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Metodologia 
 

O estudo incidiu sobre 436 equipamentos dos 11 concelhos da região da  

Lezíria do Tejo. A amostra define-se pelo universo de equipamentos cuja 

propriedade e ou gestão pertencem aos municípios ou às freguesias e 

integrou, igualmente, ID utilizadas pelos clubes desportivos / associações 

desportivas, independentemente da entidade proprietária. 

 

Desenvolveu-se uma caracterização dos equipamentos tendo por 

referência a sua classificação tipológica, de acordo com o quadro 

normativo aplicável [DL 141/2009], Carta Nacional de Instalações 

Desportivas, função desportiva dos equipamentos e as necessidades 

municipais de programação territorial [DGOTDU; 2002]. 

 

Apurou-se, em cada concelho, o conjunto das instalações desportivas de 

base formativa principais com vista à sua avaliação funcional em 6 

dimensões de análise: área desportiva útil; áreas de apoio; 

apetrechamento; acessibilidade; higiene e segurança e tecnologia. 

 

Paralelamente, à escala de pontuação definida [0 a 50 Pts], estabeleceu-

se uma correspondência com uma classificação de estrelas [1 a 5]. 

 

A avaliação funcional incidiu sobre as principais instalações desportivas 

de cada concelho, constituindo uma amostra de 62 ID [14,1%] dos 

universo de 436 ID identificadas na região. 

436 Instalações desportivas identificadas, caracterizadas e georeferenciadas 
62 Instalações principais classificadas e avaliadas funcionalmente 
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DIMENSÕES DE ANÁLISE ESCALA

44 – 50 PTS

36 – 43 PTS

26 – 35 PTS

16– 25 PTS

1 – 15 PTS

1 | Objetivos e procedimentos metodológicos  

 

 



Enquadramento das ID 

Regime jurídico das ID de uso público [DL 141/2009] 
 

Das 436 ID identificadas e caracterizadas, cerca de 66% [289 ID] 

enquadram-se na tipologia instalações desportivas de base formativa: 
 

“Concebidas e destinadas para a educação desportiva de base e actividades 
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.” 
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66% das ID vocacionadas para a formação desportiva 

29% 

66% 

5% 

Instalações Desportivas de Base Recreativa
Instalações Desportivas de Base Formativa
Instalações Desportivas Especializadas

Tipologia DL 141/2009 N.º 

ID de Base Recreativa 125 

ID de Base Formativa 289 

ID Especializadas 22 

 Total 436 

Distribuição de ID na região por tipologia 

DL 141/2009 

2 | Principais resultados  

 



Pequenos campos : 

Campos de ténis e polidesportivos descobertos 

Grandes campos : 

Campos de futebol e de campos de râguebi 

Piscinas: 

Piscinas descobertas, cobertas, tanques de saltos e de aprendizagem 

Pavilhões e salas de desporto: 

Polidesportivos  cobertos, pavilhões e salões . 
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28% 

7% 

22% 
2% 

33% 

8% 

Grandes campos
Piscinas
Pavilhões e salas de desporto
Pistas de atletismo
Pequenos campos
Outros

Pequenos campos [33%]; grandes campos [28%]; pavilhões e 

salas de desporto [22%] representam as tipologias de 

equipamentos mais frequentes 

Tipologia ID [DGOTDU] N.º 

Grandes campos 124 

Piscinas 28 

Pavilhões e salas de desporto 95 

Pistas de atletismo 9 

Pequenos campos 145 

Outros 35 

N.º total de ID  436 

Distribuição de ID na região por 

tipologia DL 141/2009 

2 | Principais resultados  
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63% dos municípios da região da Lezíria do Tejo aproximam-se 

ou cumprem a referência de 4m2/hab. de superfície desportiva 

recomendada pelo Conselho da Europa [DGOTDU; 2002]. 

