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Introdução 

Procurando aprofundar a minha formação académica na área do Desporto, através da 

pesquisa por mais conhecimento e uma maior e melhor compreensão sobre a aplicação 

de políticas públicas, em Portugal, considerei essencial para a prossecução da minha 

actividade profissional, no âmbito da aplicação/implementação de políticas públicas na 

área do Desporto (enquanto técnico do Instituto Português do Desporto e Juventude - 

IPDJ), a escolha o tema deste Trabalho Final de Mestrado (TFM). Pesou também na 

decisão, o facto de ser uma temática que, ao longo dos últimos anos, tem vindo a ganhar 

relevância na implementação de políticas públicas, a nível nacional e internacional, 

nomeadamente na União Europeia (UE). 

O presente Trabalho Final de Mestrado, sob a forma de um Trabalho de Projecto, tem 

por objetivo responder à questão “Como está a ser aplicada e implementada, em 

Portugal, a criação da Conta Satélite do Desporto (CSD)”, que consta do Livro Branco 

do Desporto e Plano de Acção "Pierre de Coubertin". 

A CSD está a ser elaborada, numa parceria entre o Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ) e o Instituto Nacional de Estatística (INE). Encontra-se regulamentada 

pelo Protocolo de Cooperação de 3 de Abril de 2014 (IPDJ-INE, 2014), assinado pelo 

Secretário de Estado do Desporto e Juventude e pelo Secretário de Estado para a 

Modernização Administrativa. A apresentação dos primeiros resultados é esperada ao 

longo do segundo semestre de 2015. 

De acordo com as “Conclusões do Conselho e dos Representantes dos Governos dos 

Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 27 de Novembro de 2012 (Conselho 

Europeu, 2012), sobre o reforço da base factual para a elaboração de políticas 
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desportivas”, embora tenha sido realizada, a diferentes níveis, investigação sobre o 

impacto económico do desporto, os resultados não têm, em geral, sido comparáveis 

entre países. Desta forma, a UE convidou os Estados-Membros a prosseguirem os 

progressos realizados no desenvolvimento voluntário de contas satélite do desporto com 

base nos instrumentos metodológicos disponíveis, recorrendo às estruturas de 

cooperação existentes a nível da UE e procurando associar as estruturas governamentais 

competentes, incluindo os institutos nacionais de estatística. 

O estudo lançado pela Comissão (2012) à escala da UE, sobre a “Contribuição do 

desporto para o crescimento económico e o emprego na UE”, revelou que a quota-parte 

do desporto eleva-se a 1,76 % do total do valor acrescentado bruto (VAB) na UE. 

Quando são tidos em conta os efeitos multiplicadores, a quota-parte do desporto atinge 

mesmo 2,98 % do VAB global da UE. Além disso, o crescimento no setor do desporto é 

comprovadamente de mão-de-obra intensiva, o que se reflecte numa percentagem mais 

elevada do desporto no emprego global da UE (que se eleva a 2,12 %) do que em VAB. 

Dada a intensidade de mão-de-obra proporcional muito elevada, o desporto desempenha 

um papel importante na manutenção do emprego. 

Hoje em dia, existem cada vez mais dados sobre o contributo significativo do desporto 

para a economia europeia como um importante fator de crescimento e de emprego. 

Simultaneamente garante a coesão social, o bem-estar e o desenvolvimento de aptidões 

transversais, dando assim um claro contributo para a realização dos objetivos da 

estratégia Europa 2020 (Comissão Europeia, 2010). 

A ideia de elaboração da CSD, ao nível de cada país-membro da UE, tem como 

principais objetivos: i) medir a relevância do setor do Desporto; ii) apoiar a decisão, em 
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matéria de coordenação de políticas públicas para o Desporto. A elaboração desta 

iniciativa permitirá a Portugal dispor de informação credível e adequada, no contexto 

dos processos em que é determinante a informação sobre a economia do Desporto. 

Uma Conta Satélite constitui uma ampliação das contas do sistema central com 

informação adicional, sendo as Contas Nacionais (CN) as estatísticas de síntese 

económica por excelência. Neste contexto, a elaboração da CSD é considerada o 

instrumento mais adequado, para estimar a dimensão e a importância do setor do 

Desporto, no conjunto da economia e para disponibilizar informação, sobre a estrutura 

de produção das atividades económicas relacionadas com o Desporto, a definir no 

contexto da sua elaboração. 

A CSD, no seu processo de compilação, deverá utilizar: 

 Os princípios subjacentes às CN, como as atividades, nomenclaturas, critério de 

residência e regras de contabilização; 

 As experiências de outros estudos (nacionais e internacionais), que sejam 

consideradas boas práticas; 

 A experiência de outras contas satélite, de áreas distintas (ex.: contas satélite do 

turismo, da saúde, da cultura e do mar). 

No que toca a exemplos internacionais, relativamente a trabalhos desenvolvidos sobre 

esta matéria, é de referir que seis países (no âmbito da UE) já produziram uma conta 

satélite do desporto (Áustria, Holanda. Reino Unido, Polónia, Chipre e Alemanha) 

(IPDJ-INE 2014; Statistics Netherlands & HAN University of Applied Sciences, 2010), 

tendo cada um destes países criado manuais sobre a elaboração da respectiva Conta 

Satélite do Desporto, de acordo com as orientações da UE. 
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Capítulo 1: Revisão de Literatura 

No seguimento do que foi declarado, anteriormente, é minha intenção, neste capítulo, 

debruçar-me sobre a literatura enquadradora, produzida sobre este tema, procurando 

apresentar os documentos que servem de base teórica, para a criação de uma CSD, 

exemplos de boas práticas e as orientações emanadas da UE. 

Há várias décadas que a UE se debruça sobre várias questões ligadas ao Desporto. 

Desde as questões sociológicas, passando pela sua importância económica, até à criação 

de um ambiente jurídico mais estável para o desporto, devido ao crescente número de 

litígios e a um aumento do número de casos em que as regras ou práticas desportivas 

foram contestadas, por uma ou outra disposição do direito comunitário europeu. 

O eixo principal do desenvolvimento das estatísticas e da investigação económica, 

relativa ao Desporto, remonta à década de 80 do século passado, centrando-se na 

avaliação da importância económica do Desporto. Com a publicação do “Impact 

économique et importance du sport: Etude à l’échelon européen”, Jones, H. (1989), foi 

o primeiro a abordar a importância económica do Desporto. 

Na década de 90 e, em particular, na sequência do Acórdão Bosman (1995), do Tribunal 

de Justiça Europeu, a Comissão Europeia viu-se confrontada com um número crescente 

de casos na área do desporto, relativamente à potencial aplicação de regras da 

concorrência, constantes do Tratado, às regras desportivas. Em meados dos anos 90 é 

apresentada a publicação “Significance of Sport for Society: Health, Socialization, 

Economy, Committee for the Development of Sport” (1995), que congrega os 

resultados dos estudos entretanto realizados, em diferentes universidades europeias. 
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A declaração anexa ao Tratado de Amesterdão, em 1997, reconhece o papel social e a 

importância do desporto, mas pouco foi feito para explicar o que esse reconhecimento 

deve significar, em casos reais. 

Em 1999 a Comissão publicou as "Orientações Preliminares sobre a aplicação das 

regras de concorrência ao desporto", em resposta ao aumento do número de casos, onde 

foi solicitada a aplicação, do direito comunitário da concorrência, a casos ligados ao 

desporto. 

