos no meu estágio.  A partir deste esquema 

foi possível planear estratégias futuras que fossem de uma implementação real e 

sustentada. 

  

Figura 2: Esquema ilustrativo da criação de um Planeamento Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal 
Fonte: Adaptação de esquema criado pelo Professor Antônio Serôdio 
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2. Instalações Desportivas 

 

Definição 

Segundo o Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho, entende-se por instalação 

desportiva, “o espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção fixa e 

permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, que incluem as áreas 

de prática e as áreas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares.” 

As instalações desportivas podem ser agrupadas nos seguintes tipos: 

• Instalações desportivas de base (subdivide-se em Recreativas ou Formativas); 

• Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares; 

• Instalações desportivas especiais param o espetáculo desportivo. 

 

2.1 Instalações Desportivas de Base Recreativa 

São instalações recreativas as que se destinam a atividades desportivas com 

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

práticas recreativas, de manutenção e de lazer ativo. 

Consideram-se instalações recreativas, designadamente, as seguintes: 

• Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação aos 

jogos desportivos, aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos; 

• Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, 

corridas ou exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de 

recreio; 

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

de manutenção, lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não 

codificados; 

• As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos 

recreativos, de lazer e de manutenção. 
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2.2 Instalações Desportivas de Base Formativa 

São instalações formativas as instalações concebidas e destinadas para a educação 

desportiva de base e atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas 

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

construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos decorrentes das regras 

desportivas que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam. 

Consideram-se instalações formativas, designadamente, as seguintes: 

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

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

• Pavilhões desportivos e salas de desporto polivalentes; 

• Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de 

patinagem, ao ar livre ou com simples cobertura; 

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

 

2.3 Instalações Desportivas Especializadas 

São instalações desportivas especializadas as instalações permanentes concebidas 

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

sua específica adaptação para a correspondente modalidade ou pela existência de 

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

disciplina. 

Constituem-se como instalações desportivas especializadas, designadamente, as 

seguintes: 

• Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade 

específica; 

• Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate; 

• Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades 

subaquáticas; 

• Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar; 

• Instalações de tiro com armas de fogo ou instalações de tiro com arco; 

• Pistas e infraestruturas para os desportos motorizados em terra; 

• Instalações para a prática de desportos equestres; 
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• Pistas de remo e de canoagem e infraestruturas de terra para apoio a desportos 

náuticos; 

• Campos de golfe. 

Consideram-se ainda instalações desportivas especializadas as integradas em 

infraestruturas destinadas à preparação de desportistas, designadamente em centros de 

alto rendimento e centros de estágio desportivos. 

 

2.4 Instalações Desportivas Especiais para o Espetáculo Desportivo 

São instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo as instalações 

permanentes, concebidas e vocacionadas para acolher a realização de competições 

desportivas, e onde se conjugam os seguintes fatores: 

Consideram-se instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo, 

designadamente, as seguintes: 

• Estádios; 

• Pavilhões multiusos desportivos; 

• Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas; 

• Hipódromos; 

• Velódromos; 

• Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos; 

• Estádios náuticos; 

 

Os requisitos específicos que determinam a classificação das instalações previstas 

neste artigo são definidos na regulamentação a que se refere o artigo 14.º do Decreto-Lei 

n.º 141/2009, de 16 de Junho. 

O mesmo Decreto-Lei, também exclui as instalações desportivas destinadas a 

utilização em condições específicas e que estejam integradas em: 

• Quartéis e recintos militares;  

• Recintos para uso privativo das forças de segurança pública;  

• Estabelecimentos prisionais;  
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• Estabelecimentos termais e unidades de saúde e de reabilitação, sob supervisão 

médico-sanitária; 

• Instalações de tiro com armas de fogo; 

• Instalações desportivas que sejam acessórias ou complementares de 

estabelecimentos em que a atividade desportiva não constitui a função ou serviço 

principal (Instalações desportivas integradas em estabelecimentos de ensino, 

público ou privado; Instalações desportivas integradas nos empreendimentos 

turísticos);  

• Espaços naturais de recreio e desporto, ou seja, locais com condições naturais para 

a realização de certas atividades recreativas sem recurso a obras de adaptação ou 

arranjo material; 

• Espaços de jogo e recreio infantil;  

• Espaços e recintos não concebidos para usos desportivos que, por períodos de 

curta duração, sejam utilizados para acolher eventos ou manifestações 

desportivas, sem prejuízo da necessidade de reunirem as condições técnicas e de 

segurança aplicáveis;  

• Instalações desportivas integradas em edifícios de habitação permanente, 

destinadas a uso recreativo e privativo dos seus residentes. 

 

3. Apresentação da Área de Estudo 

Ponte de Lima é um município português localizado no distrito de Viana do 

Castelo, região norte, mais concretamente na sub-região Minho-Lima.  

Com uma área de 320 km2, 43498 habitantes (censos 2011), e subdividida em 39 

freguesias (após a agregação efetuada em 2013). Este município é delimitado a norte pelo 

concelho de Paredes de Coura, a sul por Barcelos, a leste por Arcos de Valdevez e Ponte 

da Barca, a sueste por Vila Verde, a oeste por Viana do Castelo (capital do distrito) e 

Caminha, e por fim, a noroeste por Vila Nova de Cerveira. 
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3.1 Estrutura Demográfica 

 Tal como já foi referido, a população residente no Concelho de Ponte de Lima é 

de 43498 habitantes, nos quais, 20503 habitantes são do sexo Masculino e 22995 

habitantes do sexo Feminino. 

 Quando analisada por grupo etário, a população do Concelho apresenta-se com, 

6736 habitantes com 14 anos ou menos, 5132 habitantes com idades compreendidas entre 

os 15 e os 24 anos, 23010 habitantes com idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos, 

e 8620 com idades superiores a 65 anos. 

 No que diz respeito aos habitantes por Freguesia, verificamos que a Freguesia com 

menor número de habitantes é a Boalhosa com 163 habitantes, em contrapartida a 

Freguesia com maior número de habitantes é a de Arca e Ponte de Lima com 3756 

habitantes. 

Tabela 1: Número de habitantes por Freguesia 

Freguesias População Residente 

Anais 1073 hab 

Arca e Ponte de Lima 3756 hab 

Arcozelo 3734 hab 

Ardegão, Freixo e Mato 1754 hab 

Bárrio e Cepões 921 hab 

Beiral do Lima 558 hab 

Bertiandos 414 hab 

Boalhosa 163 hab 

Brandara 442 hab 

Cabaços e Fojo Lobal 951 hab 

Cabração e Moreira do Lima 987 hab 

Calheiros 991 hab 

Calvelo 685 hab 

Correlhã 2936 hab 

Estorãos 464 hab 

Facha 1529 hab 

Feitosa 1363 hab 

Fontão 1101 hab 

Fornelos e Queijada 1912 hab 

Friastelas 450 hab 

Gandra 1108 hab 

Gemieira 598 hab 

Gondufe 450 hab 
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Fonte: INE – CENSUS 2011 

 

3.2 Caracterização da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

A Câmara Municipal de Ponte de Lima é o órgão autárquico do município de 

Ponte de Lima que procura prestar um serviço de qualidade e de excelência a todos os 

munícipes do concelho Limiano. 

