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O objetivo é encontrar os principais pontos 
de convergência que unem as federações 
desportivas no diagnóstico da situação e na 
visão comum para o Desporto no nosso país 
ultrapassando, apesar de um inequívoco 
voluntarismo das Federações, a ausência de 
uma organização e princípios orientadores 
comuns. 

Da reflexão conjunta ressalta a convicção 
de que o reforço do Desporto em Portugal 
acontecerá se as Federações tiverem a 
capacidade de convergirem e de trabalharem 
em conjunto, criando sinergias construtivas e 
reivindicativas, assumindo a centralidade do 
sistema desportivo nacional.

Une-nos um objeto social e cultural comum: 
o desporto. Une-nos a convicção de que o 
desporto é um setor com valores fundamentais 
para o desenvolvimento de Portugal, como 
sociedade e dos portugueses, como cidadãos.

Um grupo de Federações
Desportivas tem vindo
a refletir, em conjunto, 
sobre os problemas, 
as potencialidades e
os desafios do Desporto 
em Portugal. 
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As federações desportivas (FD’s) são o elemento 
central da organização das modalidades 
desportivas no contexto nacional e internacional: 
por elas passa o essencial da atividade desportiva 
quanto à regulamentação e organização 
competitiva. 

 
 

Devem, por isso, as federações desportivas no 
ordenamento jurídico do sistema desportivo 
nacional ser consideradas como os principais 
parceiros do estado na garantia do direito ao 
desporto, reconhecendo este as insubstituíveis 
funções de interesse público com competências 
que a este cabe prover, serviço esse que tem 
circunstâncias excecionais para os cidadãos, para a 
qualidade da vida comunitária e para a imagem do 
País em termos internacionais. 
 

Para o alcance desta finalidade as federações 
cooperam, estreitamente, com as suas associações 
e os seus clubes filiados, procurando criar a 
massa crítica tão almejada para criar mais 
desenvolvimento, aquele que, 
indo além do acontecimento pontual e esporádico, 
procura tocar as famílias, as crianças, os jovens e 
os adultos, novos hábitos, bons e perenes, capazes 
de mudar vidas, tornar a existência mais leve, mais 
equilibrada e mais feliz. 

É este o sortilégio do desporto que os dirigentes 
desportivos, em geral, proporcionam através do 
seu empenho diário. 

 
Julga-se, porventura ainda é a ideia dominante, 
que, num país como o nosso, pequeno, geográfica 
e demograficamente, não são expectáveis grandes 
cometimentos de qualquer ordem. O desporto 
tem, amiúde, demonstrado que não é assim. O 
sucesso, a qualidade em geral, não é expectável, 
numa relação proporcional e direta - a partir da 
quantidade – de área geográfica ou de habitantes. 
O sucesso advém da tenacidade de alguns lideres 
– sejam dirigentes ou treinadores – que não se 
apequenam, que não perdem antes de competir. 
Os nossos campeões têm demonstrado e, por isso, 
inspiram o país, que o sucesso é possível, desdeque 
a sua preparação se equipare  
à dos melhores. 

Os nossos melhores atletas e as suas conquistas 
internacionais não são devidas nem a milagres, 
nem a esforços isolados. Os nossos campeões 
resultam de tudo o que de bom e menos bom 
é realizado pela rede de clubes, associações, 
federações e organismos que tutelam e dão corpo 
ao desporto nacional. 

É esta convicção que nos move como federações 
autónomas e individuais, mas, também, como 
movimento federado coletivo.

No âmbito do ordenamento jurídico o 
estadodelegou competências de natureza 
pública nas federações de utilidade pública 
desportiva (UPD) porque considera, e bem, que 
o desporto é uma atividade propícia à expressão 
do exercício de cidadania através da dimensão 
associativa e um importante fator de inclusão, 
coesão social e territorial.

01 CONDIÇÕES GERAIS

PORQUÊ O MOVIMENTO DAS FEDERAÇÕES 
DESPORTIVAS COM UPD?
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01 CONDIÇÕES GERAIS

O QUE QUEREMOS / O QUE NOS MOVE?

Move-nos a paixão pelas modalidades que representamos. Move-nos a con-
vicção de que urge resgatar o desporto do anonimato, promovendo os seus 
valores e, sobretudo, a sua prática. Move-nos a insatisfação. Queremos ser 
mais produtivos, proporcionando mais e melhor desporto à população,
e mais competitivos, quando em disputa com os outros países.

Queremos colocar o desporto numa rede de reflexão alargada. 
Queremos um desporto que faça jus, entre outras, às seguintes qualidades:

 Acessível: todos os cidadãos, independentemen-
te do seu estatuto socioeconómico devem ter acesso 
à prática desportiva, em qualquer um dos patamares 
de performance para os quais revelem potencial ou 
motivação.

 Qualificado: o potencial de benefícios da prática 
desportiva depende da qualidade das prá-ticas e esta 
depende da qualificação daqueles que a organizam e 
gerem. 

 Organizado: o desporto acontece em diferentes 
cenários e com objetivos muito diversos. Nas suas 
práticas estão envolvidos muitos recursos – humanos, 
materiais e financeiros. Todos estes recursos devem 
ser combinados e coordenados de forma a alcançar a 
eficiência máxima pretendida.

 Humano: a prática desportiva deve respeitar a 
pessoa enquanto individualidade, as suas necessidades 
e motivações. O praticante deve estar no centro das 
preocupações e não apenas os seus resultados.

 Equilibrado: entre a generalização da prática, 
acessível a todos, e o desenvolvimento dos mais 
aptos, deve haver um equilíbrio que torne racional o 
investimento efetuado. O desporto de elite que não se 
reflete no aumento de praticantes, gera desequilíbrios e 
torna-se, ele próprio, incoerente. 

Atraente: a prática desportiva deve ser organizada de 
forma diferenciada para os diferentes escalões etários 
e para os diferentes níveis de performance de modo a 
manter o fascínio que caracteriza a sua génese e a sua 
natureza lúdica.

 Racional: as escolhas realizadas em prol do 
desenvolvimento desportivo devem seguir critérios 
claros e equilibrados que garantam o retorno dos 
investimentos. As escolhas devem ter correspondência 
com o “estado da arte” ao nível técnico.

 Reconhecido: o desporto deverá ver o seu valor 
reconhecido por todos que o praticam e por aqueles – 
públicos e privados - que o apoiam e promovem.