O Relatório de Helsínquia, da Comissão Europeia, em 1999, sugeriu que poderiam ser 

tomadas medidas concretas, para criar um ambiente jurídico mais estável, para o 

desporto, afirmando que:"[...] as medidas de coordenação ou de interpretação a nível 

comunitário podem ser úteis, por exemplo, na área da luta contra o doping. Tendo como 

objetivo, reforçar a segurança jurídica das atividades desportivas e da sua função social, 

dentro da Comunidade Europeia". 

Na Declaração de Nice, de 2000, o Conselho Europeu enumerou uma série de 

caraterísticas específicas do desporto que são consideradas de valor e importância para a 

sociedade europeia no seu conjunto. No entanto, a Declaração, não é juridicamente 

vinculativa, indicando apenas uma direção de como certos assuntos poderiam ser 

abordados. 

É relevante notar que a Constituição Europeia (2004), que não foi adotada, propôs a 

inclusão de um artigo dedicado ao Desporto (artigo III-282º). Os ministros do Desporto 

da UE, no entanto, quiseram avançar com o assunto, tendo por base a Declaração de 

Nice, oferecendo estabilidade e segurança jurídicas para o desporto. 



 
 

Página 9 de 54 

 

Em 2006 é apresentado o “Independent Review of European Sports”, a sua importância 

explica-se pelo facto de ter trazido, para a luz do dia, muitas questões onde a Comissão 

Europeia ainda não tinha atuado (servindo de base para o trabalho apresentado, 

posteriormente, no Livro Branco do Desporto e no Plano de Acção Pierre de 

Coubertain). 

Em termos simples, o objetivo do “Independent Review of European Sports” é apoiar e 

pôr em prática os princípios enunciados na Declaração de Nice. Ou seja, implementar a 

Declaração no Desporto e, mais particularmente, no caso específico do futebol. Neste 

contexto, é importante salientar que os Chefes de Governo europeus já reconheceram a 

especificidade do desporto na Declaração de Nice. Assim sendo e tendo por base: 

 - a Declaração de Amesterdão adotada pelos governos da UE em 1997; 

 - o relatório de Helsínquia de 1999; 

 - a Declaração de Nice adotada pelos governos da UE em 2000; 

 - a jurisprudência desenvolvida pelo Tribunal de Justiça, pelo Tribunal de Primeira 

Instância e pela Comissão Europeia em matéria de desporto (Tribunal de Justiça da 

União Europeia, 1974, 1975, 1999); 

 - a necessidade urgente de uma abordagem mais proativa e abrangente, a fim de 

reforçar a segurança jurídica no desporto; 

 - as bases jurídicas pertinentes do Tratado CE. 

Foram apresentadas as seguintes recomendações, para estados membros e instituições 

da UE: 

 Providenciar guias claros para as regras desportivas e as regras relacionadas com 

o desporto; 
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 Sem prejuízo do anterior, providenciar segurança legal através de instrumentos 

legais apropriados (diretrizes, regulamentos, “guidelines” legislativos, nacionais 

e europeus); 

 Implementação de uma diretiva europeia de agentes de jogadores; 

 Providenciar legislação apropriada a nível nacional e europeu para combater a 

ameaça e a incidência do marketing oportunista e a protecção legal dos direitos 

de propriedade intelectual dos grandes eventos desportivos; 

 Levar esta revisão em consideração na elaboração do livro branco do desporto 

europeu; 

 Criação de uma agência desportiva europeia, com o objetivo de supervisionar o 

desporto europeu, compilando informação relevante e dados compreensíveis. 

Durante a Presidência Europeia da Áustria (janeiro-junho de 2006) tem origem uma 

iniciativa com o objetivo de formular um quadro teórico, para a elaboração de contas 

satélite do desporto nacionais e criar um Grupo de Trabalho sobre Desporto e Economia 

(GTDE) da UE, que reuniu em setembro de 2006, pela primeira vez. 

Desde a sua criação, o GTDE debruçou-se, essencialmente, sobre questões 

metodológicas e de recolha da informação. As atividades do Grupo de Trabalho tiveram 

três objetivos principais: 

 Utilizar a conta satélite para medir o setor do Desporto como uma percentagem do 

Produto Interno Bruto (PIB), e os efeitos do Desporto sobre o emprego, o valor 

acrescentado e o poder de compra nos Estados-Membros, bem como a nível da UE; 

 Medir a dinâmica do setor do Desporto ao longo do tempo; 
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 Ter dados fiáveis, como base para a futura tomada de decisões com impacto sobre o 

setor do Desporto. 

O Livro Branco do Desporto (2007) surge como continuação do trabalho desenvolvido 

no “Independent Review of European Sports”, tendo a Comissão Europeia pretendido 

implementar e aprofundar o trabalho anteriormente desenvolvido, incutindo-lhe um 

cunho mais pragmático e redigindo um conjunto de medidas concretas. O Livro Branco 

propõe a implementação de uma série de medidas, apoiadas pela Comissão em três 

áreas: Função social do desporto; Dimensão económica do desporto (recolha de dados 

comparáveis); Organização do desporto. 

As propostas foram reunidas no Plano de Ação "Pierre de Coubertin" (2007), que 

detalha 53 propostas concretas, de ação futura da UE, na área do desporto. Variam 

desde apoiar uma rede de atividade física da UE, ao lançamento de um estudo, para 

avaliar a contribuição do setor no peso económico e o emprego na UE. Este plano serve 

de guião à Comissão nas suas atividades relacionadas com o Desporto, a saber: papel 

social do desporto; dimensão económica do desporto (impacto económico do desporto, 

apoio público ao desporto); organização do desporto. 

Em outubro de 2007 o GTDE apresentou a definição económica do Desporto (definição 

de Desporto de Vilnius) (IPDJ-INE, 2014). Esta carateriza-se, como um conjunto de 

regras, para ajudar a decidir sobre a inclusão de produtos na CSD, fornecendo uma base 

de comparação internacional das estatísticas desportivas, o que por sua vez constitui-se 

como pedra basilar para a construção da CSD europeia, relacionando as atividades 

desportivas com as atividades económicas (Anexo 1). 
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A definição de Vilnius possui três níveis: estatístico, restrito e amplo. Estes 

correspondem a três listas de grupos específicos de produtos (categorias CPA 2008) e 

atividades económicas que, pela sua relação com o Desporto, devem ser incluídas na 

CSD. 

Relativamente ao nível estatístico, no âmbito da definição de Vilnius, estão incluídas 

todas as entidades cuja atividade principal é a atividade desportiva, isto é, as entidades 

que constituem o que se poderia chamar de infraestrutura desportiva formal, e que 

compreende: 

 operações de instalações desportivas; 

 atividades de equipas desportivas ou clubes participantes, principalmente em eventos 

desportivos ao vivo diante de um público pagante; 

 atletas independentes empenhados em participar em eventos desportivos ou corridas 

ao vivo diante de um público pagante; 

 proprietários de participantes de corridas, como carros, cães, cavalos e outros 

equivalentes, principalmente envolvidos na sua introdução em eventos de corrida ou 

outros eventos desportivos; 

 treinadores que prestam serviços especializados para apoiar os participantes em 

eventos desportivos ou competições; 

 operadores de arenas e estádios; 

 outras atividades de organização, promoção ou gestão de eventos desportivos, não 

especificados. 

A definição/nível estatístico do Desporto é rotulado de “Fazer Desporto” (“doing 

sport”). Este comportamento pode ser considerado como o Desporto a partir de um 
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ponto de vista tradicional, no entanto, limitar o Desporto a este grupo da NACE Rev.3 

é, portanto, bastante redutor, do ponto de vista económico. 