 

Membros do Executivo do Município de Ponte de Lima 

Tabela 2:Executivo do Município de Ponte de Lima 

Presidente 
Victor Manuel Alves 

Mendes 

Pelouros: 

− Cultura; 

− Recursos Humanos. 

Vice-Presidente 
Mecia Sofia Alves 

Correia Martins 

Pelouros: 

− Rede Viária, Trânsito e Parques de 

Estacionamento; 

− Águas e Saneamento; 

− Feiras Quinzenais, Mercado Municipal e 

Mercado de Gado; 

− Desenvolvimento Empresarial; 

− Processos Eleitorais e Recenseamento 

Eleitoral; 

− Ambiente e Espaços Verdes; 

− Higiene, Limpeza e Recolha de Resíduos 

Sólidos Urbanos; 

− Cemitério Municipal. 

Vereador Abel Lima Baptista Sem Pelouro 

Labruja 439 hab 

Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte 417 hab 

Navió e Vitorino dos Piães 1768 hab 

Poiares 775 hab 

Rebordões (Sta Maria) 1056 hab 

Rebordões (Souto) 1127 hab 

Refoios do Lima 2169 hab 

Ribeira 1902 hab 

Sá 423 hab 

Santa Comba 658 hab 

Santa Cruz do Lima 480 hab 

São Pedro de Arcos 640 hab 

Seara 714 hab 

Serdedelo 464 hab 

Vale do Neiva 1075 hab 

Vitorino das Donas 1051 hab 

Total 43498 hab 
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Vereadora 
Ana Maria Martins 

Machado 

Pelouros: 

− Ação Social; 

− Saúde. 

Vereador 

Vasco Nuno Magalhães 

Velho de Almeida 

Ferraz 

Pelouros: 

− Obras Particulares e Urbanismo; 

− Proteção Civil; 

− Desporto; 

− Juventude. 

Vereadora 
Maria João L. Moreira 

Sousa 

Sem Pelouro 

Vereador 
Paulo Jorge da Cunha 

Barreiro de Sousa 

Pelouros: 

− Desenvolvimento Rural; 

− Educação; 

− Turismo; 

− Modernização Administrativa. 

 

Organograma da Câmara Municipal de Ponte de Lima 

 

 

Figura 3: Organograma da Câmara Municipal de Ponte de Lima 
Fonte: Site da CMPL 

 

Como podemos verificar na tabela 2 e na figura 3, o Pelouro do Desporto está ao 

encargo do Vereador Vasco Ferraz, que tem como uma das suas funções executivas a 

tomada de decisão na gestão desportiva no Município de Ponte de Lima. Por sua vez, o 
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serviço de Desporto, tal como outros cinco serviços encontra-se inserido na Divisão de 

Educação e Cultura da Câmara Municipal de Ponte de Lima. 

 

4. Instalações Desportivas no Concelho de Ponte de Lima 

Na imagem abaixo, está representada a localização de todas as infraestruturas 

desportivas no Concelho de Ponte de Lima, estando estas devidamente identificadas pela 

sua tipologia. 

 

 

Figura 4: Distribuição das Instalações Desportivas no Concelho de Ponte de Lima 

  

 Além da tipologia, também se procurou averiguar o estado em que se encontravam 

todas as infraestruturas, pois como parte delas já foram construídas há alguns anos, 

poderiam não se encontrar no melhor estado para que seja possível a sua utilização por 
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parte da população do concelho. Desta forma decidiu-se classificar o estado das 

infraestruturas desportivas da seguinte forma: 

• Adequada para a prática desportiva – A Instalação Desportiva não necessita de 

nenhuma reparação, não coloca em causa a prática de desporto nem coloca em 

risco a segurança dos utentes; 

• Adequada para a prática desportiva a necessitar de alguns reparos – Apesar 

de a Instalação Desportiva necessitar de alguns reparos é possível a prática 

desportiva e a segurança dos utentes não é colocada em causa; 

• Inadequada para a prática desportiva – A Instalação Desportiva está 

inutilizável para a prática desportiva e a segurança dos utentes poderá estar em 

causa. 

 

4.1 Distribuição por Tipologia das Instalações Desportivas nas Freguesias 

Na tabela abaixo encontram-se todas as Instalações Desportivas do concelho 

distribuídas por Tipologia, Estado e Localização. Dentro da Tipologia também foram 

criadas siglas para que melhor se entendam qual o tipo de instalação a que se refere, 

“Grande Campo” (GC), “Pequeno Campo” (PC), “Pavilhão” (PAV), “Sala” (S), Parque 

Fitness (PF), “Piscina” (P), “Campo de Golfe” (G), “Campo de Ténis” (T), “Centro 

Equestre” (CE), “Espaço Exterior Escolar” (E), “Outro” (O). 

Para uma melhor compreensão dos estados das infraestruturas foi designada uma 

cor para identificar cada uma das realidades. Sendo elas, a “cor verde” identifica as 

infraestruturas “Adequadas para a prática desportiva” (Bom estado), a “cor amarela” 

identifica as infraestruturas que “Adequada para a prática desportiva a necessitar de 

alguns reparos” (Estado Razoável) e, por fim, a “cor vermelha”, identifica as 

infraestruturas em que “Inadequada para a prática desportiva” (Mau estado). 
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Tabela 3: Distribuição por Tipologia das Instalações Desportivas nas Freguesias 

Freguesias Instalações 

Recreativas 

Instalações 

Formativas 

Instalações 

desportivas 

Especializadas 

Instalações 

desportivas 

Especiais  

Total 

Anais  GC   1 

Arca e Ponte de Lima O; O; PF T; P; PAV; 

GC; PC; E*; 

PAV*; PAV*; 

E*; E*; PC*; 

E*; PC* 

CE  17 

(8*) 

Arcozelo P; PF; PF; 

PC  

GC; E*; PAV*; 

E* 

O  9 

(3*) 

Ardegão, Freixo e 

Mato 

 PC; P; PAV*; 

E* 

  4 

(1*) 

Bárrio e Cepões  GC   1 

Beiral do Lima GC    1 

Bertiandos  GC   1 

Boalhosa     - 

Brandara  PC   1 

Cabaços e Fojo Lobal  GC; PC   2 

Cabração e Moreira do 

Lima 

 GC; PC; O   3 

Calheiros  PC; GC   2 

Calvelo GC PC   2 

Correlhã PF PAV*; E*; GC; 