 Saudável: toda a prática desportiva deve 
respeitar a integridade do praticante nas suas 
dimensões biopsicossociais. Especial atenção deve ser 
garantida às crianças e jovens.

 Educativo: o desporto é portador de mensagens 
fortes de esforço, disciplina, superação, respeito, 
companheirismo, cooperação, “fair play”, disciplina, 
resiliência. A promoção destes valores depende da 
solidez das características humanas e das qualificações 
dos promotores das práticas.
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O QUE QUEREMOS / O QUE NOS MOVE?

Que posicionamento queremos ter relativamente 
ao Estado e ao Governo em funções?

Entendemos que a mudança primordial deve partir 
das próprias federações. 

Não pretendemos que nenhum organismo assuma 
as nossas responsabilidades e desempenhe as 
nossas funções. Queremos olhar o nosso presente 
sem filtros, nem limitações alheias, muito menos 
impostas do exterior. Queremos definir o nosso 
futuro e convocar os parceiros que entendermos 
como fundamentais para percorrer esse caminho. 

O Estado central tem sido e continuará a ser, 
sem dúvida, o nosso principal apoio. Com todas 
as dificuldades, sobretudo nos últimos tempos, 
temos contado também com o contributo do poder 
autárquico. 

Gostaríamos de contar, futuramente, com uma 
melhor coordenação de esforços entre estes dois 
setores da governação nacional. Sem esse esforço 
sinérgico acrescido, não haverá desenvolvimento 
para além do que tem sido conseguido até agora.
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QUESTÕES GLOBAIS INICIAIS

O que podemos fazer melhor no interior 
de cada uma das federações?

O que podemos fazer em conjunto, 
entre federações, na família do 
desporto português, coordenando 
esforços e aprendendo em rede?

Que mudanças devem operar-se nos 
organismos de tutela para que o nosso 
desporto mude as suas referências, a 
sua ambição e a sua atuação?

Como podem as entidades privadas 
cooperar com o desporto, usufruindo, 
também, desse esforço, para potenciar 
os seus próprios objetos sociais e 
empresariais? 

1

2

3

4
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O número de praticantes cresceu na maioria 
das modalidades. Mais modalidades alcançaram 
resultados de excelência em campeonatos da 
Europa e do Mundo. De forma muito ténue os 
resultados médios obtidos nos Jogos Olímpicos 
evoluíram igualmente, sem que tal progresso se 
tenha registado nas posições de pódio. Desde 
2004, apenas duas modalidades se estrearam 
nestas posições, o Ciclismo e a Canoagem.  

Não pretendendo escamotear estes progressos, 
resultado do empenho abnegado de muitos atletas, 
treinadores, juízes, árbitros, dirigentes e famílias, 
bem assim como dos apoios financeiros estatais 
que nos foram conferidos, afirmamos a nossa 
insatisfação. Somos capazes e é imperioso fazer 
melhor. 

Para justificar estes ténues progressos, podemos 
resumir as causas numa simples afirmação: 
tendo, nas últimas décadas, o sistema desportivo 
português mantido inalteradas as suas principais 
características, não seria de esperar qualquer salto 
qualitativo em termos de resultados. Progredir 
implica mudar. O desporto português não 
mudou ao ponto de alterar a sua competitividade 
internacional. É, também, óbvio que essas 
mudanças não podem ocorrer apenas no seio 
de cada modalidade. Esperar que mudanças 
parcelares provoquem alterações sistémicas seria 
cair na ilusão de que o todo é apenas resultado 
da soma das partes. O desporto português tem 
de ir muito além da realidade isolada de cada 
modalidade.

O desporto português evoluiu.

02
ENQUADRAMENTO GLOBAL 
DO DESPORTO PORTUGUÊS
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02 ENQUADRAMENTO GLOBAL DO DESPORTO PORTUGUÊS

O pós 25 de Abril de 1974, ficou marcado 
por uma intensa atividade orientada para 
o desenvolvimento do desporto, em busca, 
sobretudo, da sua democratização. O ritmo 
dessa intervenção foi marcado e, em grande 
parte, protagonizado pelo próprio Estado. 
Mudanças políticas ulteriores provocaram 
alterações significativas na paisagem desportiva 
nacional. Sobretudo a partir de finais dos anos 
80, tornou-se evidente que o centro de gravidade 
do desenvolvimento desportivo passaria, a ser, 
progressivamente, assumido pelo movimento 
associativo, não só nas práticas, mas também 
nas definições estratégicas, relativas a cada 
modalidade. “Menos Estado, melhor Estado” foi 
um pensamento recorrente e uma prática que 
se instituiu, sem que os resultados desejados e 
expetáveis para o desporto tivessem sido, em 
nossa opinião, alcançados.

Esta orientação política evidenciou-se, 
também, na estrutura organizativa, pública, 
do desporto. Uma Direção Geral dos Desportos, 
tecnicamente envolvida na conceção e 
operacionalização de planos de desenvolvimento 
de várias modalidades, metamorfoseou-se em 
diferentes institutos e respetivas designações, 
derivando a sua intervenção, quase 
exclusivamente, para o financiamento e fiscalização 
da atividade federativa, distribuída por distintos 
contratos-programa. 
A supervisão do processo de desenvolvimento 
desportivo ao nível regional, passou por um 
processo idêntico de desinstitucionalização. 
As delegações distritais da Direção Geral dos 
Desportos concentraram-se em Direções 
Regionais, perdendo capacidade técnica e 
financeira e consequentemente as competências 
operacionais de intervenção no terreno. A 
delegação de competências nas federações 
desportivas, decalcou-se neste caso para as 
associações distritais e regionais. O apoio ao 
fomento da atividade desportiva juvenil no âmbito 
das associações, através dos projetos “Torneios 
Abertos” e “Associativismo Desportivo Juvenil” 

foi desativado, na segunda metade dos anos 90, 
abalando seriamente os quadros de atividades 
desportivas juvenis que se vinham realizando.

Ao nível da Formação de Quadros foi aplicada 
idêntica medida. O Instituto Nacional dos 
Desportos – organismo da DGD responsável 
pela coordenação dos serviços de Formação, 
Documentação e Investigação – criado em fins dos 
anos 70, foi igualmente descontinuado na segunda 
metade dos anos 80.

Sumariamente, podemos afirmar que com o 
novo paradigma político – “Menos Estado, Melhor 
Estado” – as federações desportivas ganharam 
competências e responsabilidades, mas não os 
meios financeiros e técnicos necessários (apesar do 
aumento de financiamento federativo, nos anos 90, 
resultante de mais receitas oriundas da introdução 
de novos jogos sociais – Totoloto e Euro milhões).