SDU/Hab (m2) N.º Concelhos 

[0 ; 3] 4 

[3 ; 4] 3 

 > = 4 4 

Concelhos SDU_2011 

Almeirim 2,15 

Alpiarça 2,57 

Benavente 2,25 

Santarém 2,42 

Cartaxo 3,4 

Golegã 3,44 

Salvaterra de Magos 3,97 

Azambuja 4,57 

Chamusca 5,84 

Coruche 6,23 

Rio Maior 5,2 

2 

0,8 

0,05 

1,15 

1 
Grandes campos

Pistas de atletismo

Piscinas

Pavilhões e salas

Pequenos campos

Composição do standard 4m2/hab 

3 | Discussão dos resultados  

 



A identificação das principais ID foi realizada 
por cada município e a partir dos seguintes 
critérios: n.º de utentes [individuais e coletivos 
/ organizações desportivas]; n.º de atividades 
[formação / treinos; atividades educativas e 
eventos desportivos] e condições funcionais 
(acesso; condições da SDU; apetrechamento; 
áreas de apoio; segurança…]. 
 

10% das ID [6 casos] apresentam reduzidas 
condições funcionais. 
 

6% das ID [4 casos] apresentam excelentes 
condições funcionais. 
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Lezíria do Tejo apresenta em 53% dos casos de ID 
principais um nível funcional bom e excelente. 

Nível funcional das principais ID da CIMLT 

0% 10% 

37% 47% 

6% 
Impraticável

Reduzidas condições

Razoáveis condições

Boas condições

Excelentes condições

Nível Funcional N.º 

Impraticável 0 

Reduzidas condições 6 

Razoáveis condições 23 

Boas condições 28 

Excelentes condições 5 

Concelhos ID Avaliadas 

Almeirim 5 

Alpiarça 5 

Azambuja 6 

Benavente 5 

Cartaxo 7 

Chamusca 6 

Coruche 6 

Golegã 5 

Rio Maior 7 

Salvaterra de Magos 5 

Santarém 5 

Total 62 

Nível funcional das ID avaliadas N.º ID % 

Níveis 3, 4 e 5 56 90,30% 

Nível 2 6 9,70% 

Total de ID avaliadas 62 100% 

4 | Principais conclusões  

 



4 │ Principais conclusões 

 

Os grandes campos representam 28% [124 ID] do universo de ID da região da Lezíria do 

Tejo. Representam, apenas em 2 casos a tipologia de campo de râguebi, ambos os casos 

localizados em Santarém [CNEMA e ESAS-IPS] . 

 

Apenas 31,5 % dos grandes campos [39 dos 124] apresentam piso relvado [sintético ou 

natural]. 

 

21,5% das principais instalações desportivas identificadas constituem grandes campos e 

campos de futebol 7 relvados [14 em 62 ID]. 

 

Todos os municípios da região da Lezíria do Tejo identificaram, pelo menos, um grande 

campo como ID principal. 

 

Da totalidade de grandes campos identificados como ID principais, em cada concelho, 

verifica-se que o nível funcional máximo e predominante é o de boas condições [Nível 4], 

verificando-se tal nível em 78% das ID [11 em 14 ID]. 
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Grandes campos 

 

ID DE 

REFERÊNCIA 

FUNCIONAL 
 

 

Estádio Municipal de Rio Maior e campos adjacentes 

 

Num total de área desportiva útil superior a 18,000 m2, os 3 campos de futebol estão 

integrados num complexo desportivo premiado pela IAKKS AWARD e  composto por um 

variado conjunto de equipamentos desportivos. Os dois campos adjacentes obtiveram a 

maior pontuação na avaliação funcional de entre as 14 ID avaliadas na região [43 em 50 

pts]. Compostos por pisos de relva natural e sintética, os três grandes campos servem 

atividades de formação, competição e rendimento desportivo, cuja utilização articula 

diferentes utilizadores de âmbito local, regional, nacional e internacional. 

 

43 Pontos [em 50] 
 

Nível 4 

 
 

http://www.desmor.pt/imgcont/1290448164.JPG
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Pistas de atletismo 

As pistas de atletismo representam 2% [9 ID] do universo de ID da região da Lezíria do Tejo 

[436 ID].. 