GC; PC 

  6 

(2*) 

Estorãos S* PC; E*; P   4 

(2*) 

Facha PF PC; E*; PAV; 

GC 

  5 

(1*) 

Feitosa  PAV CE  2 

Fontão PF PAV   2 

Fornelos e Queijada  GC; PAV; T G  4 

Friastelas  PC   1 

Gandra  E*; PAV; GC   3 

(1*) 

Gemieira  GC   1 

Gondufe  PC   1 

Labruja  PC   1 

Labrujó, Rendufe e 

Vilar do Monte 

    - 

Navió e Vitorino dos 

Piães 

PF; GC PC; PAV; E*; 

PC; GC 

  7 

(1*) 

Poiares     - 

Rebordões Sta Maria  PC; GC   2 

Rebordões Souto  PC; GC   2 

Refoios do Lima GC E*; PAV; PC   4 

(1*) 
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Verificamos então que, 77% das instalações desportivas do concelho de Ponte de 

Lima são de base formativa, 19% de base recreativa, e por fim, 4% são instalações 

desportivas especializadas. No que se refere a instalações desportivas especiais para o 

espetáculo desportivo, neste momento o concelho não possui nenhuma. 

Analisando a distribuição das instalações desportivas por freguesia, Freguesia de 

Arca e Ponte de Lima é que possui um maior número de instalações na sua área geográfica 

(17), seguida da Vila de Arcozelo (9), Navió e Vitorino dos Piães (7), Correlhã (6) e Facha 

(5), na restante área do concelho verifica-se pelo menos uma instalação por freguesia, à 

exceção da Freguesia da Boalhosa, Freguesia de Poiares, e da Freguesia de Labrujó, 

Rendufe e Vilar do Monte. 

 

4.2 Oferta de Instalações Desportivas no Concelho de Ponte de Lima 

 

Tabela 4:Oferta de Instalações Desportivas no Concelho de Ponte de Lima 

 Bom Razoável Mau Total 

Pavilhões 11 3 - 14 (4*) 

Piscinas 4 - - 4 

Salas 1 - - 1* 

Grandes Campos 8 8 10 26 

Pequenos Campos 8 14 6 28 

Campos de Ténis 1 - 1 2 

Centros Equestres 2 - - 2 

Espaços Exteriores 

Escolares 

7 5 2 14* 

Parques Fitness 6 1 1 8 

Campos de Golfe 1 - - 1 

Outros 4 - - 4 

  

Ribeira  E*; PAV; GC   3 

(1*) 

Sá PC    1 

Santa Comba  PC   1 

Santa Cruz do Lima  PC   1 

São Pedro de Arcos PF PC   2 

Seara  PC   1 

Serdedelo  GC   1 

Vale do Neiva GC; GC PC   3 

Vitorino das Donas  GC; PC   2 

Total 20 80 4 0 104 

(21*) 
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As instalações desportivas existentes no concelho de Ponte de Lima, são na sua 

maioria Pequenos Campos (28), 27% das instalações desportivas existentes no concelho, 

os quais permitem a prática de várias modalidades (futebol, ténis, basquetebol, etc), 

seguindo-se dos Grandes Campos (26), 25%, próprios para a prática de Futebol, a 

existência de Espaços Exteriores Escolares também é notória (14), 14%, estes, são 

pequenos campos situados dentro de espaços de ensino e que permitem a prática livre das 

mais diversas modalidades. Podemos verificar que em quase todas as freguesias temos a 

presença de um Pequeno e/ou um Grande Campo.  

 No que diz respeito a Pavilhões Desportivos, são 14 os distribuídos pelo concelho 

Limiano, e representam 14% das instalações desportivas, com uma localização estratégica 

nos principais aglomerados populacionais, sempre que possível perto de estabelecimentos 

de ensino, sendo que, 4 dos Pavilhões mencionados estão inseridos nas instituições 

referidas. 

 O concelho conta ainda com, 1 sala, 4 piscinas (2 cobertas e 2 ar livre), 2 campos 

de ténis, 2 centros equestres, 8 parques de fitness, 1 campo de golfe e 4 outras instalações 

de caracter desportivo (skatepark, centro náutico, parque da vila, bikepark). 

 É de importante menção que, das 104 instalações referidas, 19 (18%), estão 

inseridas em estabelecimentos de carácter educativo (identificadas com “*” nas tabelas 

acima). 
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4.3 Estado das Instalações Desportivas no Município 

 

Figura 5: Estado das Instalações Desportivas no Município 

  

Quando analisado o estado das instalações desportivas do concelho (Figura 5) 

verificamos que mais de 50% das instalações desportivas se encontram em bom estado e 

são totalmente adequadas para a prática desportiva, 30% encontram-se em bom estado e 

são adequadas para a prática desportiva, porém necessitam de alguns reparos, e as 

restantes 19% são inadequadas para a prática desportiva. 

 

5. Área Desportiva Útil (ADU)  

A Área Desportiva Útil (ADU), é entendida como a área utilizada para a prática 

desportiva e respetiva área de segurança. 

Na tabela 5 vai estar representada a ADU do Concelho de Ponte de Lima e de cada 

freguesia. 

 

51%

30%

19%

Estado das Instalações Desportivas

Bom Estado Estado Razoável Mau Estado

Tabela 5: Área Desportiva e Área Desportiva Útil por Freguesia 

Freguesias 
População 

Residente (hab) 

Área Desportiva 

(m²) 

Área Desportiva 

Útil (m²/hab)  

Anais 1 073  7 025 6.54 

Arca e Ponte de Lima 3 756 116 931 31.13 

Arcozelo 3 734 20 560 5.51 
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 Como podemos verificar através de uma análise da Tabela 5, a atual área 

desportiva útil do concelho Limiano é de cerca de 19m² por habitante, onde verificamos 