Este novo paradigma, em nossa opinião, promoveu 
o isolamento da estrutura despor-tiva federada, 
deixando as federações e asso-ciações mais isoladas 
e entregues a si próprias.

O desenvolvimento desportivo global, para o qual 
a atividade desportiva federada muito contribui, 
mas é apenas um dos contribuintes, pouco 
ganhou ou muito perdeu com estas mudanças 
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de visão. Afirmamos mesmo e tem-se notado nos 
documentos oficiais, ou até na falta deles, que o 
desenvolvimento desportivo deixou de ser objeto 
de atenção por parte do Estado central.

Todo este percurso, marcado pelo afastamento 
do Estado central, tem sido altamente penalizador 
de setores fundamentais do desporto, entre 
os quais damos um especial relevo à atividade 
desportiva juvenil. O desporto praticado na 
Escola e o desporto praticado no Clube, são, 
incompreensivelmente, ilhas separadas quando 
deveriam ser um mesmo continente. Não se 
compreende tal separação, quando os utentes 
são, potencialmente, os mesmos e as condições 
materiais, a pedagogia, a aprendizagem e o treino 
são ferramentas, sem qualquer dúvida, partilhadas 
ou partilháveis. Muito mais haveria a acrescentar 
sobre este tema. Acrescentaremos, adiante, mais 
algumas opiniões.

A formação de quadros tem sido outra área à 
qual o Estado central tem dedicado a sua atenção 
incidindo, quase que exclusivamente, no campo 
normativo. 

Temos, porventura, um dos melhores quadros 
legais neste domínio. Praticamente todas as 
federações são unânimes nas dificuldades de 
aplicação prática do modelo. De novo deparamo-
nos com a realidade imposta pelo isolamento 
das diferentes federações. Poucas têm recursos, 
sobretudo humanos, para realizar o seu próprio 
programa de formação. Quando recorrem à 
partilha de meios, com outras federações, correm 
o risco de estar a partilhar conteúdos que não 
respeitam as necessidades e exigências específicas 
das suas modalidades.

Os últimos anos têm sido dominados pelas 
consequências da grave crise financeira em que 
o nosso país está envolvido. Apesar do discurso 
político atual apontar para a recuperação dos 
rendimentos perdidos no auge da crise, tal não 
se tem verificado no sistema desportivo. A maior 
parte das modalidades têm o seu financiamento 
público abaixo dos valores máximos passados. 
Coincidentemente, o desporto, apesar do seu 
subfinanciamento público tradicional, foi ainda, 
em 2013, motivo de operação exemplar de 
fusão, através da concentração do desporto e da 
juventude no mesmo instituto público. Procurou-
-se poupar recursos o que resultou, sobretudo, 
em mais uma perda de meios financeiros para o 
desporto.  

Os recursos financeiros resultantes de patrocínios 
privados são escassos. As poucas empresas que 
investem no desporto, para promoção das suas 
marcas e produtos, não alcançam, de modo 
algum, o leque de modalidades que carecem 
deste financiamento. Aliás, a própria Fundação do 
Desporto, que na sua origem visava a captação de 
mais patrocínios para complementar o apoio ao 
desenvolvimento desportivo, conta com o Estado 
central como seu principal “patrocinador”, a fim 
de financiar a rede de CAR’s, quase abdicando, na 
prática, da sua missão primária. 

Um dos principais suportes da prática desportiva 
ao nível local tem sido a rede de autarquias, 
apoiando os clubes e as atividades de algumas 
associações de modalidade. Sem estes apoios, 
grande parte do nosso tecido associativo não 
disporia das condições mínimas de sobrevivência. 

Não pretendemos ser exaustivos com estas 
observações. Sabemos que não há unanimidade 
neste tipo de análises. Em síntese, são estas 
algumas das opiniões mais partilhadas no âmbito 
das federações.
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03
CONSEQUÊNCIAS DAS POLÍTICAS 

De forma muito telegráfica, enunciamos de seguida 
algumas das consequências/resultados que advieram 
das “políticas” anteriormente referidas.
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1. Quantidade exígua de praticantes 
desportivos federados. O défice mais preocupante 
situa-se nos escalões etários mais baixos – infanto-
juvenil. Portugal ocupa os últimos lugares na 
ordem europeia.

2.  Reduzido associativismo desportivo. 
Poucos clubes dispõem de condições mínimas de 
prática. Alguns, mas sempre uma minoria, poderão 
ser apresentados como exemplo de promotores de 
“boas práticas”. 

3. O voluntariado predomina nos dirigentes 
associativos de base, sendo que a maioria não tem 
qualquer qualificação para o exercício dessa 
atividade.

4. Federações e as suas associações regionais 
limitadas na sua intervenção por grandes 
limitações financeiras e humanas, inclusive de sede 
com a devida dignidade.

5. A maioria das federações e das suas associ-
ações não dispõem de equipas técnicas adequadas 
(quer quantitativa, quer qualitativamente) aos 
desafios do desenvolvimento.

6. O desporto na Escola é inconsequente 
nas suas ações e medidas. A ligação da atividade 
desportiva escolar e associativa está muito longe 
daquela que poderia ser considerada ideal.

7. O modelo atual de horário escolar está 
esgotado e é impeditivo do desenvolvimento do 
desporto na Escola.

8. A disciplina de Educação Física não conta 
com as horas mínimas indispensáveis para obter 
efeitos significativos, quer de aquisições técnicas, 
quer de condição física.

9. O apetrechamento desportivo das escolas 
é notoriamente insuficiente para dar resposta às 
necessidades de formação desportiva de crianças e 
jovens.

10. Disparidade evidente entre os custos do 
subsistema desportivo escolar e o impacto dos 

seus resultados, quer no sistema federado, quer 
no âmbito da generalização da “prática desportiva 
para todos e para a vida”.

11. Qualidade insuficiente da formação motora 
e desportiva infantojuvenil realizada nos clubes e 
nas escolas. 

12. O princípio da formação desportiva de 
longo prazo, ligando a etapa de descoberta inicial 
do movimento e do desporto, com o desenvolvi-
mento da performance dos mais aptos, até ao 
desporto de “lazer” nas idades mais avançadas, 
não é aplicado nos dois palcos fundamentais do 
desporto nacional, a escola e o clube.

