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Resumo executivo do Plano Estratégico  

Com o intuito de definir uma estratégia para o desenvolvimento da actividade física e 

da prática desportiva no concelho de Vila Nova de Poiares, visando o aumento da qualidade de 

vida dos cidadãos e da qualidade desportiva de Vila Nova de Poiares, procedeu-se à elaboração 

do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova de 

Poiares (PEDDAF - VNP) para 2018-2021. Este é um instrumento técnico que tem como 

finalidade definir linhas orientadoras para as áreas de actividade física e desporto.  

Pretendeu-se desde o início partir de uma metodologia participativa e de discussão com 

os intervenientes, para sustentar e fundamentar as opções políticas e prioridades a definir, que 

agora são apresentadas para um cenário a 4 anos, através de estratégias e metas. Desta forma, 

o plano pretende corresponder aos interesses e necessidades dos agentes desportivos e dos 

cidadãos de Vila Nova de Poiares. 

Na senda de que o processo de planeamento estratégico para o concelho tenha 

coerência e se articule com outras atividades e planos, o PEDDAF teve que se sustentar numa 

interação constante entre os diversos agentes do setor desportivo e a autarquia, tendo esta 

última desempenhado um papel catalisador e de articulação com as demais entidades de 

relevância para esta área.  

O estudo sistemático e sistémico da realidade desportiva do concelho iniciou-se em 

2016, recorrenda à Carta Desportiva, à análise do associativismo desportivo e à procura 

desportiva, bem como de um alargado número de reuniões com diferentes grupos de interesse 

no setor do desporto e atividade física local (professores, dirigentes desportivos, empresários, 

treinadores, responsáveis políticos e especialistas nacionais).  

Desde o estudo diagnóstico e na elaboração do documento obtiveram-se um conjunto de 

dados, informações e opiniões que permitiram a elaboração de um conjunto de eixos de 

intervenção que apresentamos a seguir de formação sucinta, sendo de interesse para 

aprofundar cada área a consulta de uma forma mais aprofundada do PEDDAF. 

 

Resumo avaliação diagnóstica  

Caraterização das organizações desportivas e dos serviços/actividades  

O desenvolvimento desportivo de Vila Nova de Poiares passa pela atuação de diversos 

agentes e entidades, com destaque para as autarquias locais (Município de Vila Nova de Poiares, 

e as Juntas de Freguesia), os Clubes/Associações Desportivos e as Organizações Desportivas com 

fins lucrativos. O Agrupamento de Escolas também tem grandes responsabilidades enquanto 
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fornecedor de atividade física regular e atividades desportivas para crianças e jovens em idade 

escolar. 

 A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares é um dos principais promotores de eventos 

desportivos no concelho, quer no âmbito da organização quer no apoio logístico e/ou financeiro 

para o desenvolvimento dessas atividades.  

Existem um conjunto de modalidades com prática regular – federada, com os 

participante a integrrem os quadros competitivos. As outras actividades são maioritariamente 

pontuais e destinam-se principalmente à população em geral ou a participantes em quadros 

competitivos. 

Verificam-se no concelho 24 Clubes/Associações com finalidades de caráter desportivo, 

maioritariamente sediados na freguesia de São Miguel (8 Clubes/Associações). As modalidades 

mais praticadas são: Futebol, Karaté, Atletismo, Patinagem, com a freguesia de São Miguel a ser 

os locais onde há mais praticantes (46%). No âmbito do desporto escolar a aposta tem sido no 

futsal, ténis de mesa e ténis. 

É de realçar que pela reduzida dimensão (84,5km2, cerca de 5km de raio) do concelho 

não se pode considerar assimetrias territoriais no que concerne à oferta e prática desportiva em 

Vila Nova de Poiares. 

 

Caracterização dos Comportamentos e hábitos desportivos da população 

Do estudo desenvolvido relativamente às variáveis de comportamentos e hábitos 

desportivos da população de Vila Nova de Poiares verificou-se que:  

a) Maioritariamente as pessoas deslocam-se em viaturas motorizadas pessoais 

(64%) apesar de 71% referir que reside a menos de 5km do local de 

trabalho/estudo; 

b) Apenas 20% referem que nunca ou raramente praticam desporto ou fazem 

exercício físico; 

c) Os níveis de exercício físico e atividade física aparentam estar acima das médias 

nacionais, no entanto, é destacar que a maioria dos respondentes são crianças 

e jovens em idade escolar e por isso têm aulas de Educação Física o que contribui 

para esta tendência; 

d) A falta de tempo, a não existência de estruturas adequadas e a falta de 

motivação ou interesse são as 3 principais razões para não praticar desporto ou 

atividade física de forma regular; 
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e) A maioria não se envolve em trabalho voluntário que apoie atividades 

desportivas (56%), no entanto 60% demonstra disponibilidade e interesse para 

se envolver neste tipo de trabalho; 

f) Verifica-se já no pré-escolar 18% de crianças com excesso de peso e 5% obesos, 

e no 5º ano de escolaridade o excesso de peso passa para 31% e a obesidade 

para 13%. 

g) O Concelho de Vila Nova de Poiares apresenta 13% de procura potencial. Do 

total dos Potenciais Praticantes de Vila Nova de Poiares que dizem querer 

recomeçar uma actividade desportiva, 25% pretendem praticar Natação e 12% 

Ginástica. 

Caraterização das Instalações desportivas 

O concelho apresenta várias Salas e Pequenos Campos existentes que não permitem 

práticas desportivas formais, mas que na sua maioria estão dotados de balneários.  

As carências verificadas neste momento prendem-se com:  

a) um campo de futebol 11 sintético contíguo ao já existe no Estádio Municipal;  

b) Piscinas Cobertas a funcionar com água aquecida;  

c) espaços para desportos motorizados. 

As escolas são os espaços mais bem preparado para o desenvolvimento de atividades 

físicas e desportivas, visto terem bons equipamentos desportivos (e.g., infraestruturas e 

materiais), com possibilidade de acesso ao público, e profissionais com formação superior.  

Existem já algumas estruturas marcadas e referenciadas para desportos da natureza 

(Percurso do Alva, Vias de Rappel do Penedo da Moura), mas esta área de desporto/turismo 

precisa de uma maior investimento e atenção nos próximos anos, com vista à conclusão de 

projetos já submetidos a financiamentos europeus, bem como, novos projetos. 

 

Perspectiva da actividade física e desporto como factor de desenvolvimento e comercial  

As actividades físicas e desportivas têm potencial para contribuir para a promoção 

turística, a animação local e do desenvolvimento local.  

Apesar da falta de um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), outros planos de âmbito nacional ou regional 

contribuiem com orientação estratégicas para a área do desporto e atividade física. No entanto, 

há que considerar que Vila Nova de Poiares tem características diferentes de grandes centros e 

até 2019 terá pouca folga orçamental para realizar grandes investimentos infraestruturais. 

Nesse aspeto, o desenvolvimento de Centros de Alta Competição deverão ter sempre em 
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consideração a capacidade de financiamento do Município, bem como, a intervenção financeira 

de investidores privados. 

O Turismo Centro de Portugal aponta como um vetor turístico o desporto de natureza, 

o qual pode ser facilmente articulado com o turismo gastronómico, que é o tipo de turismo mais 

comum em Vila Nova de Poiares, pela Chanfana, bem como, da produção florestal ou caprina. É 

importante que a população perceba a importância deste mercado na preservação dos espaços 

naturais e da qualidade de receção e acolhimento dos visitantes, sem menosprezar a capacidade 

de criação de riqueza e de postos de trabalho.  

A associação entre turismo desportivo, turismo de natureza e turismo gastronómico, 

são três tipologias turísticas a serem articuladas em expandidas com oferta complementar de 

locais de dormida de territórios vizinhos, se necessário. Além de se promover a actividade física 

e desportiva a nível local, será de interesse estimular na população Poiarense comportamentos 

e hábitos para potenciar a imagem de Poiares enquanto pólo de praticantes e de “visitantes” 

desportivos. 

Avaliação do modelo de gestão do desporto local 

Independentemente do tipo de modelo de gestão a entidade máxima responsável pela 

gestão do desporto em Vila Nova de Poiares é a Câmara Municipal. Neste sentido, torna-se 

obrigatório procurar uma maior eficácia e eficiência dos investimentos na área do desporto e 

actividade física.  

Os investimentos devem ser rentabilizados em termos de políticas sociais, revestindo o 

retorno no impacto que o investimento na prática desportiva regular tem nos cuidados de saúde 

(1 dólar investido em atividade física tem de retorno 3,3 dólares poupados em custos médicos, 

CDC, 2002) e nos benefícios da socialização. Não se deverá ter em conta única e exclusivamente 

uma perspectiva financeira, devendo-se evidenciar todos os esforços para minimizar ou mesmo 

evitar eventuais prejuízos dos investimentos realizados.  

Deverá ficar patente o prejuízo financeiro e a falta de rentabilidade social das piscinas 

Municipais de Vila Nova de Poiares que levaram ao seu encerramento em 2010, para que não 

se voltem a cometer estes erros. 

Independentemente do modelo de gestão, deverá haver uma elevada qualificação dos 

recursos humanos, com sistemas de controlo das actividades, quer a nível operacional quer 

financeiro, e estabelecer relações estreitas com as diferentes entidades ligadas ao desporto, 

quer a nível local ou regional.  A constituição de uma regi-cooperativa apresenta vantagens de 

capacidade própria de financiamento e recursos partilhados pelas associações. 
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No caso específico do Município, é lógico a gestão integrada das diversas infraestruturas 

e actividades camarárias vocacionadas para o desporto, na sua maioria feita com uma gestão 

direta, sendo que também poderá ser direta partilhada, e outras infraestruturas serem através 

de uma gestão concessionada 

  

Resumo do Planeamento   

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física de Vila Nova 

de Poiares (PEDAVNP) , pretende orientar o desenvolvimento do desporto e da actividade física 

sustentado, e como tal não é um documento de uso exclusivo da Câmara de Vila Nova de 

Poiares, mas terá que se encarar como um documento de articulação das actividades das 

Autarquias locais, dos clubes desportivos, das coletividades e comunidade em geral do concelho.  

VISÃO 

“Poiares – NaturalMente Ativa, Atrativa e Desportiva”.  

MISSÃO 

 Atuar de forma racional, inovadora, estruturada, em rede/sinergia, com 

responsabilidade social, educativa e ambiental, fornecendo produtos e serviços no 

âmbito desportivo e de atividade física. 

 Apoiar de forma criteriosa o associativismo, programar e desenvolver programas 

desportivos e de atividade física próprios e/ou em parceria, com vista à promoção do 

desporto escolar, do desporto de alto rendimento, do desporto de lazer/turismo e do 

envelhecimento ativo, tendo em conta as tendências do mercado e da população. 

 Aumentar o número de praticantes de desporto e o índice de atividade física da 

população, com uma perspectiva de desenvolvimento económico, social, cultural, 

saudável e sustentável. 

 

Foram identificados 4 eixos estratégicos para intervenção ao longo do tempo, sendo 

apresentados nas próximas páginas de forma sumária:   

 EIXO I – POIARES 3+ - MAIS PRATICANTES, MAIS ATIVOS E MAIS BEM-ESTAR; 

 EIXO II – TOPOiares – MELHORES DESPORTISTAS; 

 EIXO III – POIARES+LUGARES – MAIS E MELHORES LOCAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA E DE 

ATIVIDADE FÍSICA; 

 EIXO IV – POIARES MELHOR – MELHORIA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 
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EIXO I – POIARES 3+ – MAIS PRATICANTES, MAIS ATIVOS E MAIS BEM-ESTAR 

EI-LE1 – Promover uma cultura desportiva e de atividade física com vista a um estilo de vida 

ativo e saudável 

1 - Aumento da prática desportiva federada e aumento dos níveis de atividade física 

moderada para a população em geral  

2 - Aumento do número de modalidades desportivas 

3 - Ações de sensibilização de prática desportiva, atividade física e de formação para pais 

no desporto 

4 - Programas e Ações de sensibilização para a prática desportiva de populações especiais 

5 - Criação de um site oficial ou página web ligado ao desporto local com atualizações 

semanais 
 

EI-LE2 – Melhorar a notoriedade e visibilidade da prática desportiva com eventos de qualidade 

1 - Eventos desportivos de qualidade 
 

EI-LE3 – Promover a igualdade de género e a ética desportiva 

1 - Ações para a igualdade de género através da prática desportiva 

 

EIXO II – TOPOiares – MELHORES DESPORTISTAS  

EII-LE1 – Promover e apoiar o associativismo desportivo e a prática organizada nas modalidades 

desportivas de rendimento 

1 - Sou Excelente – Promoção de modalidades para a excelência 

2 - Apoio para o desporto de rendimento 

3 - Visitas/Organização de eventos de alto rendimento/internacionais 

4 - Melhor prática + resultados de excelência – Formação de Treinadores 
 

EII-LE2 – Criar sinergias para o desenvolvimento das modalidades com ligações: associativismo 

– escolas – universidades – autarquias  

1 - Protocolos entre entidades de investigação e de rendimento 

2 - Estudos científicos do desporto a nível local 
 

EII-LE3 – Festejar o sucesso, o êxito e reconhecer a excelência 

1 - Menções e Votos de Louvor do Desporto Municipal 

2 - Galas do Desporto  
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EIXO III – POIARES + LUGARES – MAIS E MELHORES LOCAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA E DE 

ATIVIDADE FÍSICA  

EIII-LE1 – Identificar, planear, implementar e dinamizar novas instalações e infraestruturas 

adequadas aos vários níveis de prática, integrando equipas pluri e transdisciplinares, com 

profissionais especializados na área do desporto e do desenvolvimento urbanístico, para o 

planeamento e conceção 

1 - Planificação de um campo de jogos em relva artificial 

2 - Elaboração de um Plano de Gestão para a Piscina Municipal, Complexo Desportivo 

Municipal e Estádio Municipal 

3 - Manutenção e estudo de melhorias de condições estruturais dos espaços desportivos – 

nº de intervenções  

4 - Apetrechamento específico – nº material 

5 - Construção de infraestruturas de atividade física e desporto 

6 - Definição de ciclovias e equipamento de apoio ao ciclismo/bicicletas 

7 - Planeamento e execução de espaços públicos de lazer 

8 - Avaliação de acesso a espaços desportivos pela população 

9 - Definição de uma rede de mobilidade urbana 
 

EIII-LE2 – Potenciar a prática em espaços naturais assegurando a sustentabilidade 

1 - Definição de percursos pedestres (naturais e urbanos) para caminhadas 

2 - Definição de percursos de BTT 
 

EIXO IV – POIARES MELHOR – MELHORIA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO  

EIV-LE1 – Desenvolver melhores políticas e práticas de gestão desportiva 

1 - Aumento do nº de sócios ativos nos clubes 

2 - Número de formações para dirigentes, voluntários e encarregados de educação 

3 - Número de clubes com estatuto de utilidade pública e “Selo Protetor” de crianças e 

jovens 

4 - Criação da Associação das Associações e do Conselho Municipal Associativo/Desportivo 

5 - Reuniões do Conselho de Acompanhamento PEDDAF - Vila Nova de Poiares 
 

EIV-LE2 – Criar sinergias com as associações locais e setor privado para complementar a oferta 

desportiva e de atividade física e a utilização dos espaços 

1 - Parcerias com Centros e Instituições de Medicina de recuperação ou desportiva 

local/regional 

2 - Parcerias entre Instituições ou entidades para a promoção do desporto e atividade física 

3 - Mais voluntários pelo Desporto 
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EIV-LE3 – Desenvolver ações que visem a acessibilidade da população aos equipamentos e a 

divulgação da oferta de serviços, atividades e programas 

1 - Ações de comunicação e marketing
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INTRODUÇÃO 

O desporto é um reflexo da própria modernidade, estando associado à valorização do 

lazer e do tempo livre enquanto fator importante para a realização humana, contribuindo para 

o desenvolvimento pessoal e social através de atividades de lazer. A atividade físicas está na 

ordem do dia devido aos problemas e doenças associados à inatividade física. A importância do 

desporto e da atividade física para o aumento da qualidade de vida está bem patente nos 

Objetivos do Milénio 2030 da ONU. 

Visto que a maioria dos equipamentos e dos financiamentos desportivos são de carácter 

público, impõe-se um esforço de racionalização, seja no que se refere à sua tipologia, 

distribuição geográfica e processo de gestão, bem como da atribuição dos apoios de acordo com 

as características das atividades e das entidades, para que se garantam as melhores escolhas em 

relação aos ganhos sociais e de custo/benefício. Deve-se ter como foco principal o DESPORTO 

PARA TODOS em vez de um desporto de elite, pretendo mais praticantes mesmo que em níveis 

competitivos mais baixos em detrimento de patamares superiores e que consumam mais 

financiamento. No entanto, não deve ser descurada a potencialidade com praticantes de elite 

também como fator de promoção das modalidades e do concelho. 

As autarquias locais têm um papel fulcral no garante da prática desportiva às suas 

populações. O apoio ao movimento associativo, a construção e manutenção de instalações 

desportivas e a oferta de serviços desportivos à população local são importantes para a melhoria 

da qualidade de vida da comunidade. Estas necessidades colocam dificuldades aos eleitos locais 

que têm que tomar decisões no âmbito da gestão das autarquias e de acordo com as áreas e 

eixos a intervir.  

Muitos dos equipamentos desportivos reflectem um modelo tradicional, estando este 

ultrapassado porque visavam as exigências de competição ou entidades grupais, contrariamente 

ao que é pretendido hoje em dia. Atualmente as necessidades estão voltadas para a atividade 

física, recreativa, de convívio, socialmente integrada, de forma informal de pequenos grupos ou 

individualmente, e com uma procura por públicos muito diferenciados.  

A caracterização dos equipamentos, a sua localização geográfica e a criação de novos 

equipamentos, deve proporcionar uma resposta para as necessidades de acesso impostas por 

forma a aumentar a prática para todos.  

Neste sentido, também a organização e planeamento do território municipal deve ter 

em consideração as necessidades de prática desportiva e de atividade física pela população, uma 

vez que se refere a aspetos fundamentais do seu desenvolvimento: a saúde pública, a educação, 
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a cultura, a economia (em aspetos relacionados com a política de emprego, turismo), o ambiente 

(e.g., planos de água, florestas e bosques, utilização de recursos e espaços naturais,), a 

identidade e o capital social local, reforçando a imagem do concelho.  

A referência a atividade física e ao desporto para a implementação de medidas com vista 

a alcançar os objetivos estratégicos na melhoria da sociedade portuguesa é realçada em 

diferentes Planos Nacionais e Internacionais (e.g., Plano Nacional da Mobilidade Suave, Plano 

Nacional de ética no Desporto, Objetivos do Milénio). 

Através de um planeamento estratégico estruturado com os diferentes Planos Nacionais 

com indicação de atuação na área do desporto e da atividade, bem como, como como outros 

Planos estratégicos locais (e.g., Projeto Educativo Concelhio, Plano de Desenvolvimento Social, 

Plano Municipal para a Igualdade) os serviços desportivos de uma autarquia podem atingir níveis 

elevados de qualidade e de satisfação dos seus utentes. 

Atualmente o desporto e a atividade física está a ser mais valorizada como processo de 

prevenção de doenças, principalmente, as que resultam de inatividade física. Neste sentido a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou em 2016, a saúde como um fator importante 

para a nova agenda de desenvolvimento humano. A promoção de atividade física advém de 

melhorias nas condições de desenvolvimento urbanístico, relacionadas com espaços verdes e 

meios de mobilidade, e tem repercussões nos processos de socialização e de saúde física e 

mental das pessoas (OMS, 2016). Segundo a OMS a inatividade física é um dos 10 fatores de 

risco de morte, um fator de risco chave de doenças cardiovasculares, diabetes e cancro. No 

entanto, 1 em cada 4 adultos não são suficientemente ativo, apesar da relação da atividade física 

com os benefícios para a saúde, pelo que foi definido como alvo a redução da inatividade em 

10% até 2025 nos estados membros da OMS. 

De acordo com a OMS a atividade física é definida como o movimento corporal 

produzido pelos músculos esqueléticos e que requer gastos energéticos – incluindo atividades 

no decorrer do trabalho, de diversão, de viagens, de jogos, de tarefas domésticas e de atividades 

recreacionais (OMS, 2016). Ressalva-se que o termo de atividade física não deve ser confundido 

com exercício físico, o qual reflete uma atividade física planeada, estruturada e repetitiva. 

De acordo com os anos de idade são recomendados diferentes níveis de atividade física: 

Dos 5 aos 17 anos 

 A fim de melhorar a aptidão cardiorrespiratória e muscular, a saúde óssea, 

cardiovascular e metabólica crianças e jovens com idades entre 5 a 17 devem 

acumular pelo menos 60 minutos de moderada a vigorosa, atividade física 

diária. 
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Valores de atividade física maior do que 60 minutos fornecer benefícios 

adicionais de saúde. 

 A maior parte da atividade física diária deve ser aeróbica. A intensidade vigorosa 

de atividades devem ser incorporadas, incluindo aquelas que estimulem a 

musculatura e ossos, pelo menos 3 vezes por semana. 

 Para essa faixa etária, carga de atividades podem ser realizadas como parte de 

jogos, brincadeiras,corridas,saltos, etc. 

 

Adultos dos 18 aos 64 anos 

 Em adultos entre 18 e 64 anos de idade, a atividade física inclui atividades de 

lazer (por exemplo: dança caminhada, jardinagem, caminhadas, natação), 

transporte (por exemplo, caminhar ou andar de bicicleta), trabalho (ou seja, 

trabalho), domésticas, brincadeiras, jogos, esporte ou exercício planejado, no 

contexto das atividades da família, diariamente, e da comunidade. 