Outra forma, concetualmente mais abrangente, refere-se à definição/nível restrito, na 

definição de Vilnius, em que à definição estatística, são adicionadas todas as atividades 

económicas que produzem produtos e serviços que são necessários para realizar 

Desporto. Esta estipula que todas as atividades cujos produtos e serviços são necessários 

para fazer Desporto devem ser consideradas. Para além dos produtos do Desporto, a 

definição restrita inclui 222 categorias adicionais da CPA 2008. 

Num terceiro nível, temos ainda a definição/nível amplo, em que à definição estatística 

e definição restrita, adiciona todos os ramos de atividade, em que o Desporto é um 

contributo importante para os seus processos de produção (por exemplo, televisão ou 

hotelaria relacionada com o Desporto). Esta definição inclui todos os produtos, direta ou 

indiretamente relacionados com qualquer atividade desportiva, mas sem que seja 

necessário fazer Desporto e o Desporto é apenas considerado um input (programas 

desportivos na televisão, suplementos desportivos em jornais, tratamento de lesões 

desportivas, etc.). A definição ampla contém mais 176 categorias da CPA 2008 

relacionadas com o Desporto, para além da definição restrita. 

De acordo com a definição estatística, o Desporto está localizado no centro da cadeia de 

valor acrescentado relacionada com o Desporto. Os ramos de atividade a montante, 

necessários para fazer Desporto, correspondem à definição restrita de Desporto. Os 

ramos a jusante, que utilizam o Desporto como um input, correspondem à definição 

ampla de Desporto (Anexo 2). 
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A definição de Vilnius, permite o englobamento de todos os produtos relevantes, ao 

nível do Desporto, e que deverão ser incluídos na CSD. Não sendo “strictu sensu” uma 

definição de Desporto, mas sim uma metodologia, tem em vista o englobamento de 

produtos relevantes. Cada definição baseia-se na(s) anterior(es). Todas as atividades 

abrangidas por definições de menor abrangência são, portanto, também parte integrante 

das definições mais amplas. A definição de Vilnius segue um conjunto de regras: 

 Os bens e serviços que fazem parte das definições estatística e restrita, também 

fazem parte da definição mais ampla de Desporto. A última foi o foco do GTDE. 

 As infraestruturas polivalentes e bens duráveis de múltiplos propósitos que não 

fazem parte da definição estatística de Desporto (NACE 93.1) serão excluídos 

(por exemplo, estradas, carros, aparelhos de TV, consolas de jogos). As 

infraestruturas dedicadas serão incluídas (por exemplo, trabalhos de construção 

de estádios e instalações desportivas ao ar livre). 

 Para evitar dupla contagem e assegurar a integralidade, será estabelecida a 

correspondência entre as seções de fabricação e as seções de comércio/retalho. 

Estas seções só são relevantes em termos de margens comerciais. 

 Os dados serão recolhidos a partir do acordo comum a nível europeu, sobre as 

categorias NACE e CPA a incluir. No entanto, para ter em conta o cenário 

específico do país em termos de Desporto, categorias CPA adicionais poderão, 

excecionalmente, ser incluídas, para além da lista de base acordada no GTDE. 

 Apenas serão consideradas as despesas finais (incluindo as de capital). As 

despesas de consumo intermédio não serão consideradas. Será feita referência à 

procura intermédia somente se constituir uma contribuição considerável, para o 
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Desporto profissional. De igual modo, os serviços que não sejam específicos do 

Desporto não serão considerados. 

Incentivados pela Comunicação da Comissão sobre o Desporto (2011), o Plano de 

Trabalho do Desporto do Conselho da UE (2011-2014), e uma cooperação intensa no 

seio do Expert Group on Sport Statistics (XG STAT), criado em meados de 2011 pelo 

Conselho da UE, seis Estados-Membros da UE (Áustria, Polónia, Chipre, Reino Unido, 

Holanda e Alemanha) e a Suíça (IPDJ-INE, 2014), produziram manuais próprios, para 

elaboração de CSD, segundo as orientações XG STAT (de acordo com a definição de 

Desporto de Vilnius) e já aprovados pelo mesmo, com o fim de tornar clara a 

metodologia de elaboração de uma CSD. 

Uma imagem completa da importância económica do Desporto, para a UE como um 

todo, através da agregação de 27 CSD nacionais, é uma tarefa complexa e demorada. 

Enfrenta restrições nacionais a níveis orçamentais e de recursos humanos e só será 

expectável a longo prazo. Juntamente com os esforços nacionais para implementar a 

CSD, para obter dados metodologicamente harmonizados com base na definição de 

Vilnius de Desporto. 

O GTDE encomendou um estudo, que saiu em 2012, denominado ”Study on the 

Contribution of Sport to Economic Growth and Employment in the EU”, sobre a 

contribuição do Desporto, para o crescimento económico e o emprego, que incidiu sobre 

as seguintes questões: 

 Qual é a importância económica do Desporto em termos de Valor Acrescentado 

Bruto (VAB)? 

 Qual é a importância económica do Desporto em termos de emprego? 
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 Que semelhanças e diferenças podem ser observadas entre os Estados Membros, 

para estas variáveis e como elas podem ser explicadas? 

 Quais são os pontos fortes e fracos nacionais? 

 Onde estão os potenciais de crescimento? 

Este estudo decorreu entre 2010 e 2012, e teve como objetivo avaliar a importância 

macroeconómica do setor do Desporto na UE-27 em 2005, em particular o seu potencial 

de crescimento e de emprego. Em números que contabilizam apenas os efeitos diretos, 

sem contar com os efeitos multiplicadores de fornecedores de bens intermédios, o 

estudo mostra que 1,76% do VAB e 2,12% do emprego na UE estão relacionados com o 

Desporto. De referir ainda, as orientações da UE, no contexto das Conclusões do 

Conselho da União Europeia de 26 de novembro de 2012, que incita os Estados 

Membros a prosseguirem os progressos realizados no desenvolvimento voluntário de 

contas satélite do desporto, com base nos instrumentos metodológicos desenvolvidos no 

seio da UE. Ainda de salientar, são as “Conclusões do Conselho e dos Representantes 

dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre o desporto enquanto 

motor de inovação e crescimento económico” (2014). Aqui a Comissão Europeia 

reconhece que o Desporto pode contribuir para o esforço da UE, na recuperação face às 

atuais dificuldades económicas, uma vez que é um setor em desenvolvimento e é, em 

grande medida, resiliente ao ciclo económico, e convidando os Estados-Membros a 

prosseguir a recolha de estatísticas e a análise da importância económica do Desporto. 

A nível nacional, é de salientar que Portugal tem acompanhado as iniciativas europeias, 

tendo a anterior Direcção-Geral dos Desportos (DGD) publicado o estudo sobre 
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“Importância Económica do Desporto”, em 1987, o qual seguiu a metodologia proposta 

pelo Grupo de Trabalho formado no Conselho da Europa em meados da década de 80. 