Ardegão, Freixo e Mato 1 754 7 367 4.20 

Bárrio e Cepões 921 5 700 6.19 

Beiral do Lima 558 3 705 6.65 

Bertiandos 414 6 858 16.57 

Boalhosa 163 - 0 

Brandara 442 1 068 2.42 

Cabaços e Fojo Lobal 951 9 459 9.95 

Cabração e Moreira do Lima 987 6 490 6.58 

Calheiros 991 7 686 7.76 

Calvelo 685 5 717 8.35 

Correlhã 2 936 20 634 7.03 

Estorãos 464 3 230 6.96 

Facha 1 529 9 142 5.98 

Feitosa 1 363 4 635 3.40 

Fontão 1 101 1 899 1.72 

Fornelos e Queijada 1 912 469 611 245.61 

Friastelas 450 975 2.17 

Gandra 1 108 10 135 9.15 

Gemieira 598 5 128 8.58 

Gondufe 450 755 1.68 

Labruja 439 1 129 2.57 

Labrujó, Rendufe e Vilar do 

Monte 

417 - 0 

Navió e Vitorino dos Piães 1 768 15 983 9.04 

Poiares 775 - 0 

Rebordões (Sta Maria) 1 056 7 730 7.32 

Rebordões (Souto) 1 127 10 759 9.55 

Refoios do Lima 2 169 9 310 4.29 

Ribeira 1 902 18 280 9.61 

Sá 423 996 2.35 

Santa Comba 658 944 1.43 

Santa Cruz do Lima 480 1 004 2.09 

São Pedro de Arcos 640 2 747 4.29 

Seara 714 4 660 6.55 

Serdedelo 464 3 262 7.03 

Vale do Neiva 1 075 10 309 9.59 

Vitorino das Donas 1 051 10 264 9.77 

Total 43 498 822 087 18.90 
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que a freguesia Fornelos e Queijada apresenta a maior área desportiva do concelho com 

245.61 m²/hab, valor este justificável devido à presença da maior instalação desportiva 

de todo o concelho, o Campo de Golfe. Em contrapartida, as freguesias de Poiares, 

Boalhosa e Labrujó, Rendufe e Vilar do Monte apresentam uma área desportiva nula, pois 

no seu território não possuem nenhuma instalação desportiva. 

 Apesar da área desportiva útil do concelho ser muito acima dos 4m²/hab 

recomendados pela União Europeia, este valor não representa a realidade limiana. O facto 

de 19% das instalações se encontrarem em elevado grau de degradação, torna estas 

inutilizáveis pela população para uma prática desportiva adequada, logo a área destas 

poderá não ser mencionada, sendo apenas inserida em caso de requalificação das mesmas. 

 

6. Visão e Missão 

Segundo Collins e Porras (1996) A capacidade rara de gerir a continuidade e a 

mudança está intimamente ligada à capacidade de desenvolver a visão. Uma visão bem 

concebida consiste em dois componentes principais, ideologia central e futuro imaginado. 

Também Lopes, Krause e Queiroz (2018), defendem que a criação de uma Visão é 

essencial, pois estabelece o sentido que deve ser seguido, simplificando dessa forma as 

decisões mais detalhadas. 

No que é referente à Missão, uma organização que falha em desenvolver uma 

declaração de missão abrangente e inspiradora perde a oportunidade de se apresentar 

favoravelmente à sua comunidade (David, 1989). Também Klemm, Sanderson e Luffman 

(1991) defendem que existem dois propósitos para a declaração de missão: um é 

transmissão de imagem da organização para o exterior e o outro é a motivação dos 

colaboradores dentro da própria organização. 

Assim sendo foram definidas a Visão e Missão para os serviços de desporto de 

Ponte de Lima, dessa forma é apresentado um objetivo global que servirá de motivação 

interna para alcance da visão definida. 

 



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

29 
 

• Visão 

“Ponte de Lima – Destino de referência desportivo”. Procurar tornar Ponte de 

Lima um Concelho de referência desportiva nacional, através de um desenvolvimento 

desportivo sustentado pela qualidade, participação e inovação. 

• Missão 

Através dos seus serviços de desporto, incrementar, melhorar e diversificar a 

oferta desportiva, assente numa gestão racional e inovadora. Rendibilizar a nível 

económico e social as infraestruturas desportivas existentes, tornando-as mais acessíveis 

à sociedade civil e tomando proveito destas para a melhoria da saúde e bem-estar do 

munícipe. 

 

7. Perspetivas de Intervenção e Análise Estratégica 

 Considerando que o desenvolvimento desportivo de um município tem 

características muito próprias, uma vez que este reúne uma multiplicidade de agentes 

(coletividades desportivas, escolas, organizações privadas), a autarquia deve ter um papel 

de dinamizador e de coesão entre todos eles. Procurando desta forma, projetar e criar 

condições, para que exista um crescimento desportivo sustentado e viável dentro da sua 

área de ação autárquica. 

 A definição de estratégias, consistirá na antecipação e organização de futuras 

ações, tendo sempre em conta uma panóplia de fatores que poderão condicionar os 

objetivos delineados. Porém, o objetivo será sempre realizar uma intervenção, que vise a 

melhoria dos serviços de promoção de desporto e bem-estar à população Limiana. 

 Então, através de reuniões com os responsáveis pelos serviços de desporto, foram 

definidas três perspetivas que influenciam a intervenção da autarquia no desenvolvimento 

desportivo do município, 

1. Servir e Cooperar com a Sociedade Civil 

2. Modernização da Gestão e Administração das Estruturas Municipais  

3. Infraestruturas Desportivas 
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Figura 6: Perspetivas que influenciam a intervenção da autarquia no desenvolvimento desportivo do município 

 

Tabela 6:Perspetivas de intervenção da autarquia no desporto 

Perspetivas Objetivos 

1. Servir e Cooperar com a 

Sociedade Civil 

Concessão de um ambiente que favoreça o 

desenvolvimento do Desporto em prol da sociedade e em 

colaboração das demais associações desportivas existentes 

2. Modernização da Gestão e 

Administração das 

Estruturas Municipais 

Desportivas 

Desenvolver e aperfeiçoar o funcionamento dos 

procedimentos internos do Pelouro do Desporto; 

Desenvolver e modernizar os serviços de Desporto da 

Câmara Municipal de Ponte de Lima, facilitando o acesso a 

este e aumentando a sua eficiência; 

Realizar uma gestão financeira e orçamental transparente, 

participativa e rigorosa. 

3. Infraestruturas Desportivas 

Necessidade de reestruturar/recuperar algumas instalações 

desportivas; 

Estudar a viabilidade de investir em novas infraestruturas 

desportivas; 

Rentabilizar os espaços existentes. 

 

Quando analisado o serviço de desporto da CMPL, os vetores que demonstram necessitar 

de uma intervenção mais célere são os apresentados na Tabela 6. É a partir da melhoria 

destes três vetores, através dos objetivos definidos, que é dada a partida para a melhoria 

do serviço de desporto no seu todo. A modernização de infraestruturas e do serviço e 

Servir e Cooperar 
com a Sociedade 

Civil

Infraestruturas 
Desportivas

Modernização 
da Gestão e 

Administração 
das Estrutras 
Municipais
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simultânea colaboração com a sociedade envolvente, irão criar e potenciar todo o serviço 

prestado, melhorando assim o nível de prática desportiva fornecida aos munícipes 

limianos. 

