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 Sumário executivo1 

No âmbito territorial do concelho de Santarém foi efectuado o estudo de caracterização da prática 

desportiva, assente em duas dimensões de análise: prática/procura desportiva (da população dos 10 aos 

14 anos e dos 15 aos 74 anos) e da oferta desportiva (proporcionada pela análise da intervenção das 

organizações desportivas tipificadas em oito subdimensões: intervenção da câmara municipal; desporto 

na escola; clubes, ginásios, empresas de desporto de natureza e turismos activo; associações distritais 

de modalidade; instalações desportivas; IDP e INATEL).  

Pela aplicação de inquéritos de rua, entrevistas aos responsáveis das organizações e análise 

documental, foi efectuado o levantamento de dados, para as duas dimensões, entre Abril de 2010 e 

Janeiro de 2011. O tratamento e análise dos dados decorreram nos meses de Fevereiro e Março de 

2011. 

A prática de actividades desportivas no âmbito do desporto escolar é realizada por 41,9% dos jovens do 

concelho, entre os 10 e os 14 anos. Mais de metade dos jovens inquiridos, 61,0%, que afirmaram 

praticar desporto escolar, fazem-no uma vez por semana, ou menos, durante o mês. Fora do âmbito da 

escola, a prática é realizada por 83,0% dos jovens do concelho.  

As actividades físicas e desportivas que os jovens praticam predominantemente fora da escola são o 

futebol (19,5%), andar de bicicleta (15,1%) e natação (10,6%). Para além da dança/aeróbica/ballet (7%), 

basquetebol (5,7%) e desportos de raquete (4,8%), sucedem-se mais 30 modalidades, das quais são 

referidas com valores superiores a 2% as seguintes: karaté (4,2%), BTT (4,0%), atletismo (3,5%), 

ginástica (2,8%) e andebol (2,0%). 

                                                           
1 Trabalho redigido de acordo com as normas do antigo acordo ortográfico. 

http://www.esdrm.pt/
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A gestão de horários (de professores e alunos), a utilização de instalações, os transportes, a cooperação 

intra e interinstitucional são os aspectos mais referenciados como passíveis de limitar o desenvolvimento 

do desporto escolar.

http://www.esdrm.pt/
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Os clubes enquadram a prática desportiva de 31,6% dos jovens do concelho. Os principais clubes e 

organizações que enquadram a prática desportiva dos jovens são a Associação Académica de Santarém 

(14,2%), o Râguebi Clube de Santarém (8,9%), a Scalabisport, E.M. (7,1%), o Clube Desportivo 

Amiense (5,8%), o Atlético Clube de Pernes (4,9%) e o Santarém Basket Clube (4,9%). 

O factor de expansão da prática desportiva, que corresponde à relação entre os potenciais novos 

praticantes e os actuais praticantes, apresenta um valor de 6,7%. Ou seja, face às intenções de prática 

desportiva manifestadas, o índice de participação desportiva poderá crescer em 6,7%. 

Na população entre os 15 e os 74 anos, a prática regular de actividades físicas e desportivas (últimas 4 

semanas) abrangeu 31,0% dos inquiridos. Os homens (32,6%) evidenciaram uma participação em 

actividades físicas e desportivas mais elevada do que as mulheres (29,6%).  

 Por outro lado, a prática de actividades físicas e desportivas decresce com o aumento da idade: A 

maior participação desportiva é evidenciada no segmento 15-19 anos, (64,9%), enquanto a menor é no 

segmento dos 60 aos 74 anos, (17,3%). 

A intervenção da Câmara Municipal de Santarém no desporto é realizada em dois planos: o primeiro diz 

respeito à visão e concepção de política desportiva do município; o segundo está relacionado com a sua 

operacionalização e, neste caso, cabe à Scalabisport – empresa de gestão de equipamentos e 

actividades desportivas, e.e.m. – esse papel. Os dados recolhidos evidenciam uma forte componente de 

dinamização da empresa e, dessa forma, uma interacção com as organizações desportivas do concelho. 

Da análise efectuada, é possível concluir que os ginásios do concelho oferecem essencialmente aulas 

de grupo, cardio-fitness e outros serviços (sauna, estética, massagem e consultas de nutrição). Têm 

como público-alvo a população dos 20 aos 40 anos, consideram como principais vantagens 

competitivas: o preço, a qualidade do serviço, as instalações e a prestação de serviços diferenciadores. 

Indicam como concorrência a oferta de actividades promovidas por entidades públicas e privadas e 

referem a necessidade de uma maior interacção com outras entidades, nomeadamente com o município. 