13. O modelo de representação das federações, 
na exposição e defesa dos seus interesses e neces-
sidades, é ineficiente e insatisfatório. 

14. A legislação desportiva, rica e abrangente, 
não é suficientemente cumprida, sobretudo no que 
respeita ao equilíbrio que deveria existir entre os 
deveres e os direitos das federações. O legislador é 
parcimonioso no enquadramento legal, mas não se 
verifica idêntica generosidade na aplicação prática.

15. A estrutura orgânica do IPDJ, resultado do 
percurso histórico anteriormente abordado, reflete 
um desajustamento evidente com as necessidades, 
atuais, do desenvolvimento desportivo. Quer no  
âmbito do talento e da performance, quer do des- 
porto infantojuvenil, sente-se a falta de interlocuto-
res e, sobretudo, de doutrina. 

16. A maioria dos dirigentes desportivos não 
têm as qualificações necessárias para o bom 
exercício das suas funções.

17. Resultados desportivos internacionais 
aquém do expectável, de acordo com a dimensão 
populacional do país.

18. Escassez de treinadores insuficientemente 
qualificados para a missão de preparar atletas para 
o alto rendimento.

19. Escassez de treinadores qualificados para 
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a missão de preparar atletas jovens – sobretudo 
os mais aptos/talentosos – numa perspetiva de 
longo prazo e consequentemente elevado número 
de talentos desperdiçados por insuficiências de 
preparação e competição adequada.

20. Instalações desportivas não dimensionadas, 
nem equipadas para as necessidades da prepara-
ção desportiva infantojuvenil.

21. Modalidades isoladas, criando estratégias 
e dinâmicas próprias, em prejuízo da racionalidade 
e eficiência que poderia resultar da articulação 
sistémica de esforços.

22. Resultante dos pontos anteriores, 
concentração da maioria dos atletas de alto 
rendimento nos grandes centros/cidades, com 
participação quase nula do interior do país na 
dinâmica da produção de resultados de relevo 
internacional.

23. “Políticas” desportivas autárquicas 
desgarradas e sem qualquer articulação central.

24. Preparação Olímpica e paraolímpica 
centradas no conceito de curto prazo da “próxima 
missão”.

25. Historicamente o desporto nacional está 
sujeito às oscilações do jogo social – fonte de 
financiamento do sistema. O desporto partilha 
uma reduzida percentagem destes rendimentos 
com uma miríade de entidades que usufruem 
do esforço de beneficência da Santa Casa da 
Misericórdia.

26. O montante do orçamento do desporto 
nacional, para além dos cortes perpetuados, teima 
em manter o seu valor global em valores, absurdos 
e exíguos, abaixo dos dois dígitos.

27. O investimento realizado no desenvol-
vimento do desporto não é pensado nem em 
termos de benefícios que o cidadão e as famílias 
dele podem retirar, nem tão pouco dos benefícios 
da atividade económica que gera no país.

28.  Três jornais desportivos diários pouco têm 
contribuído para a promoção da imagem das dife-

rentes modalidades desportivas. A co-municação 
social promove regularmente, quase em exclusivo, 
apenas uma modalidade, despertando para o 
desporto nacional de 4 em 4 anos, concentrando a 
sua atenção nos resultados olímpicos.

29. Nunca foi conferido ao desporto o valor 
e o reconhecimento que lhe é merecido. Nunca 
o desporto foi colocado no rol das prioridades 
políticas, educativas, sociais e económicas.

30. Os programas eleitorais dos partidos 
afloram o tema do desporto nos seus programas 
eleitorais, mas não voltam a referir-se-lhe durante 
a legislatura. O desporto é um tema ausente do 
discurso político quer da governação, quer dos 
parceiros políticos, quer da oposição.
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04 TEMAS CENTRAIS E COMUNS

AFIRMAÇÃO DO DESPORTO EM PORTUGAL:  
DO VALOR POLÍTICO, SOCIAL, EDUCATIVO,  
À IMPORTÂNCIA ECONÓMICA

Em termos sociais, o desporto é uma mais-valia inestimável e uma 
oportunidade perante a sociedade globalizada de se afirmar como 
um fator pacificador e promotor de grandes causas sociais do 
desenvolvimento. Este é um desafio que respeita ao desporto em 
nome dos valores que tradicionalmente reivindica. 

Para tal, o desporto deve assumir na sua natureza 
o carácter de transversalidade, para todos os 
géneros, dos mais aos menos aptos, a todos os 
escalões etários, aos portadores de deficiência 
e a todos os escalões sócio económicos. Deve o 
desporto reforçar os valores e os ideais olímpicos e 
paralímpicos como principal “leitmotiv” para a sua 
afirmação. Ser “olímpico” e “paralímpico” deve ser a 
principal motivação das modalidades, treinadores, 
dirigentes, juízes, árbitros e, sobretudo dos atletas.

O desporto deve ser olhado e considerado 
como um meio sustentável, saudável, inclusivo, 
inteligente e agregador de desenvolvimento 
humano. O desporto é um “produto social” que 
quando bem estruturado e organizado pode mudar 
e melhorar as vidas das pessoas. 
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AFIRMAÇÃO DO DESPORTO EM PORTUGAL:  
DO VALOR POLÍTICO, SOCIAL, EDUCATIVO,  
À IMPORTÂNCIA ECONÓMICA

Em termos sociopolíticos, desde que vieram a 
público os resultados da conta satélite, o desporto 
é considerado na sua dimensão mais global, uma 
entidade muito “apetecível” pelos mais diversos 
quadrantes sociais. O Instituto Nacional de 
Estatística divulgou os resultados da CSD para o 
triénio 2010-2012, concluindo resumidamente que: 
(1) o desporto representou em média 1,2% do Valor 
Acrescentado Bruto (VAB); e (2) 1.4% do emprego 
(Equivalente a Tempo Completo - ETC) da economia 
portuguesa; sendo que a dimensão económica 
é semelhante ao ramo da metalomecânica, 
informática, vestuário, arquitetura e engenharias e 
técnicas afins1 .  
 
Independentemente deste facto não se tem 
demonstrado inequivocamente a relevância 
política quando consideramos quer a orientação 
estratégica quer o financiamento do desporto.

1  A nível da União Europeia (UE), o desporto constitui um setor económico 
de importância significativa, representando 1.76% do valor acrescentado 
bruto da EU, com uma quota parte nas economias nacionais comparável à 
dos setores da agricultura, da silvicultura e das pescas combinados. No que 
diz respeito ao mercado de trabalho, o emprego relacionado com o desporto 
representa 2.12% do emprego total na UE.