Desenvolvendo regularmente, a partir daí, estudos económicos, em parceria com 

faculdades de economia, o Instituto Nacional de Estatística e entidades privadas, dos 

quais se destacam alguns (IPDJ-INE, 2014): 

 Importância Económica do Desporto, DGD, 1987; 

 Estudo da Viabilidade do Euro 2004, realizado por uma parceria de 

Universidades liderada pelo ISEG/UTL, 2005; 

 O IDP e o INE assinaram um primeiro protocolo de colaboração para a produção 

de estatísticas do Desporto em 2005;  

 Estatísticas do Associativismo Desportivo - Estatísticas de 1997 a 2004 e 

Análise dos Ciclos Olímpicos de 1997-2000 e 2001-2004, IDP, 2006; 

 Estatísticas ao Desporto 1996-2009, IDP, 2011; 

 Estatísticas do Desporto de 1996 a 2008: Os Subsistemas Público e Privado de 

Produção Desportiva, IDP, 2011; 

 Avaliação do Impacto do Financiamento Público dos Ciclos Olímpicos e 

Paralímpicos 2001-2012 IPDJ, I.P., realizado pela PWC, 2013; 

 Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade, realizado pelo IPDJ, 2014. 
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Capítulo 2: Metodologia de Implementação da CSD em 

Portugal 

No seguimento das informações da UE e das Conclusões do Conselho da UE de 26 de 

novembro de 2012, foi recomendado aos Estados-Membros: 

i) Prosseguirem os progressos realizados no desenvolvimento voluntário da CSD, 

com base nos instrumentos metodológicos disponíveis, recorrendo às estruturas de 

cooperação existentes a nível da UE e procurando associar as estruturas 

governamentais competentes, incluindo os institutos nacionais de estatística; 

ii) Encorajarem e apoiarem as iniciativas destinadas a melhorar a recolha e a 

divulgação de informações e de dados sobre o desporto, incluindo os dados 

nacionais existentes, como meio para reforçar as políticas desportivas baseadas em 

dados concretos. 

Seguindo também o Programa Estatístico Europeu 2013-2017, nomeadamente o 

Objetivo nº 2.1.1, que tem como fim completar a medida do desempenho económico 

com diferentes dimensões da globalização, qualidade de vida, acesso a bens e serviços, 

desenvolvendo um quadro para a análise da produção globalizada, através do 

desenvolvimento de contas-satélite em novas áreas, neste caso, Desporto. 

O IPDJ, I.P., que tem por missão a execução de uma política integrada e descentralizada 

para as áreas do desporto e da juventude, em estreita colaboração com entes públicos e 

privados e o Instituto Nacional de Estatística, I.P. (INE), que por sua vez, tem como 

missão produzir e divulgar informação estatística oficial de qualidade, promovendo a 

coordenação, o desenvolvimento e a divulgação da atividade estatística nacional, 

celebraram no dia 3 de abril de 2014, um Protocolo de Cooperação, tendo em vista o 
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estabelecimento das condições de colaboração para a elaboração da CSD portuguesa, 

com o intuito de estimar a dimensão e a importância deste setor na economia nacional, 

devendo esta integrar as Estatísticas Oficiais Portuguesas. 

Ao abrigo deste protocolo ficaram estipuladas as seguintes obrigações (e, também, um 

calendário de execução, presente no Anexo 3), para cada uma das entidades [Cláusula 2ª 

(Obrigações do INE)]: 

1- Coordenar os trabalhos e estudos necessários à elaboração da CSD, nomeadamente 

no que se refere à definição do seu âmbito e metodologia; 

2- Elaborar o Estudo de viabilidade da CSD, com o apoio do IPDJ, contemplando as 

seguintes vertentes: 

a) Pesquisa de documentação e experiências metodológicas de outros Estados-

Membros da UE e organismos internacionais; 

b) Apresentação de uma delimitação setorial; 

c) Elaboração de diagnóstico das estatísticas e dados administrativos existentes 

sobre desporto; 

d) Apresentação de um modelo metodológico para a elaboração de uma CSD; 

e) Avaliação das condições, metodológicas e práticas, de exequibilidade da 

CSD. 

3- Elaborar a CSD, com o apoio do IPDJ, se tal decorrer das conclusões do Estudo de 

viabilidade; 

4- Disponibilizar ao IPDJ, em suporte electrónico adequado, os resultados da CSD, 

bem como informação sobre metodologia e procedimentos de estimação adotados; 
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5- Participar, sempre que possível, em sessões de trabalho que sejam promovidas por 

um dos outorgantes e que tenham relação com a CSD; 

6- Manter o IPDJ informado dos desenvolvimentos no Sistema Estatístico Europeu 

referentes às estatísticas do desporto. 

Cláusula 3ª (Obrigações do IPDJ): 

1- Apoiar o INE na preparação e elaboração do Estudo de viabilidade e da CSD; 

2- Disponibilizar ou facilitar o acesso, sem encargos, a informação potencialmente 

relevante para a elaboração da CSD; 

3- Disponibilizar o(s) técnico(s) qualificado(s) para participarem na elaboração do 

Estudo de viabilidade e da CSD. 

O Estudo de viabilidade, finalizado em agosto de 2014, foi a primeira fase das 

atividades calendarizadas em Protocolo celebrado entre o Instituto Nacional de 

Estatística I.P. (INE) e o Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), com vista 

à elaboração de uma Conta Satélite do Desporto (CSD). Teve como principal objetivo 

avaliar as condições existentes, com vista a operacionalizar a elaboração de uma CSD, 

para Portugal. Descrevendo os trabalhos desenvolvidos por forma a concluir sobre a 

exequibilidade de uma CSD, a partir de uma apreciação das componentes técnicas e da 

informação estatística disponível, neste âmbito deste, foi efetuada uma inventariação 

(Anexo 4) às fontes de informação pertinentes para a elaboração da CSD, 

concretamente, e a vários níveis: 

 Internas às CN: Quadro de Recursos e Utilizações (QRU); Matrizes de 

produção; Matrizes de consumos intermédios; Ficheiros de trabalho das CN; 

Estatísticas das Administrações Públicas. 
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 Inventário de fontes e métodos das CN: Balança de Pagamentos Externos de 

Portugal (BoP); Conta Geral do Estado; Conta dos Governos das Regiões 

Autónomas dos Açores e da Madeira; Contas de Gerência (Mapas de controlo 

orçamental da despesa e da receita); Estatísticas do Comércio Internacional; 

Ficheiro Geral de Unidades Estatísticas (FGUE); Fundos Estruturais e respetiva 

Contrapartida Pública Nacional atribuídos por beneficiário final no âmbito do 

Quadro de Referência Estratégico Nacional – QREN; Informação Empresarial 

Simplificada (IES); Inquérito ao Emprego (IE); Inquérito aos Gastos Turísticos 

Internacionais (IGTI); Inquérito às Despesas das Famílias (IDEF); Relatório e 

Contas; Relatório Único. 

 Outras fontes de informação do SEN: Inquérito ao Financiamento das 

Atividades Culturais, Criativas e Desportivas pelas Câmaras Municipais (IFAC); 

Inquérito ao Potencial Cientifico e Tecnológico Nacional (IPCTN). 

Para além das fontes apresentadas, foram também inventariadas outras fontes de 

informação complementares, incluídas no Estudo de Viabilidade, sem recurso a 

inquéritos nem custos adicionais: Registos administrativos das entidades desportivas da 

Administração Pública; Registos administrativos de licenciamentos de 

atividades/profissões; Registos de associações. 

Após esta inventariação de fontes de informação, tendo em vista a elaboração da CSD, 

iniciou-se a construção de um modelo metodológico (objetivo estabelecido no âmbito 

do protocolo assinado entre o IPDJ e o INE, e apresentado no Estudo de Viabilidade). 

Para a construção do modelo metodológico de elaboração da CSD, os técnicos do IPDJ 

e do INE basearam-se em experiências internacionais, ao nível da UE, (Áustria, Polónia, 
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Chipre, Reino Unido, Holanda e Alemanha), que produziram manuais metodológicos 

próprios para elaboração de CSD, de acordo com as orientações XG STAT (definição 

de Desporto de Vilnius) e já aprovados pelo mesmo. 

Na elaboração do seu manual metodológico, Portugal baseou-se, maioritariamente, no 

manual holandês (de entre os vários casos mencionados anteriormente, é praticamente 

indiferente a escolha de um ou de outro, uma vez que todos partilham a mesma base 

metodológica da definição de Vilnius). 