 

Apenas 4 dos 11 municípios identificam pistas de atletismo como principais instalações 

desportivas: Alpiarça; Benavente; Cartaxo e Rio Maior. As pistas constituem 6,5% das 

principais instalações desportivas identificadas [4 em 62 ID]. 

 

Alpiarça localiza, dentro da CIMLT, a única solução de tipologia simplificada coberta. 

 

Da totalidade de pistas de atletismo identificados como ID principais, verifica-se que o nível 

funcional predominante é o de razoáveis condições [Nível 3], verificando-se um caso de boas 

condições [Nível 4]. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

ID DE 

REFERÊNCIA 

FUNCIONAL 
 

Pista de Atletismo Susana Feitor 
 

Localizada no Estádio Municipal de Rio Maior, a 

pista é composta por 8 corredores, duas caixas de 

areia para saltos, sectores de salto em altura, vara 

e lançamentos, devidamente equipados para 

programa de provas oficial. Integra um complexo 

desportivo premiado pela IAKKS AWARD. Possuí, 

ainda, área complementar externa para 

lançamentos (peso e martelo).Obteve a maior 

pontuação na avaliação funcional de entre as 4 ID 

avaliadas na CIMLT [36,5 em 50 pts]. A pista 

desenvolve atividades de formação, competição e 

rendimento desportivo, cuja utilização articula 

diferentes utilizadores de âmbito local, regional, 

nacional e internacional. 

36,5 Pontos  
 

[em 50] 
 

Nível 4 
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4 │ Principais conclusões 
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   Piscinas 

As piscinas representam 7% do universo de ID da Lezíria do Tejo [28 ID]. Representam, 

várias tipologias: descobertas e cobertas de 25 e 50 m; tanques de aprendizagem e de saltos 

e outras tipologias vocacionadas para o lazer. 

 

27,4% das principais instalações desportivas identificadas constituem piscinas [17 em 62 ID]. 

 

Todos os municípios da região identificaram, pelo menos, uma piscina como ID principal. 

 

Da totalidade de piscinas identificados como ID principais, em cada concelho, verifica-se que 

o nível funcional máximo e predominante é o de boas condições [Nível 4], verificando-se tal 

nível em 53% das ID [11 em 17 ID]. 

 

Identificaram-se 4 casos de nível funcional máximo [Nível 5 – Excelentes condições]. 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

Coruche – Piscinas descobertas municipais  
 

Constitui um equipamento vocacionado para atividades de recreação e lazer de cariz sazonal. Integra 

estrutura na qual coexiste outros equipamentos desportivos e de lazer. A avaliação diagnosticou 

condições funcionais excelentes [Nível 5], tendo a instalação obtido 44 em 50 pts. 
 

Golegã – Piscina coberta municipal (25m) 
 

Constitui um equipamento vocacionado para atividades de formação. Integra estrutura na qual coexiste 

outros equipamentos desportivos e de lazer. A avaliação diagnosticou condições funcionais excelentes 

[Nível 5], tendo a instalação obtido 44 em 50 pts. 
 

 

Rio Maior – Piscina coberta municipal (50m) 
 

Constitui um equipamento vocacionado para atividades de formação, competição e alto rendimento 

desportivo. Integra complexo desportivo e constitui Centro de Alto Rendimento da Natação. A avaliação 

diagnosticou condições funcionais excelentes [Nível 5], tendo a instalação obtido 47 em 50 pts. 
 

 
 

Parque Aquático de Santarém 
 

Constitui um equipamento vocacionado para atividades de recreação e lazer de cariz sazonal. Integra 

estrutura na qual coexistem outros equipamentos desportivos e de lazer. A avaliação diagnosticou 

condições funcionais excelentes [Nível 5], tendo a instalação obtido 44 em 50 pts. 