Subtemas: 

1. A importância política do desporto na 
esfera da representatividade: Secretaria de estado 
vs. Ministério, pela relevância do valor social, 
educativo, de saúde e económico do desporto.

2. Afirmação do valor intrínseco do desporto 
para além da função utilitária (aumentar a 
qualidade de vida), reforçando a necessidade quer 
da massificação e democratização do acesso à 
prática quer do resultado e do alto rendimento 
desportivo, sublinhando os valores sociais, 
culturais, educativos e económicos do desporto, 
como prática, longitudinal, para a vida.

3. Financiamento público e privado do 
desporto em Portugal e das organizações 
desportivas.

4. Mecanismos de descriminação positiva em 
termos de fiscalidade: i) Mecenato; Isenção IVA e 
IRC.

5. Repercussão social do desporto e serviço 
Público de Rádio e Televisão: novas realidades. 

6. Reforçar o combate à dopagem e a 
qualquer meio de manipulação artificial do 
rendimento desportivo.
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REPRESENTATIVIDADE, REORGANIZAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS, AGENTES DESPORTIVOS 
E CREDIBILIDADE DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Assiste-se a uma dispersão de organismos 
reguladores da atividade desportiva (COP, CDP, 
CPP, IPDJ) e quase total falta de coordenação 
entre os poderes centrais, delegados 
(federações) e autárquicos, com efeitos 
devastadores na capacidade de se convergir 
num processo de pensamento estratégico de 
desenvolvimento desportivo. Esta dispersão existe 
fundamentalmente devido a uma indefinição do 
modelo de organização desportiva Nacional.

Por outro lado, as federações desportivas não 
estão devidamente representadas no atual sistema 
desportivo. O direito, prescrito na legislação da 
república, de participar na definição da política 
desportiva nacional, não é, minimamente 
concretizado na prática. A composição do Conselho 
Nacional do Desporto não reflete a relevância do 
direito e do papel das federações, mas dá destaque 
a múltiplas representações de entidades cuja 
representação não está prevista na legislação do 
desporto. 

Há que aumentar a capacidade de dar resposta 
às necessidades nacionais e competir à escala 
internacional com o esforço de integração de 
instituições num programa plurianual de estratégia 
organizativa. Estes devem ser os termos em que se 
deve pensar o desenvolvimento desportivo: deixar 
de haver um centro único e tudo passar a funcionar 
em rede e de forma sistemática.

Devidamente enquadrado neste âmbito, há 
que reforçar a importância do associativismo 
desportivo. Todos os nossos êxitos europeus, 
mundiais e olímpicos são devidos em primeiro 
lugar aqueles que laboriosamente continuam 
a cativar jovens para a prática desportiva, a 
organizar os quadros competitivos, a treiná-los, 
a transportá-los para as competições, a adquirir-
lhes os equipamentos e a alimentá-los – por vezes 
também literalmente – em termos motivacionais. 
O valor deste empenho massivamente voluntário é 
intangível. 

O associativismo desportivo federado, 
essencialmente dirigido por cidadãos benévolos, 
representa socialmente uma poupança gigantesca 
de meios financeiros. Uma sociedade que não 
conte com esta generosidade, está obrigada a 
despender meios avultados para manter funcional 
o seu sistema desportivo. Importa, por isso, 
reconhecer o valor desportivo, social e económico 
destes agentes desportivos. Há muito que o 
sistema desportivo alerta para a necessidade de 
legislar e operacionalizar um conjunto de medidas 
estatutárias que relevem a importância da sua 
função.

 
Subtemas: 

1. O modelo de organização desportiva 
nacional e o papel das organizações desportivas 
neste modelo: 

 a. Criação de unidades de organização 
do desporto: - Unidade Performance e Talento; 
Unidade Infantojuvenil; Unidade de Generalização 
da Prática; Unidade de Qualificação; Unidade de 
Desenvolvimento; Unidade de Estudos; Unidade 
Infraestruturas e Apetrechamento.

 b. Papel das OD’s cúpula em Portugal (COP; 
CPP; CDP; FD; FD’s);
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REPRESENTATIVIDADE, REORGANIZAÇÃO DAS 
ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS, AGENTES DESPORTIVOS 
E CREDIBILIDADE DO MOVIMENTO ASSOCIATIVO

 c. Papel dos clubes e contributo no 
âmbitoda massificação e democratização do 
acesso à prática e no rendimento desportivo e 
valorização de medidas de descriminação positivas 
(isenção fiscal pela contribuição majorada para 
a constituição de seleções nacionais e outros 
critérios2.

2. Afirmar a Administração Pública para o 
Desporto como entidade pró-ativa, prestadora 
de serviços, criando para isso a necessária massa 
crítica e nessa impossibilidade reconhecer nas FD’s 
com UPD as prestadoras de serviços desportivos 
ao estado central; intermédio e local, com poderes 
delegados.

3. Aplicar, sistematicamente, o artigo 13º, nº 
1 – alínea a), do Decreto-Lei nº 248-B/2008, de 31 
de dezembro, que determina que “as Federações 
Desportivas têm direito, para além de outros que 
resultem da lei, (…) à participação na definição 
da política desportiva nacional”: com a sua 
participação sem representatividade, por outro 
órgão, no Conselho nacional de Desporto. 

4. Revisão do estatuto do dirigente 
associativo, ou voluntário, permitindo que a 
inclusão em projetos desportivos seja valorizada 
no ensino superior e/ou mercado de trabalho/
formação tutelada (suplemento ao diploma);

5. Revisão do regime de fiscalidade dos 
demais agentes desportivos (árbitros; treinadores e 
atletas).

 

2  Apoio à resolução de problemas sociais, menores provenientes de famílias 
carenciadas.
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 AUTONOMIA DAS ORGANIZAÇÕES DESPORTIVAS

O financiamento do desporto português, ao 
qual se juntaram, em 2013, as despesas com o 
setor da juventude tem sido, persistentemente, 
insuficiente. Tradicionalmente o desporto é um dos 
beneficiários, a par da ação social, da saúde e da 
cultura, dos rendimentos obtidos pela exploração 
do jogo social. Os rendimentos obtidos desta 
fonte oscilam ao ritmo das apostas das famílias. 
Apesar dos riscos potencialmente resultantes 
destas variações, outros têm afetado o desporto 
português. Durante a última crise financeira o 
desporto viu cortada a sua dotação orçamental, 
apesar do aumento das receitas do jogo social. Até 
hoje os valores deste corte financeiro não foram 
repostos.