 

7.1 Matriz SWOT das Perspetivas de Intervenção 

7.1.1 Perspetivas de eixos de intervenção - Servir e cooperar com a Sociedade Civil 

 

Na tabela abaixo encontra-se apresentada a análise SWOT do primeiro eixo de 

intervenção, “Servir e cooperar com a sociedade civil”. Nessa análise foram focadas as 

forças e fraquezas internas e as oportunidades e ameaças externas, que no seu todo foram 

direcionadas para objetivos que visam melhorar a cooperação com a sociedade e 

comunidade desportiva do concelho. 
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Tabela 7: Perspetivas de eixos de intervenção - Servir e cooperar com a Sociedade Civil 

Servir e Cooperar com a 

Sociedade Civil 

FORÇAS (S): 

1. Apoios autárquicos para 

prática desportiva; 

2. Número de infraestruturas 

desportivas do Concelho; 

3. Mobilização da autarquia 

junto dos agentes 

desportivos 

FRAQUEZAS (W): 

1. Inexistência de uma recolha 

contínua de dados 

organizacionais das 

Associações Desportivas 

existentes; 

2. Ausência de uma 

consolidação e progressão 

nas atividades desportivas 

Municipais; 

3. Inexistência de um plano de 

formação anual para os 

diversos agentes 

desportivos; 

OPORTUNIDADES (O): 

1. Modalidades em 

Expansão no 

Concelho; 

2. Aumento da 

consciência por parte 

da população para a 

importância de uma 

prática desportiva 

regular 

(O1, O2/T1/S2) – Apoio ao crescimento de novas modalidades no 

Concelho; 

(O2/S3) – Desenvolvimento de eventos pluridisciplinares para 

sensibilização da atividade física; 

(T3/S3) – Desenvolver um método de reconhecimento e divulgação do 

mérito dos demais agentes desportivos; 

(O2/S1/W2) – Criação de novos eventos desportivos, renováveis anos 

após ano; 

(S1/S3/T2) – Criar uma maior proximidade entre a autarquia e as 

coletividades desportivas, para organização de projetos em comum 

(S1/O2/S3) – Desenvolvimento de projetos desportivos nas escolas do 

Concelho 

(O1/S2/W2) – Criação eventos que consolidem novas modalidades 

(S3/W1) – Criação de uma base de dados das Associação Desportivas do 

Concelho; 

(O1/S1W3) - Investimento na formação dos agentes desportivos. 

AMEAÇAS (T): 

1. Estilos de vida mais 

exigentes; 

2. Grande “Bairrismo” 

em algumas 

Modalidades do 

Concelho 

3. Abandono desportivo 

precoce 

 

Objetivos para “Servir e Cooperar com a sociedade civil” 

• (O1, O2/T1/S2) – Apoio ao crescimento de novas modalidades no Concelho; 

• (O2/S3/W1) – Desenvolvimento de eventos pluridisciplinares para sensibilização 

da atividade física; 
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• (T3/S3) – Desenvolver um método de reconhecimento e divulgação do mérito dos 

demais agentes desportivos; 

• (O2/S1/W2) – Criação de novos eventos desportivos, renováveis anos após ano; 

• (S1/S3/T2) – Criar uma maior proximidade entre a autarquia e as coletividades 

desportivas para organização de projetos em comum; 

• (S1/O2/S3) – Desenvolvimento de projetos desportivos nas escolas do Concelho; 

• (O1/S2/W2) – Criação eventos que consolidem novas modalidades; 

• (S3/W1) – Criação de uma base de dados das Associação Desportivas do Concelho; 

• (O1/S1W3) - Investimento na formação dos agentes desportivos. 

 

 

Após selecionados todos os objetivos para uma melhor cooperação com os agentes 

desportivos do concelho, é apresentado na tabela abaixo, a prioridade de intervenção e 

respetiva fonte de financiamento. 

 

Tabela 8: Programas para os objetivos “Servir e Cooperar com a sociedade civil” 

Objetivos 

Especificos 
Programas Prioridade Financiamento 

(O1, O2/T1/S2) 

Criação de um programa de apoio à 

introdução de novas modalidades na oferta 

desportiva do concelho, através do 

fornecimento das condições para a prática e da 

atribuição de incentivos financeiros. 

Alta CMPL 

(O2/S3) 

Criação de eventos e atividades que visem 

sensibilizar a sociedade civil para a 

importância da prática desportiva, em todas as 

idades (Desporto para Todos). 

Alta CMPL 

(T3/S3) 

Reconhecimento do trabalho efetuado por 

todos os agentes desportivos, ao longo de cada 

época desportiva, através da criação de uma 

Gala de Desporto. 

Média CMPL 

(O2/S1/W2) 

Reestruturação do leque de eventos 

desportivos anuais, para a criação de eventos 

marcantes efetuados anualmente em alturas 

específicas, de forma a dinamizar e ambientar 

a sociedade à saúde desportiva do concelho. 

Média 

CMPL/ 

Associações 

Desportivas 



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

34 
 

(S1/S3/T2) 

Numa parceria entre a autarquia e as demais 

coletividades e associações desportivas do 

concelho, promover a prática desportiva entre 

toda a população limiana, fomentando assim 

uma “união a três” entre as coletividades, a 

sociedade civil e a autarquia. 

Alta 
Associações 

Desportivas 

(S1/O2/S3) 

Desenvolver projetos de atividade desportiva 

nas escolas, criando programas de aulas e 

atividades (por exemplo, clubes a participar 

em atividades educativas, mostras de desporto, 

apoio ao desporto escolar). 

Alta 

CMPL/ 

Associações 

Desportivas 

(O1/S2/W2) 

Fortalecer as modalidades que tentam imergir 

no concelho, através da criação de condições 

para a atração, promoção e formação de 

jovens atletas e de treinadores nas respetivas 

modalidades. 

Alta CMPL 

(S3/W1) 

Criação de uma base de dados das Entidades 

Desportivas do concelho, de forma a 

perspetivar a evolução destas, e 

consequentemente as suas maiores carências. 

Alta Não Aplicável 

(O1/S1W3) 

Criação de um ciclo de formação anual que 

procure eliminar algumas lacunas nos 

processos de gestão das coletividades, assim 

como também, elevar o serviço prestado por 

estas. 

Média 

CMPL/ 

Associações 

Desportivas 

 

7.1.2 Perspetivas de eixos de intervenção - Modernização da Gestão e Administração 

das Estruturas Municipais Desportivas 

 

Numa segunda perspetiva, são analisados os fatores internos e externos que 

poderão impulsionar ou criar alguma instabilidade no processo de melhoria da gestão e 

administração das estruturas municipais desportivas. 
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Tabela 9: Perspetivas de eixos de intervenção - Modernização da Gestão e Administração das Estruturas Municipais 
Desportivas 

Modernização da Gestão e 

Administração das Estruturas 

Municipais Desportivas 

FORÇAS (S): 

1. Boa cooperação 

institucional entre os 

diversos serviços 

camarários; 

2. Arranque com a 

certificação de qualidade 

de alguns dos serviços de 

desporto 

FRAQUEZAS (W): 

1. Necessidade de melhoria da 

articulação dos processos de 

comunicação, internos e 

externos; 

2. Inexistência de uma 

estratégia desportiva a longo 

prazo; 

3. Necessidade de renovação 

da imagem de todo o 

serviço de desporto. 