 A fim de melhorar funções cardiorrespiratórias e musculares, ossos, reduzir o 

risco de DNT e depressão deve-se realizar no mínimo 150 minutos de 

intensidade moderada de atividade física aeróbica por semana ou pelo menos 

75 minutos de intensidade vigorosa de atividade física aeróbica por semana. 

Pode ser também uma combinação equivalente de atividade moderada e de 

intensidade vigorosa. 

 Para benefícios adicionais de saúde, os adultos devem aumentar a sua atividade 

de intensidade moderada aeróbica para 300 minutos por semana, ou 150 

minutos de intensidade vigorosa por semana, ou uma combinação equivalente 

de atividade moderada e de intensidade vigorosa. 

 Atividades de fortalecimento muscular deve ser feito envolvendo grandes 

grupos musculares em 2 ou mais dias por semana. 

 

Adultos maiores de 64 anos 

 Em adultos com 65 anos ou acima, a atividade física inclui atividades de lazer 

(por exemplo: caminhar, dançar, jardinagem, caminhadas, natação), 

transporte (por exemplo, caminhar ou andar de bicicleta), profissional (se o 

indivíduo ainda está trabalhando), tarefas domésticas, jogo, esportes ou 

exercícios planejado, no contexto de atividades familiares, diariamente, e da 

comunidade. 
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 A fim de melhorar função cardiorrespiratória e muscular, a saúde dos ossos, 

reduzir o risco de DNT, depressão e declínio cognitivo: 

 Os idosos devem fazer pelo menos 150 minutos de intensidade moderada 

atividade física aeróbica durante a semana ou fazer pelo menos 75 minutos de 

intensidade vigorosa atividade física aeróbica durante a semana ou uma 

combinação equivalente de atividade moderada e de intensidade vigorosa. 

 Para benefícios adicionais de saúde, os idosos devem aumentar a sua atividade 

aeróbica de intensidade moderada para 300 minutos por semana, ou se 

envolver em 150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa 

por semana, ou uma combinação equivalente de atividade moderada e de 

intensidade vigorosa. 

 Os adultos mais velhos, com mobilidade comprometida, devem realizar 

atividade física para melhorar o equilíbrio e evitar quedas em 3 ou mais dias 

por semana. 

 Atividades de fortalecimento muscular, envolvendo grandes grupos 

musculares, deve ser feito em 2 ou mais dias por semana. 

 Quando o idoso não pode fazer as quantidades recomendadas de atividade 

física, devido às condições de saúde, eles devem ser tão fisicamente ativos 

quanto as suas capacidades e as condições permitirem. 

 

As implicações na saúde, na economia e no processo de socialização pela prática de 

atividade física e desporto, revelam a importância de se definirem medidas políticas para intervir 

nesta vertente, bem como, fazer um acompanhamento e registo dos níveis de atividade física 

das populações. Segundo a OMS (2010) deve haver uma ligação entre a frequência, a duração, 

a intensidade, o tipo e o número total de atividade física necessário para prevenir a prevalência 

de doenças não transmissíveis (e.g., cardiovasculares, diabetes, entre outras). 

A sustentabilidade do nosso planeta, a sustentabilidade do nosso concelho é de extrema 

importância para o nosso futuro, pelo que o Desenvolvimento Sustentável é um conceito 

sistémico (que se traduz num modelo de desenvolvimento global que incorpora os aspetos de 

desenvolvimento ambiental) que está intimamente ligado ao presente Plano Estratégico. Por ser 

um modelo de desenvolvimento que procura satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. 

Isto significa que as pessoas, agora e no futuro, atinjam um nível satisfatório de 
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desenvolvimento social e económico e de realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo 

tempo, um uso razoável dos recursos da terra e preservando as espécies e os habitats naturais. 

Tais considerandos estão patentes na Carta Europeia do Desporto no artigo relativo ao 

Desenvolvimento Desportivo Sustentável, destacando-se as seguintes considerações:  

a) Os aspetos da Natureza e do meio ambiente e seus ativos aquando do 

planeamento e construção de instalações desportivas;  

b) Apoiar e estimular as organizações desportivas que visem a conservação da 

Natureza e do meio ambiente através das suas atividades;  

c) Vigiar e sensibilizar a população, para que esta tome mais consciência das 

relações entre o desporto e o desenvolvimento sustentável, e aprenda a 

conhecer e a valorizar melhor a natureza. 

É neste contexto atual, que teremos de desenvolver políticas desportivas, que estejam 

em consonância com um desenvolvimento sustentável concelhio. 

Ainda de considerar o DESPORTO COMO MEIO DE EDUCAÇÃO INFORMAL, contribuindo 

para o desenvolvimento social, através da educação para a cidadania, igualdade de género, 

inclusão social e a não violência. 

OBJECTIVOS GERAIS DO PLANO ESTRATÉGICO  

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade de Física de Vila Nova 

de Poiares (PEDDAFVNP) visa a definição de linhas orientadores para o desenvolvimento 

desportivo e da atividade física no concelho, sendo que para este processo pretende-se: 

1 - Recolher, tratar e analisar dados relativos à prática desportiva e de atividade física 

no concelho, mais especificamente: 

a) Identificar as organizações, serviços, actividades e dinâmicas desportivas; 

b) Identificar e caracterizar os equipamentos desportivos e potenciais espaços 

para a prática de actividade física e desporto; 

c) Analisar comportamentos e hábitos de actividade física e desportiva da 

população; 

d) Rentabilizar as parcerias existentes e futuras entre a Autarquia e outras 

instituições;  

e) Analisar o modelo de gestão do desporto; 

f) Promover focus groups para análise e discussão dos resultados e de 

estratégias. 
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2 - Definir, implementar e avaliar a estratégia para o concelho no âmbito do desporto 

e da atividade física, : 

a) Articular as estratégias entre as entidades e parceiros locais; 

b) Implementar as ações definidas no PEDDAF; 

c) Definir anualmente ou plurianualmente as atividades a serem 

desenvolvidas; 

d) Analisar a execução das estratégias definidas em conjunto; 

e) Avaliar o impacto das ações e atividades desenvolvidas no âmbito do 

PEDDAF.
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CARACTERIZAÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA 

Caracterização do Concelho de Vila Nova de Poiares  

Vila Nova de Poiares é um município com cerca 84,5 km² de área e 7 112 habitantes 

(2014), é um dos 17 concelhos do distrito de Coimbra, e um dos 19 da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Coimbra (NUTIII), e pertence à Região Centro (NUTII). Este 

compreende quatro freguesias - Santo André de Poiares, Arrifana, São Miguel de 

Poiares e Lavegadas.  

A distância da sede de concelho a Coimbra (sede de distrito) é de 27 km, tendo como 

principais acessos a Estrada da Beira-EN17 e o IP 3 (Itinerário Principal que liga, entre outras 

localidades, as cidades de Coimbra e Viseu). 

Com apenas cerca de cem quilómetros quadrados, 7281 habitantes (2011) e 3438 

edifícios (Censos 2001), Vila Nova de Poiares situa-se no centro do distrito, sendo confrontado 

a norte pelo concelho de Penacova, a este pelos concelhos de Arganil e Góis, a sul pelos 

concelhos de Lousã e Miranda do Corvo e a oeste pelo concelho de Coimbra. 

O concelho do Pinhal Interior Norte é constituído por um vale rodeado 

pelas serras da Lousã, Bidueiro, São Pedro Dias (estendendo-se apenas um pouco além desta) e 

Carvalho e, nas suas fronteiras noroeste e nordeste, é banhado pelos rios Mondego e Alva, 

respetivamente.  

Esta situação geográfica ímpar determina um clima igualmente único com 

frequentes nevoeiros, chuvas e temperaturas relativamente baixas no Inverno, contrastando 

com as temperaturas veraneantes, por vezes, muito altas. A flora predominante, e considerada 

autóctone, é constituída por arbóreo de Pinheiro bravo (Pinus pinaster), Pinheiro manso (Pinus 

pinea), Sobreiro (Quercus suber), Carvalho cerquinho (Quercus faginea), Carvalho negral 

(Quercus pyrenaica). Considerada com uma espécie invasora e facilmente proliferada existe a 

mimosa (Acacia dealbata). No que respeita ao estrato arbustivo, este é representado por Esteva 

(Cistus ladanifer), Tojo (Ulex argenteus) e Carqueja (Chamaespartium sagittale). Atualmente, 

fruto da exploração florestal intensiva, o território é dominado por Eucalipto (Eucalyptus 

globulus) (Carta Desportiva do Município de Vila Nova de Poiares, 2010). 

Importa referir que a CIM-RC não detém um Plano Estratégico de Desenvolvimento 

Desportivo para a Região, e apesar da sua curta existência, 4 anos, as que anteriormente 

existiam e de origem a CIM-RC – Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte (CIMPIN) 

e Comunidade Intermunicipal do Baixo Mondego (CIMBM) – também não detinham um 

https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=n_ktdRK-mRtoq1GGdn3WnQTNob-GDuGX5j_1wgF5uDQiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE0AdQBuAGkAYwAlAEMAMwAlAEEARABwAGkAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fMunic%25C3%25ADpio
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=n_ktdRK-mRtoq1GGdn3WnQTNob-GDuGX5j_1wgF5uDQiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE0AdQBuAGkAYwAlAEMAMwAlAEEARABwAGkAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fMunic%25C3%25ADpio
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=tC8rjcEStPN-wjrowO9MnZ9DK12kT3ndTFs_jAPSegIiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEQAaQBzAHQAcgBpAHQAbwBfAGQAZQBfAEMAbwBpAG0AYgByAGEA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fDistrito_de_Coimbra
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=CNqPJnjXR_WaFHwSwC7U5ZNHm5B-hs5ovyEkPBag8XkiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEYAcgBlAGcAdQBlAHMAaQBhAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fFreguesia
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=GYLAeiSfJSsI47cs9svohnYnaz8aS11LLnFXineauu8iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAYQBuAHQAbwBfAEEAbgBkAHIAJQBDADMAJQBBADkAXwBkAGUAXwBQAG8AaQBhAHIAZQBzAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fSanto_Andr%25C3%25A9_de_Poiares
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=tLa23-V8OPqEnMxONqnytnIwk8Ipf3F6NCcDRN--3wUiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEEAcgByAGkAZgBhAG4AYQBfACUAMgA4AFYAaQBsAGEAXwBOAG8AdgBhAF8AZABlAF8AUABvAGkAYQByAGUAcwAlADIAOQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fArrifana_%2528Vila_Nova_de_Poiares%2529
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=CbbVMXV9WpcaUXDDpo25sXEhn3bxwgmoNLm_rMLuKK0iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAJQBDADMAJQBBADMAbwBfAE0AaQBnAHUAZQBsAF8AZABlAF8AUABvAGkAYQByAGUAcwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fS%25C3%25A3o_Miguel_de_Poiares
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=CbbVMXV9WpcaUXDDpo25sXEhn3bxwgmoNLm_rMLuKK0iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAJQBDADMAJQBBADMAbwBfAE0AaQBnAHUAZQBsAF8AZABlAF8AUABvAGkAYQByAGUAcwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fS%25C3%25A3o_Miguel_de_Poiares
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https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=WW3-HHdYywUkcp9K-g1pbxr2J1cHzeuFKSglF46ksUsiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEkAdABpAG4AZQByACUAQwAzACUAQQAxAHIAaQBvAF8AUAByAGkAbgBjAGkAcABhAGwA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fItiner%25C3%25A1rio_Principal
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=2sjMZcB3yTTT6VlLSKkYFS8pBwngxzp9czr6yo6jdoEiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEQAaQBzAHQAcgBpAHQAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fDistrito
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=XdYRn1vBObA2wVYwNUZGD_NYZ7UKWvbw3CG8uRUKTF0iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE4AbwByAHQAZQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fNorte
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=KDZzz4k7E6mj2rBCJ95WLzqRNTWN2i-degPKEl9u_08iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFAAZQBuAGEAYwBvAHYAYQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fPenacova
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=0ueIms3iG3fMsrsYoCyIj_nmW0rFdsCLFRLjSsJHXCAiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEUAcwB0AGUA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fEste
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=SfbYd_vMgti-y5AFI1INS449bq-XVv9Vbc12bsg9UpUiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEEAcgBnAGEAbgBpAGwA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fArganil
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=WUc9Cmu0zxgzpQ_dRs9n7dkf9lLCgbc-z8No6VAG6OwiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEcAJQBDADMAJQBCADMAaQBzAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fG%25C3%25B3is
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=CEY3Ru48LpY1r-6Qe_qg7dODeM1kHAIM-TSkt9zkkgAiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAdQBsAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fSul
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=DjNwYy8Lkxj3XetMWo2YBmY0vL_72sNutaaVC-kC15siyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEwAbwB1AHMAJQBDADMAJQBBADMA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fLous%25C3%25A3
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=z7GgtkPmMvbSQJBujOddToA5egA1zLiVb16g_FMQVh4iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE0AaQByAGEAbgBkAGEAXwBkAG8AXwBDAG8AcgB2AG8A&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fMiranda_do_Corvo
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=gYFonTIz7uoMRjMV9pxbwb4U0j-ApajzPpwO2-VY3HkiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE8AZQBzAHQAZQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fOeste
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=dYIVeNVy8WoIt1TRqPlXkZwRbDjVfA943RcBebecOAciyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEMAbwBpAG0AYgByAGEA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fCoimbra
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=C0eFdbOp6e6h4SG_9pJbb1JtwPRdhCHCQE1D_Cj9UUYiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFAAaQBuAGgAYQBsAF8ASQBuAHQAZQByAGkAbwByAF8ATgBvAHIAdABlAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fPinhal_Interior_Norte
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=NLJHtrw08AgCedp_OTSoEzf6rRHRhVVzzvEK33tQRD4iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFYAYQBsAGUA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fVale
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=im03YBstEp_DVlywlZrES-UvAMZgTi_ckhcBCmRp6e0iyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAZQByAHIAYQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fSerra
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=PQNMSQaJNLKexmZnJ17gl7d_2BrRIm-VqH9CQZmmn2AiyNxynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFMAZQByAHIAYQBfAGQAYQBfAEwAbwB1AHMAJQBDADMAJQBBADMA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fSerra_da_Lous%25C3%25A3
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https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=Ep-6AyhAXvu_GHhL5YEF2rl26eT0LZhEHegOLXaM6KZuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE4AbwByAG8AZQBzAHQAZQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fNoroeste
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=26yrEeVBdcZWddEGQxSg9F5FgfxBDg9V9eglK5f4PRduKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE4AbwByAGQAZQBzAHQAZQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fNordeste
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=4gU9cvaLx9fGPOoZXPgzN-0HbA0ZEOoAe4Py7CedMuZuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFIAaQBvAA..&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fRio
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=E2zkk4rPxJhTeyAygGo2Uw1fCdAd6JJDRerkFwQcuDRuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE0AbwBuAGQAZQBnAG8A&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fMondego
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=MvRv9kiq4yt-FEGu8ggAqc4NQWH2lqlUXtnQZu0EzSFuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEEAbAB2AGEA&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fAlva
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=5mCo3q35ODfZAFaGO058uy3jSNy6K1icystDpwCaMl1uKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEMAbABpAG0AYQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fClima
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=tDQfRDLboYJz6fu9CULpuzkH9LaAP4OeJk6VtFg5Wy9uKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAE4AZQB2AG8AZQBpAHIAbwA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fNevoeiro
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=HEoSGG2O9jFiDW2x6aw03zy_x0-V8kHO4i7VxcyDoxBuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEMAaAB1AHYAYQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fChuva
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=7K_4_OiAU6rZU0LoACqoFJ-L2ItOmW7cGiTu6MM7D3FuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFQAZQBtAHAAZQByAGEAdAB1AHIAYQA.&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fTemperatura
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=XboLV9vsGXnf88HUbIl7G7slFVeg851zQ5ry1G5rjo5uKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAEkAbgB2AGUAcgBuAG8A&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fInverno
https://webmail.smartcloudpt.pt/owa/redir.aspx?SURL=OavI4YLhg1F8EEulxXVcMSl4o4RtkiwE9Qs_gc3R6YJuKd9ynPDTCGgAdAB0AHAAcwA6AC8ALwBwAHQALgB3AGkAawBpAHAAZQBkAGkAYQAuAG8AcgBnAC8AdwBpAGsAaQAvAFYAZQByACUAQwAzACUAQQAzAG8A&URL=https%3a%2f%2fpt.wikipedia.org%2fwiki%2fVer%25C3%25A3o
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documento do género. No total dos 19 Municípios que compõe a CIM-RC apenas 2 o contém 

(Lousã e Cantanhede), estando entretanto desatualizados.  
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Dados Demográficos 

Tabela 1 Dados demográficos 

 2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016® 2021* 

Nº médio de indivíduos por Km2  83,6 86,0 86,2 86,2 85,7 84,9 84,2 83,7 77,13 89,34 

População residente  7.063 7.261 7.280 7.278 7.237 7.174 7.112 7.069 6562 7549 

Pop. Homens 3.401 3.485 3.492 3.480 3.444 3.393 3.351 3.334 3552 - 

Pop. Mulheres 3.662 3.776 3.788 3.798 3.793 3.782 3.762 3.736 3725 - 

Jovens <15 anos  1.212 1.179 1.157 1.135 1.083 1.030 988 957 947 - 

Pop. 15 – 64 anos 4.555 4.770 4.798 4.811 4.821 4.812 4.796 4.794 4502 - 

> 65 1.297 1.312 1.315 1.333 1.333 1.333 1.329 1.319 1069 - 

Índice de envelhecimento 107,0 111,2 112,7 117,5 123,1 129,4 134,5 137,9 112,8 124,1 

Pop- estrangeira % da população - 2,9 2,6 2,6 2,5 2,6 2,5 2,6 2,6  - 

Nº pop estrangeira - 207 190 187 182 186 181 185 185 - 

Famílias - - - 2751 - - - - - - 

Famílias unipessoais - - - 564 - - - - - - 

Dimensão média das famílias - - - 2,6 - - - - - - 
-  sem dados; dados obtidos do site PORDATA; Projeções  retiradas da Carta Desportiva (2010)* e da PorData®. 
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Em 2011 verifica-se que em relação às famílias existem 564 unipessoais, 875 com 2 

membros, 1276 entre 3-5 membros e 36 com mais de 6 membros.  

 

Tabela 2 Número de nascimentos desde 2011 

Ano Nº de Nascimentos Femininos Masculinos 

2011 64 26 38 

2012 37 21 16 

2013 42 29 13 

2014 68 31 37 

2015 49 26 23 

2016 47 24 23 

2021 53* - - 

Projeções  retiradas da Carta Desportiva (2010)* 

 

Da população residente é de se destacar que a maioria é do Reino Unido (2011 – 53; 

2015 – 51), seguindo os migrantes do Brasil (2011 – 51; 2015 – 44).da Ucrânia (2011 – 25; 2015 

– 20), de outros países europeus (2011 – 35; 2015 – 56). 

 

Actividade Produtiva 

O concelho de Vila Nova de Poiares apresenta-se como um espaço de residência muito 

ativo, estando localizado nas imediações do concelho de Coimbra.  

É de se referir que de acordo com os dados de 2015 do IEFP, poder-se-á dizer que a taxa 

de empregabilidade é 65,08%, visto que se  verifica valores anuais de desemprego, inscritos no 

centro de emprego, 34,92%. É ainda de destacar que o número de desempregados é maior no 

género masculino (17,58%) do que do género feminino (17,33%). 

Logicamente que há oscilações dos níveis de emprego nas diferentes freguesias, 

principalmente, fruto do envelhecimento que ocorre nas freguesias das Lavegadas e de Arrifana. 

Atendendo ao setor de atividade económica pelo número de empregados, verifica-se que o 

setor terciário tem no concelho uma grande importância, seguido do secundário e do setor 

primário. 
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Clima 

A análise do clima é relevante para o ordenamento e planeamento do território, visto 

que tal condiciona uma série de usos de solo (como o urbano, o agrícola, o florestal e o turístico 

recreativo), bem como, da construção de infraestruturas e equipamentos.  

A inexistência de uma estação meteorológica no território municipal não permite obter 

dados mais específicos e fiáveis sobre o clima neste território.  

O Município de Vila Nova de Poiares enquadra-se num clima mediterrânico, 

caracterizando-se por duas estações bem contrastadas, quer a nível térmico quer a nível 

pluviométrico. Verifica-se que o Verão é geralmente quente e seco, com temperaturas médias 

a rondar os 20°C e os 30°C, mas com temperaturas máximas absolutas de 41°C. O Inverno é 

ameno e chuvoso, com níveis de pluviosidade superiores aos 1000 mm, e temperaturas médias 

entre os 4°C a 7°C, e com temperatura mínima absoluta de -5°C (Carta Desportiva do Município 

de Vila Nova de Poiares, 2010). 

O ritmo pluviométrico não se apresenta contínuo, havendo uma clara variabilidade 

estacional, com mais de 80% das chuvas a cair entre os meses de Outubro e Maio (435,7 mm), 

atingindo o seu máximo nos meses de Dezembro (61,9 mm) e Março (63,3 mm). Por seu turno, 

os meses de Junho, Julho e Agosto correspondem a meses secos, com um valor total de 

precipitação de apenas 59,7 mm, o que corresponde a cerca de 11,2% do total anual (Carta 

Desportiva do Município de Vila Nova de Poiares, 2010).  

Apesar das características metiterrâneas estas são atenuadas pela proximidade relativa 

do mar (aproximadamente 70km) e pelos ventos húmidos de Oeste que não encontram grandes 

obstáculos no seu deslocamento para Este. O concelho enquadra-se numa vasta região de 

subtipo marítimo de transição entre os de montanha e os de fachada atlântica (Daveau et coll., 

2004).  