ID DE 

REFERÊNCIA 

FUNCIONAL 

Coruche 

Piscinas descobertas 

municipais 

Golegã 

Piscina coberta 

municipal (25m) 

Rio Maior 

Piscinas coberta 

municipal (50 m) 

Santarém 

Parque 

Aquático 

4 │ Principais conclusões 
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   Pavilhões e salas de desporto 

Pavilhão da Escola EB 2 ,3/S da Chamusca 
 

Constitui um pavilhão edificado em 2004 e com 

área desportiva útil de 968 m2. Possibilita a 

prática de um conjunto alargado de modalidades 

desportivas de pavilhão. É de forma 

preponderante utilizado para atividades escolares 

e, após período horário escolar, para atividades 

dos clubes desportivos locais. Apresenta várias 

áreas de apoio e áreas desportivas 

complementares. A avaliação diagnosticou 

condições funcionais excelentes [Nível 5], tendo 

a instalação obtido 44 em 50 pts. A instalação 

constituí caso de referência do sistema 

desportivo concelhio face ao modelo de gestão 

implementado e definido desde a fase de projeto. 

Os pavilhões e salas representam 22% [95 ID] do universo de ID da Lezíria do Tejo.  

 

29% das principais instalações desportivas identificadas constituem pavilhões ou salas de 

desporto [18 em 62 ID]. 

 

10 dos 11 municípios da região identificaram, pelo menos, um pavilhão como ID principal. 

 

Da totalidade de pavilhões e salas de desporto identificadas como ID principais, verifica-se 

que os níveis funcionais predominantes são o de razoáveis condições [Nível 3] e boas 

condições [Nível 4], verificando-se tais níveis em 82% das ID [41% em cada um dos níveis]. 

 

Identificaram-se dois casos em que o nível funcional é negativo - reduzidas condições [Nível 

2]. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ID DE 

REFERÊNCIA 

FUNCIONAL 
 

44 Pontos  
 

[em 50] 
 

Nível 5 
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   Pequenos campos 

Campos de Ténis do Complexo Desportivo de Marinhais 
 

Inseridos no Complexo Desportivo dos Marinhais, os campos de ténis Integram estrutura na qual 

coexiste outros equipamentos desportivos e de lazer. A ID está vocacionada para atividades de 

formação desportiva, recreação e lazer. A avaliação diagnosticou condições funcionais excelentes 

[Nível 5], tendo a instalação obtido 40,5 em 50 pts. 

 

Campo de Ténis N.º 1 do Clube de Ténis de Santarém  
 

A ID integra um complexo de ténis composto por 5 courts e área de apoio (parede). O Clube de 

Ténis de Santarém constitui a entidade proprietária e gestora. A ID está vocacionada para 

atividades de formação desportiva, competição e recreação / lazer. A ID possuí acessos funcionais 

e áreas de apoio, incluindo sede e bar do clube. A avaliação diagnosticou condições funcionais 

excelentes [Nível 5], tendo a instalação obtido 41,5 em 50 pts. 

Os pequenos campos representam 33% do universo de ID da região da Lezíria do Tejo [145 

ID]. 
 

As principais instalações desportivas identificadas neste domínio constituem ID da tipologia 

polidesportivo descoberto [86,8%] e campo de ténis [15,8%]. 
 

6 dos 11 municípios da região identificaram, pelo menos, um pequeno campo como ID 

principal. 
 

Da totalidade de pequenos campos identificados como ID principais, verifica-se que o nível 

funcional predominante é o de razoáveis condições [Nível 3], verificando-se tal nível em 55% 

das ID [5 em 9 ID]. 
 

Identificaram-se dois casos em que o nível funcional é negativo - reduzidas condições [Nível 

2]. O melhor nível funcional diagnosticado é o de boas condições [Nível 4] e está associado a 

2 ID. 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

ID DE 

REFERÊNCIA 

FUNCIONAL 

 

 

Salvaterra de Magos 

Campos de Ténis do 

Complexo Desportivo de Marinhais 

 

 

Santarém 

Campo de Ténis N.º 1 do Clube de Ténis de 

Santarém 
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