Sem atividades desportivas não existe desporto. 
De forma crescente e constante têm surgido 
novas formas de atividade desportiva nas várias 
modalidades. Mais do que nunca é crucial repensar 
o financiamento do quadro competitivo das 
modalidades. Importa, igualmente, reequacionar 
a formatação dos quadros competitivos juvenis. O 
progresso da competitividade do desporto nacional 
passará pela capacidade de a estrutura associativa 
conjugar esforços para recrutar mais diversidade 
(mais modalidades) para a experiência competitiva 
dos atletas mais jovens.

As necessidades de financiamento do 
desporto português vão muito para além das 
necessidades das federações. As necessidades 
de financiamento estendem-se a todos os fatores 
de desenvolvimento, alguns deles absolutamente 
esquecidos. Com exceção do financiamento da 
preparação olímpica e paralímpica, todos as outras 
rubricas orçamentais encontram-se abaixo dos 
mínimos. Este é um dos temas fundamentais 
da nossa intervenção e da nossa vontade de 
cooperação.

Acresce que a autonomia e respetiva 
sustentabilidade dos sistemas está muito 
dependente da existência de diferentes fontes de 
financiamento e da capacidade de competir para 
a captação de fundos públicos. A identificação 
de mecanismos de financiamento alternativos 

passa pelo mecenato, bem como pela captação 
de receitas através da prestação de serviços. A 
sustentabilidade das instituições exige a redução 
de despesas, pelo que as OD dotadas de UPD 
e suas estruturas devem ser consideradas 
entidades beneficiárias em linhas de requalificação 
(estrutural, energética e patrimonial)3  sendo 
crucial implementar sistemas de gestão sustentável 
apostando, fundamentalmente, no Capital 
Humano com intervenções diretas na promoção do 
desporto.

O tema da boa governança dos organismos 
desportivos é, hoje, um tema central da nossa 
vida associativa. Diríamos até, pelos sinais óbvios, 
que é um tema transversal a todas as áreas da 
atividade humana. Compete, por isso, a todas as 
organizações desportivas – estatais e associativas – 
proporcionar o quadro de recomendações e adotar 
os necessários mecanismos de autocontrolo e 
controlo externo que previna comportamentos e 
atitudes que possam por em causa a boa imagem 
do desporto, das organizações e, sobretudos, das 
pessoas.

 

Subtemas: 

1. Modelo de financiamento do desporto e os 
mecanismos de controlo de resultados plurianuais 
devidamente avaliados e monitorados com a tutela, 
alargando as responsabilidades de captação de 
receitas próprias por parte das instituições, num 
quadro de “match funding”.

2. Modelos de certificação de boa gestão-
governança das organizações desportivas.

3. Os processos de candidatura ao 
financiamento, especialmente nas OD dotadas de 
UPD com o IPDJ.

3  No último QREN, apenas podiam ser beneficiárias autarquias e 
instituições de solidariedade social neste tipo financiamentos.
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O SISTEMA DESPORTIVO 
E A LIGAÇÃO AO SISTEMA EDUCATIVO E LABORAL 

Os dados estatísticos revelam que não é a 
demografia geral que afeta os resultados, mas sim 
a demografia desportiva, num país com uma das 
maiores taxas de sedentarismo na Europa e um dos 
números mais baixos de desportistas federados, a 
rondar os 600 mil (incluindo os 32 mil do campismo 
e os 10 mil da columbofilia).

Apesar do índice de participação desportiva ter 
subido nos últimos anos, ainda não possuímos 
um número mínimo/suficiente (massa crítica) de 
praticantes para a obtenção de grandes resultados, 
de uma forma consistente e tendente à construção 
de uma indústria potenciadora de visibilidade e 
apoios relevantes:

 a. O número de atletas e clubes dedicados 
não permite que haja um conjunto alargado de 
treinadores que se dedique a 100%; 

 b. O número de atletas de alto rendi-mento 
ainda não é tal que permita, por um lado, a partilha 
de um estilo de vida comum para que as carreiras 
possam ser mais longas e, por outro, que permita a 
competitividade interna importante para se chegar 
ao nível dos melhores.

Justifica-se, por isso, pensar de forma coerente 
e consequente o modelo de desenvolvimento 
desportivo que pretendemos ver aplicado no nosso 
país. Entre todos os fatores de desenvolvimento, 
deve ser prestada uma atenção especial à 
qualidade dos processos de gestão do sistema 
e seus subsistemas desportivos, com planos 
e estratégias de desenvolvimento articulados 
e participados entre todas as entidades que 
superintendem e tutelam e apoiam o desporto 
nacional, com relevância destacada para o 
governo central, regiões autónomas, autarquias e 
federações.

Por outro lado, a inexistência de uma cooperação 
institucionalizada entre o sistema educativo e o 
sistema desportivo ao nível do desporto escolar 
cria desperdício de recursos e desaproveitamento 

do capital humano existente em prole de uma 
estratégia em rede ara benefício de todos, isto 
porque o sistema desportivo deve eleger o 
desporto juvenil como uma causa central da 
política desportiva nacional.  

A requalificação da prática desportiva juvenil deve 
fazer-se sentir nos clubes e nas escolas. É urgente 
pôr em prática um programa de requalificação 
técnica de treinadores e professores que orientam 
a prática desportiva juvenil. 
Para a escola deve ser assumido o lema: 

“A Escola pode/deve ser o maior clube 
desportivo juvenil do país, mas também 
o maior e mais qualificado centro de 
treino juvenil do país”.
 

Em nosso entender o desporto na Escola deve 
ser aberto e acessível a todos. A Escola não deve 
ser vista, unicamente, como o viveiro de talentos 
do desporto federado, mas não deve esconder e 
limitar o potencial dos mais aptos.
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O SISTEMA DESPORTIVO 
E A LIGAÇÃO AO SISTEMA EDUCATIVO E LABORAL 

Subtemas Centrais:

1. Programas de massificação/democratização 
de prática desportiva devidamente enquadrada, 
reforçando o papel do IPDJ, FD’s, associações e 
clubes neste objetivo;

 a. É imperioso que a ação do IPDJ ao nível 
regional se faça sentir, cooperando de forma mais 
ativa e visível no esforço de desenvolvimento, na 
criação de mais desporto juvenil, no desenvolvi-
mento de talentos e na qualificação de recursos 
humanos.