 

Rede Hoteleira 

A rede hoteleira local é caracterizada, essencialmente, por Turismo em Espaço Rural 

(TER) ou por alojamento local. Deste modo, apesar da qualidade do alojamento hoteleiro tal não 

permite turismo de massas.  

Pela centralidade do concelho de Vila Nova de Poiares, e a sua proximidade a Coimbra, 

o recurso a unidades hoteleiras de maior dimensão poderá passar pelos concelhos vizinhos. Pelo 

que à data se aponta, Arganil (nas freguesias de São Martinho da Cortiço, Pombeiro da Beira e 

Arganil), Lousã, Miranda do Corvo e é claro Coimbra, como locais com estrutura para mais de 30 
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pessoas. Considera-se que poderá ser de interesse no futuro a criação de uma unidade hoteleira 

moderna, com tal capacidade, no concelho evitando algum dispersão territorial, atendendo ao 

conjunto de eventos que anualmente se realizam no município. No entanto, tal apenas deverá 

acontecer após melhor estruturação do conteúdo turístico local e por investimento privado. 

A rede hoteleira do concelho reflete-se essencialmente em 15 alojamentos locais e 

estruturas de Turismo em Espaço Rural (TER), ou alojamentos de associações locais. 

O número total de camas disponíveis é de aproximadamente 193.  

Quanto a equipamentos desportivos é de salientar que 10 possuem piscina.  

Não é possível obter informação sobre a nacionalidade dos turistas que frequentam Vila 

Nova de Poiares, uma vez que não existe um posto de turismo que acolha essa informação, nem 

uma grande unidade hoteleira que tenha registos estatísticos de dormidas e de nacionalidade 

dos turistas de acordo com as obrigações legais. 

De destacar a possibilidade de recorrer a entidades com alguma capacidade de dormida 

em regime de camarata, sendo que algumas poderiam reconverter-se para alojamento local em 

vez da reiterada posição simplesmente amadora e associativa. 

 

A tabela seguinte apresenta as entidades locais com dormida e a sua capacidade em 2016. 

Tabela 3 Unidades hoteleiras 

 Nome Serviço Tipologia Capacidade 

1 Residencial D. Elvira 
Quartos duplos e 

individuais 

Estabeleci
mento 

hoteleiro 
15 pessoas 

2 Portucampo  Apartamentos 
Apartamen

tos 
turísticos 

26 pessoas 

3 Casas na Serra  Bed & Breakfast 
Turismo 
Espaço 
Rural 

10 pessoas 

4 Casa do Soutelo  Bed & Breakfast 
Turismo 
Espaço 
Rural 

10 pessoas 

5 Nine Archers  Bed & Breakfast 
Alojamento 

Local 
4 pessoas 

6 Quinta no Pinhal  Casa individual 
Alojamento 

Local 
8 pessoas 

7 
Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de 

VNPoiares 

Camaratas masculinas e 
femininas 

Outra 40 pessoas 

8 
Centro de Convívio do 

Carvalho 
Camaratas masculinas e 

femininas 
Outra 24 pessoas 

9 Grupo Motard de VN Poiares Camarata Outra 10 pessoas 
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10 Casa Iberia  Casa individual 
Alojamento 

Local 
6 pessoas 

11 Casa de S. Miguel  Casa individual 
Alojamento 

Local 
6 pessoas 

12 Casa Branca  Casa individual 
Alojamento 

Local 
4 pessoas 

13 Casas no Terreiro Casas individuais 
Alojamento 

Local 
16 pessoas 

14 Vila Maria Helena Casa individual 
Alojamento 

Local 
9 pessoas 

15 Vivenda Pirilampo Casa Individual 
Alojamento 

Local 
6 pessoas 

TOTAL 193 

 

Rede de Saúde 

No que diz respeito à rede de saúde é de referir a existência de um Centro de Saúde 

contemplando uma Unidade de Saúde Familiar, uma Unidade de Cuidados à Comunidade, uma 

Unidade de Saúde Pública. Estas estruturas estão dependentes do funcionamento e da orgânica 

do Agrupamento de Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte (ACES-PIN). O ACES-PIN conta 

com 14 centros de saúde (Ansião, Alvaiázare, Arganil, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, 

Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Pedrogão Grande, 

Penela, Tábua e Vila Nova de Poiares).  

Além disso, existe uma Unidade de Cuidados Continuados de domínio privado 

(Irmandade Nossa Senhora das Necessidades). Esta IPSS detém ainda serviços de apoio no 

âmbito de fisioterapia, e há outros fornecedores deste tipo de serviço de índole privado com 

fins lucrativos. 

O concelho de Vila Nova de Poiares dista a 27km de Coimbra, capital de distrito, e cidade 

de referência na área da Saúde, com o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), o 

qual integra o Hospital Pediátrico, existindo ainda outras unidades hospitalares de âmbito 

particular.  

É de realçar a proximidade ao CHUC, sendo este um centro hospitalar de referência a 

nível regional, nacional e internacional, estando intimamente ligado à Universidade e à 

investigação. 

 

Vias de Comunicação e Transportes 

No que concerne às acessibilidades, estas são exclusivamente a rede viária, composta 

pela rede rodoviária nacional, estradas e caminhos municipais. O Município de Vila Nova de 



   

 

23 

 

Poiares está localizado num território de transição entre o Litoral Centro e o Interior de Portugal 

e, consequentemente, centro de Espanha.  

O seu fluxo de tráfego é feito em grande parte pela Estrada da Beira (Estrada Nacional 

n.º 17 – EN17) e pela Estrada Nacional nº 2 (EN2) que faz a ligação ao Itinerário Principal nº 3 

(IP3) no Município vizinho de Penacova. Uma das grandes limitações ao fluxo de pessoas é a 

falta de uma via principal (IP, IC ou autoestrada), ou de uma ligação direta a esta.  

Não obstante dos referidos condicionamentos, Vila Nova de Poiares fica de: 

Coimbra - 30min, 25km (estação ferroviária, autoestradas) 

Figueira da Foz - 1h, 70km (porto comercial, ferrovias, autoestradas),  

Aveiro - 1h10, 82km (porto comercial, ferrovias, autoestradas),  

Porto - 1h30, 140km (aeroporto, porto, ferrovias, autoestradas) 

Lisboa - 2h, 213km (aeroporto, porto, ferrovias, autoestradas) 

Salamanca - 3h, 290km (ferrovia, autoestrada). 

Está bem patente a facilidade em haver deslocação para Vila Nova de Poiares em 

viaturas próprias. Já o recurso a transporte público tem algumas limitações, tornando-se 

necessário a ligação a partir de Coimbra via autocarro. 

A EN2 detém o maior fluxo de veículos de mercadorias a entrar e a sair de Vila Nova de 

Poiares, bem como dá acesso ao eixo rodoviário principal IP3, que por sua vez faz ligação às 

autoestradas nas capitais de distrito Coimbra (A1) e Viseu (A24 e A25). A partir destas ligações 

de cariz nacional existem diferentes ramais viários, fazendo a ligação entre as diversas 

localidades do concelho. 

No âmbito dos transportes públicos, maior lacuna neste tipo de serviços, é de realçar o 

transporte em autocarro de ligação Poiares-Coimbra, com tempo de viagem de 45 minutos, 

disponibilizado pela TRANSDEV. De destacar que, Poiares serve de interface para as ligações 

Arganil-Coimbra, Góis-Coimbra. A viagem de autocarro Poiares-Góis é de 35 minutos, e de 

Poiares-Arganil de 1h, já de Poiares-Lousã o tempo é de 25 minutos. Mantém-se ainda uma 

ligação de manhã e ao final da tarde com a Lousã, para cobrir a oferta de transportes em período 

lectivo. 

Revela-se como limitação a ausência de transportes ferroviários, sendo que o mais perto 

está em Coimbra, e estando em discussão e luta a reimplementação do Metro Mondego, que 

irá servir os concelhos vizinhos de Miranda do Corvo, Lousã. Nesta última é de destacar a 

povoação de Serpins que fica praticamente na fronteira com o Município de Vila Nova de 

Poiares, sendo o ponto mais distante da linha de metro a ligar a Coimbra. 

Uma vez que o Rio Mondego não é navegável as ligações fluviais estão fora de questão. 
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Dados Escolares 

O concelho é caraterizado por uma rede escolar de baixa dimensão, tendo apenas um 

Agrupamento de Escolas vertical, constituído por três centro escolares com Jardim-de-Infância 

e 1º Ciclo, e a escola sede com 2º e 3º ciclo do Ensino Básico e Secundário.  

Além da rede pública, existem duas instituições particulares de solidariedade social 

(IPSS’s) com creche e Jardim-de-Infância (ADIP e CBEISA). 

 O agrupamento de escolas utiliza o pavilhão gimnodesportivo municipal, e detém um 

campo exterior e balneários na escola sede. Os Centros escolares detém um pavilhão desportivo, 

excepto, Arrifana, que utiliza o pavilhão da Junta de Freguesia. 

 

Tabela 4 Número de alunos por ciclo de ensino 2013-2017 

GRAU DE ENSINO 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Pré-Escolar 80 73 70 51 

1º Ciclo Ensino 
Básico 

1º 53 80 55 65 

2º 59 68 85 75 

3º 60 58 60 66 

4º 61 56 54 61 

2º Ciclo Ensino 
Básico 

5º 77 65 55 54 

6º 82 78 - 56 

3º Ciclo Ensino 
Básico 

7º 85 74 72 59 

8º 57 53 59 68 

9º 50 51 56 58 

Vocacionais 42 49 56 19 

Ensino 
Secundário 

10º 31 32 18 40 

11º 39 35 32 16 

12º 28 29 30 30 

TOTAL 804 801 702 718 
1 Nº Alunos; 2 Alunos c/ act. Física regular e orientada ou Educação Física; 3 Alunos no Desporto Escolar; 4 nº de escolas; escolas com 

instalação desportiva coberta 5 ou ar livre 6 

 

Organização do Desporto no Concelho de Vila Nova de Poiares 

Existem diversas entidades e grupos com finalidades de promoção da actividade física e 

desportiva no concelho de Vila Nova de Poiares, contribuindo com várias ações disponíveis à 

comunidade Poiarense e a outros participantes. 

No que concerne a entidades, destacam-se as seguintes: Município de Vila Nova de 

Poiares, Agrupamento de Escolas, Associação Desportiva de Poiares, Karaté Shukokai de Poiares, 

Associação Recreativa de São Miguel, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila 

Nova de Poiares e Healthy Fitness Gym.  
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No decorrer deste capítulo apresentaremos e caracterizaremos os agentes desportivos 

de Vila Nova de Poiares. 

 

Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 

São atribuições do Município a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das 

respetivas populações, em articulação com as freguesias e demais entidades, designadamente, 

nos tempos livres, desporto, saúde, educação, entre outras (Lei nº.75/2013, de 12 de setembro). 

Apesar da relevância e centralidade que a Câmara Municipal tem no âmbito do 

estabelecimento de políticas no território do concelho, é de realçar que a Lei nº. 75/2013, de 12 

de setembro também aloca competências às Juntas de Freguesia no que respeita a dinâmicas 

sociais, recreativas, desportivas e de saúde. 

 

Orgânica Interna  

O Município de Vila Nova de Poiares desde 2012 até 2015 teve uma redução de 13,67% 

de efetivos, isto é de 19 trabalhadores, tendo no final de 2015 o total de 120 trabalhadores, dos 

quais 65 homens e 55 mulheres. A estrutura organizacional da Câmara Municipal de Vila Nova 

de Poiares contempla duas divisões, como pode ser verificado na figura 1. 
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Figura 1 Organograma da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares 
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Recursos Financeiros 

Em 2015 verifica-se que a rubrica orçamental Desporto, Recreio e Lazer foi de 

24.475,58€, reflectindo 3,18% da execução orçamental do referido ano. Nos últimos 5 anos 

foram gastos em média por ano 144.506€ (apresentar grelha com dados possíveis), 

correspondente a uma média dos últimos 5 anos (2011-2016) de execução orçamental de 29% 

das despesas (ANEXO XXX). 

Estas despesas encontram-se distribuídas apenas por custos com construção e 

manutenção de espaços atividades desportivas, totalizando desde 2011 a 2015 cerca de 

722.531€. Ainda são reveladas algumas dificuldades explicitar devidamente o financiamento nos 

programas desportivos e de promoção de atividade física na contabilidade Municipal. Tal apenas 

começou a ser vertido nos documentos orçamentais de 2016 e 2017. 

 A média de transferências para entidades nos últimos 6 anos foi de 201.325,79€, sendo 

um total de 1.207.954,74€. De destacar que desse montante, somos de destacar que as 

entidades que mais receberam enquanto apoio, via transferência, foram Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares (926 mil euros), ADIP 

(60.880,23€) e ADP (42.048,77€), o que reflete um total de 1.029.112,03€ (ANEXO XX). ` 

É ainda de destacar que desde 2014 foram elaborados protocolos oucontratos-

programa de desenvolvimento desportivo ou cultural com as diferentes entidades. Considera-

se que o ano de 2014 foi um ano de restrição financeira com vista ao saneamento e reequilíbrio 

das contas da autarquia atendendo a sua situação financeira global a qual obrigou o Município 

a recorrer obrigatoriamente ao Fundo de Apoio Municipal. 

Considera-se que o Município deve assumir responsabilidades na construção ou 

aquisição de equipamentos com valores mais elevados, devendo perspetivar uma gestão 

partilhada ou uma concessão da gestão dos espaços ou equipamento. Isto porque a maioria das 

associações/clubes desportivos não têm capacidade financeira ou de angariação de fundos 

tendentes a investimentos avultados. Desta forma, torna-se necessário o recurso a empréstimos 

ou apoios avultados. Atualmente, a Câmara também apresenta como limitações a capacidade 

de investimento e de contratação de recursos humanos para potenciar os equipamentos e 

cuidar devidamente deles. 

 



   

 

28 

 

Oferta de Serviços Desportivos da Câmara Municipal 

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares é um dos maiores promotores de eventos 

de promoção de atividade física e desportiva, colaborando na maioria dos eventos desportivos 

realizados no concelho. Para além de algumas modalidades desportivas que contém um 

calendário e uma regularidade de prática e competição, as iniciativas desportivas em Vila Nova 

de Poiares são sobretudo eventos pontuais que visam promover a atividade física e desportiva, 

a comemoração de efemérides, criar dinâmicas e contribuir para a notoriedade do concelho. 

Da análise dos serviços desportivos providenciados pela Câmara Municipal referem-se 

os seguintes: 

Projeto “Estimulus” – expressão físico-motora nos Jardins de Infância 

Ocupação de Tempos Livres – alunos de 1º ciclo 

Natal em Atividade 

Páscoa em Atividade 

Verão em Atividade 

Comemorações de efemérides 

 

Neste sentido, consideram-se 

Xx de caráter regular (ao longo do ano) 

Xx de caráter esporádico 

Xx de caráter pontual  

Com os eventos de carácter pontual pretende-se alargar a prática de atividade física e 

desportiva ao maior número de habitantes, contribuindo para a adesão e contato com 

diferentes experiências desportivas de modo prazeroso. 

Contudo, os eventos de caráter pontual apresentam uma limitação de não manter a 

pessoa envolvida neste tempo de ação ao longo tempo, sendo necessário existirem outras 

estruturas e meios para poder continuar a sua prática.  

Ainda se verifica uma grande dificuldade de obter os dados com os custos diretos com 

as atividades, esta visto que ainda não existe ainda contabilidade de custos implementada nos 

serviços autárquicos.  
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Oferta de Serviços Desportivos das Juntas de Freguesia 

 Verifica-se que na sua maioria as Juntas de Freguesia não prestam serviços no âmbito 

desportivo, com excepção da Junta de Freguesia de São Miguel, que providencia Ginástica de 

Manutenção 2 vezes por semana, em diferentes associações locais (ARSM e Santa Luzia). No 

entanto, as Juntas apoiam logística ou financeiramente alguns dos eventos. 

 

Organização de Atividades Físicas e Desportivas 

Quanto à organização de atividade desportivas em Vila Nova de Poiares é de referir que 

o Município é o maior organizador, sendo que a seguinte tabela apresenta as entidades 

responsáveis pela organização de atividades: 

 

Tabela 5 Organização de atividades 

Organização 
Nº de atividades 

2014 2015 2016 

Câmara Municipal 21 30 34 

Associação Desportiva 
de Poiares 

4 2 3 

Junta de Freguesia de 
Santo André 

12 9 13 

Junta de Freguesia de 
São Miguel 

2 0 0 

Junta de Freguesia de 
Lavegadas 

1 1 1 

Junta de Freguesia de 
Arrifana 

Não forneceu 
informação 

Não forneceu 
informação 

Não forneceu 
informação 

Karaté Shukokai 4 3 
Não forneceu 
informação 

Associação Recreativa 
de São Miguel 

? ? 8 

Associação 
Humanitária de 
Bombeiros 
Voluntários de Vila 
Nova de Poiares 

3 4 
Não forneceu 
informação 

Agrupamento 711 do 
CNE 

1 1 
Não forneceu 
informação 

Associação 
Mosqueiros do Alva 

1 1 1 

Rancho Folclórico do 
Centro de Convívio 

1 1  

Grupo de Ballet de 
Vila Nova de Poiares 

1 1 1 
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Associação Desportiva 
e Recreativa  e 
Cultural de Mucela 

Não forneceu 
informação 

16 5 

 (fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, 2015) 

 

Tabela 6 Público-Alvo das Actividades 

Público-Alvo Nº de atividades 

Infantários / Pré-escolar  

Ensino Básico – 1º ciclo  

Ensino Básico – 2º e 3º ciclo  

Ensino Secundário / Jovens  

Sénior / Idosos  

População em geral  

Participantes em Quadros Competitivos  

Turistas  

Dirigentes  

Professores / Treinadores  

(Fonte: Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares) 

As atividades desenvolvidas (conforme tabela xx) têm com população alvo, na sua 

maioria, a população em geral e revestem-se através de eventos competitivos. Contudo existem 

algumas actividades destinadas a crianças e jovens, desde o infantário até ao ensino secundário, 

bem como, à população sénior, dirigentes desportivos e professores/treinadores, pessoas 

portadoras de deficiência e demais pessoas (e.g., turistas). 

 

Associativismo Desportivo no Concelho de Vila Nova de Poiares  

De acordo com a análise diagnóstica do número de Associações Desportivas verifica-se 

a existência de 24 Clubes/Associações com finalidade de carácter desportivo. A tabela 7 indica 

como estas entidades fornecedoras de atividades desportivas estão distribuídas pelo concelho.  

Tabela 7 Distribuição dos clubes e associações com fins desportivos nas freguesias do concelho 

Freguesia Nº de Clubes/Associações 

Arrifana 7 

Lavegadas 4 

Santo André de Poiares 5 

São Miguel 8 
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Relativamente ao número de membros envolvidos em cargos de direção nas entidades 

é cerca de 39, sendo os corpos dirigentes constituídos maioritariamente por homens (35) (tabela 

8).  

 

Tabela 8 Elementos dirigentes e elementos dos corpos dirigentes 

Total 39 

Homens 35 

Mulheres 4 

Média global 5,5M / 0,5F 

 

As entidades respondentes indicaram um total de sócios de 849, sendo que 297 são do 

sexo feminino. Nenhuma entidade referiu ter mais de 500 sócios, sendo a maioria das entidades 

constituída por até 50 sócios ou entre 51 e 200. É ainda referido que não é procedimento 

habitual a regularização das quotas, pelo que é tendencial que muitos dos elementos associados 

não as tenham em dia, possível com um ou mais anos de atraso. 

Na tabela seguinte é caraterizada o número de associados. 

Tabela 9 Caraterização sócios das entidades 

Total de sócios 

Sócios Masculinos 552 

Sócios Femininos 297 

Número de Associados 

Mais de 500 sócios 1 

De 201-500 sócios 1 

De 51-200 sócios 3 

De 0-50 sócios 5 

Não responderam 1 

 

Relativamente ao âmbito de atividade das associações estas são maioritariamente 

entidades de âmbito local, tendo apenas 1 de âmbito regional e 2 de âmbito nacional.  

É de realçar que as associações têm demonstrado dificuldades em ter o plano de 

atividades, orçamento, relatório de contas e de atividades atualizados. A tabela xxxx demonstra 

o cumprimento relativamente à apresentação da informação à Câmara nos últimos 4 anos.
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Tabela 10 Orçamentos e Planos de Actividades das Associações do Concelho presentes à Câmara 

Associação 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Orçamento 
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Orçamento 
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Orçamento  
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Orçamento 
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Orçamento  
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Orçamento  
e PA 

Relatório 
Contas e RA 

Associação Desportiva e 
Cultural de Olho Marinho 
e Alveite Pequeno 

- - - - - - - - - -   

ADIP PA - PA - PA - - - - -   

ADP - - ORC + PA - ORC + PA - ORC + PA - ORC + PA -   

ADRC MUCELA - - - - PA RC ORC + PA - - -   

AEDP - - - - - - - - - -   

AHBVVNP - - ORC+PA RC ORC+PA RC ORC+PA - ORC+PA -   

APPACDM ORC+PA - ORC+PA - ORC+PA - - - - -   

ARPA - - - - - - - - - -   

ARSM - - - - - - - - - -   

CBEISA     ORC+PA    PA  ORC+PA  

CF OS IDOSOS ORC+PA - ORC+PA - ORC+PA - ORC+PA - ORC+PA -   

CC CARVALHO - - ORC+PA RC ORC+PA - ORC+PA - - -   

CCR MOURA MORTA - - ORC+PA - - - - - - -   

CCR RIBAS - - - - - - - RC PA -   

Companhia de Teatro 
experimental de Poiares  

- - - - - - - - - - ORC+PA  

Confraria da Chanfana     ORC+PA        

CLUBE PESCA - - ORC+PA - ORC+PA - - - - -   

Escuteiros   PA  PA        

iCreate     ORC+PA        

A ERCASOL ORC+PA - - - - - - - - -   
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GDRC POVOA 
ABRAVEIA 

- - PA - - RC ORC+PA - - RC- ORC+PA  

Filarmónica F. Poiarense     ORC+PA  ORC+PA    ORC+PA  

GRUPO MOTARD VN 
POIARES 

- - - - - - - - - -   

Irmandade de Nossa 
Senhora das 
Necessidades 

    ORC+PA        

KARATE SP - - - - - - - - - -   

Panóplia de Adeptos            ORC+PA  

UR SANTA LUZIA - - ORC+PA - - - - - - -   
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Relativamente às modalidades desportivas federadas providenciadas pelas entidades, é 

de referir que a mais praticada é o Futebol com 129. 