Ao aplicar a definição de Vilnius, na construção do manual metodológico, os técnicos 

portugueses tiveram em conta que, a maioria das categorias da Classificação dos 

Produtos por Atividade (CPA), contém produtos relacionados e não-relacionados com o 

Desporto. Por definição, os produtos e serviços que são parte da definição estatística 

devem ser considerados 100% Desporto (ramo da esquerda do Anexo 5). 

Já quanto aos produtos e serviços, que se encontram englobados na definição restrita ou 

ampla, é necessário estabelecer uma distinção entre produtos caraterísticos e não-

caraterísticos do Desporto. Um produto é denominado caraterístico quando se pode 

assumir que ele deixaria de ser consumido ou produzido, numa quantidade razoável, se 

o Desporto deixasse de existir. Todos os produtos caraterísticos de Desporto dentro de 

uma categoria CPA relacionada com o Desporto devem ser plenamente incluídos na 

CSD (ramo central do Anexo 5). Os produtos não-caraterísticos são produtos que 

existiriam sem o Desporto. Destes produtos não-caraterísticos do Desporto apenas uma 

fração deve ser incluída na CSD: a fração que está relacionada com a sua utilização num 

contexto desportivo (ramo da direita do Anexo 5). A pertinência desta questão 

relaciona-se, com a necessidade da percentagem de Desporto de todos estes produtos ser 
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determinada (preferencialmente), tendo em vista a construção do Quadro de Recursos e 

Utilizações (QRU) do Desporto. 

Por vezes, é difícil classificar uma atividade como pertinente para o Desporto, nestes 

casos Portugal adotou (de acordo com o Estudo de Viabilidade desenvolvido pelo IPDJ 

e INE) o “teste de semelhança”, descrito na CSD holandesa, o qual consiste em 

determinar a distância de uma atividade ao Desporto Olímpico, ajudando a decidir até 

que ponto uma atividade deve ser considerada Desporto ou não. ’Intensidade física’, 

‘Competição’ e ‘Lazer’ são os critérios usados no teste. Se uma atividade satisfaz, pelo 

menos, 2 dos 3 critérios, esta é considerada Desporto (Anexo 6). 

O manual holandês enumera um conjunto de regras (utilizadas no manual metodológico 

português), para a determinação da parte desportiva de cada categoria CPA: 

 No que respeita às caraterísticas desportivas dos produtos e serviços desportivos, 

a motivação dos consumidores e o facto de o produto ser usado em Desporto não 

são relevantes. Todos os produtos com caraterísticas desportivas são incluídos 

na CSD. É irrelevante se uma bola de futebol é usada todos os dias ou se está 

parada numa prateleira; 

 No que respeita aos produtos e serviços não desportivos, o contexto do uso do 

produto é relevante. Por exemplo, só o uso da camisola de algodão para 

Desporto deve ser considerado na CSD; 

 Quando surge a dúvida acerca da caraterística de uma atividade do produto 

associado, o ‘teste de semelhança’ pode fornecer a solução. Se a atividade 

responde à exigência do teste, a atividade é considerada Desporto, caso 

contrário, deve ser excluída da CSD; 
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 Os produtos relacionados com atividades de lazer em instalações cobertas ou ao 

ar livre são muitas vezes incluídos, mesmo que as atividades que lhes estão 

associadas fiquem fora das competições organizadas e não sejam considerados 

como ‘fazer Desporto’. Esta regra refere-se aos produtos de atividades de lazer 

como karting, jogos de raquetes, caminhadas, patinagem no gelo, natação 

recreativa ou passeios de barco à vela. Seguindo o ‘teste de semelhança’, estas 

atividades respondem ao critério do esforço físico e lazer. Muitas destas 

atividades também podem ser praticadas no contexto de uma competição; 

 Produtos relacionados com os ‘jogos mentais’ como o xadrez, damas e bridge 

estão incluídos na CSD. Os jogos mentais respondem ao critério do lazer e 

prazer e da organização da competição; 

 Os produtos são incluídos se se relacionam com a atividade física (como a 

descida de montanhas com esquis) e se podem desenvolver no futuro como 

Desporto, mesmo que, de momento, não sejam reconhecidos como tal pelas 

federações desportivas (inter)nacionais; 

 Produtos oriundos do Desporto e que se tornaram um produto de moda ou uso 

diário indiscriminado são excluídos porque ‘perderam’ a sua relação com 

atividades desportivas atuais (não são usados num contexto desportivo). Esta 

regra refere-se a produtos como os ténis usados diariamente fora do contexto 

desportivo. 

Os quadros de recursos e utilizações (QRU) transmitem uma visão geral das atividades 

económicas classificadas em ramos e bens e serviços. Os recursos compreendem a 

produção e a importação de bens e serviços na economia (origem dos bens e serviços 
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utilizados na economia). As utilizações compreendem o consumo intermédio do produto 

e a sua utilização final (consumo, exportação e/ou formação bruta de capital). 

Na proposta de metodologia para a CSD portuguesa os QRU das CN foram 

equacionados com referências e, a partir destes, recorrendo a fontes complementares, a 

parte correspondente das atividades relacionadas com o Desporto. A CSD portuguesa 

assumirá a forma de um QRU simplificado, derivado do QRU da economia nacional. Os 

QRU são integrados e consistentes: Integrados, porque as classificações e definições são 

usadas de forma consistente com as CN para descrever os processos económicos; 

Consistentes, porque as entradas nas contas cumprem as identidades do QRU (por ex: a 

oferta total deve ser igual ao uso total). Foi elaborada, no âmbito do projeto 

metodológico da CSD, a configuração esquemática da CSD portuguesa (Anexo 7). 

Os recursos no contexto da CSD correspondem à oferta total de produtos (CPA) 

relacionados com a economia do Desporto, sendo apresentada a distinção entre a 

produção e a importação (Anexo 7). A componente de recursos do QRU contempla as 

margens comerciais e de transporte, bem como os impostos e subsídios sobre os 

produtos. Com efeito, a produção nacional é avaliada a preços de base e a importação a 

preços CIF (preços de aquisição - margens comerciais e de transporte - impostos sobre 

as importações + subsídios sobre as importações). Estas variáveis permitem valorizar os 

recursos a preços de aquisição, em que estão expressas as componentes das utilizações. 

Esta transformação dos preços é necessária para garantir a consistência entre as duas 

componentes. 

As utilizações no Desporto descrevem a forma como os produtos (CPA) são utilizados 

na economia. É feita uma distinção entre o consumo intermédio (por categoria NACE) e 
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a procura final. A procura final é, dividida em: exportações de produtos e serviços; 

consumo final: consumo das famílias, ISFLSF e das administrações públicas; FBCF e 

variação de existências. 

Os técnicos portugueses explicam que cada linha nas utilizações descreve os diferentes 

destinos dos produtos na economia. Por definição, a soma de cada linha do quadro de 

utilizações é igual à soma da linha correspondente no quadro de recursos. É preciso 

levar em conta as diferentes avaliações do QRU, pela contabilização de margens, 

impostos, subsídios, margens comerciais e de transporte. 

O consumo intermédio do produto descreve quais os produtos e serviços que um 

determinado ramo utiliza no seu processo de produção. No final do quadro surge 

também o valor acrescentado bruto (VAB), gerado no processo de produção. Este 

corresponde à diferença entre produção e consumo intermédio. 

No quadro, as classificações são utilizadas para descrever as categorias dos ramos e dos 

grupos de produtos. O quadro é alargado com as categorias da procura final 

(exportações, despesas final, FBCF) 

Uma vez que o principal objetivo da CSD é fornecer informações sobre o Desporto, 

num nível de maior detalhe e abrangência do que as CN, são necessárias fontes de dados 

mais desagregados. As partições relacionadas com o Desporto devem ser feitas para os 

ramos e para todas as outras colunas (exportações, despesas de consumo final, variação 

de existências, FBCF), bem como para o consumo intermédio e o VAB. 