2. A valorização progressiva da Educação 
Física e do Desporto Escolar no seio do ensino 
básico, diferentes ciclos de ensino, e secundário, 
como forma de aumentar a literacia motora dos 
nossos jovens;

3. A coordenação e aproximação entre D. 
Escolar e Federado;

4. O ensino articulado do Desporto a exemplo 
do que acontece com o ensino da Música e da 
Dança (projetos educativos desportivos);

5. Implementar os Centros de formação para 
o alto rendimento, vocacionados para a formação 
e atualização de treinadores e professores e para o 
treino dos atletas jovens mais aptos. Estes centros 
aproveitariam as condições materiais já existentes 
nas autarquias, contando com o apoio financeiro 
coordenado entre as federações, as autarquias e o 
Estado central;

6. As carreiras duais: expandir as experiências 
piloto das UAARES ao território nacional e criar 
articulação, com particular acuidade no ensino 
superior numa fase da carreira em que é necessária 
uma dedicação especial para atingir rendimentos 
desportivos excecionais, cumulativos com a 
ausência de um real enquadramento favorável à 
manutenção de carreiras duais (criação do estatuto 
estudante e atleta alto rendimento desportivo, por 
exemplo)4;

7. Investimento num observatório. As 
estatísticas desportivas ou são escassas ou 
desconhecidas. Sem esse conhecimento não é 
possível obter boas decisões políticas e técnicas;

8.  A estabilidade profissional/emprego na 
pós-carreira (competir com sistemas altamente 
profissionalizados de uma forma amadora)5.

 
 
 
 
 
 
 

4  Trabalhar com as Instituições de Ensino Superior/sistema laboral 
potenciando as carreiras duais, possibilitando o treino e a atividade 
escolar/laboral.

5  Contratualizar com entidades da administração pública ou da sua 
esfera (parecerias PP e outras) protocolos que sirvam de suporte ao 
início da carreira profissional dos atletas e/ou à sua continuidade, como 
existe hoje em França, Itália/Brasil.
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ALTO RENDIMENTO DESPORTIVO 

Quando olhamos para os resultados finais dos 
três últimos Jogos Olímpicos, verificamos que há, 
em média, 86 países que ganham medalhas e 119 
que não ganham. Portugal tem que decidir se quer 
fazer parte do primeiro ou do segundo grupo. Se 
queremos ganhar medalhas tem que se iniciar 
desde já a preparação para esse objetivo, e não 
ficar quatro anos à espera. Nos países do topo da 
lista, as medalhas planeiam-se à distância de dois 
ou três ciclos olímpicos e, cada vez mais, exigem 
um trabalho profissional e competente a todos os 
níveis. 

O Projeto de Preparação Olímpica tem que ter 
subjacente um plano estratégico devidamente 
especificado, com objetivos bem definidos, metas, 
cronogramas de concretização e resultados 
esperados, a três ciclos. Implementar esse projeto 
de forma sistemática e consistente, devidamente 
enquadrado no programa e alto rendimento 
desportivo.

Há que aumentar a capacidade de dar resposta 
às necessidades nacionais e competir à escala 
internacional, valorizando a função institucional e 
de coesão territorial e o esforço de integração de 
instituições num programa plurianual de estratégia 
organizativa. Estes devem ser os termos em que se 
deve pensar o desenvolvimento desportivo: deixar 
de haver um centro único e tudo passar a funcionar 
em rede e de forma sistemática.

Optar pela qualidade da representação nacional ao 
mais alto nível é uma opção política, também para 
atletas portadores de deficiência. Uma das bases 
fundamentais do desporto de alto rendimento é o 
desporto juvenil, desenvolvido em duas vertentes: 
horizontal – formação desportiva transversal a 
várias modalidades e vertical – especialização numa 
modalidade.

Se por um lado o processo de formação desportiva 
juvenil deve ser qualitativamente exigente, 
devemos por outro evitar a aplicação de modelos 
de treino e especialização dos atletas adultos. 
O treino de jovens é um treino de pressupostos 
necessários para os bons desempenhos. O treino 
de jovens é uma etapa de preparação para a 

carreira futura. O treino do atleta jovem não é 
feito, apenas, de exercício técnico, físico e tático, 
mas também de exercitação orientada para o 
desenvolvimento cognitivo e emocional e da 
personalidade.

As boas práticas de desenvolvimento dos atletas 
jovens tornam indispensável a requalificação e 
especialização deste subsistema de preparação. 
Para evitar a especialização prematura dos jovens 
atletas é crucial especializar tecnicamente quem 
os enquadra. A paciência é uma das características 
fundamentais que deve ser cultivada naqueles 
que lidam com o desporto juvenil. Importa que 
a maioria das federações, envolvidas no alto 
rendimento, contem com os recursos necessários 
para operacionalizar um sistema de controlo e 
condução dos processos de desenvolvimento 
desportivo juvenil.

Na fase de transição para o alto rendimento, 
verifica-se uma perda elevada de praticantes 
devido à muito frágil articulação do sistema 
desportivo com o sistema educativo. Devemos 
assegurar aos candidatos a atletas de alto 
rendimento que não descuramos o seu futuro, 
antecipando-o e preparando-o no presente. As 
transições de carreira são, hoje, um dos temas 
mais debatidos internacionalmente. Importa 
não descolarmos desde já deste debate e das 
correspondentes medidas. Não é eticamente 
aceitável, que várias entidades criem incentivos 
e chamamentos para atrair os melhores para o 
desporto de alto rendimento e não promovam 
os necessários cuidados com a sua vida pós-
desportiva.
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ALTO RENDIMENTO DESPORTIVO 

 Temas Centrais:

1. Filosofia de AR, coordenada entre estado, 
COP e federações desportivas6, com definição 
de objetivos partilhada assim como grau de 
comprometimento especificado, coordenando 
as competências existentes entre os diferentes 
organismos do sistema desportivo o grau de 
responsabilidade e atribuições7.

2. Avaliação da preparação, acompanhamento 
dos atletas de alto rendimento desportivo e do 
PPO, de forma a permitir que a prestação no 
ciclo olímpico possa indiciar um bom resultado 
na Olimpíada e paraolimpíadas, tendo sempre 
presente a imprevisibilidade do Desporto.