O quadro seguinte carateriza o número de associações e praticantes existentes por modalidade 

desportiva federada. 

 

Tabela 11 Número de associações e praticantes existentes por modalidade desportiva federada 

Modalidade Entidade Feminino Masculino Total 

Futebol ADP 33 96 129 

Futsal ADP 11 0 11 

Karaté 
Karaté Shukokai 

de Poiares 
21 41 62 

Atletismo ARSM 11 30 41 

Judo ARSM 7 33 40 

Patinagem ARSM 35 6 41 

Pesca 
Desportiva 

Clube de Pesca 
Desportiva de 

Poiares 
0 2 2 

Pesca 
Desportiva  

Associação 
Mosqueiros do 

Alva 
0 3 3 

TOTAL 118 211 329 

 

Tabela 12 Modalidades e praticantes desportivos por freguesia 

Freguesia Modalidade Entidade Feminino Masculino Total 

Santo André Karaté 
Karaté Shukokai de 

Poiares 
21 41 62 

Santo André 
Pesca 

Desportiva 
Clube de Pesca 

Desportiva de Poiares 
0 10 10 

Santo André 
Futsal 

Feminino 
ADP 

 
11 

 
0 

 
11 

São Miguel Futebol A.D.P 
 

33 
 

96 
 

129 

São Miguel Atletismo ARSM 
 

11 
 

30 
 

41 

São Miguel Judo ARSM 
 

7 
 

33 
 

40 

São Miguel Patinagem ARSM 
 

35 
 

6 
 

41 

São Miguel Futebol 
Clube Desportivo “Os 

Idosos” 
0 26 26 

São Miguel 
Ténis de 

Mesa 
ARSM 

 
? 

 
? 

 
? 

São Miguel Ballet 
Grupo de Ballet de Vila 

Nova de Poiares 
24  24 

Lavegadas 
Pesca 

Desportiva 
Associação 

Mosqueiros do Alva 
0 11 11 

TOTAL  142 253 395 
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As Freguesias de Arrifana e de Lavegadas não têm clubes/associações com prática 

desportiva federada. 

Refira-se que a ADP está legalmente constituída em Santo André, mas desenvolve a sua 

prática já em São Miguel fruto da construção do Estádio Municipal nessa freguesia. 

 

Tabela 13 Número de associações e praticantes existentes por atividade desportiva não federada 

Modalidade Entidade Feminino Masculino Total 

Atletismo     

Patinagem     

Ballet 

Grupo de Ballet 

de Vila Nova de 

Poiares  

24 0 24 

Pesca 

Desportiva 

Clube de Pesca 

Desportiva de 

V.N.Poiares 

0 8 8 

Pesca 

Desportiva  

Associação 

Mosqueiros do 

Alva 

0 8 8 

Futebol 

Clube de 

Futebol “ Os 

Idosos” 

0 26 26 

TOTAL    

 

 

 

Tabela 14 Caracterização modalidades e praticantes no desporto escolar no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 
Poiares 

Ano 
Escolar 

Modalidade Escalão Feminino Masculino Árbitros Total 

2012-13 

Futsal Juvenis - 32 2 34 

Futsal Iniciados 46 - 2 48 

Futsal Juvenis 31 - 2 33 

Ténis Vários 3 27 2 32 

Ténis de 
Mesa 

Vários 3 34 2 39 

2013-14 

Futsal Iniciados - 22 2 24 

Futsal Infantis B 34 - 2 36 

Futsal Iniciados 24 - 2 26 
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Ténis Vários - 22 2 24 

Ténis de 
Mesa 

Vários 5 24 3 32 

2014-15 

Futsal Juvenis - 27 2 29 

Futsal Iniciados 29 - 2 31 

Futsal Juvenis 25 - 2 27 

Ténis Vários 5 16 2 23 

Ténis de 
Mesa 

Vários 1 47 2 50 

2015-16 

Desportos 
Individuais 

1ºCEB 7 12 2 21 

Desporto 
Coletivos 

1ºCEB 12 19 2 33 

Boccia Vários 4 13 2 19 

Futsal Juniores - 23 2 25 

Futsal Infantis B 34 - 2 36 

Futsal Iniciados 24 - 2 26 

Ténis Vários 3 22 2 27 

Ténis de 
Mesa 

Vários 4 47 2 53 

TOTAL 294 387 47 728 

 

O Desporto Escolar tem um papel fulcral para o desenvolvimento da prática de atividade 

física e desportiva no concelho. A discussão sobre o seu potencial e a necessidade de articulação 

com os clubes locais arrasta-se há mais de 20 anos, sem ter uma solução governamental devida. 

Os cortes financeiros no Ministério da Educação, as alterações legais e de diretrizes relativos à 

gestão escolar, do número de créditos horários das escolas e atribuição destas de acordo com 

os grupos equipa, bem como, os mecanismos de financiamento do desporto escolar têm 

contribuindo para o agravamento do funcionamento do Desporto Escolar. Tais alterações de 

diretrizes podem ser verificadas nos últimos 2 anos letivos, com a constituição de grupos equipa 

no 1º CEB, mas sem a devida continuidade em 2015-2016, devido a constrangimentos de 

horários dos professores. 

A disponibilização de transportes pelo Município é importante para o cumprimento das 

contas e equilíbrio financeiro da escola, que habitualmente tem como défice os pagamentos dos 

transportes de âmbito do desporto escolar.  

Outro aspeto, a ter em conta são as modalidades dinamizadas no desporto escolar e que 

estão em falta nos clubes locais, devendo tal ser corrigido por forma a otimizar a formação, e 

adequar o encaminhamento de atletas de espaço escolar para as associações desportivas. 

No que respeita a recursos humanos das associações estes são de caráter voluntário. 

Destacamos aqui algumas associações com atividade desportiva com maior regularidade das 

associações (ADP, ARSM, Karaté), e que apenas uma associação refere que possui pessoal clínico 
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contratualizado. Nenhuma das associações possui pessoal técnico profissional. O pessoal clínico 

é contratualizado pela a ADP como fornecedora de serviço, não sendo afeta única e 

exclusivamente ao clube, e também não é sediada no Concelho.  Destes xx são voluntários e xxx 

profissionais.  

 

Tabela 15 Caraterização de habilitações dos voluntários e profissionais 

 

Na ADP estão 4 voluntários técnicos superiores com, pelo menos, o grau de Licenciatura 

na área do Desporto, mais um elemento com formação superior na área da Educação e outro 

com formação na área da Saúde.Verifica-se que metade dos que estão nas funções de 

treinadores têm a formação especifica de cédula de treinadores. 

Na Escola de Karaté Shukokai existe 1 voltuntário com formação específica na área.  

Na ARSM  

 

Caracterização Acesso a infraestruturas desportivas, Atividade Física e mobilidade  

Na avaliação diagnóstica para o presente plano de desenvolvimento foram aplicados 

questionários para avaliar o acesso a espaços desportivos e sobre a mobilidade, bem como, o 

eurobarómetro de prática desportiva, à população escolar com mais de 12 anos (em papel) e 

também à comunidade Poiarense (online e em papel). 

Somos de referir que a taxa de participação da população com mais de 18 anos é 

relativamente residual, pelo que consideramos que poderá haver um enviesamento no 

tratamento através da polarização dos interesses e necessidades dos mais jovens, pelo que tal 

é tido em consideração na elaboração das estratégias. 

 
Tabela 16 Caraterização dos respondentes dos questionários 

Idade Sexo 

12-14 15-17 18-24 25-34 35-50 +50 Masculino Feminino 

143 112 32 14 32 12 175 171 

Habilitações do respondente 

4ºano 6ºano 9ºano 12ºano Licenciatura Mestrado Doutoramento 

11 143 115 32 24 13 1 

Habilitações do pai 

 Voluntários Profissionais 

Técnico superior 13 0 

Técnico 3 0 

Outras habilitações 10 0 



   

 

38 

 

4ºano 6ºano 9ºano 12ºano Licenciatura Mestrado Doutoramento 

71 66 78 71 19 6 2 

Habilitações da mãe 

4ºano 6ºano 9ºano 12ºano Licenciatura Mestrado Doutoramento 

62 48 84 101 22 10 4 

 

Relativamente à variável idade podemos constatar que a maioria dos inquiridos tem 

idades compreendidas entre os 12-14 anos (n=143) e os 15-17 anos (n=112), fruto da aplicação 

dos questionários em meio escolar.  

As idades compreendidas entre os 25-34 anos (n=14) e mais de 50 anos (n=12) 

apresentam um menor número de respondentes, revelando uma baixa adesão ao estudo, 

apesar da sua aplicação online e via Centro de Saúde em suporte papel. 

No que diz respeito à variável sexo, podemos verificar que a população respondente é 

constituída por trezentos e quarenta e seis indivíduos, dos quais n=175 são do sexo masculino e 

n=171 são do sexo feminino, considerando-se assim que há um equilíbrio na representatividade 

dos géneros. De acordo com o relatório do Eurobarómetro do desporto e atividade física (2013), 

de um modo geral, os homens da UE exercem atividades desportivas ou praticam outras 

atividades físicas mais do que as mulheres. No entanto, esta disparidade é particularmente 

acentuada em grupos entre os 15-24 anos de idade, com homens jovens tendendo a exercer ou 

praticar desporto regularmente consideravelmente mais do que as jovens mulheres jovens (74% 

vs. 55%). A frequência de exercício ou desporto tende a diminuir com a idade. 71% das mulheres 

e 70% dos homens na faixa etária de 55 ou mais anos nunca ou raramente exercem ou praticam 

desporto. 

Procedendo à leitura da tabela 16 podemos verificar que é na faixa etária entre os 12-

14 anos onde se denota um maior número de jovens que praticam desporto. De acordo com os 

dados recolhidos podemos ainda concluir que embora haja equilíbrio na representatividade dos 

géneros, existem mais mulheres que não praticam exercício físico (n=131) em relação aos 

homens (n=76). 

Verifica-se ainda que, em relação às habilitações, a generalidade dos respondentes 

possui o 6º ano (n=143) ou o 9º ano (n=115). Ao nível Superior apenas um respondente afirma 

ter o doutoramento.  

Quanto às habilitações dos pais verificamos que muitos deles apenas concluíram o 

Ensino Básico ou o Secundário, sendo que as habilitações da mãe, quando comparadas com as 

do pai são relativamente maiores ao nível do 3º Ciclo de Escolaridade (mãe: n=84; pai: n=78), 

do Ensino Secundário (mãe: n=101; pai: n=71) e até do Ensino Superior. 
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Na tabela 17 são apresentadas as variáveis prática desportiva federada, prática 

desportiva federada num clube do concelho e anos de prática desportiva federada. 

 

Tabela 17 Prática desportiva federada e anos de prática federada 

 Nº % 

Prática desportiva 

federada 

Sim 93 26,8 

Não 248 71,5 

Prática desportiva num 

clube concelho 

Sim 77 22,2 

Não 264 76,1 

Anos de prática 

desportiva federada 

1-3 50 14,4 

4-7 56 16,1 

8-10 22 6,3 

+10 11 3,3 

 

Relativamente à prática desportiva federada apenas 26,8% dos respondentes (n=93) 

afirma praticar um desporto federado, enquanto 71,5% desta população (n=248) afirma não 

praticar qualquer tipo de desporto federado.  

Observando a tabela 17 podemos verificar que apenas 22,2% da população respondente 

(n=77) afirma praticar desporto num clube do concelho, sendo que 76,1% (n=264) afirma que 

não pratica desporto num clube do concelho ou que apenas não pratica desporto. 

Verifica-se ainda que em relação à variável anos de prática desportiva federada, a maior 

parte dos respondentes tem entre 4-7 anos de prática desportiva federada (n=56) e entre 1-3 

anos de prática desportiva federada (n=50). São poucos os indivíduos que têm entre 8-10 anos 

de prática desportiva federada (n=22) ou que possuem mais de 10 anos de prática desportiva 

federada (n=11). 

Na tabela 18 são apresentadas as modalidades praticadas pelos inquiridos, tendo o 

futebol o maior número de praticantes (n=66; 19%), seguido da modalidade de karaté (n=15) 

com uma percentagem de 4,3%, judo (n=11) com 3,2%, futsal (n=7) com 2% e basquetebol (n=6) 

com 1,7%. Convém salientar que 33,1% da população inquirida (n=115) não respondeu à 

questão em causa ou respondeu que não pratica ou praticou nenhum desporto federado. 

Tabela 18 Praticantes por modalidade 

Modalidade Nº % 

Airsoft 1 0,3 

Andebol 1 0,3 

Atletismo 3 0,9 

Ballet 2 0,6 

Basquetebol 6 1,7 
BMX Freestyle 1 0,3 

Boxe 1 0,3 

Ciclismo 1 0,3 
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Danças de salão 1 0,3 

Downhill 1 0,3 

Futebol 66 19,0 

Futsal 7 2,0 

Ginástica Rítmica 1 0,3 

Hóquei em Patins 1 0,3 

Judo 11 3,2 

Karaté 15 4,3 

Natação 9 2,6 

Patinagem 3 0,9 

Rugby 3 0,9 

Taekwondo 1 0,3 

Ténis 1 0,3 

Ténis de Mesa 1 0,3 

Voleibol 2 0,6 

Nenhuma/não pratico/não resposta 115 33,1% 

 

A figura 1 mostra as percentagens de participantes correspondentes a cada freguesia, 

sendo que o valor relativo a não resposta, apresenta uma percentagem de 2,88%.  

 

Figura 1 Freguesia de Residência 

Analisando a figura 1 verificamos que a maior parte da população respondente pertence 

à freguesia de Santo André, com uma percentagem de 44,67%, sendo que 15,56% pertence à 

freguesia de São Miguel, 14,41% à freguesia da Arrifana e 13,26% à freguesia das Lavegadas. O 

restante da população respondente apresenta outra freguesia, com uma percentagem de 

9,22%. 

A figura 2 mostra as percentagens correspondentes à forma de deslocação mais utilizada 

pelos inquiridos, sendo que o valor de 0 apresenta uma percentagem de 1,44% relativa a não 

resposta.  



   

 

41 

 

 
Figura 2 Forma de deslocação  

Os resultados da figura 2 mostram que a maior parte da população respondente utiliza o 

automóvel para se deslocar, com uma percentagem maioritária de 63,69%, sendo que a 

mobilidade sustentável é representada pela utilização do autocarro (17%) como forma de 

deslocação, a deslocação a pé (10,66%) e de bicicleta (6,63%). De acordo com os dados do Plano 

Nacional para a promoção da Bicicleta e Outros modos suaves, para concelhos com menos de 

10.000habitantes, verifica-se as seguintes percentagens para cada meio de deslocação: 

automóvel ligeiro particular 51%, 3,7% motociclo ou bicicleta, 3,7% transporte coletivo 

Empresa/Escola, 4,4% autocarro, 36,6% a pé. Desta forma, verifica-se que existe uma utilização 

de automóvel acima da referência nacional e que a deslocação a pé fica muito abaixo (20%). É 

ainda de referir que Portugal é um dos países da EU com menor taxa de utilização de bicicleta 

(1,6% em 2010) (Ciclando, xxx). Esta baixa de mobilidade de meios suaves também é fruto da 

“ausência de um desenho urbano atraente, adequado e seguro dentro dos aglomerados 

urbanos, contribuíram para a redução dos modos não motorizados.” (Ciclando, xxx: 32). 

 

 

A figura 3 evidencia as percentagens correspondentes à distância (em Km) entre a casa 

e a escola ou o emprego. A generalidade dos participantes percorre uma curta distância entre a 

sua casa e a escola ou emprego, sendo que 30,92% dos respondentes afirmam percorrer apenas 

uma distância entre 1-3 Km e 25,14% admitem percorrer uma distância ainda menor, até 1 Km. 

Apenas 8,09% dos respondentes afirmam percorrer mais de 16 Km entre a sua casa e a escola 

ou emprego. 
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Figura 3 Distância Casa-Escola/Emprego 

A figura 4 mostra as percentagens correspondentes às razões da deslocação apontadas 

pelos inquiridos, existindo uma grande percentagem de não respondentes (33,72%). Os 

resultados revelam que os participantes apontam várias razões para optar por um determinado 

meio ao se deslocar, sendo que 12,68% dos respondentes deslocam-se através de transporte 

devido a existirem maus acessos para se deslocarem a pé, 15,56% afirmam que os pais não os 

deixam ir a pé ou de bicicleta para a escola, 2,31% afirmam que existem maus acessos para se 

deslocarem de bicicleta e apenas 1,73% dos respondentes afirmam que não têm bicicleta. Desta 

forma, 34,01% dos inquiridos respondem que existem outras razões para além das já nomeadas 

para se deslocarem optando por um ou outro transporte. As outras razões mais apontadas 

devem-se ao facto dos respondentes morarem longe, ser mais rápida a deslocação de veículo 

motorizado, aproveitarem a boleia dos pais quando estes se deslocam para o trabalho ou 

simplesmente por uma questão de preferência ou comodidade, pois dizem não gostar de ir a pé 

para a escola. 
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Figura 4 Razão da deslocação 

A figura 5 mostra as percentagens correspondentes ao tempo de deslocação dos 

inquiridos entre a sua casa e a escola ou emprego, com a maioria dos respondentes a demorar 

até 15 min., entre a sua casa e a escola ou emprego, apresentando uma percentagem de 76%. 

 

 
Figura 5 Tempo de deslocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADOS EUROBARÓMETRO 
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         Figura  6 Frequência de prática desportiva 

No presente estudo verificamos que 

relativamente a frequência de prática desportiva 

(figura 6) 19,58% nunca ou raramente praticam 

desporto ou fazem exercício físico, ficando muito 

abaixo do verificado na última sondagem do 

Eurobarómetro sobre desporto e atividade física 

(2013) para os cidadãos da União Europeia (UE) 

(59%) e principalmente dos resultados 

anteriormente apresentados por Portugal (64%).  

No entanto, fica-se acima das médias Europeia e Portuguesa (8%) na prática regular, 

apresentando 44,38%. É de realçar que 73,5% dos respondentes têm idade compreendida entre 

os 12 e os 17 anos de idade e apenas 25,9% são adultos, podemos aferir que a maioria dos 

respondentes ao terem aulas de educação física entre outro tipo de atividades pelo que são 

mais fisicamente ativos. 

         Figura 7 Frequência de prática de outras atividades físicas 

 

Segundo os resultados da figura 7 

(Frequência de prática de outras atividades 

físicas), 32,01% revelam que nunca ou 

raramente fizeram outro tipo de atividade 

física (como ciclismo, dança, jardinagem, 

agricultura), valor comparável com o obtido no 

Eurobarómetro sobre desporto e atividade 

física (2013) de 30% e inferior ao resultado verificado em Portugal (60%).  

Quanto aos níveis de envolvimento na atividade física em uma semana, verificamos que 

na Frequência semanal de atividade física vigorosa e Frequência semanal de atividade física 

moderada (figura 8 e 10) 22,19% afirmam nunca fazer atividade física vigorosa e 24,21% afirmam 

nunca fazer atividade física moderada, respetivamente. Deste modo inferimos que que se 

pratica mais atividade física comparativamente com os resultados verificados em Portugal (76% 

e 69%, respetivamente) e no relatório do Eurobarómetro de desporto e atividade física (2013) 

para os cidadãos da UE, 54% e 44% respetivamente. 
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Figura 8 Frequência semanal de atividade física  Figura 10 Frequência semanal de atividade 
física 

vigorosa   moderada  

 
 

Figura 9 Tempo semanal despendido no total da atividade física  
vigorosa  

Concluimos que 45,82% dos inquiridos 

despendem no total da atividade física vigorosa 

entre 31 a 90 minutos (figura 9), ficando abaixo 

dos resultados obtidos em Portugal (63%) e no 

relatório do Eurobarómetro de desporto e 

atividade física (2013) para os cidadãos da UE 

(59%). 

Figura 10 Tempo semanal despendido no total da atividade 
física  

moderada   
No que respeita à atividade física 

moderada verifica-se que 43,51% dos 

inquiridos dispende entre 31 a 90 minutos 

semanalmente (figura 11), ficando abaixo dos 

resultados verificados em Portugal (58%) e 

pelos cidadãos da UE (56%). 
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Figura 11 “10 minutos de caminhada nos últimos 7 dias”  
 

É de salientar que em uma semana 

10,66% dos inquiridos não caminharam pelo 

menos 10 minutos de cada vez (fig. 12), ficando 

abaixo dos resultados verificados no 

Eurobarómetro de desporto e atividade física 

(2013) pelos cidadãos da UE (13%) e de Portugal 

(17%). 