Os códigos CPA selecionados são os que são considerados pela definição de Vilnius.  

As estatísticas do emprego na CSD devem ser consistentes e harmonizados com as CN e 

têm, como objectivo, dar uma ideia do emprego, dos salários médios e da produtividade 
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do emprego no Desporto, dados comparáveis com a economia nacional. Estas podem 

ser ligadas com a classificação utilizada no ramo do QRU (Anexo 8). Quando a unidade 

tem produção relacionada e não-relacionada com o Desporto, o desafio é determinar a 

quantidade de emprego necessária para a produção relacionada com o Desporto. 

Quando não existir informação detalhada, o Input de emprego relacionado com o 

Desporto deve ser estimado, relacionando-o, por exemplo, com o VAB do Desporto 

daquela unidade ou do ramo. 

Naturalmente, existe sempre a possibilidade de que a (ampla) definição de Vilnius não 

cubra todas as atividades relacionadas com o Desporto de cada país. De maneira que o 

GTDE recomenda cuidado ao adicionar categorias CPA para a definição de Vilnius. No 

entanto, em alguns casos, isso pode ser justificado. Por exemplo, na televisão, os 

consumidores pagam o acesso através de assinaturas. As assinaturas de televisão são 

classificadas na NACE em «telecomunicações». As telecomunicações não estão 

cobertas pela definição de Vilnius. Ainda assim, há boas razões para considerá-las, em 

parte. O Desporto é uma parte importante dos canais de televisão portugueses (assim 

como dos de rádio). Esta deverá ser a única exceção à definição de Vilnius feita pela 

CSD portuguesa. 

Relativamente aos coeficientes necessários à construção do QRU do Desporto, a 

proposta metodológica portuguesa (tal outros exemplos da UE) apresenta a descrição de 

como deverão ser construídos: 

 Determinar os grupos de produtos mais relevantes (categorias CPA); 

 Determinar os produtos relacionados com o Desporto dentro de cada 

grupo de produtos; 
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 Procurar fontes de dados confiáveis e relevantes; 

 Descrição da economia do Desporto medida; 

 Determinar os coeficientes de Desporto. 

O passo final do processo será o preenchimento do QRU da CSD, são previstas 

diferenças entre recursos e utilizações, nesses casos, deverão ser analisadas as 

diferenças e, mediante um processo de arbitragem, feitas alterações, de modo a chegar a 

uma situação de equilíbrio. 

A utilização de valores e dados estatísticos relativos ao Desporto remete para 

classificações e nomenclaturas aprovadas ao nível das instituições estatísticas mundiais, 

consideradas obrigatórias pelo Sistema Estatístico Europeu (SEE) e pelo Sistema 

Estatístico Nacional (SEN). Seguindo as recomendações do GTDE, os técnicos do IPDJ 

e INE selecionaram as classificações e nomenclaturas a utilizar para a identificação das 

atividades e produtos relacionados com o Desporto (IPDJ-INE, 2014): 

 Classificação estatística dos produtos por atividades na comunidade europeia, 

versão 2008 (CPA 2008); 

 Classificação das funções das administrações públicas COFOG (Classification 

of the Functions of Government); 

 Classificação Portuguesa das Atividades Económicas, revisão 3 (CAE Rev.3); 

 Classificação Portuguesa do Consumo Individual por Objetivo (CCIO; 

 Nomenclatura estatística das atividades económicas na comunidade europeia, 

NACE; 

 Nomenclatura de Produtos das CN (Base 2011) (NPCN11); 

 Nomenclatura de Ramos das CN (Base 2011) (NRCN11); 
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 Nomenclatura Combinada (NC); 

 Nomenclatura das funções das instituições sem fim lucrativo ao serviço das 

famílias (COPNI). 

A determinação do âmbito da CSD e dos coeficientes de Desporto passa pela definição 

do universo, ou seja, pela identificação das unidades de atividade económica (UAE), 

que deverão ser consideradas como fazendo parte da Economia do Desporto. 

Para a determinação destas unidades procedeu-se, num trabalho conjunto INE-IPDJ, a 

uma definição prévia das atividades (Anexo 9) a serem consideradas, partindo, para 

isso, da definição de Vilnius, sobre a qual foi feita uma análise crítica e estabelecida 

uma primeira proposta de listagem. 

Para cada posição selecionada, indica-se se a mesma se encontra na definição estatística, 

restrita, ou ampla definição de Vilnius (Anexo 10). A apropriação da informação 

estatística para o universo da CSD, nas CAE parcialmente relacionadas com este 

universo, exigirá um trabalho adicional de pesquisa, a ser feito de forma ponderada 

entre a importância expetável das atividades em falta, a qualidade das fontes de 

informação disponíveis e a possibilidade de avaliação adequada e credível. 

Para a determinação dos produtos de interesse da CSD, foi feita, pelo INE e pelo IPDJ, 

uma primeira listagem, baseada na definição de Vilnius, tendo como base 

documentação já existente (outras contas satélite, estudos nacionais, estudos do 

Eurostat, etc.) e a Nomenclatura de Produtos de CN - Base 2011 (NPCN11) (Anexo 11). 

O INE e o IPDJ propuseram desagregações adicionais do enquadramento estatístico da 

CSD, organizadas em três classificações. Estas classificações, exclusivamente 

nacionais, organizam as unidades consideradas no âmbito da CSD, por tipo de entidade 
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(Anexo 12) e, sempre que possível, por modalidade desportiva (Anexo 13) e pelo nível 

da prática desportiva. Para as entidades, o suporte constituído pela Lei de Bases da 

Atividade Física e do Desporto (2007) e pela nomenclatura dos setores institucionais do 

SEC 2010 permitiu elaborar uma classificação adequada das entidades associadas ao 

Desporto. No caso das modalidades desportivas, a ausência de referências nacionais e 

mesmo internacionais amplamente aceites, conduziu a uma escolha pela elaboração, de 

raiz, de uma classificação de modalidades desportivas. 

É impossível fazer uma CSD através do cruzamento de várias centenas de disciplinas 

individualizadas com informações demográficas e financeiras. Para além da inexistência 

de dados que permitam discriminar as modalidades na atividade das entidades 

desportivas, perder-se-ia completamente a finalidade da conta, que é proporcionar uma 

imagem simplificada e reveladora do Desporto. Foi portanto, considerado necessário 

construir uma classificação de grupos de modalidades desportivas que, por um lado, 

acautelasse os problemas das lacunas de informação, mas que, ao mesmo tempo 

permitisse a disponibilização de informação relevante para os utilizadores. 

A escolha do número de famílias (13) foi efetuada com base em dois aspetos: 

 As famílias devem ser constituídas por elementos que se assemelham de acordo 

com os critérios utilizados, formando grupos homogéneos que difiram 

significativamente uns dos outros; 

 Ter o menor número possível de famílias (que constitui o maior grau de rigor 

com se deseja publicar os resultados usando esta classificação), considerando o 

maior detalhe que é possível obter através dos dados disponíveis. 
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O método utilizado para construir a classificação de modalidades permitiu estabelecer, 

para as famílias de modalidades, um conjunto homogéneo de elementos que assentou 

em critérios quantitativos e qualitativos. 