OPORTUNIDADES (O): 

1. Proposta de criação do 

Gabinete de Desporto; 

2. Interesse em Potenciar 

a imagem do desporto 

no concelho; 

3. Vontade política de 

promover o desporto 

enquanto peça 

fundamental para uma 

melhoria de qualidade 

de vida 

 (W1/O1/S1) – Criação de uma plataforma dos serviços de 

desporto municipais; 

(T1/W1/S1) – Promoção da diminuição de burocracia no 

relacionamento com estruturas autárquicas; 

(W2/O2) – Criação de um Plano estratégico desportivo para o 

Município; 

(W3/O3) – Renovação da imagem dos serviços de desporto; 

(O1/ W1, W2, W3) – Avançar com a criação do Gabinete de 

Desporto; 
(S2/T1/W1) – Melhoria dos processos internos dos Serviços de 

Desporto. 

AMEAÇAS (T): 

1. Resistência à 

inovação, por parte de 

alguns agentes 

desportivos do 

concelho 
 

 

 

Objetivos para “Modernização da Gestão e Administração das Estruturas 

Municipais Desportivas” 

 

•  (W1/O1/S1) – Criação de uma plataforma dos serviços de desporto municipais; 

• (T1/W1/S1) – Promoção da diminuição de burocracia no relacionamento com 

estruturas autárquicas; 

• (W2/O2) – Criação de um Plano estratégico desportivo para o Município; 

• (W3/O3) – Renovação da imagem dos serviços de desporto; 

• (O1/W1, W2, W3) – Avançar com a criação do Gabinete de Desporto; 

• (S2/T1/W1) – Melhoria dos processos internos dos Serviços de Desporto. 
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Também os objetivos desta perspetiva foram analisados consoante a sua 

prioridade e financiamento para uma melhor perceção das necessidades administrativas 

dos serviços desportivos públicos do concelho de Ponte de Lima, tal como se pode 

verificar na tabela abaixo. 

Tabela 10: Programas para os objetivos “Modernização da Gestão e Administração das Estruturas Municipais 
Desportivas” 

Objetivo 

Especifico 
Programas Prioridade Financiamento 

(W1/O1/S1) 

De forma a agilizar os processos de 

comunicação entre os serviços autárquicos, a 
sociedade civil e as coletividades desportivas 

é necessária a criação de uma plataforma, 

onde se realize uma divulgação pontual dos 

eventos, facilite as vias de comunicação e 

inove serviços que ainda são realizados de 

forma bastante arcaica. 

Alta Não aplicável 

(T1/W1/S1) 
Analisar atuais processos internos e externos 

de forma a melhorar a prestação de serviços. 
Alta Não Aplicável 

(W2/O2) 

Necessidade de desenvolver um instrumento 

técnico que tem como finalidade definir 

caminhos orientadores para o 

desenvolvimento desportivo sustentado de 

Concelho de Ponte de Lima. 

Alta Não Aplicável 

(W3/O3) 

Identificar estratégias para a melhoria da 
qualidade dos serviços de desporto ao 

munícipe, procurar a excelência. 

Alta CMPL 

(O1/W1, W2, 

W3) 

A criação de um gabinete que terá como 

fundamentais objetivos, o apoio e criação de 

eventos, apoio ao desporto federado e não 

federado, supervisão de infraestruturas, e que 

desenvolva estratégias que visem promover 

um melhor estilo de vida da sociedade civil. 

Alta CMPL 

(S2/T1/W1) 
Melhoria da organização interna dos Serviços 

de Desporto 
Alta CMPL 

 

 

 

 

7.1.3 Perspetivas de Eixos de intervenção – Infraestruturas Desportivas 

 

 É na tabela 11 que podemos verificar a análise SWOT da última destas três 

perspetivas de intervenção, uma análise que poderá ser complementada com a verificação 

e comparação de todos os anexos apresentados no final deste Plano Estratégico. 
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Tabela 11: Perspetivas de Eixos de intervenção – Infraestruturas Desportivas 

Infraestruturas Desportivas 

FORÇAS (S): 

1. Boa rede de infraestruturas 
desportivas já construídas 

2. Boa estratégia de gestão 

das infraestruturas 

desportivas (delegação às 

juntas de freguesia); 

3. Capacidade para acolher 

provas de relevo 

Nacional/Internacional; 

4. Boa relação com 

instituições de ensino; 

 

FRAQUEZAS (W): 

1. Algumas infraestruturas 
a necessitar de 

remodelação; 

2. Inexistência de um meio 

de comunicação entre a 

entidade que gere a 

infraestrutura e os 

serviços autárquicos 

para reportar eventuais 

problemas 

3. Necessidade de um 

plano para uma melhor 

definição de construção 
de infraestruturas 

OPORTUNIDADES (O): 

1. Participação em 

competições Nacionais 

por parte das entidades 

utilizadoras; 

2. Técnicos das entidades 

utilizadoras mais 

qualificados 

(T2/S2, S4/O1) - Divulgar e regular constantemente as 

infraestruturas desportivas; 

(T1, T2/S3/S1) - Identificar infraestruturas chave que possam 

ajudar na consolidação de novas modalidades no concelho; 

(T1, T2/O2/S3) - Criar estratégia que ajudem a rentabilizar as 

infraestruturas; 

(W2/O2) - Criar uma rede de comunicação entre a entidade gestora 

e a autarquia; 
(T1 /W1) - Identificar infraestruturas chave para a sua 

remodelação; 

(O1/S3) - Apostar no acolhimento de eventos de relevância 

nacional/internacional; 

(W1, W3/T1/O2) – Criação de um plano que identifique e 

racionalize a construção de infraestruturas desportivas;  

AMEAÇAS (T): 

1. Novas infraestruturas 

equivalem a um 

aumento dos custos de 
manutenção para a 

autarquia; 

2. Necessidade de prever 

baixas taxas de 

ocupação; 

3. Incumprimentos das 

normas das 

infraestruturas por 

parte das entidades 

utilizadoras 

 

Objetivos para “Infraestruturas Desportivas” 

• (T2/S2, S4/O1) – Divulgar e regular constantemente as infraestruturas desportivas; 

• (T1, T2/S3/S1) – Identificar infraestruturas chave que possam ajudar na 

consolidação de novas modalidades no concelho; 

• (T1, T2/O2/S3) – Criar estratégia que ajudem a rentabilizar as infraestruturas; 

• (W2/O2) – Criar uma rede de comunicação entre a entidade gestora e a autarquia; 

• (T1 /W1) – Identificar infraestruturas chave para a sua remodelação; 

• (O1/S3) – Apostar no acolhimento de eventos de relevância nacional; 

• (W1, W3/T1/O2) – Criação de um plano que identifique e racionalize a construção 

de infraestruturas desportivas. 
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Na tabela 12, verificamos então os programas, prioridades e financiamento dos 

objetivos traçados após análise SWOT, sendo que é percetível que sejam estes os 

objetivos que necessitam de um maior investimento financeiro por parte da CMPL. 