Figura 123 Tempo semanal despendido em 10 
minutos de caminhada 

     

Apenas 33,43% dos inquiridos 

despendem entre 31 a 90 minutos a caminhar 

pelo menos 10 minutos de cada vez durante uma 

semana (fig. 13), ficando abaixo dos valores 

obtidos no Eurobarómetro de desporto e 

atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (46%) 

e em Portugal (36%). 

Figura13 Tempo que permanece sentado  

Verifica-se que 45,25% dos inquiridos 

gastam entre 2h31 e 8h30 sentados (fig.14), 

apresentando valores abaixo dos resultados 

obtidos no Eurobarómetro de desporto e 

atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (69%) 

e em Portugal (55%).          
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Figura 14 É membro/sócio de alguma entidade onde  
pratica desporto ou atividade física recreacional 

Apenas 39,76 dos inquiridos são 

membros/sócios de algum clube, associação ou 

ginásio, ficando abaixo dos resultados verificados 

no Eurobarómetro de desporto e atividade física 

(2013) pelos cidadãos da UE (74%) e em Portugal 

(88%).   

 

  

Figura 15 A área de residência oferece bastantes oportunidades 
            para ser fisicamente ativo  

No presente estudo 62,54% dos 

inquiridos concordam ou concordam totalmente 

com a afirmação de que a área onde residem 

oferece bastantes oportunidades para ser 

fisicamente ativo (fig. 16), o que também se 

confirma com os resultados verificados em 

Portugal (62%) e no relatório do Eurobarómetro 

de desporto e atividade física (2013) para os 

cidadãos da UE, 76%.          

     

Figura 17 Os clubes desportivos e outros fornecedores 
locais providenciam muitas oportunidades para ser fisicamente ativo  

  

Verifica-se que 65,71% dos inquiridos 

concordam ou concordam totalmente com a 

afirmação de que os clubes desportivos e outros 

fornecedores locais providenciam muitas 

oportunidades para ser fisicamente ativo (fig. 17), 

o que também se verifica com os resultados 

obtidos no Eurobarómetro de desporto e 

atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (74%) e em Portugal (56%). 

 

Figura 18 A autarquia local não faz o suficiente pelos cidadãos  

no que respeita às atividades físicas  
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É referido por que 40,35% dos inquiridos 

pensam que a autarquia local não faz o suficiente 

pelos cidadãos no que respeita às atividades 

físicas (fig. 18), ficando abaixo dos resultados 

verificados em Portugal (49%) e ligeiramente 

acima do Eurobarómetro de desporto e atividade 

física (2013) pelos cidadãos da UE (39%).  

 

         

  Figura 16 Trabalho voluntário que apoia as 

 atividades desportivas  

Verifica-se que apenas 30,84% dos 

inquiridos dizem que realizam um trabalho 

voluntário que apoia atividades desportivas (fig. 

19), valor acima dos resultados verificados em 

Portugal (2%) e no relatório do Eurobarómetro de 

desporto e atividade física (2013) para os 

cidadãos da UE, 7%.  

 

Figura 20 Tempo despendido em trabalho voluntário no 

desporto  

E do tempo dispendido a maioria 21,90% 

despende ocasionalmente algum tempo de 

trabalho voluntário no desporto (fig. 20) em 

determinados eventos, valor abaixo dos 

resultados obtidos em Portugal (42%) e no 

relatório do Eurobarómetro de desporto e 

atividade física (2013) para os cidadãos da UE, 

36%. Tal reflete um potencial de envolvimento 

por parte de novos voluntários, pelo que é importante estabelecer estratégias para o 

envolvimento destes potenciais voluntários. 

       

  

 

                 Figura 17 Tipo de trabalho voluntário que realiza  
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O tipo de trabalho voluntário mais 

referenciado diz respeito à organização ou 

colaboração num evento desportivo (17,58%) (fig. 

21), valor abaixo do verificado no relatório do 

Eurobarómetro de desporto e atividade física 

(2013) pelos cidadãos da UE, 35% e em Portugal 

(32%). 

 
Figura 22 Era capaz de se envolver em trabalho voluntário  

no desporto     

No entanto, 59,94% dos inquiridos 

referem que eram capazes de se envolver em 

trabalho voluntário para apoio de atividades 

desportivas, enquanto 10,95% o negam (fig. 22). 

  

     

     Figura 183 Tempo despendido em trabalho voluntário  

no desporto  

Neste sentido, 27,95% dos inquiridos 

estariam dispostos a despender ocasionalmente 

algum tempo em trabalho voluntário em 

determinados eventos desportivos, 12,39% 

afirmam poder despender pelo menos 6h do seu 

tempo a cada mês para o voluntariado no 

desporto, com apenas 2,88% dos inquiridos 

podendo despender 21h a 40h por mês (fig. 23). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura19 Interesse em participar em torneios ou atividades  
desportivas organizadas no concelho  
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Verifica-se que 51,30% dos inquiridos têm 

interesse em participar em torneios ou atividades 

desportivas organizadas no concelho, enquanto 

44,96% afirmam ter pouco interesse ou nenhum 

(fig. 24). 

 
 

EURO 7 – Local de prática desportiva  
Nº 

respondentes 
+ opções de 

resposta 

Ginásio, health ou fitness center 22 15 

Clube desportivo 44 24 

Centro/complex desportivo 25 3 

Na escola ou Universidade 13 26 

No trabalho 5 2 

Em casa 42 14 

No caminho entre casa e trabalho, escola ou compras 5 2 

No parque, na rua 50 0 

Não sei responder 38 0 

Não respostas 17 0 

TOTAL 330 
Tabela 19 Local de prática desportiva 

 

A leitura da tabela 19 (EURO7 – Locais onde é costume praticar desporto ou atividade 

física) permite concluir que 36% dos inquiridos prefere praticar desporto ou atividade física em 

parques ao ar livre e no clube desportivo, apresentando valores abaixo dos resultados obtidos 

no Eurobarómetro de desporto e atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (40%) e em 

Portugal (44%). 

 

EURO 8 – Razão para a prática desportiva  
Nº 

respondentes 
+ opções de 

resposta 

Para melhorar a saúde 20 192 

Para melhorar a aparência física 6 24 

Para prevenir efeitos de envelhecimento 1 2 

Por diversão 14 20 

Para relaxar 6 2 

Para estar com amigos 2 0 

Para fazer novas amizades 2 0 

Para conhecer pessoas de outras culturas 0 0 

Para melhorar o desempenho físico 1 2 
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Para melhorar a capacidade física 3 2 

Para controlar o peso 1 0 

Para melhorar a autoestima 2 0 

Para desenvolver novas competências/técnicas 0 0 

Pelo espírito da competição 5 0 

Para integrar-me melhor na sociedade 0 0 

Outros 3 0 

Não sei responder 29 0 

Não respostas 8 

TOTAL 339 
Tabela 20 Razão para a prática desportiva 

 
Conclui-se que a razão mais comum para praticar desporto ou atividade física é melhorar 

a saúde (63%) (Tabela 20), apresentando um valor equiparável aos resultados obtidos no 

Eurobarómetro de desporto e atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (62%) e em Portugal 

(67%). 

 

EURO 9 – Principais razões que impedem a prática 
desportiva regular  

Nº 
respondentes 

+ opções de 
resposta 

Não tem tempo 71 45 

É demasiado caro 9 3 

Não gosta de atividades competitivas 6 3 

Não existem estruturas desportivas de interesse ou 
adequadas perto do local onde mora 

13 7 

Tem alguma deficiência ou doença 7 0 

Não tem amigos com quem praticar desporto 3 0 

Sente-se descriminado por outros participantes 0 0 

Tem falta de motivação ou não está interessado 10 1 

Tem medo de lesões ou se aleijar 2 0 

Atualmente pratica desporto regularmente 53 1 

Outra razão 14 0 

Não sei responder 58 0 

Não respostas 39 0 

TOTAL 306 
Tabela 21 Principais razões que impedem a prática desportiva regular 

 

No dados apresentados na tabela 21 a escassez de tempo (38%) é a razão mais apontada 

para não praticar desporto mais regularmente, no entanto, esta razão fica abaixo dos resultados 

verificados no Eurobarómetro de desporto e atividade física (2013) pelos cidadãos da UE (42%) 

e ligeiramente acima dos resultados obtidos em Portugal (33%). 
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EURO 17 – Tipo de trabalho voluntário no desporto 
que gostaria de fazer 

Nº 
respondentes 

+ opções de 
resposta 

Membro da direção 28 3 

Tarefas administrativas 14 2 

Treinador, adjunto, árbitro 60 2 

Organização ou colaborar num evento desportivo 99 2 

Apoio nas atividades do dia-a-dia do clube 29 1 

Transporte 4 0 

Manutenção dos espaços desportivos 5 0 

Manutenção do equipamento desportivo 12 0 

Outro(s) 11 0 

Não respostas 75 0 

TOTAL 272 
Tabela 22 Tipo de trabalho voluntário no desporto que gostaria de fazer 

 

Na tabela 22 é revelado que o tipo de trabalho voluntário no desporto que mais os 

inquiridos gostariam de fazer diz respeito à organização ou colaboração num evento desportivo 

(37%) e ser treinador, adjunto ou árbitro (23%). 

 

Atitudes Desportivas 

Atualmente está a decorrer o Plano Nacional de Ética para o Desporto, considerando a 

ética no desporto como importante para aquisição de valores pró-sociais, e que desta forma 

possam ser adquiridos e reforçados através do desporto, fruto de processos de educação 

informal, e transpostos para a vida em sociedade. 

Neste sentido, foram avaliados os níveis de batota, anti-desportivismo, convenção e 

empenho dos jovens respondentes. 

Após análise descritiva e com recurso ao Teste T de Student, somos de referir seguinte: 

a) Numa escala de 1 a 5, verificaram-se níveis baixos de batota (2) e antidesportivismo (2) 

e níveis altos de convenção (4) e empenho (4). 

b) Verificam-se diferenças significativas nos níveis de convenção (p=.036) e empenho 

(p=.004) entre praticantes federados e não federados, com os federados a 

demonstrarem níveis mais elevados. 

c) Verificam-se diferenças significativas entre rapazes e raparigas no que respeita à batota 

(p=.015), convenção (p=.022) e empenho (p=.000). No presente caso, os rapazes 

apresentam sempre níveis superiores nas três variáveis, tendo aqui um contraponto de 

uma variável negativa (batota) comparativamente às outras variáveis que são 

considerados valores positivos. 
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d) Não se verificaram diferenças entre os escalões etários de sub 14 e sub 18. 

Deste modo, apesar de os níveis não serem considerados preocupantes esta deve-se ser 

uma área a ser trabalhada, por forma a diminuir os níveis de batota e antidesportivismo, bem 

como, reforçar e aumentar os valores positivos de empenho e convenção, contribuindo para o 

desenvolvimento positivo dos jovens e também da própria comunidade. 

 

Análise Qualitativa Focus Group 

Através dos grupos focais pretendeu-se obter dados a partir de alunos do 1º Ciclo de 

Ensino Básico, que através de questionário não eram devidamente possíveis de obter. Por 

algumas dificuldades temporais e logísticas apenas se conseguiu realizar as entrevistas nas 

escolas primárias de S. Miguel e Sto André, onde se verificou que a maioria reside na mesma 

freguesia e que apenas 2 (12,5%) são de fora do concelho. As razões pelas quais dizem 

frequentar as respetivas escolas são por causa dos amigos que têm e por ser perto da sua 

residência. Em relação à distância verificou-se que a distância média é de 2Km e que a maior 

parte dos alunos se deslocam de carro e o resto vai com o transporte da escola, de realçar que 

nenhum vai a pé nem de bicicleta.  

Os alunos passam em média 2/3 horas nos seus dispositivos móveis/televisão sendo que 

foi referido que isso se deve por residirem em apartamento e “não terem nada a fazer”.  

De todos os entrevistados somente 2 praticam desporto numa organização 

desportiva/clube. Por dia os alunos fazem cerca de 2 horas de atividade física, nelas se destacam 

a caminhada e o futebol. Em relação à batota, todos afirmaram já o ter feito, alguns referem 

que é para obter melhor resultado, outros afirmam o fazer somente para eles próprios e outro 

refere que foi o treinador que pediu para melhorar os resultados. De realçar que cumprimentam 

sempre o adversário depois de um jogo e que após um mau resultado não ficam chateados com 

o adversário mas sim com eles próprios.  

A maior parte afirma que são empenhados enquanto praticam desporto e apenas uma 

maioria afirma que por vezes não tem vontade e param. 

 Em relação à sua satisfação no desporto, globalmente, praticam porque é divertido e 

porque gostam de ganhar. 

Os interesses e as oportunidades que podiam ser desenvolvidas recaem na maior parte 

sobre a reabertura das Piscinas Municipais e que deviam existir mais torneios/eventos, 

nomeadamente, de futebol, ténis de mesa, ténis e basquetebol.  
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Um dado interessante é o fato de a maior parte dos alunos afirmar que existe interesse em fazer 

a deslocação para a escola de bicicleta e que não o fazem devido à inexistência de uma ciclovia 

e porque os pais não deixam porque é perigoso. Em relação à mobilidade em autocarros dizem 

que deveria ser mais barato. 

 

Dados Projeto LEVES.COME 

O projeto LEVES.COME surge no âmbito da promoção da alimentação saudável e 

atividade física, numa colaboração conjunta entre o Agrupamento de Escolas de Vila Nova de 

Poiares, a autarquia e o centro de saúde locais, numa iniciativa do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Pinhal Interior Norte (ACES PIN). Tem como objetivo geral, diminuir a prevalência de 

excesso de peso e obesidade em crianças dos 3 aos 13 anos de idade matriculadas nas escolas 

do ACES PIN. 

O nome dado ao projeto LEVES.COME proveio do acrónimo: Livre, Escolha, Vida, 

Equilibrada, Saudável. COME; em consonância com o objetivo de promover a aquisição de 

competências em saúde facilitadoras na adopção de comportamentos protetores da saúde. 

 As atividades do projeto são planificadas segundo três eixos de intervenção:  

 Eixo 1 – Literacia Alimentar 

 Eixo 2 – Disponibilidade Alimentar 

 Eixo 3 – Atividade Física 

Para este projeto foram avaliados indivíduos do Pré-Escolar e indivíduos do 5º ano de 

escolaridade. Dos 57 indivíduos avaliados do Pré-Escolar verifica-se que 18% estão com excesso 

de peso e 5% são obesos. No 5º ano de escolaridade, em 70 crianças avaliadas, verificam-se 

índices de obesidade em 13% e excesso de peso em 31% dos participantes, reflectindo 30 

crianças com problemas de peso. 

 

 

Caracterização do Funcionamento e Estado Atual dos Equipamentos Dotação 

Global de Equipamentos Desportivos 

A seguir são apresentados os dados referentes às instalações desportivas do Concelho 

de Vila Nova de Poiares, tendo por base a população actual de 7069 habitantes estando 

projetado para 2021 de 7549 habitantes (projeção obtida da Carta Desportiva do Municipio de 

Vila Nova de Poiares 2010). Estes quadros permitem caracterizar a situação e analisar as 
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carências actuais e futuras ao considerar o ano de 2021 como horizonte. Considera-se que o 

trabalho efetuado para o desenvolvimento da Carta Desportiva de Vila Nova de Poiares ainda se 

mantém atual no que respeita a equipamentos desportivos, apenas havendo alterações devido 

à construção do Estádio Municipal, abertura de Vias de escala e rappel no Penedo da Moura. 

 

Tabela 19 Caraterização dos espaços desportivos 

Freguesia Sala Pavilhão 
Pequeno 
Campo 

Grande 
Campo 

Piscina 
Coberta 

Piscina 
Ar-Livre 

Arrifana 0 1 2 0 0 0 

Lavegadas 0 0 1 0 0 0 

Santo 
André 

0 2 2 1 1 1 

São Miguel 2 2 1 1 0 1 

 

Na análise das instalações desportivas de acordo com as normas de programação e 

caracterização de redes de equipamentos colectivos da Direção-geral de Ordenamento do 

Território (DGOT-DU), o Concelho de Vila Nova de Poiares (2010), atualmente revela carências 

ao nível de instalações como equipamentos coletivos de natureza  xxxxx. Ao nível de instalações 

como Pavilhões, Pequenos Campos e Grandes Campos, segundo este método, a carência xxxx.  

Há que ter em atenção que apesar de não haver carências de espaços, existem diversos 

espaços, Salas e Pequenos Campos existentes no Concelho, que carecem de uma requalificação 

e dotação de áreas complementares, como por exemplo balneários, e são instalações que não 

permitem práticas desportivas formais. 

Apesar de não ser propriamente uma carência de acordo com os critérios da DGOT-DU, 

verifica-se a necessidade de: 

a) um campo de futebol 11 contíguo ao já existente no estádio Municipal; 

b) Requalificação das piscinas Municipais cobertas.  

  

Grau de Satisfação com Instalações por Tipologia de Equipamento 

Considera-se importante que anualmente se possa fazer a avaliação do grau de 

satisfação com os equipamentos desportivos, podendo ser incluído no procedimento de 

avaliação dos serviços municipais e das suas instalações, bem como, para as diferentes 

entidades desportivas concelhias. 
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Taxas de Utilização  

A taxa de utilização dos Equipamentos Desportivos é um fator importante para a gestão 

dos espaços e no processo de tomada de decisão da construção de novos Equipamentos ou 

aplicação de medidas/programas desportivos. Neste sentido, é de relevância a caracterização 

da utilização dos Equipamentos Desportivos disponíveis no Concelho de Vila Nova de Poiares. 

As taxas de utilização dos Equipamentos, por tipologia, são apresentadas nas seguintes figuras.  

 

Tabela 20 Taxas de utilização dos espaços desportivos 

 

Espaço 
Periodo do 

dia 
2ª 

feira 
3ª 

feira 
4ª 

feira 
5ª 

feira 
6ª 

feira 
Sábado Domingo 

Total 
Mensal 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Manhã 2523 599 2451 2680 1432 0 0 9685 

Tarde 718 546 222 431 536 0 0 2453 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 10 62 77 44 36 0 0 229 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polidesportivo Sintético 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Court Ténis 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bate bolas 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ginásio 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estádio Municipal 

Manhã 0 0 0 0 0 315 315 630 

Tarde 0 0 0 0 0 360 360 720 

Noite 1 360 405 360 405 360 0 0 1890 

Noite 2 360 225 360 405 360 0 0 1710 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Pavilhão Eduardo 
Campos 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavilhão ARSM 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Período da Manhã – 8h-13,30; Período da Tarde – 13,30h-18h; Período da Noite1 – 18h-20h, Noite2 – 20h-22h, Noite3 – 23h-00h  

          

 
2013 | Total 

Diário 
3971 1837 3470 3965 2724 675 675 17317 

 

 

Espaço 
Periodo do 

dia 
2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 

Total 
Mensal 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Manhã 4084 2022 4177 5163 2926 456 0 18828 

Tarde 1430 1321 764 1367 1192 92 0 6166 

Noite 1 39 31 99 70 28 0 0 267 

Noite 2 84 146 143 58 10 7 0 448 

Noite 3 0 12 0 14 0 0 0 26 

Polidesportivo 
Sintético 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 10 0 0 0 0 10 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Court Ténis 

Manhã 0 2 12 0 0 15 6 35 

Tarde 26 2 2 7 17 2 3 59 

Noite 1 11 2 6 6 0 2 0 27 

Noite 2 8 26 0 10 0 7 2 53 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bate bolas 

Manhã 0 0 0 0 0 0 4 4 

Tarde 22 0 0 0 0 0 0 22 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 4 0 0 0 0 0 4 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ginásio 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estádio Municipal Manhã 0 0 0 0 0 1444 1444 2888 
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Tarde 0 0 0 0 0 1644 1644 3288 

Noite 1 1600 1800 1600 1800 1600 0 0 8400 

Noite 2 1600 1000 1600 1800 1600 0 0 7600 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavilhão Eduardo 
Campos 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavilhão ARSM 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Período da Manhã – 8h-13,30; Período da Tarde – 13,30h-18h; Período da Noite1 – 18h-20h, Noite2 – 20h-22h, Noite3 – 23h-00h  

          

 
2014 | Total 

Diário 
8904 6368 8413 10295 7373 3669 3103 48125 

 

 

 

Espaço 
Periodo 
do dia 

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado Domingo 
Total 

Mensal 

Pavilhão 
Gimnodesportivo 

Manhã 3217 3270 3651 3855 3059 8 0 17060 

Tarde 1074 1173 1047 1484 1474 49 62 6363 

Noite 1 41 75 40 108 71 12 20 367 

Noite 2 238 544 179 246 229 0 0 1436 

Noite 3 0 12 0 0 42 0 0 54 

Polidesportivo 
Sintético 

Manhã 0 0 30 0 0 0 0 30 

Tarde 52 0 0 0 33 0 0 85 

Noite 1 18 34 0 74 32 0 0 158 

Noite 2 72 245 33 399 48 0 0 797 

Noite 3 0 0 0 0 12 0 0 12 

Court Ténis 

Manhã 0 0 0 0 0 4 0 4 

Tarde 0 0 0 2 0 12 0 14 

Noite 1 0 0 0 4 0 8 0 12 

Noite 2 0 0 6 6 0 0 0 12 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bate bolas 

Manhã 0 0 0 0 0 8 2 10 

Tarde 14 2 6 4 0 0 0 26 

Noite 1 8 6 2 0 8 4 0 28 

Noite 2 4 0 4 24 0 0 0 32 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ginásio 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estádio Municipal 

Manhã 0 0 0 0 0 1400 1400 2800 

Tarde 0 0 0 0 0 1600 1600 3200 

Noite 1 1600 1800 1600 1800 1600 0 0 8400 

Noite 2 1600 1000 1600 1800 1600 0 0 7600 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavilhão Eduardo 
Campos 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 96 96 96 96 96 0 0 480 

Noite 1 8 0 4 0 0 0 0 12 

Noite 2 4 4 48 0 48 0 0 104 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pavilhão ARSM 

Manhã 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tarde 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Noite 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Período da Manhã – 8h-13,30; Período da Tarde – 13,30h-18h; Período da Noite1 – 18h-20h, Noite2 – 20h-22h, Noite3 – 23h-00h  

          

 

Total 
Diário | 

2015 
8046 8261 8346 9902 8352 3105 3084 49096 

 

 

É de referir que há dificuldade em quantificar especificamente a taxa de utilização dos 

diferentes espaços, devdio à metodologia e à capacidade das diferentes organizações com 

espaços desportivos. 