Os critérios demográficos e socioeconómicos utilizados foram os seguintes: 

 Tipo de Desporto: equipamentos necessários e tipo de prática; 

 Demografia: número de participantes, a idade média, a proporção de 

participantes do sexo feminino, a proporção de jovens federados, 

 Alto desempenho: orçamento profissional; número de pessoas que participam 

em alta competição 

 Grau de organização: proporção de praticantes federados, orçamentos 

federativos; 

 Cobertura da comunicação social: transmissões televisivas, quantidade de 

cobertura informativa dos diversos órgãos de comunicação social 

Para determinar a lista dessas modalidades desportivas, foram utilizadas as seguintes 

fontes (IPDJ-INE, 2014): 

 pesquisas bibliográficas e world wide web (tendo em consideração a necessidade 

da existência de todas as variáveis necessárias para o cumprimento dos critérios 

de construção da classificação); 

 Universo das Contas Nacionais (UCN) – UAE classificadas no S.15 - Setor 

Institucional das Instituições Sem Fim Lucrativo ao Serviço das Famílias 

(ISFLSF); 

 lista de federações desportivas com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, 

fornecida pelo IPDJ. 
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A lista baseada em pesquisas bibliográficas e na internet foi formada através do 

processo de caraterização, em termos de modalidades desportivas praticadas, das 

unidades do S.15 do UCN selecionadas no âmbito da CSD. Estas modalidades foram 

selecionadas no âmbito de um conceito de Desporto, que vai para além do estatuto 

federativo aprovado pelo IPDJ, e que necessitaram do recurso ao teste de semelhança. 

Foram selecionadas 81 modalidades neste âmbito. 

A lista preparada pelo IPDJ, apenas para as modalidades organizadas por uma federação 

com Estatuto de Utilidade Pública Desportiva, contém os clubes de 62 federações 

desportivas. 

A comparação destas duas listas levou à elaboração de famílias de modalidades que são 

consistentes com os perímetros das federações desportivas. A modalidade de caça foi 

incluída no âmbito desta análise porque, embora se considerada a partir de um ponto de 

vista económico esteja mais próxima de atividade de lazer do que atividade desportiva, 

cumpre o teste de semelhança. 

Para todas as unidades selecionadas no âmbito da definição estatística de Vilnius, 

sempre que possível, será efetuada a sua caraterização em termos de modalidades 

desportivas praticadas por forma a serem indexadas nesta classificação de famílias de 

modalidades desportivas. Até à data esta indexação, por tipo de entidade e por 

modalidade desportiva, foi testada para (IPDJ-INE, 2014): 

 todas as unidades do UCN classificadas no setor das ISFLSF (S15) selecionadas 

no âmbito da CSD; 

 todos os clubes que constam da listagem por federação fornecida pelo IPDJ 
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O IPDJ procedeu a uma análise de todas as federações, formando agrupamentos de 

clubes que se dedicam genericamente a cada um dos níveis de produção de atividades 

desportivas. Os clubes e os praticantes que participam nos campeonatos regulares de 

uma modalidade são considerados ao nível intermédio de produção de atividades 

desportivas (prática formal). Os clubes que participarem nos campeonatos 

internacionais como os europeus, mundiais e Jogos Olímpicos e Paralímpicos farão 

parte do alto rendimento, onde se encontram igualmente as seleções nacionais. Todos os 

outros clubes pertencerão ao nível básico da prática desportiva (prática informal). Com 

este critério a CSD poderá caraterizar o valor económico de níveis distintos de produção 

desportiva. 
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Capítulo 3: Conclusões 

Uma CSD apura agregados macroeconómicos referentes ao Desporto, com base nos 

princípios da contabilidade nacional, mantendo a estrutura da mesma. A CSD 

portuguesa, no seu processo de compilação, utilizou: princípios subjacentes às CN, 

como as atividades, nomenclaturas, critério de residência e regras de contabilização; 

orientações e propostas dos manuais de CSD existentes; experiência de outras contas 

satélite de áreas distintas (turismo, saúde, etc.). 

Em termos gerais, o processo de estimação do peso do Desporto, nos diferentes 

agregados da economia nacional, consistiu em considerar os dados disponíveis e 

convertê-los em informação económica agregada por atividades, modalidades e agentes. 

Para isso, este processo recorreu à aplicação dos algoritmos utilizados pelas CN a dados 

contabilísticos de unidades estatísticas selecionadas e/ou à aplicação de coeficientes 

determinados a partir de outras fontes. 

A intervenção do Estado na sociedade faz-se através das chamadas políticas públicas. 

As boas práticas da construção de políticas públicas recomendam que o papel da função 

de avaliação deve ser claramente definido e distinto dos papéis de outras funções, como 

a monitorização, o controle e a auditoria. A avaliação ex-ante é o processo que suporta a 

preparação de propostas, para novas ações ou para alterações a ações já implementadas. 

No caso em apreço, a avaliação ex-ante correspondeu ao Estudo de viabilidade 

(avaliação inicial), onde foram avaliadas as condições de exequibilidade da CSD, 

nomeadamente, foram analisadas: 

 as condições metodológicas; 
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 o nível de experiência e os conhecimentos residentes em sede de CNP pelo INE 

(que garantem a qualidade dos trabalhos); 

 a participação de técnicos do IPDJ, o que permite antever solidez e aderência à 

realidade nacional; 

 as condições de qualidade da informação, as quais já foram objeto de tratamento 

no âmbito das CN, pelo que a informação oferece a qualidade necessária para ser 

incorporada na CSD. 

A estabilidade dos recursos humanos afetos e a continuação do nível de articulação 

conseguida entre entidades, durante este Estudo de viabilidade, pressupõem a execução 

dos trabalhos planeados e o cumprimento (dentro de parâmetros razoáveis) dos prazos 

estipulados. 

Com este enquadramento, e seguindo as recomendações existentes, bem como as 

melhores práticas de outros países e organizações, com estudos elaborados no âmbito da 

Economia do Desporto, considera-se que poderão ser assegurados os critérios e as 

regras metodológicas estabelecidos no Sistema Europeu de Contas 2010 (INE 2010), 

garantindo qualidade e comparabilidade internacional dos resultados estatísticos. 

A realização do Estudo de viabilidade também possibilitou, por parte dos técnicos 

responsáveis, a deteção de possíveis dificuldades, concretamente: 

 A forte inter-relação do Desporto com outras áreas da economia; 

 A correspondência com algumas classificações existentes, a qual não é linear, 

porque a sua estrutura e detalhe não permitem a identificação clara de atividades 

desportivas; 
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 O contínuo desenvolvimento das fronteiras do Desporto, que faz com que o seu 

conceito e a consequente alteração do inter-relacionamento com as outras 

atividades económicas, nomeadamente no âmbito dos equipamentos desportivos, 

sejam significativamente dinâmicos; 

 A informação, que é escassa e/ou agregada, não permitindo isolar e apropriar 

valores relativos exclusivamente a atividades desportivas; 

 A necessidade de mais investimento em pesquisa e estudos adicionais; 

 Os ficheiros e registos administrativos atuais e completos, que garantam 

qualidade e cobertura, de modo a que possam ser apropriados pela CSD. 

A deteção de possíveis dificuldades fez com que os técnicos responsáveis incluíssem, 

no Estudo de Viabilidade, algumas recomendações, no âmbito da criação de uma 

estrutura de informação direcionada para as federações, os clubes e as empresas de 

Desporto. Esta estrutura de informação abrangeria 3 níveis: 

o A dimensão desportiva, qualificando a prática desportiva federada e autárquica; 

o A dimensão social, caracterizando os praticantes desportivos; 

o A informação económica (dos clubes e das empresas relacionadas com Desporto 

em Portugal). 

A realização destes estudos auxiliaria a obtenção de informação necessária para a 

produção da CSD, permitindo criar condições para obter a melhor expressão da CSD. 