Tabela 12: Programas para os objetivos “Infraestruturas Desportivas” 

Objetivo 

Especifico 
Programas Prioridade Financiamento 

(T2/S2, S4/O1) 

Necessidade de uma melhoria na divulgação, 

promoção e regulação de todas as 

infraestruturas da autarquia, de forma a 

aumentar a sua rentabilidade financeira e 

social. 

Alta CMPL 

(T1, T2/S3/S1) 

Identificar e criar condições, a nível de 

infraestruturas, de forma a consolidar as novas 

modalidades que procuram desenvolver no 

concelho limiano. 
 

Alta CMPL 

(T1, T2/O2/S3) 

Definir estratégias de combate à desertificação 

das infraestruturas (ex: torneios para toda a 

comunidade, Acolhimento de eventos 

Nacionais/Internacionais, descentralização do 

Pavilhão Sede por parte de algumas entidades, 

entre outras). 

Alta CMPL 

(W2/O2) 

Para combater a degradação das 

infraestruturas, é necessária a criação de uma 

plataforma que vise facilitar a via de 

comunicação entre a entidade gestora e os 

serviços centrais. 

Alta Não Aplicável 

(T1 /W1) 

Identificar infraestruturas chave, em elevado 

estado de degradação mas que possam a vir ter 

utilidade pública e desportiva, é clara a 
preferência de remodelar do que construir de 

origem. 

Média CMPL 

(O1/S3) 

Com o elevado número de clubes e equipas a 

participar em Competições Nacionais, 

verifica-se uma oportunidade de acolhimento 

de eventos de relevância nacional, esta 

estratégia poderá ser uma forma de promoção 

da prática desportiva no concelho. 

Média CMPL 

(W1, W3/T1/O2) 

Analisar as tipologias de infraestruturas 

desportivas presentes no concelho e elaborar 

um plano que melhore a racionalização da 

construção de futuras infraestruturas e 

identifique possíveis carências existentes. 

Alta Não Aplicável 
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8. Conclusão 

A responsabilidade do Plano apresentado acima é da inteira responsabilidade da 

autarquia. Esta deve incutir os objetivos e as perspetivas de intervenção referidas acima 

nos objetivos diários dos seus serviços de desporto. 

A concretização do Plano Estratégico significa uma melhoria da realidade atual do 

Desporto no Concelho de Ponte de Lima e consequente melhoria do bem-estar da 

População Limiana. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a situação desportiva 

atual do Concelho de Ponte de Lima, através de uma atualização da sua Carta Desportiva 

Municipal, que permitiu ter uma visão mais clara da realidade no concelho, nem sempre 

a quantidade é sinónimo de qualidade, os 49% de infraestruturas a necessitar de 

intervenção justifica de forma clara e prática esse argumento. É importante agora avançar 

com uma análise de todos os detalhes levantados no terreno e idealizar os objetivos 

futuros para essa perspetiva de intervenção. 

O Município de Ponte de Lima ambiciona tornar-se um destino desportivo de 

referência, e para tal o executivo municipal tem traçado um caminho que visa atingir tal 

objetivo. A junção de sinergias é o principal fator que permitirá a evolução desportiva em 

todo o concelho, um trabalho conjunto que se resumirá, a curto e médio-longo prazo, 

como sendo crucial para a Vila Limiana, se tornar também, numa referência no Desporto 

Nacional. Seja através de uma melhor ligação com os agentes desportivos do concelho, 

uma elevação dos serviços municipais, ou até uma requalificação de infraestruturas, é 

necessário avançar com o Plano como um todo e não como se fosse algo que pudesse ser 

aplicado de forma fragmentada. Este documento foi pensado como um todo, com o 

objetivo de melhorar um “todo”, todo o desporto no município em Ponte de Lima. 

Sabendo que no setor público a questão do financiamento tem um grande peso, é 

necessário analisar as prioridades das respetivas perspetivas de intervenção e avançar com 

as mesmas em prol da sociedade. Porém, a maior prioridade é que o executivo analise e 

avance com este documento de consultoria, correndo o risco de procrastinar e deixar que 

a validade do mesmo seja ultrapassada (com o passar do tempo o documento pode ficar 

desatualizado, devido a fatores internos e externos). 

Além dos investimentos que têm sido realizados para a construção e requalificação 

de diversas infraestruturas desportivas em todo concelho, é também necessário projetar o 

Desporto Concelhio a longo prazo, pois só desta forma, este se poderá tornar num dos 
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“motores”, de uma sociedade que reconhece cada vez mais a prática de exercício físico e 

desporto como algo essencial para a melhoria da sua qualidade de vida. 

 

9. Discussão Final 

Foi muito ponderada a hipótese de realizar este mestrado, não só por já ter obtido este 

grau académico, na área da Educação Física, mas também pelo receio de o investimento 

não ser o mais acertado, uma vez que ainda não tinha conquistado o meu primeiro 

emprego. Porém uma coisa eu tinha certeza, necessitava de adquirir mais conhecimentos 

na área da gestão, uma área que me desperta um enorme interesse e que é irrefutável a 

sua importância no mercado de trabalho atual atual. 

Após um primeiro ano de aquisição e consolidação de conhecimento uma importante 

escolha afluiu em mim, a escolha entre a realização de um trabalho mais teórico, uma 

dissertação, ou algo mais prático, como o estágio curricular. Como já tinha passado por 

uma experiência de estágio, a escolha não foi difícil, a aplicação dos nossos 

conhecimentos no “terreno” é sem dúvida a melhor forma de nos colocarmos à prova, 

uma experiência do que o futuro nos reserva, então tomei a decisão de realizar o estágio 

curricular nos Serviços de Desporto da Câmara Municipal de Ponte de Lima. 

A escolha da Câmara Municipal de Ponte de Lima como local para realização do meu 

estágio curricular foi, para além de motivos monetários (pois estarei perto do meu local 

de residência), com o objetivo de proporcionar um maior desenvolvimento e organização 

do desporto no concelho, através da implementação de conhecimentos adquiridos durante 

a minha formação base (Ciências do Desporto) em sintonia com aqueles adquiridos 

durante o Mestrado em Gestão Empresarial. 