De realçar que as taxas de utilização elevados do Pavilhão Gimnodesportivo Municipal 

se devem à utilização por parte da escola no período diurno. De outra forma, à imagem do que 

acontece com os pavilhões da Junta de Freguesia de Arrifana – Pavilhão Eduardo Campos e o da 

ARSM, teria uma baixa ou praticamente nula taxa de utilização no período laboral. Apenas a 

partir das 18h até às 23h é que se poderá ter maior utilização. 

Neste sentido, não se recomenda a construção a curto prazo de novos pavilhões no concelho, 

mesmo que dentro do espaço escolar, pois tal levaria a uma quebra significativa de utilização do 

Pavilhão Desportivo Municipal. 
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Análise da Propriedade dos Equipamentos Desportivos  

Após o levantamento dos equipamentos desportivos existentes no concelho, no 

decorrer do processo da Carta Desportiva do Município de Vila Nova de Poiares (2010), e da 

atualização de dados para o presente plano verifica-se que a maioria das estruturas é 

propriedade do Município ou obteve apoios significativos por parte deste para a sua construção. 

Desde 2013 que o Município tem vindo a regularizar algumas questões de propriedade 

sob equipamentos desportivos, transpondo o seu domínio para o domínio de outros (e.g., 

Pavilhão Gimnodesportivo Eduardo Campos – Junta de Freguesia de Arrifana; legalização da 

propriedade do terreno do Pavilhão desportivo da ARSM). 

 

Espaços Naturais 

O espaço natural é o ambiente original próprio da natureza, composto pelo os rios, a 

vegetação, os relevos, elementos climáticos, entre outros fatores que caracterizam o que há no 

espaço natural. Os espaços naturais revelam-se de extrema importância para o 

desenvolvimento da prática desportiva e de atividade física no concelho de Vila Nova de Poiares. 

Estes espaços facilmente são adaptados para os equipar como instalações desportivas e de lazer, 

enquanto equipamentos não convencionais.  

Os espaços naturais revelam-se de extrema importância para o desenvolvimento da 

prática desportiva e de atividade física no concelho de Vila Nova de Poiares. Estes espaços 

facilmente são adaptados para os equipar como instalações desportivas e de lazer, enquanto 

equipamentos não convencionais. 

Os espaços naturais têm vindo a ganhar relevância, com o aumento do turismo de 

natureza e/ou de desporto de natureza. Como tal, este tipo de turismo/desporto não objetiva 

uma massificação dos turistas ou praticantes, mas sim ter em atenção a capacidade de 

sustentabilidade e regeneração do meio para acolher um certo número de pessoas e o tipo de 

evento. Como tal, a implementação de eventos e equipamentos em espaços naturais deverá 

respeitar os conceitos de sustentabilidade e regeneração do meio ambiente, bem como, 

desenvolver medidas de proteção e promoção de um meio ambiente ecológico sustentável.  

O Concelho da Vila Nova de Poiares dispõe de um território com características para a 

prática de diferentes actividades que se podem desenvolver no meio natural, como referido 

anteriormente na secção de caracterização do território. 
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Instalações Desportivas Especializadas  

Poderá ser ponderado em regime de parceria a potenciação de um Centro Equestre 

(Vale Vaíde) ou de um campo de tiro (e.g., Alveite Grande), estruturas já existente de cariz 

privado mas que carecem de alguma aprimoramento no modelo de dinamização. No âmbito do 

desporto motorizado poderá ser ponderado um complexo com pista de motocross, supercross, 

trial, e contiguamente, kartcross ou pista Todo Terreno, aproveitando o descampado fruto do 

investimento para aeródromo que não se concretizou. Não se perspectiva mais estruturas 

especializadas para o desenvolvimento desportivo. 

 O Turismo de Natureza e o Turismo Desportivo na zona da Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra e, mais especificamente em Vila Nova de Poiares, têm contribuído para o 

aumento do número de visitantes, dormidas e refeições, bem como, esbater a sazonalidade a 

que esta zona está intimamente ligada.  

No Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-2020 um dos 

contributos para o crescimento sustentável é o turismo, com a inclusão do turismo desportivo 

através de modalidades radicais e de aventura. É considerado na sua ação 4.2 a organização e 

promoção de eventos culturais com impacto internacional, como é o caso de grandes eventos 

de natureza desportiva e cultural. E na sua ação 4.3 a referência a instalações desportivas como 

fator de promoção turística revela a importância desta área para o crescimento económico do 

território. Outras referências ao desporto advém da ação 7.3 - qualificação da rede de 

equipamentos e serviços de promoção do desenvolvimento social, bem como, da ação 7.6  de 

apoio ao envelhecimento ativo e saudável.   

Podemos referir que a ADXTUR (Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias 

de Xisto), a TCP e os Municípios da CIM-RC têm recorrido a ações/atividades associadas ao 

desporto e atividade física para aumentar o tempo de estada e a dinâmica turística no território. 

Apesar disso os valores médios de estada na Região de Coimbra (1.6 %) e na Região Centro 

(1.8%) continuam abaixo da média nacional (2.8%). 

 

Marketing para a Atividade Física e Desporto 

De modo a se efetivar a implementação do plano estratégico e o consequente 

desenvolvimento desportivo no concelho de Vila Nova de Poiares, torna-se necessário um 

conjunto de ações de Marketing seguidamente apresentado e assente nos seguintes 

pressupostos:  
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a) Estipular objetivos para o desenvolvimento da actividade física e desportiva no concelho 

de Vila Nova de Poiares, baseados no aumento das taxas de participação, qualidade de 

serviços e instalações desportivas;  

b) Aumentar a rentabilidade social, pedagógica, desportiva e económica das instalações e 

actividades desportivas;  

c) Caracterizar o comportamento desportivo dos segmentos de praticantes, associações e 

clubes; 

d) Caracterizar a oferta de serviços e de actividades físicas e desportivas no concelho;  

e) Diagnosticar necessidades e motivações desportivas no sentido de apurar a procura não 

satisfeita;  

f) Referenciar as necessidades e a tipologia de actividades e de instalações desportivas;  

g) Definir prioridades de implementação atendendo aos objetivos definidos. 

O plano de marketing desportivo, de acordo com Sá e Sá (2009), tem duas perspetivas de 

ação, dependendo da finalidade. Deste modo podemos ter como público-alvo os consumidores 

de desporto (e.g., praticantes, merchandising, bilhetes para eventos desportivos) ou as 

empresas patrocinadoras (e.g., utilizam o desporto como meio de divulgação dos seus 

produtos).  

A elaboração de um conjunto planeado de ações de marketing deve potenciar estas duas 

vertentes e criar pontos de ligação e de alavancagem entre elas já que o sucesso de uma tem 

implicações no sucesso da outra. 

A definição de um plano de marketing para a promoção da prática desportiva e de 

atividade física no concelho de Vila Nova de Poiares deve ter em conta os hábitos e vontades da 

população, das culturas desportivas locais e territoriais, bem como, do potencial económico e 

turística que a prática de desporto e atividade física pode ter para o território. 

Um Plano de Qualidade aferido a parâmetros de qualidade europeus para serviços 

públicos, bem como, o cumprimento de normas de qualidade reconhecidas nacional e 

internacionalmente para certificação de qualidade de Instalações Desportivas, servirá também 

para uma melhor imagem do desporto em Vila Nova de Poiares. 

Além disso, a obtenção de diferentes tipos de distinção com vista a associação do 

desporto a, como por exemplo, Ambiente (ECO XXI), Proteção de Crianças e Jovens em Risco 

(Selo Protetor), entre outros servirá de marketing para o desporto e atividade física. 
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Estratégia de Marketing  

Com o intuito de obter os melhores resultados com o desenvolvimento e 

implementação do presente plano torna-se necessário desenvolver uma estratégia de 

Marketing do próprio.  

Com o intuito de obter os melhores resultados com o desenvolvimento e 

implementação do presente plano torna-se necessário desenvolver uma estratégia de 

Marketing do próprio. 

Certo que o Município terá a ganhar a médio e longo prazo com a elaboração de um 

plano de marketing e comunicação do concelho, potenciando as suas marcas, as suas valências 

e atividades, as suas entidades, em suma, o seu território. 

Aproveitado algumas das marcas registadas do Município – POIARES CAPRILAND®; 

CAPITAL UNIVERSAL DA CHANFANA®; CAPITAL NACIONAL DO ARTESANATO E DA 

GASTRONOMIA®, bem como, alguns eventos devidamente implementados na ação do concelho 

– POIARTES; POIARES TRAIL; POYARES ROTAÇÕES, devem as ações articular e associar essas 

marcas e eventos na estratégia de marketing do desporto e atividade física no concelho. 

A marca POIARES CAPRILAND® apesar de recente apresenta-se com a marca identitária 

do território, enquanto concelho dedicado à caprinicultura em toda a sua fileira, muito além de 

um produto como a Chanfana. No entanto, não se deve descurar o recurso a este produto que 

é referência do território e está devidamente associada a Vila Nova de Poiares, atendo ao que 

têm mais de 10 anos de investimento nesta marca. 

Através da utilização do logo de POIARES CAPRILAND® e sua mascote em material 

promocional e em eventos aumentar-se-á a associação desta marca e o território. O recurso ao 

elemento Capri no âmbito de diferente merchandising é importante para reforçar esta 

identidade. 

 

Programa de Ações Proposto  

Passamos a descrever sumariamente algum material/ações a desenvolver, sendo que o 

seu quadro completo (nome, objetivos, descrição, medição, meios, duração/cronograma, 

previsão de custos) é apresentado no anexo VII: 

- Bonecos de Peluche desportivos 

- Bandeiras com Brasão do Município e com logo Capriland 

- Material alusivo aos benefícios da atividade física e desporto em Poiares 
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- Material de promoção de ética no desporto 

- T-Shirts e sweats com frases alusivas ao desporto e Capri 

- Fato de treino com logo Capri  

- Bonés 

- Brochuras percursos pedestres, BTT, Circuitos de Manutenção 

- Vídeos promocionais de desporto de natureza e de atividade física 

- Apadrinhamento de ações ou eventos desportivos por figuras públicas 

- Programas de rádio dedicados à prática e ética desportiva 

 

Complementaridade e Rentabilidade Social, Pedagógica e Económica do Desporto 

e da Atividade Física 

As autarquias locais deverão orientar as suas ações no sentido de conciliar e harmonizar 

os aspetos referentes à satisfação de necessidades sociais dos munícipes, com os objetivos 

éticos e pedagógicos da actividade física e desportiva, bem como, com os resultados e sucessos 

desportivos e o necessário desenvolvimento sustentado em termos espaciais e económicos. 

Com o intuito de alcançar uma melhor aplicação do plano de Marketing para Vila Nova de 

Poiares, é fundamental o conhecimento profundo do mercado nacional, regional e local. 

Um dos aspectos a trabalhar através do contexto desportivo, é a educação dos 

praticantes e dos demais elementos ligados à atividade desportiva (e.g., treinadores, dirigentes 

e pais). O desporto é um poderoso veículo de educação informal, devendo estar e colaborar nas 

intervenções do Conselho Municipal de Segurança, Conselho Municipal da Educação, do 

Conselho Municipal da Juventude e do Conselho Local de Ação Social, bem como, trabalhar em 

conjunto com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e com o Comissário para a Igualdade 

de Género.  

As vertentes social e pedagógica do desporto revestem-se também de uma boa forma 

de marketing e de promoção da prática desportiva como contributo para o desenvolvimento do 

indivíduo, quer seja criança, jovem, adulto ou sénior. Este trabalho permite maior visibilidade 

nos meios de comunicação social, para além do que é o aspeto dos resultados desportivos. Além 

disso, permite reforçar o trabalho definido noutras áreas de prática desportiva e de atividade 

física. 
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Caracterização do Mercado Nacional – Procuras e Práticas 

Um dos principais estudos sobre a prática desportiva em Portugal é de Marivoet (2001) 

que analisou uma década de hábitos (1988-1998). Apesar de alguma ausência em dados mais 

concretos sobre tal, recorremo-nos à mesma do referido estudo, bem como, do estudo de Costa, 

Serôdio-Fernandes e Maia (2009) para os hábitos desportivos no nosso território, e seu 

potencial. 

No estudo de Marivoet (2001) uma das referências era a falta de tempo para a prática 

desportiva. É notória a baixa procura pela prática desportiva e de atividade física pelos 

portugueses quando comparados com a média europeia, sendo que o principal fator para a não 

prática é a falta de motivação (Costa, Serôdio-Fernandes e Maia, 2009). Verificam-se ainda 

referências à “falta de jeito”. Os referidos autores ainda verificaram que outros dos factores que 

afectam a não prática é a falta de transportes e instalações para tal.  

No que respeita à prática desportiva no âmbito nacional, em 2013 e 2014 apresentamos 

a seguinte tabela. 

 

Tabela 21 Caraterização das Modalidades e seus praticantes a nível nacional 

 Modalidade 2013 2014 

1º Futebol 153462 158738 

2º Andebol 50114 46405 

3º Voleibol 43023 43076 

4º Basquetebol 38347 35590 

5º Natação 11651 21695 

6º Ténis 18459 19276 

7º Atletismo 14991 14835 

8º Karaté 15315 14734 

9º Ginástica 13740 14322 

10º Ciclismo 10609 13226 

12º Judo 13135 12460 

13º Patinagem 11807 11810 

  Dados PORDATA 

No estudo de Marivoet (2001) 23% da população portuguesa procura prática desportiva, 

e 4% da população não praticante (77%) manifestou o interesse de começar a praticar desporto, 

depreendendo-se que existe um potencial de procura nacional de, pelo menos, 7%. 
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De acordo com o referido estudo, as razões para a prática desportiva, por sequência, eram: 1) 

condição física, 2) lazer, 3) gosto pelo desporto, 4) convívio, 5) manter a “linha”, 6) gosto pela 

competição, 7) recomendação médica, 8) quebrar a rotina, 9) fazer carreira desportiva, 10) 

outras. 

Relativamente aos períodos de prática desportiva estes são maioritariamente no 

decorrer da semana, ao fim-de-semana ou com menor efeito no período das férias (Marivoet, 

2001). É ainda de destacar que do total de praticantes desportivos, 11% referem a prática no 

âmbito da Competição Federada, 64% em Desporto de Lazer, 7% através de Desporto Escolar, 

10% em Instituições (Inatel, Militares, entre outras) e 8% noutros âmbitos desportivos. Neste 

sentido, os praticantes de competição federada são os que têm maior frequência de prática. 

No que concerne a horários de prática desportiva, o predomínio é pela tarde (38%), 

manhã (26%), noite e vários (15% cada), e hora de almoço (2%). 

 

Caracterização do Mercado Local – Procuras e Práticas  

Para a elaboração do PEDDAF que se pretende eficiente foi necessário identificar os 

hábitos da prática de atividade física e desportiva da população de Vila Nova de Poiares. 

A análise diagnóstica do Plano permite determinar as tendências de participação e 

procura desportiva no presente e num futuro próximo, revestindo como nuclear no processo do 

desenho da intervenção a desenvolver, visto que a sustentação da oferta de atividade física e 

desportiva implica um conhecimento realmente representativo da procura destas práticas pela 

população Poiarense. 

De momento a procura de prática federada vai de encontro à oferta proporcionada: 

Futebol, Futsal, Judo, Karaté, Patinagem Artística, Ténis de Mesa e Atletismo. 

Apesar de não constarem no topo das modalidades praticadas a nível nacional e local, o 

que é facilmente justificável pela necessidade de recursos financeiros e de material 

especializado, o Motociclismo e o Automobilismo são duas modalidades desportivas que se 

devem ter em conta para potenciar em Vila Nova de Poiares, pelas características dos espaços, 

da cultura local e da tipologia/área de atividade de muitas empresas existentes no concelho.  

A canoagem e o remo poderão ser outras modalidades a promover, sendo que numa 

primeira fase será mais fácil implementar atividades ligadas à canoagem, através do Rio 

Mondego e do Rio Alva. 

Por último, a Pesca Desportiva também poderá ser outra modalidade que se recorra nos 

recursos naturais locais e regionais para ser potenciada. 
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A natação é uma modalidade muito referida, pelo que poderá ser uma modalidade a 

potenciar após requalificação das infraestruturas. 

No que respeita a atividade física, principalmente na natureza, de destacar a caminhada, 

descidas de rio em canoa, BTT e Downhill. 

 

 

Política de Preço Proposta  

As ações referidas anteriormente devem ter também em atenção as políticas de preço, por 

forma a alcançar os objetivos pretendidos para cada uma delas. Na sequência disso é importante 

ponderar que para: 

A. PENETRAÇÃO – os preços devem ser mais baixos do que os preços de mercado; 

B. DISCRIMINAÇÃO – diferenciar os preços no tempo e no espaço, fixando preços sazonais 

(gerindo épocas com maior e menor procura), por períodos do dia, por idades, por sexo 

(permitirá aumentar a participação de determinados escalões etários e do sexo 

feminino), por quantidade (reduzir preços na base da quantidade adquirida ou oferecer 

mesmo serviços gratuitos); 

C. MERCADO - definir preços médios praticados por instalações desportivas semelhantes 

(e.g., pavilhões gimnodesportivos, court de ténis, piscinas, entre outros). 

D. SOCIAL – as autarquias tem uma função social e pode praticar preços mais baixos em 

alguns serviços para promover a acessibilidade ao desporto por vários tipos de pessoas 

ou instituições (e.g., escolas, clubes e associações, instituições particulares de 

solidariedade social, entre outras) 

Há que ter em atenção que se deverá à mesma fazer uma contabilização dos custos de 

produção/prestação do serviço, quer diretos quer indiretos, para ter a noção do que pode ser a 

política do preço a aplicar e a taxa de esforço da cobertura dos custos, caso o preço aplicado 

não cobra tais custos. Tal ponderação ajudará a manter o equilíbrio das contas e a estabilidade 

económico-financeira da entidade. 

 

Política de Distribuição e Comunicação Proposta  

O estabelecimento de medidas políticas para a distribuição e comunicação da proposta para 

disseminação do número de praticantes de desporto e aumento da atividade física revela-se 
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fulcral para o sucesso do presente plano. Neste sentido consideram-se as seguintes medidas por 

forma a contribuir para o alcance dos objetivos:  

1) Adequar o serviço de transportes públicos com passagens junto às Instalações 

Desportivas  

2) Adequar os horários de funcionamento das instalações e actividades de acordo com 

transporte e horários de trabalho da população;  

3) Acautelar a acessibilidade a tipos de transporte que têm a ver com “novos estilos de 

vida” e utilização de transportes sustentáveis (bicicleta, patins, entre outros.);  

4) Tornar a acesso ao complexo e instalações desportivas rápido, desburocratizado mas 

devidamente controlado;  

5) Criar mapas e informações claras sobre circuitos e acessos às instalações desportivas; 

6) Estabelecer mecanismos de gestão informática dos serviços com dados sobre as 

ocupações e utilização dos espaços;  

7) Diversificar as atividades otimizando a utilização dos espaços, conciliando com os 

horários das actividades de maior procura e durante o período do dia mais adequado 

para a população jovem;  

8) Aumentar a acessibilidade ao desporto e oferecer qualidade de serviço nas actividades 

desportivas idênticas;  

9) Monitorizar ao longo do tempo o PEDDAF e avaliar todos os anos a satisfação da 

procura, as procuras não satisfeitas, as actividades pretendidas e respetivos segmentos 

alvo;  

10) Elaborar brochuras alusivas a eventos desportivos a realizar em cada mês ou ano;  

11) Elaborar brochuras do associativismo com os contactos, atividades e serviços prestados; 

12) Planear e adequar os meios de comunicação aos públicos-alvo (publicidade, relações 

públicas, marketing, sponsorização, entre outros, rádio e jornais locais, imprensa 

desportiva, cartazes/outdoors, panfletos, brochuras).  

 

O Desporto e Atividade Física como Turismo 

De acordo com Standeven e De Knop (1999) Turismo Desportivo pode ser considerado 

como todas as formas, passivas ou ativas de atividade desportiva, quer seja através de uma 

participação casual ou organizada por motivos não comerciais ou de negócios/comerciais, que 

implicam viajar para fora do local de habitação ou do local de trabalho. Neste sentido, podemos 
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considerar o turismo desportivo como o conjunto de turistas que viajam com o objectivo 

principal de praticar ou assistir a uma ou mais actividades desportivas. Associado a este turismo 

temos também o conceito de desporto turístico, que não é mais do que a prática ocasional de 

actividades desportivas durante a estadia, sendo um complemento a outras atividades de lazer, 

culturais e/ou gastronómicas. 

 Atualmente a facilidade de deslocação entre regiões do país e do planeta permite que 

haja eventos com cariz turístico nacional e internacional. Veja-se o caso dos Europeus e 

Mundiais de Futebol, bem como, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos como exponenciais 

máximos da associação do desporto com turismo. 