3. Centros de Alto rendimento desportivo 
a nível nacional: utilização de infraestruturas 
desportivas públicas por parte dos atletas de 
alto rendimento desportivo; custos de utilização 
por parte dos desportistas de alto rendimento 
desportivo nas excelentes infraestruturas 
existentes nos diferentes CARS no País;

4. Deslocalização atletas de alto rendimento 
desportivos para sistemas de preparação 
desportiva com resultados comprovados à escola 
olímpica ou importação de modelos de preparação 
desportiva comprovados.

5. A carreira e o pós-carreira. Vários países 
procuram solucionar a continuidade para a vida 
pós-desportiva dos seus melhores atletas através 
de convénios com universidades, empresas ou 
unidades militares. Em Portugal já se realizaram 
experiências de sucesso na ex-Guarda Fiscal e., 
posteriormente na GNR. Importa encetar este 
tema por parte do Estado, numa perspetiva 
interministerial. 

 

6  Regime Jurídico das Federações Desportivas.

7  Decreto-Lei n.º 5-2007 de 16 de janeiro - atividade física e desporto; 
Lei n.º 39-2010_2ªAlteração Estatuto do Aluno dos Ensinos Básico e 

Secundário.
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FORMAÇÃO RECURSOS HUMANOS

A Formação de Recursos Humanos, 
fundamentalmente desde 1999, inseriu-a no 
âmbito da Formação Profissional, enquadramento 
que levou, em 2008, à publicação do Decreto-Lei 
n.º 248-A/2008, de 31 de dezembro, que definiu 
o regime de acesso e do exercício da atividade de 
treinador/a, revogado pela Lei em vigor n.º 40/2012 
de 28 agosto, adequando a legislação nacional à 
legislação europeia.

Qualquer política que seja formulada para o 
desenvolvimento do desporto português deve 
encarar a formação de quadros como um fator 
incontornável. Também a formação de quadros 
deve ser desenvolvida numa perspetiva de longo 
prazo. Um treinador não se “faz” através da 
simples adição de cursos ou ações de atualização. 
O conhecimento técnico surge da articulação 
do conhecimento com a prática e, sobretudo, 
do valioso contributo das tutorias exercidas 
por treinadores nacionais e estrangeiros mais 
evoluídos. 

Em nossa opinião, há que refletir com urgência 
sobre as necessidades de formação nos dois 
extremos da formação desportiva, a etapa final 
de alto rendimento e a etapa inicial de iniciação e 
desenvolvimento infantojuvenil.

Há que continuar o esforço de aperfeiçoamento 
do modelo de formação. Grande parte das 
federações desportivas não têm recursos técnicos 
e financeiros para criar o seu próprio sistema 
ou escola de formação. Importa unir esforços, 
articulando recursos federativos e estatais. Não 
haverá mais crescimento, nem desenvolvimento 
se continuarmos a subvalorizar este fator de 
desenvolvimento. A formação de treinadores 
deve ser vista em paralelo com a formação de 
professores. As exigências e défices não são tão 
dispares que justifiquem visões e abordagens 
separadas.

A formação de dirigentes é tema há muito 
referido nos fóruns do desporto nacional. Todos 
apontam a formação dos dirigentes como um 
fator tão fundamental como esquecido. O 
sistema desportivo tem, ao longo do tempo, de 

forma incompreensível, criado um desfasamento 
gritante entre a qualificação dos treinadores e dos 
dirigentes, promovendo uma comunicação, em 
“línguas” completamente incompreensíveis.

 
 

Subtemas Centrais:

1. A nível orgânico/estrutural/Apoio IPDJ: 
Funcionalidades na plataforma dedicada ao PNFT, 
PRODesporto; Plataforma logística de ensino a 
distância; formações de grau 1 multidisciplinares 
que sirvam diferentes desportos;

2. Estrutura e graus: Modelo para os técnicos 
do Desporto Adaptado, integrado nos cursos 
de formação de cada federação, facto omisso 
no enquadramento legislativo atual; Carreiras 
verticais em cada nível de formação: a existência 
de treinadores de grau 4 é tão importante no alto 
rendimento como no nível de formação elementar; 
formação pré-qualificada de treinador (grau 0).

3. Formação: Referenciais de formação, 
tipologia das unidades de formação e carga horária 
aplicada às componentes de formação geral e 
específica, Manuais de formação;

4. Estágios/formação contínua: Forma 
de organização dos estágios devidamente 
estruturados, especialmente para o caso do RVCC;

5. Fiscalização: Competências de fiscalização 
da atribuição do grau e dos respetivos no âmbito 
do TPTD, sobre os processos de fiscalização, 
especificamente nas fases iniciais de treino/
ensino (por ex., Escolas de formação); sobre os 
processos enviados pelas Instituições de Ensino 
Superior para o reconhecimento de formação 
académica; sobre o reconhecimento e certificação 
da formação efetuada por empresas privadas com 
fins lucrativos.
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Sabemos que todos os temas
são importantes, mas também 
sabemos que quando tudo é 
prioritário nada é prioritário. 
Caberá às federações julgar e escol-
her os caminhos da reflexão futura.

05
OPÇÕES PARA CAMINHOS FUTUROS

O levantamento dos principais temas que podem 
influenciar o bom desenvolvimento do nosso desporto 
deve ser seguido de uma reflexão, sobre a sua ordem de 
prioridade. 
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05 OPÇÕES PARA CAMINHOS FUTUROS

A fim de ajudar neste processo, sugerimos 
que cada um responda, entre muitas outras 
possíveis, às seguintes questões:

1. Quais são os temas prioritários da nossa 
intervenção e a que prazo? 

2. Em que domínios/temas são as federações, 
individualmente, responsáveis pelo seu 
desenvolvimento?

 
3. Em que domínios/temas devem as federações 
cooperar para melhorar o seu desempenho? 

4. Em que domínios/temas deve o Estado ser 
responsabilizado?

 

5. Em que domínios/temas devem ser convidados 
a participar outras – e quais – entidades? 

6.  Sendo o financiamento um dos fatores de 
desenvolvimento mais deficitários, que ações 
devem ser desenvolvidas a curto, médio e longo 
prazo? 

7. Que ações devem ser empreendidas, 
especificamente, para:

- Melhorar a competitividade das nossas 
modalidades?

- Melhorar o acesso à prática desportiva?

- Interagir melhor com o Desporto Escolar?

- Melhorar o desempenho do desporto juvenil?

- Desenvolver os nossos melhores talentos?

- Qualificar os agentes desportivos?


