
 
 
 

 

Principais conclusões do Congresso do Desporto refletidas nos cinco eixos 

fundamentais do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Desporto: 

 

 

1. PRÁTICA DESPORTIVA 

Promover a melhoria qualidade da prática desportiva, aumentando os índices de prática desportiva, nos 

vários contextos de intervenção. 

- Estreitar e potenciar a relação entre Município-Escolas-Clubes: 

- Parceria entre escolas, clubes e município:  

      . Integração dos clubes nas Atividades Extra Curriculares (AEC) 

       . Promoção das diversas modalidades com enquadramento no Desporto Escolar 

       . Recrutamento de potenciais atletas 

- “Desporto de Proximidade”: 

        . Partilha de instalações 

        . Melhorar os espaços, tornando-os atrativos para a prática formal e informal 

- Reforçar e qualificar a oferta para populações especiais: 

- Preocupação geral com a inclusão das populações especiais, maior acessibilidade e oferta 

desportiva 

- Inclusão social na prática desportiva: 

        . População com deficiência 

        . População com carência económica 

 



 
 
 

2. ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO 

Estabelecer práticas colaborativas dinâmicas com as Associações Desportivas, no sentido de promover e 

qualificar a sua intervenção na comunidade, valorizando os seus recursos humanos. 

- Ampliar e diversificar a oferta desportiva: 

- Programação (conjunta) e promoção dos eventos e atividades do concelho 

- Apoio a eventos, projetos novos 

- Férias jovens: Integração dos clubes desportivos 

- Promover maior dimensão do Desporto Feminino 

- Apostar na formação e na valorização do voluntariado: 

- Necessidade da formação dos recursos humanos 

- Diferenciar a profissionalização dos técnicos da formação exigível aos dirigentes 

 

3. INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS 

Qualificar o Território através da melhoria e crescimento da rede de equipamentos desportivos, 

potenciando a sua utilização. 

- Dinâmicas de gestão de qualidade: 

- Maior envolvimento do Departamento de Desporto e Juventude nas políticas municipais 

- Estabelecimento de prioridades no investimento em articulação com parceiros comunitários 

- Criação de sinergias entre departamentos municipais; tríade município, escolas e clubes 

- Certificação de qualidade 

- Mais investimento em função dos novos paradigmas: 

- Requalificação de infraestruturas municipais e dos clubes (ex.: cobertura polidesportivos) 

- Maior investimento na linha de praia (acessibilidade e concessão) 

- Criação de infraestruturas intermédias/simplificadas 



 
 
 

- Ocupação do espaço público com as atividades outdoor – regulamentação e fiscalização 

 

4. INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

Valorizar o Desporto como meio para a melhoria da acessibilidade, da participação e inclusão dos cidadãos 

na comunidade, promovendo adoção de práticas inovadoras e sustentáveis nos processos de organização 

desportivos. 

- Criação de Estruturas e dinâmicas mais eficientes: 

- Relação entre agentes desportivos, escolares e autarquias: 

      . Articulação entre divisões do DDJ 

      . Colaboração na definição das políticas públicas 

      . Relação intermunicipais 

      . Canais de comunicação mais eficientes e céleres 

- Tomada de decisão informada e com maior transparência: 

- Carta desportiva: Necessidade de avaliação da prática desportiva em número de praticantes, 

instalações e condições gerais 

- Construção de processos de avaliação de projetos e práticas 

- Estudo Oferta/ Procura Desportiva; Demografia Desportiva 

- Incremento, simplificação e acompanhamento dos processos: 

- Apoio Municipal: agilização e simplificação do processo, aumento das despesas elegíveis, 

facilitação do acesso à informação, maior divulgação: 

      . Infraestruturas – processo de cedências; processo de alugueres 

      . Apoio a candidaturas 

 

 



 
 
 

5. TURISMO E GRANDES EVENTOS 

Potenciar os recursos físicos e naturais do Concelho, promovendo e acolhendo eventos em meio natural, 

promovendo o território, enquanto destino desportivo e de turismo ativo, através de processos e práticas 

ambientalmente sustentáveis 

- Garantir a estrutura base o ano inteiro: 

- Criação de infraestruturas base – água, luz, acessibilidade, sinalização 

- Fiscalização / certificação / articulação entre organismos 

- Melhoria / Aumento da rede de transporte pública 

- Diferenciar o Verão do Inverno (licenças, transportes, etc.) 

 