Kurtzman e Zauhar (2003) desenvolveram um modelo de representação do fenómeno 

Desporto e Turismo considerando cinco factores para o turista desportivo: as atrações (e.g., 

museus, estátuas), passeios (tours), cruzeiros (cruises), estâncias (resorts) e eventos. 

A tipologia dos turista desportivo também é diversificada de acordo com Maier e Weber 

(1993), fundamentado na intensidade das atividades:  

1) Atleta de Alta competição – turistas com o principal objetivo de ter prática 

desportiva e o aumento das suas capacidades, sendo prioritário o acesso à 

competição e a condições de treino de bons níveis, com cuidados ao nível do 

alojamento, da alimentação, do acesso a médicos, instalações de recuperação e de 

reabilitação de física e a outros serviços relacionados com o desempenho 

desportivo. 

2) Desporto massificado – principal objetivo é a manutenção da condição física sendo 

variável o tipo de modalidade de acordo com áreas específicas e interesses 

individuais, no entanto, a acessibilidade do destino e a qualidade dos espaços 

desportivos são critérios importantes. 

3) Turistas desportivos ocasionais – retiram prazer pela retribuição e prestígio fruto 

da prática desportiva, apresentando tendências para desportos pouco exigentes 

fisicamente. Para este tipo de turista as atividades desportivas não recebem grande 

prioridade comparativamente ao turismo cultural e a outros interesses neste 

segmento. 

4) Turistas desportivos passivos - este segmento pretende aderir a grandes eventos 

desportivos e visitar locais com atrações turísticas relacionadas com o desporto. 

Esta tipologia de turistas inclui desde turistas ligados à prática do desporto (e.g., 

treinadores, atletas, massagistas, jornalistas), bem como, turistas que se deslocam 

para assistir ou apoiar o evento. 
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No Plano Estratégico Nacional de Turismo (PENT2020) é referido um projeto para 

Implementar um projeto para a captação de estágios desportivos, considerando-se que “Os 

estágios desportivos, em diversas modalidades, têm vindo a assumir uma relevância crescente, 

tanto ao nível dos fluxos gerados (nomeadamente de países que procuram destinos com melhor 

clima), como da criação de novas e modernas infraestruturas desportivas (nomeadamente 

centros de alto rendimento). As condições climatéricas do país, associadas às acessibilidades 

aéreas e à qualidade da oferta hoteleira, complementadas com modernas infraestruturas 

desportivas, revelam-se atributos importantes para sustentar a atratividade de Portugal na 

captação de estágios desportivos. A realização de estadas de média duração, por grupos de 

média dimensão, com poder de compra e em períodos de época baixa, traduzirá, seguramente, 

resultados relevantes nas economias regionais e na credibilização de Portugal como país de 

acolhimento de atletas de alta competição.” (pg. 59, PENT2020).  

Outra perspetiva é a de estruturar a oferta de turismo de natureza, nomeadamente 

através da contemplação e fruição do meio rural (turismo rural) e também de segmentos mais 

ativos, como passeios (a pé, de bicicleta ou a cavalo), de observação de aves ou do turismo 

equestre, melhorando as condições de visitação e a formação dos recursos humanos. Isto 

atendendo a que está subjacente de que um turista de natureza procura a tranquilidade, o 

repouso e a autenticidade proporcionada pelo turismo rural e realiza múltiplas atividades no 

destino, tais como eco resorts, agroturismo e outras atividades de caráter cultural e/ou 

desportivo. 

O Turismo de Natureza e o Turismo Desportivo na zona da Comunidade Intermunicipal 

da Região de Coimbra e, mais especificamente em Vila Nova de Poiares, têm contribuído para o 

aumento do número de visitantes, dormidas e refeições, bem como, esbater a sazonalidade a 

que esta zona está intimamente ligada. 

No Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra 2014-2020 um dos 

contributos para o crescimento sustentável é o turismo, com a inclusão do turismo desportivo 

através de modalidades radicais e de aventura. É considerado na sua ação 4.2 a organização e 

promoção de eventos culturais com impacto internacional, como é o caso de grandes eventos 

de natureza desportiva e cultural. E na sua ação 4.3 a referência a instalações desportivas como 

fator de promoção turística revela a importância desta área para o crescimento económico do 

território. Outras referências ao desporto advém da ação 7.3 - qualificação da rede de 

equipamentos e serviços de promoção do desenvolvimento social, bem como, da ação 7.6  de 

apoio ao envelhecimento ativo e saudável. 
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 Podemos referir que a ADXTUR, a TCP e os Municípios da CIM-RC têm recorrido a 

ações/atividades associadas ao desporto e atividade física (e.g., Skyroad, Downhill, Pesca, Trail) 

para aumentar o tempo de estada e a dinâmica turística no território. 

 Como prova disso, está o facto da TCP definir na sua Linha Estratégica de Ação 2 – 

Desenvolvimento e Qualificação de Produtos / Posicionamento, um vetor para: a) Turismo de 

Natureza, ecoturismo e Turismo Sustentável; b) Turismo de Mar / Náutico; c) Programa de 

Desenvolvimento do Turismo Desportivo; d) Programa de Estruturação do Turismo de Saúde, 

Médico e Bem-Estar; e) Desenvolvimento do Produto Golfe.  

Apesar de se ter vindo a desconsiderar os apoios a eventos e atividades desportivas 

através dos quadros comunitários, isto é, considerar como prioridade negativa, ainda assim, tem 

havido algumas, poucas, formas de apoiar com fundos comunitários a promoção da prática de 

desporto e atividade física, como é o caso do Surf, Skyroad e Downhill. De resto, os apoios 

obtidos são das próprias entidades e devidamente restringidos (e.g., Rallies, Campeonatos de 

Navegação, Trails).  

Constata-se nos últimos anos o aparecimento de diversas iniciativas, que associam 

parceiros privados (e.g., unidades hoteleiras, unidades de restauração, empresa de desportos 

aventura) e públicos (e.g., Câmaras, Juntas de Freguesia), e que têm resultado num 

desenvolvimento de atividades para diferentes níveis de participantes. Nalguns casos, visando 

atletas de alta competição, de equipas e seleções, quer portuguesas quer estrangeiras. Refira-

se o aproveitamento dos centros de alto rendimento (e.g., Montemor-o-Velho) ou estruturas 

para estágio (e.g., Barragem da Aguieira para canoagem e remo) que tem tido a presença de 

diversas seleções internacionais. Ainda que com baixa capacidade hoteleira, Vila Nova de 

Poiares tem conseguido atrair turistas desportivas, através de organizações de estágios 

nacionais do Karaté Shukokai, competições de Judo, Trail, entre outras. 

É de realçar a sequência de tendências internacionais do crescimento das dinâmicas das 

modalidades desportivas individuais ou por equipas com reduzido número de elementos, o que 

permite a agilização da utilização do tempo de cada indivíduo, bem como, o reconhecimento e 

valorização do seu esforço individual em detrimento de um coletivo. Outro aspeto a realçar é o 

número de praticantes femininos que através destas modalidades conseguem mais momentos 

de prática desportiva, o que seria mais complicado através de algumas modalidades desportivas 

coletivas. Na Região de Coimbra os estágios de alto rendimento basicamente são 

maioritariamente nas modalidades de futebol, canoagem, remo, atletismo e downhill. No 

entanto, a polaridade da Universidade de Coimbra, vai contribuir em 2018 para a presença dos 

Jogos Universitários Europeus. Outro evento de relevância de cariz anual é o Volley Summer 
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Cup, organizado pelo Lousã Volley Clube, e que se estende aos territórios vizinhos, onde se inclui 

Vila Nova de Poiares. 

Modelos de Gestão e Financiamento  

Atendendo que existem diversas entidades fornecedoras de atividades desportivas, há 

que procurar uma correta articulação entre PEDDAF, visando uma maior eficiência dos 

processos. Os investimentos feitos na área desportiva devem potenciar a prática de atividade 

física e desportiva da população em geral. Para minimizar e/ou evitar eventuais prejuízos de 

uma gestão e implementação de medidas desadequadas e descontextualizadas do concelho de 

Vila Nova de Poiares, devem ser adotadas medidas de controlo das atividades, quer a nível 

operacional e financeiro. 

 

Formas ou Modelos de Gestão  

GESTÃO DIRETA – serviços do Município/Associação; 

Este modelo de gestão é providenciada pela própria entidade, podendo ser um serviço 

municipal ou a/o própria/o associação/clube.  

A estrutura hierárquica do serviço diretamente responsável pela instalação desportiva 

é variável em função da dimensão da estrutura da entidade (e.g., número de funcionários, 

número de infraestruturas) e das opções estratégicas desta. 

É de referir que perante a situação de entrada em funcionamento de uma nova 

instalação desportiva, são possíveis as seguintes hipóteses:  

A. Integração na estrutura orgânica inicial, sem alterações organizacionais exceto a 

integração de novos funcionários; 

B. Criação de uma subunidade orgânica integrada no esquema organizacional inicial, com 

correspondente mudança do quadro de pessoal, adoção dos circuitos estruturais 

internos semelhantes aos iniciais; 

C. Criação de uma unidade orgânica dotada de autonomia estrutural, circuitos estruturais 

independentes funcionando com centro de custos e responsabilidades, crescimento do 

quadro de pessoal.  

 

GESTÃO INDIRETA – entidade criada pelo/a Município/Associação;  

A essência deste modelo sustenta-se na criação ou constituição de uma entidade com 

participação de capital da entidade, ao qual se podem ou não associar participações de outras 
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entidades com ou sem fins lucrativos. No caso de ser o Município podemos ter os seguintes tipos 

de entidades:  

a. Empresa pública municipal, de capital exclusivamente municipal (Lei n.º 58/98, de 18 

de Agosto – LEPM);  

b. Empresa de capitais públicos ou de capitais maioritariamente públicos, consoante a 

participação de outras entidades de cariz público ou privado, (Lei n.º 58/98, de 18 de 

Agosto);  

c. Régie-cooperativa ou cooperativa de interesse público, com participação de entidades 

públicas, privadas ou pessoas individuais (Código Cooperativo e o Decreto-Lei n.º 

31/84, de 21 de Janeiro);  

d. Associação sem fins lucrativos de direito privado, congregando a participação de 

outras entidades públicas ou não e/ou de pessoas individuais, (Código Civil para as 

pessoas coletivas);  

e. Fundação, instituída por uma ou mais entidades ou fundadores (respetivo Código 

Civil). 

 

GESTÃO CONVENCIONADA/CONCESSIONADA – entidade pública ou privada independente  

O referido modelo será referente à celebração de um contrato, protocolo ou acordo 

para cedência da gestão da instalação desportiva com uma entidade pública ou privada. Este 

modelo de gestão tem sido implementado em diferentes áreas de gestão, principalmente, a 

nível público, como é o caso de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 

público, mas também para exploração e dinamização de espaços desportivos (e.g., complexos 

desportivos, pavilhões multiusos, piscinas). A concessão das instalações desportivas apenas 

poderá ter um período máximo de 20 anos de acordo com a legislação atualmente em vigor 

(Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro).  

O procedimento poderá ser realizado de diferentes formas, e.g., ajuste direto, concurso 

público, sendo que o último admite que a participação de diversos tipos de entidades desde que 

estas satisfaçam os requisitos legais estabelecidos por lei e pelo caderno de encargos. 

  

GESTÃO MISTA – partilha de responsabilidades com outra entidade  

Este modelo de gestão funciona com duas vertentes a da gestão direta e da gestão 

concessionada, que é comummente usado em equipamentos desportivos de estabelecimentos 

de ensino. Este modelo não é exclusivo a uma tipologia de instalações desportivas, existindo um 
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conjunto de diplomas legais que permite a sua aplicação nas diferentes instalações e entidades, 

veja-se a  Portaria n.º 68/98, de 31 de Janeiro; art.º 67 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro. 

 

Análise das Formas e Modelos de Gestão  

Considerando os diferentes tipos de modelo de gestão, somos de afirmar que não existe 

um modelo único e de excelência para todos os espaços desportivos existentes no concelho. 

Neste sentido, cada espaço deverá adoptar o modelo mais adequado às suas características e 

funcionalidades. No entanto, caso haja evoluções significativas na procura, no retorno financeiro 

ou até mesmo na capacidade financeira da organização proprietária do espaço, o modelo 

poderá ser ajustado ou readaptado visando o aumento de eficiência.  

Somos ainda de referir que há limitações e constrangimentos legais impostos ao 

Município, nomeadamente no que respeita à criação de empresas Municipais, reduzindo a área 

de atuação no âmbito dos modelos de gestão. Porém, caso seja possível avançar com uma 

empresa Municipal ou Intermunicipal para gestão e exploração de espaços e equipamentos de 

interesse para o desporto, poderá se apresentar como uma mais-valia para a otimização da 

promoção e desenvolvimento do desporto e da atividade física no concelho. Deste modo, 

poderão ser colmatadas falhas de recursos humanos, redução de custos através do ganho de 

escala, complementaridade de oferta de equipamentos, entre outros. 

Consideramos que para o espaço do Complexo Desportivo, mais especificamente, 

Pavilhão Gimnodesportivo, Sintético, Court de Ténis e Bate-Bolas possa ser gerido através de 

uma gestão direta do próprio Município. 

Já no que concerne aos espaços do Complexo Desportivo, como a Piscina interior e 

Piscina exterior, de poder ser uma gestão mista, atendendo aos encargos que o funcionamento 

de tal acarreta e a capacidade de retorno económico para suportar tais.  

No que respeita ao espaço do Ginásio, do Complexo Desportivo, considera-se que o 

modelo vigente desde 2014, de gestão convencionado – concessão – tem apresentado mais-

valias e será de contínua.  

Relativamente ao Estádio Municipal, também se considera vantajoso a gestão mista, 

com o clube com maior dimensão e expressão no âmbito do futebol, atualmente a ADP, fazer e 

tornar aquele espaço como sua casa, mas permitindo que a autarquia mantenha controlo sobre 

tal como facilitador e gestor último da utilização do espaço por outras entidades. Além de que, 

a gestão mista inclui obrigatoriedades de manutenção e conservação do sintético e das 

infraestruturas, sem sobrecarregar financeiramente o clube. Esta gestão mista permitirá ainda 
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captar apoios para melhorias do espaço que não passam por ser única e exclusivamente 

dependente do Município. 

Considerando o espaço da pista de radiomodelismo, poderá haver uma gestão direta ou 

mista, no entanto, torna-se necessário e urgente encontrar um parceiro que capte eventos e 

provas para a utilização do espaço. E que a estruturas possam ser recuperadas e conservadas. 

As vantagens que estes modelos de gestão apresentam para cada espaço desportivo 

municipal prendem-se com: 

a) Satisfação de necessidades coletivas das associações, clubes e população do 

concelho; 

b) Assumpção de responsabilidades e de identidade comunitário e patrimonial 

pelos exploradores e utilizadores dos espaços; 

c) Rentabilização dos recursos municipais, das associações e clubes locais, e de 

voluntariado, entre outros; 

d) Funcionalidade económica em prol do público, com introdução de modelos 

empresariais e de níveis de profissionalização na gestão do património; 

e) Melhoria na prestação dos serviços públicos e de utilização de espaços 

municipais; 

f) Caraterização, elaboração de estudos económicos, técnicos e/ou financeiros 

para melhor avaliação, identificação e definição dos projetos e atividades. 

 

No que ser respeita ao Pavilhão da ARSM e da Junta de Freguesia de Arrifana considera-

se que as entidades deverão continuar a desenvolver uma gestão directa, no entanto, deverá 

ser promovida formação para melhoria na gestão destes espaços, em conjunto com outras 

entidades. 

Financiamento  

No obstante os vários modelos de gestão que podem ser adotados para os 

equipamentos e serviços desportivos no espaço do concelho, e com especial enfoque, para os 

do Município, é necessário que haja uma estratégia e uma perspetiva do financiamento destes. 

As possibilidades de obtenção de financiamento são diferentes de acordo com a tipologia da 

entidade, se são públicas ou privadas, se é associação juvenil ou não, entre outras. 

De realçar que no caso do Município ou da Junta de Freguesia, como entidades 

pertencentes ao sector público, podem ser considerados efeitos colaterais pela aplicação de 
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determinado preço, pelo que os aspetos de financiamento devem ser devidamente planeados 

e alvo de reflexão e ponderação. 

 

Poderão ser fontes de financiamento para o desenvolvimento de atividades, nas seguintes 

formas: 

a. Patrocínios – estes têm vindo a ser utilizados e são decisivos para a realização de 

eventos, através de dinheiro ou outros bens, pelo que devem ser encarados como uma 

relação comercial em que a entidade através dos seus espaços e serviços permite a 

determinada empresa promover-se publicamente e desenvolver comportamentos de 

responsabilidade social corporativa; 

b. Publicidade e venda de concessões de espaços publicitários – a rentabilização de 

espaços com visibilidade para a promoção de empresas é outra forma de relação 

comercial que deve ser otimizado pelas entidades; 

c. Concessões ou alugueres de espaços para atividades – as concessões e alugueres do 

espaço permite rentabilizar financeiramente os espaços e aumentar as atividades 

nestes; 

d. Vendas de bens e serviços;  

e. Inscrições nas atividades – estas refletem o contributo dos praticantes desportivos e de 

atividade física, levando ao princípio de utilizador-pagador, contribuindo para que as 

pessoas atribuem maior valor aos espaços e serviços, e havendo uma 

coresponsabilização; 

f. Programas de financiamento – poderá recorrer-se a quadros comunitários de 

financiamento, ou a diferentes programas direta ou indiretamente financiados pela 

Comunidade Europeia (e.g., ERASMUS+), bem como, de programas de financiamento 

Governamentais (e.g., IPDJ) ou outro tipo programas de financiamento de âmbito 

Nacional ou Internacional (e.g., próprias federações desportivas, Dubai International 

Award for Best Practices); 

g. Crowfunding – através de plataformas onde se pode divulgar o(s) projeto(s) e obter 

financiamento(s) para o que se procura implementar. 

 

A necessidade de obtenção de receitas e de recursos para o desenvolvimento do plano de 

ação, poderá recorrer às diversas formas de apoio. É mais do que reconhecido que a 

manutenção e construção de instalações desportivas tem custos elevados, pelo que se deverá 

recorrer quando possível a programas de financiamento, quer sejam de índole nacional ou 
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internacional, ou de entidades governativas ou não. Podendo ser necessário articular a parte de 

obra com outras questões de desenvolvimento social e económico local para garantir a sua 

elegibilidade e a obtenção do financiamento. Desta forma, deverá haver sinergias entre 

entidades locais com vista à consecução dos financiamentos e atenuação de assimetrias 

existentes. 

No caso, de receitas obtidas por entidades públicas, estas devem sempre que possível 

serem canalizadas para a melhoria das condições de prática, a diversificação dos serviços e das 

medidas deapoio à promoção da prática desportiva e de atividade física (e.g., compensações nas 

tarifas de pessoas económica e socialmente desfavorecidas). 
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Planeamento Estratégico para o Desporto  

Visão 

“Poiares – NaturalMente Ativa, Atrativa e Desportiva” 

 

Missão  

Atuar de forma racional, inovadora, estruturada, em rede/sinergia, com 

responsabilidade social, educativa e ambiental, fornecendo produtos e serviços no âmbito 

desportivo e de atividade física. 

Apoiar de forma criteriosa o associativismo, programar e desenvolver serviços próprios 

e/ou em parceria, tendo em conta as tendências do desporto escolar, do desporto de alto 

rendimento, do desporto de lazer/turismo e do envelhecimento ativo, com vista ao aumento de 

praticantes de desporto e do índice de atividade física da população, com uma perspectiva de 

desenvolvimento económico, social, cultural, saudável e sustentável. 

 

Eixos Estratégicos de Atuação  

Com o intuito de alcançar os objetivos pretendidos com o presente plano, é necessário 

definir os eixos estratégicos, isto é, as prioridades que nos levarão até onde pretendemos 

chegar. 

Desta forma, a definição das linhas estratégicas que nos indicarão o percurso a realizar, 

com indicadores que nos permitam avaliar e monitorizar a execução do plano, e 

consequentemente, o rumo para o pretendido. 

Alguns indicadores são apresentados a título de exemplo, podendo ser utilizados 

aquando da operacionalização do plano estratégico caso se consiga agilizar os procedimentos 

para obtenção desses dados. 

Depois da avaliação diagnóstico e da discussão sobre os dados obtidos e de definição de 

estratégica, foram contemplados quatro eixos estratégicos: 

 

EIXO I – POIARES 3+ - MAIS PRATICANTES, MAIS ATIVOS E MAIS BEM-ESTAR 

Uma das intenções principais com um PEDDAF prende-se com o aumento do número de 

praticantes desportivos e o aumento de pessoas ativas e saudáveis. Desta forma, vimos 
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complementar a estratégia nacional no âmbito da promoção da atividade física – Plano Nacional 

de Desporto para Todos, Estratégia Nacional para a Promoção da Atividade Física e Bem-Estar e 

Plano Nacional de Saúde onde se inclui os programas nacionais de Educação Física e as dinâmicas 

no âmbito do Desporto Escolar. 

É reconhecido os benefícios que os desporto e atividade física produzem no indivíduo e 

na comunidade, como é o caso da melhoria no rendimento educacional (Xxx), aumento da auto-

estima (xxx), da confiança (xxx), da liderança (xxx), do trabalho em equipa (xxx), aumento da 

inclusão social (xxx), aumento de comportamentos positivos (xxx), aumento do envolvimento 

em atividades de voluntariado (xxx) 

Segundo a OMS e o SNS o aumento de número de praticantes desportivos e o aumento 

da atividade física pode reduzir em as despesas de saúde, bem como, em outros 

entretenimentos.  