Na dimensão de desporto de natureza e turismo activo, a actividade/serviço mais vendido, na empresa 

inquirida, são os passeios culturais, que ocupam 50% no total de vendas. A população alvo, grupos 

http://www.esdrm.pt/
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informais e sector público, tem idades entre os 30 e os 70 anos, com um número significativo de turistas 

provenientes de países do Centro e Norte da Europa. Considera a necessidade de existir uma “maior 

aposta na promoção turística”, com “especial atenção para o rio Tejo”. 

A Direcção Regional de Lisboa e Vale do Tejo do IDP promove o programa nacional de marcha e 

corrida. Tem programas de estímulo à prática desportiva baseados no apoio à construção e actualização 

de instalações, nomeadamente para a construção de mini-campos desportivos, primeiro relvado e 

centros de alto rendimento. Uma maior intervenção nas escolas de 1º ciclo, nos centros de dia, a criação 

de espaços informais para a prática de desportos colectivos e uma maior articulação dos programas de 

intervenção das autarquias são algumas das sugestões recolhidas. 

Os dados recolhidos junto da Agência da Fundação Inatel identificam como alguns dos obstáculos a 

uma maior actividade desportiva a falta de cultura física e desportiva, o desordenamento territorial 

(inexistência de ciclovias e de percursos marcados dentro dos espaços urbanos); a desadequação das 

instalações desportivas à prática desportiva informal (falta de espaços optimizados) e a desadequação 

dos horários de funcionamento das instalações desportivas face aos horários de trabalho convencionais. 

Como recomendações, referem a adequação das instalações desportivas à prática informal e o reforço 

da formação cívica das pessoas. 

As Associações Distritais de modalidade destacaram como principais dificuldades: a concorrência de 

outras áreas de ocupação dos tempos livres (televisão, outras áreas sociais e outras modalidades); a 

falta de acompanhamento dos pais, a partir dos 14 anos; os comportamentos desajustados dos pais, no 

acompanhamento dos filhos, nas competições; a falta de organização dos clubes; dificuldades em 

encontrar voluntários que queiram participar na vida dos clubes; os apoios financeiros aos clubes; a falta 

de técnicos com formação adequada e a falta de actividades nas escolas.  

Sobre a dimensão instalações desportivas (ID), os resultados do estudo permitem concluir que há 

predominância da prática em instalações desportivas públicas (33,7%) e em espaços naturais de prática 

(33,1%). A procura de instalações desportivas mostra satisfação dos inquiridos com a oferta de piscinas. 

Sendo as piscinas municipais as instalações mais frequentadas, verificam-se condições para que 84,9% 

dos jovens do concelho aumentem a sua utilização, uma vez que as frequentam, em média, apenas uma 

http://www.esdrm.pt/
http://www.marchaecorrida.pt/
http://www.marchaecorrida.pt/
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vez em cada trimestre. Dentro desta tipologia, apurou-se que o Complexo Aquático apresenta um nível 

funcional de excelência, sendo o Pavilhão Municipal a ID, entre as cinco principais, com o nível funcional 

mais baixo. Dentro das ID principais, ou de referência, não consta um campo de futebol, o que não 

responde à principal modalidade desportiva praticada no concelho. As entidades reguladoras do 

desporto reconhecem como positiva e necessária a existência de programas de estímulo à construção e 

requalificação de instalações desportivas. Tal aspecto parece relevante quando o concelho apresenta 

um índice de superfície desportiva útil por habitante de 2,61 m2/hab., inferior ao recomendado pelo 

Conselho da Europa (4m2/hab.). Como primeira resposta a esta situação verifica-se que a 

predominância no n.º de pequenos campos (polidesportivos cobertos e descobertos) poderá favorecer a 

capacidade de adaptação do parque de instalações à procura. Verifica-se carência de ID dedicadas 

exclusivamente ao basquetebol e às práticas informais ou recreativas. Como medidas ou soluções de 

resposta aos resultados apurados, valorizam-se a implementação de um programa de apetrechamento 

de polidesportivos cobertos em freguesias rurais; a construção de um campo de futebol com relvado 

sintético ou aplicação de relvado sintético em campo de futebol pré-existente, requalificando-o; a 

construção de um campo de râguebi com relvado sintético ou aplicação de relvado sintético em campo 

de futebol pré-existente, requalificando-o; a construção de 3 a 5 áreas ou equipamentos destinados a 

práticas recreativas e informais de desporto, com localização na proximidade de espaços naturais, de 

interesse histórico ou turístico, em freguesias rurais, e a requalificação funcional do Pavilhão e da Nave 

Desportiva Municipal. 

Face ao exposto, são propostos os seguintes eixos de desenvolvimento: melhorar a governação do 

sistema desportivo local; promover o desenvolvimento da prática desportiva juvenil; promover a 

generalização da actividade física e desportiva na população adulta; revitalizar o tecido associativo 

desportivo; reforçar as instalações desportivas e espaços públicos para a prática de desporto. Em cada 

eixo são propostas acções de intervenção. 

Projeto financiado por 
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