Apesar do bom trabalho que tem sido realizado pelos órgãos regentes, e de no momento 

o Concelho de Ponte de Lima ter uma boa oferta de atividades e infraestruturas 

desportivas, é sempre possível melhorar, é possível evoluir, através da melhoria e 

atualização dos modelos de gestão desportiva atuais.  

Em simultâneo com o estágio curricular, decidi também desenvolver algo que ainda não 

existia no Concelho, um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal, 

este teve como objetivo a atualização da “Carta Desportiva Municipal”, mas também ser 
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um impulsionador do desporto no Concelho Limiano. Através da análise da realidade 

desportiva atual e do delineamento de estratégias futuras. 

É indiscutível o impacto, que a realização deste estágio curricular e projeto, tiveram no 

meu percurso, a autonomia dada pelo meu coordenador de estágio, Vereador Eng. Vasco 

Ferraz, foi primordial para que pudesse desenvolver o meu pensamento crítico e 

conhecimentos na área da gestão desportiva municipal. A colaboração com os diversos 

Serviços da CMPL e ajuda de todos os seus integrantes também foi essencial para que 

pudesse vivenciar da melhor forma os meses de estágio dedicados a esta entidade pública. 

Desta forma, e em jeito de conclusão, gostaria de voltar ao primeiro parágrafo desta 

discussão final, o meu receio de enveredar pelo Mestrado em Gestão Empresarial, o receio 

de investir em novos conhecimentos. Essa talvez tenha sido uma das grandes lições que 

aprendi ao longo destes dois anos, não ter receio e não colocar em causa o investimento 

em conhecimento, porque tal como disse Benjamin Franklin “Investir em Conhecimento 

rende sempre os melhores juros”. 

 

 

  



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

42 
 

10. Referências Bibliográficas 

Anchieta, T. (2008). Quais os desafios da gestão desportiva enquanto gestor desportivo. 

Revista Digital-Buenos Aires, 13. 

 

Assembleia da República (2005), Constituição da República Portuguesa – VII Revisão 

Constitucional. 

 

Câmara Municipal de Ponte de Lima (2013). Organograma. Acedido em: 07 de outubro 

de 2017, em http://www.cm-pontedelima.pt/pages/378 

 

Câmara Municipal de Ponte de Lima (2017). Membros do Executivo. Acedido em: 25 de 

novembro de 2017, em http://www.cm-pontedelima.pt/pages/376 

 

Carta Europeia do Desporto (1992). Consultado a 07 de junho de 2017, Acedido em 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/CartaEuropeia.pdf 

 

Carvalho, A. M. (1994). Desporto e autarquias locais – Lisboa: Campo das Letras. 

 

Chiavenato, I. (2000). Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente 

da moderna administração das organizações. In Introdução à teoria geral da 

administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 

Elsevier Campus. 

 

Collins, J. e Porras, J. (1996), “Building your company’s vision”. Harvard Business 

Review, vol. 74, n.º 5. 

 

Constantino, J. M. (1992). Desporto Português - as soluções adiadas – Lisboa: Livros 

Horizonte. 

 

Constantino, J. M. (1994). Desporto e municípios – Lisboa: Livros Horizonte. 

 

David, F. R. (1989). How companies define their mission. Long Range Planning, 22(1), 

90–97. doi:10.1016/0024-6301(89)90055-1 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/CartaEuropeia.pdf


Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

43 
 

 

Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho. Diário da República n.º 114/2009 - I Série. 

Presidência do Conselho de Ministros. Lisboa. 

 

Ferraz, T. M., Lopes, P. C., Teontônio, A. C., & Borragine, S. O. F. (2010). Gestão 

esportiva: Competências e qualificações do profissional de educação física. Lecturas 

Educación Física y Desportes, 1-7. 

 

Gilbert, K., & Bennett, W. (2012). Sport, peace, and development. Common Ground Pub. 

LLC. 

 

Helms, M., Nixon, J. (2010). Exploring SWOT analysis – where are we now? A review 

of academic research from the last decade, Journal of Strategy and Management, 

3(3), pp.215-251, https://doi.org/10.1108/17554251011064837. 

 

Instituto Nacional de Estatística. Nº de Habitantes por Freguesia. Acedido em, 07 de 

outubro de 2017, em: http://www.ine.pt. 

 

Kaplan, R., Norton, D. (2004) – Mapas Estratégicos: Convertendo Ativos Intangíveis em 

Resultados Tangíveis. Rio de Janeiro: Editora Campus. 

 

Klemm, M., Sanderson, S., & Luffman, G. (1991). Mission statements: Selling corporate 

values to employees. Long Range Planning, 24(3), 73–78. doi:10.1016/0024-

6301(91)90187-s 

 

Lopes, M., Krause, C. P., & Queiroz, A. F. (2018). A Visão como Ingrediente Principal 

nas Implementações de Mudanças Planejadas nas Organizações. Revista de Ciências 

Gerenciais, 22(35), 25-30. 

 

Manuel, G., & Pires, S. (2001). Conceito de Gestão do Desporto. Novos desafios, 

diferentes soluções, 1, 88–103. 

 

Martins, M. M. (2013). Desenvolvimento do desporto: a situação e o nível desportivo do 

futebol e futsal feminino em Portugal (Doctoral dissertation). 

https://doi.org/10.1108/17554251011064837


Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

44 
 

 

Moreira, M., & Freitas, D. M. D. (2009). A criatividade como alavanca para uma melhor 

gestão desportiva. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 9(2), 17-25. 

 

Nolasco, V. P., Bitencourt, V., Paoli, P. B., Gomes, E., & Castro, M. (2006). 

Administração/gestão esportiva. Atlas do esporte no Brasil. Rio de Janeiro: 

CONFEF. 

 

Pereira, P. N. D. S. D. (2011). Modelo de gestão estratégica e de avaliação do desempenho 

de uma organização desportiva privada: estudo de caso da utilização do Balanced 

Scorecard no Ginásio/Health Club Infante de Sagres de Belém (Doctoral 

dissertation). 

 

Rocha, C. M., & da Cunha Bastos, F. (2011). Gestão do esporte: definindo a área. Revista 

Brasileira de Educação Física e Esporte, 25(spe), 91-103. 

 

Société Générale de Surveillance (2013). ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade. 

Acedido em 10 de fevereiro de 2018, em https://www.sgs.pt/-

/media/local/portugal/documents/brochures/sgs-iso-9001-quality-management-

systems-a4-pt-13-v1.pdf 

 

Vieira, T. P., & Stucchi, S. (2008). Relações preliminares entre a gestão esportiva e o 

profissional de educação física. Conexões, 5(2). 

  



Relatório Final de Estágio – José Carlos Pita 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

Fichas de Instalações Desportivas 