No entanto, é de realçar a preocupação que “A utilização de substâncias dopantes (por 

exemplo, anabolisantes) fora do desporto de competição e na sociedade em geral é 

preocupante, tanto a nível internacional como a nível nacional, configurando um problema de 

saúde pública porque, ao contrário do que acontece no desporto de competição, atinge uma 

faixa muito alargada da população A utilização de substâncias dopantes nos ginásios e nas 

escolas dos países mais desenvolvidos está a atingir dimensões preocupantes.” (pg. 63, Plano 

Nacional para a Redução dos Comportamento Aditivos e das Dependências 2013-2020). 

Os 44,38 % praticantes desportivos e de atividade física em Vila Nova de Poiares, abaixo 

dos 64 % de Portugal e 59 % da União Europeia, levam-nos  à necessidade de desenvolver 

estratégias que reduzam ou eliminem obstáculos (e.g., horários mais livres/flexíveis, longe de 

casa e do trabalho, falta de atividades de interesse e para a família) e proporcionem o aumento 

da prática pela população.          

 

Linhas estratégicas – EIXO I - POIARES 3+ - MAIS PRATICANTES, MAIS ATIVOS E MAIS BEM-ESTAR 

EI-LE1 – Promover uma cultura desportiva e de atividade física com vista a um estilo de vida 

ativo e saudável 

EI-LE2 – Melhorar a notoriedade e visibilidade da prática desportiva com eventos de qualidade 

EI-LE3 – Promover a igualdade de género e a ética desportiva 
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Tabela 22 Quadro medidas a desenvolver EIXO I - POIARES 3+  Mais Praticantes, Mais Ativos e Mais Bem-Estar 

 
 

Designação 
Linha 

Estratégica 
Situação 

Atual 
Implementação Objetivo 

Final  2017 2018 2019 2020 

1 Aumento da prática desportiva federada 1 331 350 370 390 400 400 

2 Aumento dos níveis de atividade física moderada 1 44% 48% 52% 56% 60% 60% 

3 Ações de sensibilização de prática desportiva e atividade física 1 0 5 5 5 5 20 

4 Criação de um site oficial ou página web ligado ao desporto local  1 0 1 0 0 0 1 

5 Atualizações semanais da página de desporto 1 0 2 3 5 5 5 

6 Aumento da prática desportiva a nível escolar 1 224 235 250 260 270 270 

7 Aumento do número de projetos /atividades físicas pré-escolar 1 1 1 0 0 0 2 

8 Aumento do número de atividades para a família 1 1 3 4 5 5 18 

9 Ações de sensibilização/formação para pais 1 0 3 3 3 3 12 

10 Programas para populações especiais 1 0 1 1 0 0 2 

11 Ação de sensibilização prática desportiva populações especiais 1 1 2 3 4 4 13 

12 Atividades de lazer e recreação para a população geral 1 ?      

13 Aumentar o número de modalidades desportivas 1 8 2 1 0  11 

14 Eventos desportivos de notoriedade 2 6 7 7 8 8 8 

15 Ações para igualdade de género através da prática desportiva 3 0 2 3 4 5 14 

As ações 4 e 7 decorrerão do momento da sua implementação até ao final do Plano
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EIXO II – TOPOiares – MELHORES DESPORTISTAS 

Atendendo a que o desporto está associada uma perspectiva de rendimento, 

principalmente no desporto federado, pretende-se que estes apresentem melhores níveis, 

apesar do seu ponto inicial e das suas necessidades individuais.  

Este papel está ligado, essencialmente, ao associativismo o qual tem as suas próprias 

necessidades e lacunas, ora por falta de estruturas adequadas, ora por falta de recursos 

humanos com mais qualificação, competências e formação (e.g., treinadores, dirigentes).  

É necessário identificar os clubes e as modalidades em que é possível ter desporto de 

rendimento, ainda mais no caso de alto rendimento. 

Deverá haver um trabalho mais aprofundado sobre o futuro dos clubes a médio e longo 

prazo e a sua sustentabilidade, visto que um ano ou dois que é definido para períodos eleitorais 

nestes é manifestamente reduzido para constituir uma estratégia. 

A(s) autarquia(s) (quer a Câmara Municipal, quer as juntas de Freguesia) deverá fornecer 

apoio quer na resolução da falta de estruturas/instalações, quer em iniciativas para dotar os 

dirigentes, treinadores, árbitros, famílias e outros elementos que constituem a comunidade 

desportiva, com conhecimentos e competências para a promoção do desporto e atividade física.  

A(s) autarquia(s) devem ainda facilitar a ligação entre os vários setores do desporto, pelo 

que é importante que tenham presente um modelo  de desenvolvimento desportivo, com vista 

à promoção de praticantes, que definam o número e quais as modalidades prioritárias para Vila 

Nova de Poiares, mantendo flexibilidade suficiente para integrar qualquer modalidade que 

apresente um processo de desenvolvimento a ter em conta. 

 

Linhas Estratégicas – EIXO II - TOPOiares – MELHORES DESPORTISTAS 

EII-LE1 – Promover e apoiar o associativismo desportivo e a prática organizada nas modalidades 

desportivas de rendimento. 

EII-LE2 – Criar sinergias para o desenvolvimento das modalidades com ligações – associativismo 

– escolas – universidades – autarquias (Câmara e Junta(s)). 

EII-LE3 – Festejar o sucesso, o êxito e reconhecer a excelênci
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Tabela 23 Quadro medidas a desenvolver EIXO II - TOPOiares – MELHORES DESPORTISTAS 

 
 

Designação 
Linha 

Estratégica 
Situação 

Atual 
Implementação Objetivo 

Final 2018 2019 2020 2021 

1 Sou excelente – Promoção de modalidades para a excelência 1 3 3 4 4 5 16 

2 Apoio para desporto de rendimento 1 4 4 5 6 6 21 

3 
Visitas/Organização de eventos de alto 
rendimento/internacionais 

1 1 1 1 3 3 8 

4 
Melhor prática + resultados de excelência (Formação 
treinadores)  

1 1 1 2 1 2 6 

5 Protocolos entre entidades de investigação e de rendimento 2 1 1 2 0 0 3 

6 Estudos científicos do desporto a nível local 2 1 1 2 3 3 9 

7 Menções e Votos de Louvor do Desporto Municipal 3 1 1 1 1 1 4 

8 Galas do desporto 3 1 1 3 3 3 10 
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 III – POIARES + LUGARES – MAIS E MELHORES LOCAIS DE PRÁTICA DESPORTIVA E 

DE ATIVIDADE FÍSICA 

O concelho de Vila Nova de Poiares apresenta um conjunto de instalações consideráveis 

para a sua dimensão, mas com um âmbito de intervenção muito restrito para potenciação de 

algumas modalidades ou atividades desportiva. O Município detém uma responsabilidade 

central na construção e manutenção de espaços desportivos, da sua responsabilidades ou de 

outras entidades (e.g., associações, clubes e escolas). 

Realça-se o facto de que um bom ordenamento do território e desenvolvimento 

urbanístico é essencial para o aumento da prática desportiva e da atividade física, e 

consequentemente, da melhoria da qualidade de vida, da saúde e bem-estar. 

O aumento da população em Vila Nova de Poiares, com destaque para as Freguesias de 

São Miguel e de Santo André, põe alguma pressão não só território como nos serviços, deve-se 

ter em conta pelos responsáveis pelas políticas de desenvolvimento do território, urbanístico, 

saúde e desportivo, para garantir a oferta desportiva e de atividade física, bem como perspetivar 

espaços que podem ser âncora para o desenvolvimento de novas atividades. 

Deve-se ter em atenção locais com populações com problemas de pobreza e/ou 

privação, caraterizados normalmente por pouca capacidade de oferta de instalações e 

programas desportivos, assim como, conseguir financiamento para o desenvolvimento de 

programas que eliminem essa barreiras.  

Neste caso, é de destacar que apesar das diferenças entre freguesias, o concelho tem 

um pequena dimensão territorial podendo concentrar mais serviços e programas numa zona 

central, no entanto, não deverá esquecer as questões de acesso/transporte a estes serviços e 

programas a parte de zonas mais limítrofes do concelho. 

É imperativo assegurar um desenvolvimento adequado, com o projeto das 

instalação/infraestrutura, a ser acompanhado por um plano de gestão que garanta a utilização 

máxima da mesma, com o devido retorno socioeconómico. Além disso, a possibilidade da prática 

informal e de alguns novos desportos reforçam a importância dos parques e espaços naturais 

enquanto local de prática desportiva e de atividade física. 

 

Linhas Estratégicas – EIXO III – POIARES + LUGARES 

EIII-LE1 – Identificar, planear, implementar e dinamizar novas instalações e infraestruturas 

adequadas aos vários níveis de prática, integrando equipas pluri e transdisciplinares, com 



   

 

84 

 

profissionais especializados na área do desporto e do desenvolvimento urbanístico, para o 

planeamento e conceção. 

EIII-LE2 – Potenciar a prática em espaços naturais assegurando a sustentabilidade. 
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Tabela 24 Quadro medidas a desenvolver EIXO III – POIARES + LUGARES 

 
 

 

 
 

Designação 
Linha 

Estratégica 
Situação 

Atual 
Implementação Objetivo 

Final 2018 2019 2020 2021 

1 Planificação de um campo de jogos em relva artificial 1 0 1 0 0 0 1 

2 Definição de percursos pedestres (naturais e urbanos) para 
caminhadas 

2 0 4 1 1 0 6 

3 Definição de percursos de BTT 2 0 1 1 2 0 4 

4 Elaboração de um plano de gestão para a Piscina Municipal 1 0 0 0 1 0 1 

5 Elaboração de um plano de gestão para o Complexo Desportivo 
Municipal 

1 0 0 1 0 0 1 

6 Elaboração de um plano de gestão para o Estádio Municipal 1 0 0 1 0 0 1 

7 Manutenção dos espaços desportivos – nº de intervenções 1 ?      

8 Apetrechamento específico – nº de material 1 ?      

9 Construção de infraestruturas de atividade física e desporto 1 0 0 0 1 0 2 

10 Definição de ciclovias e equipamento de apoio ao 
ciclismo/bicicletas 

1 ?      

11 
Planeamento e execução de espaços públicos de lazer (e.g., 
jardins, parques) 

1 1      

12 Avaliação de acesso a espaços desportivos pela população 1 1 1 1 1 1 4 

13 Estudo de melhorias de condições estruturais dos espaços 
desportivos 

1 0 1 0 1 0 2 

14 Definição de rede de mobilidade 1       
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Caracterização do Projecto de Futuras Instalações e Infraestruturas 

A perspetivar o desenvolvimento do desporto e actividade física no Concelho de Vila 

Nova de Poiares estão projetadas um conjunto de equipamentos. No quadro seguinte 

apresentamos os principais projetos atualmente previstos e as suas características. 

 

Tabela 25 Instalações e infraesturas a projetar para futura implementação 

Tipologia 
Previsão de 

Início 
Previsão de 
Conclusão 

Localização Valências 

Percurso 
Pedestre do Alva 

Janeiro 2018 Abril 2018 
Freguesia das 
Lavegadas 

Percurso 
pedestre com 
informação de 
fauna e flora 

Percurso 
Pedestre da 
Ribeira de 
Poiares 

Janeiro 2018 Abril 2018 

Freguesia de 
São Miguel; 
Freguesia de 
Santo André e 
Freguesia de 
Arrifana 

Percurso 
pedestre com 
informação de 
fauna e flora e 
equipamento de 
manutenção 
física 

Percurso 
Pedestre Urbano 

Janeiro 2018 Dezembro 2018 

Freguesia de 
São Miguel; 
Freguesia de 
Santo André e 
Freguesia de 
Arrifana 

Percurso 
pedestre com 
informação do 
património 
edificado e da 
cultural local 
associada aos 
espaços 

Pista de Downhill Janeiro 2019 Dezembro 2019 
Freguesia de 
Arrifana 

Troço de 
downhill com 
várias pistas (3) 

Trilho de BTT Junho 2018 Junho 2020 

Freguesia de 
São Miguel; 
Freguesia de 
Santo André; 
Freguesia de 
Lavegadas e 
Freguesia de 
Arrifana 

Troço de BTT 
com diferentes 
níveis – iniciado, 
intermédio e 
avançado 

Ciclovia Vila-São 
Miguel 

Janeiro 2019 Dezembro 2020   

Ciclovia Vila-
Arrifana 

Janeiro 2020 Dezembro 2021   

Court/Tabelas de 
basquetebol – 
Parque Radical 

Junho 2019 Julho 2019  
Minicampos de 
basquetebol 

Parque de cordas 
da Fraga 

Janeiro 2020 Junho 2020  
Paredes de 
Escalada; 
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Rappel; Slide; 
Himalaias 

Parede de 
escalada – 
Pavilhão 
Gimnodesportivo  

Junho 2018 Setembro 2018 
Freguesia de 
Santo André 

 

Parede de 
escalada – 
Alameda de Sto 
André 

Junho 2019 Julho 2019 
Freguesia de 
Santo André 

 

Court de ténis Junho 2019 Julho 2019 
Freguesia de 
Santo André 

Court de ténis  

Parque de 
Merendas e 
espaço apoio ao 
BTT 

Janeiro 2018 Junho 2018 
Freguesia de 
Arrifana 

 

Estacionamentos 
bicicletas 

Janeiro 2018 Dezembro 2019  

Aumentar o 
número de 
estacionamentos 
para bicicletas 
de qualidade 
(apoios no 
quadro) 

Bicicletas 
Comunitárias – 
Bicycle Sharing 

Junho 2018 Julho 2019  

Aumentar o 
número de 
bicicletas, 
cedendo a 
potenciais 
utilizadores; ou 
através de 
aluguer 

Parque ginástica 
de manutenção 

Fevereiro 2018 Abril 2018 
Freguesia de 
São Miguel 

Equipamento de 
ginástica de 
manutenção 
para população 
geral 

Parque ginástica 
de manutenção 

Fevereiro 2019 Abril 2019 
Freguesia de 
Arrifana 

Parque ginástica 
de manutenção 

Fevereiro 2020 Abril 2020 
Freguesia de 
Lavegadas 
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EIXO IV – POIARES MELHOR – MELHORIA NA GESTÃO E ORGANIZAÇÃO  

Este eixo também pretende complementar os outros eixos, e sendo uma pedra basilar 

para tal, visto que apenas com melhorias na gestão e organização desportiva no concelho se 

pode promover o desporto e a atividade física.  

Sendo Vila Nova de Poiares um concelho com uma demografia abaixo dos demais 

concelhos vizinhos (Lousã, Penacova, Miranda do Corvo, Coimbra, Arganil) existe uma escassez 

de recursos humanos para a assumpção de cargos dirigentes, treinadores ou outros necessários 

à boa persecução da atividade desportiva. 

Por vezes existe a duplicação de tarefas nos diferentes clubes e associações, concorrendo entre 

si e impedindo a rentabilização dos recursos, e como tal visar a excelência.  

Desta forma, a responsabilidade da autarquia no desenvolvimento desportivo é dividida 

com as outras organizações – clubes, escolas, setor privado com fins lucrativos, entre outras. A 

limitação de recursos pode ser colmatada pelo trabalho em parceria e uma boa coordenação. A 

maximização dos recursos existentes advém de um bom trabalho articulado entre entidades. 

A autarquia desempenha aqui um papel central, pois é o principal responsável pelo 

financiamento dos principais fatores de desenvolvimento desportivo a nível local (xxxx), é certo 

que não tem capacidade para financiar, nem todas as instalações, programas ou clubes 

desportivos, tendo que estabelecer prioridades quer no que se refere às suas iniciativas quer no 

que se refere ao apoio (e.g., logístico e financeiro) a dar aos outros parceiros. 

Uma das ameaças para os diferentes eixos definidos no presente plano é a falta de uma 

gestão e organização racional das infraestruturas, atividades e programas desportivos que sejam 

projetados e executados. É de realçar que o capital humano, isto é, os recursos humanos, são 

essenciais para um bom desempenho dos clubes e são uma solução para se atingir as metas 

propostas no plano estratégico, pelo que é importante estarem dotados de conhecimentos 

relevantes para a área e com capacidade de inovação. 

Neste sentido, deverá haver um esforço para melhorar a gestão desportiva através de um 

processo e de cultura organizacional de melhoria contínua. 

Linhas Estratégicas – EIXO IV - POIARES MELHOR 

EIV-LE1 – Desenvolver melhores políticas e práticas de gestão desportiva 

EIV-LE2 – Criar sinergias com as associações locais e setor privado para complementar a oferta 

desportiva e de atividade física e a utilização dos espaços. 

EIV-LE3 – Desenvolver ações que visem a acessibilidade da população aos equipamentos e a 

divulgação da oferta de serviços, atividades e programas. 
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Tabela 26 Quadro medidas a desenvolver EIXO IV – POIARES MELHOR 

 
 
 Designação 

Linha 
Estratégic

a 

Situação 
Atual 

Implementação  
Objetivo 

Final 
2018 2019 2020 2021 

1 Aumento do número de sócios ativos nos clubes 1       

2 Número de formações para dirigentes 1 0 1 1 1 1 4 

4 Número de formações para voluntários 1 0 1 1 1 1 4 

5 Número de formações para encarregados de educação 1 0      

6 Número de clubes com estatuto de utilidade pública 1 0 0 2 2 0 4 

7 Criação de associação das associações 1 0 0 1 0 0 1 

8 Criação do Conselho Municipal Associativo e/ou Desportivo 1 0 0 1 0 0 1 

9 Número de clubes com “Selo Protetor” – de crianças e jovens 1 0 0 3 0 0 3 

10 Parcerias com Centros e Instituições de Medicina de 
recuperação ou desportiva local/regional 

2 0     1 

11 Parcerias entre instituições/entidades para promoção do 
desporto e atividade física 

2       

12 Mais voluntários pelo Desporto 26       

13 Reuniões Conselho de Acompanhamento PEDDAF-Vila Nova 
de Poiares 

1 0 2 2 2 2 8 

14 Ações de comunicação e marketing 3       
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Implementação do Plano Estratégico 

O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de Atividade Física é um 

documento orientador para a atuação e ações futuras, tendo a Câmara Municipal um papel 

primordial na sua implementação e execução. No entanto, a responsabilidade da execução 

deste plano também é da escola, dos clubes e associações, bem como, de outras entidades e 

dos privados com fins ligados à prática desportiva e atividade física. A importância que os 

diferentes setores têm na implementação deste plano é essencial a constituição de um Conselho 

de Acompanhamento. 

A recolha dos dados e apresentação aos restantes conselheiros será da responsabilidade 

dos serviços de desporto da Câmara Municipal, podendo estes recorrer a apoio de outras 

entidades parceiras. Poderão ainda ser constituídos grupos de trabalho específicos para 

elaborar propostas de ação ou análise de cada eixo estratégico. Todas as entidades envolvidas 

e representadas no Conselho devem contribuir para a implementação de ações a desenvolver 

para concretizar os objetivos, a definir indicadores de avaliação e a coordenar a sua distribuição. 

 

Figura 20 Modelo da Conselho de acompanhamento do PEDDAF 

 

 

 

Conselho de 

Acompanhamento 

PEDDAFVNP 

Coordenador da área do 
Desporto da CM 

Representante do 
poder político CM 

Representante Regional 
do IPDJ 

Representante das 
associações desportivas 

Representante do 
Desporto do Ag. Escolas 

Representante das juntas 
de Freguesia 

Representante da Faculdade de Ciências 
do Desporto e Educação Física da 
Universidade de Coimbra 
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Considerações Finais  

 

O presente documento, Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo e de 

Atividade Física de Vila Nova de Poiares pretende ser um instrumento técnico de orientação de 

medidas políticas, através da planificação, fomentação e coordenação da atuação pela Câmara 

Municipal com os seus parceiros na área desportiva e da saúde, como é o caso das Juntas, do 

Agrupamento de Escolas, dos clubes e associações desportivas, e do Centro de Saúde, com o 

objetivo de promover a prática desportiva e a atividade física de forma sustentável. 

As linhas estratégicas para o desenvolvimento desportivo e de atividade física do 

concelho estão em consonância com outras estratégias de âmbito nacional e internacional. É de 

destacar a estratégia global de desenvolvimento sustentável para 2035, definido pelas Nações 

Unidas, através do programa Habitat III, bem como, as considerações da OMS como medidas 

políticas, e que consideramos que estão refletidas no presente documento, para o aumento da 

atividade física:  

a) a cooperação de setores relevantes da atividade física através da promoção de 

atividades da vida diária;  

b) caminhar, andar de bicicleta e outras formas ativas de transporte estejam 

acessíveis e de modo seguro para todos;  

c) políticas de trabalho e de locais de trabalho que encoraje a atividade física;  

d) escolas com espaços e infraestruturas seguras para os estudantes 

desenvolverem atividades físicas;  

e) Educação Física de qualidade para apoiar as crianças a desenvolver 

comportamentos de atividade física que permaneçam ao longo da vida;  

f) infraestruturas para desporto e recreação que providenciem oportunidades 

para todos praticarem desporto. 

Para a concretização dos objetivos propostas a nível nacional e mundial é importante o 

planeamento do desenvolvimento territorial, urbanístico, social, educativo e desportivo, e o 

devido acompanhamento e avaliação no decorrer do tempo para aferir da execução e 

prossecução dos objetivos propostos. Desta forma, poder-se-á contribuir com investigação 

cientifica numa perspetiva longitudinal e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento 

local do concelho. 

É intenção que Vila Nova de Poiares marque o seu espaço de complementaridade e 

diferenciação territorial, e ser considerado com um concelho de referência no âmbito da prática 
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desportiva e de atividade física na Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, 

sustentado no lema ““Poiares – NaturalMente Ativa, Atrativa e Desportiva”. 
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