No cômputo geral, considera-se que esta política pública está a ser implementada com 

sucesso. A Fase I foi cumprida, de acordo com o previsto (Anexo 3), encontrando-se, à 

data, a ser elaborado o relatório final (sendo de registar um ligeiro atraso). 

Posteriormente será feita a sua divulgação. De acordo com estes pressupostos, será 
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viável a implementação de uma CSD para Portugal, apesar das dificuldades e limitações 

detetadas. 

Quando forem divulgados os primeiros resultados da CSD, os principais resultados 

previstos serão estimativas, de âmbito nacional, para as seguintes variáveis: Produção; 

Consumo Intermédio; Valor Acrescentado Bruto; Excedente Bruto de Exploração; 

Emprego; Remuneração dos assalariados; Outros subsídios à produção; Outros impostos 

à produção; Importação e Exportação de bens e serviços desportivos; Financiamento do 

Desporto; Despesas de consumo final (famílias, instituições sem fins lucrativos, 

empresas e administração pública). 

A divulgação destes dados permitirá conhecer com maior profundidade a realidade 

económica do Desporto em Portugal, com tudo o que tal acarreta. Nomeadamente, 

poderá servir para uma melhor fundamentação de políticas públicas, por parte dos 

decisores com responsabilidades na matéria. Também para os vários agentes 

desportivos (federações, clubes, empresas, etc.) trará um conjunto de dados concretos, 

os quais poderão ser utilizados para melhorarem as condições económicas e financeiras 

das suas organizações, através da tomada de decisões com uma maior base de 

conhecimento empírico. 

Ao nível científico e académico, estes dados trarão um manancial de conhecimento 

capaz de impulsionar a investigação na área, contribuindo para alimentar a produção de 

dados por parte da CSD. Do ponto de vista pessoal, esta é uma área onde pretendo 

seguir a minha formação, prosseguindo para um programa de Doutoramento que me 

permita realizar investigação nestas duas áreas: Economia e Desporto. 

 



 
 

Página 38 de 54 

 

Referências Bibliográficas 

 Arnaut, J. L. (2006). Independent Review of European Sports Presidência da EU 

(Ed.) Reino Unido [Em linha]. Disponível em: 

http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%

20European%20Sport%20Review%202006%20Full_Report_EN.pdf [Acesso 

em: 2014/12/02] 

 Comissão Europeia (2011) Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, 

ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e Ao Comité das Regiões 

“Desenvolver a Dimensão Europeia do Desporto” [Em Linha]. Disponível em: 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com

%282011%290012_/com_com%282011%290012_pt.pdf [Acesso em: 

2015/06/13] 

 Comissão Europeia (2011). Plano de Trabalho da União Europeia para o 

Desporto (2011-2014) . Official Journal of the European Union . C 162/1 [Em 

Linha]. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:42011Y0601%2801%29 [Acesso em: 

2015/06/13] 

 Comissão Europeia (2012).Conclusões do Conselho da União Europeia de 26 e 

27 de novembro de 2012. Official Journal of the European Union . C 393/20 

[Em Linha]. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29#ntc10-

C_2012393PT.01002001-E0010 [Acesso em: 2015/06/13] 

http://www.independentfootballreview.com/doc/A3619.pdf
http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full_Report_EN.pdf
http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full_Report_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290012_/com_com%282011%290012_pt.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290012_/com_com%282011%290012_pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42011Y0601%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:42011Y0601%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29#ntc10-C_2012393PT.01002001-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29#ntc10-C_2012393PT.01002001-E0010
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29#ntc10-C_2012393PT.01002001-E0010


 
 

Página 39 de 54 

 

 Comissão Europeia (2013) Programa Estatístico Europeu 2013-2017. Official 

Journal of the European Union.-L 39/12 [Em Linha]. Disponível em: 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D1536763

54%26att_display%3Dn%26att_download%3Dy+&cd=2&hl=pt-

PT&ct=clnk&gl=pt [Acesso em: 2015/07/04] 

 Comissão Europeia. (1999). Orientações Preliminares sobre a aplicação das 

regras de concorrência ao desporto [Em Linha]. Disponível em: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-133_pt.htm [acesso em 2015/07/10] 

 Comissão Europeia. (1999). Relatório de Helsínquia sobre o Desporto : Na 

óptica da salvaguarda das actuais estruturas desportivas e da manutenção da 

função social do desporto no âmbito comunitário : Relatório da Comissão ao 

Parlamento Europeu [Em Linha]. Disponível em: 

http://www.infoeuropa.eurocid.pt/registo/000021839/ [acesso em 2015/07/10] 

 Comissão Europeia. (2000). Declaração de Nice [Em Linha]. Disponível em: 

http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Declaracao_Nice_Desporto_2000.pdf  

[acesso em 2015/07/10] 

 Comissão Europeia. (2007). Livro Branco sobre o Desporto [Em linha]. 

Disponível em: http://ec.europa.eu/sport/index_en.html [Acesso em: 

2014/12/02] 

 Comissão Europeia. (2010). Europa 2020 [Em linha]. Disponível em: 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_pt.htm [Acesso em: 2014/12/02] 

 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2007) Action Plan 

"Pierre de Coubertin”. In: COMMISSION OF THE EUROPEAN 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D153676354%26att_display%3Dn%26att_download%3Dy+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D153676354%26att_display%3Dn%26att_download%3Dy+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp%3Flook_parentBoui%3D153676354%26att_display%3Dn%26att_download%3Dy+&cd=2&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-99-133_pt.htm
http://www.infoeuropa.eurocid.pt/registo/000021839/
http://www.idesporto.pt/ficheiros/file/Declaracao_Nice_Desporto_2000.pdf
http://ec.europa.eu/sport/index_en.html


 
 

Página 40 de 54 

 

COMMUNITIES (Eds.) WHITE PAPER ON SPORT, Brussels, Accompanying 

document 

 Conselho da União Europeia. (2012). Conclusões do Conselho e dos 

Representantes dos Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, de 

27 de novembro de 2012. Official Journal of the European Union. C 393/20 [Em 

Linha]. Disponível em http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29&from=PT [Acesso 

em: 2015/05/20] 

 Conselho Europeu. (2014) Conclusões do Conselho e dos Representantes dos 

Governos dos Estados-Membros, reunidos no Conselho, sobre o desporto 

enquanto motor de inovação e crescimento económico. Jornal Oficial da União 

Europeia. C 436/2 [Em Linha]. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014XG1205%2801%29 [Acesso em: 

2015/06/13] 

 Council Europe. (1995). Significance of Sport for Society: Health, Socialization, 

Economy, Committee for the Development of Sport, 8th Conference of Europe 

Sports Ministers, Lisbon, 17-18 May 

 Decreto -Lei n.º 381/2007. Sistema de Informação da Classificação Portuguesa 

de Actividades Económicas. Diário da República, 1.ª série — N.º 219 — 14 de 

Novembro de 2007 [Em Linha]. Disponível em: 

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2007/11/21900/0844008464.pdf [Acesso 

em: 2015/03/23] 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012Y1219%2802%29&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014XG1205%2801%29
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52014XG1205%2801%29
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2007/11/21900/0844008464.pdf


 
 

Página 41 de 54 

 

 DGD (1987). Projecto Importância Económica dos Desporto. Ministério da 

Educação e Cultura e Direcção-Geral dos Desportos Ed.s. Lisboa: Minerva do 

Comércio. 

 European Commission. (2012). Study on the Contribution of Sport to Economic 

Growth and Employment in the EU. In: Comité Olímpico de Portugal (2015 

Eds.). Desporto, Crescimento Económico e Emprego [Em linha]. Disponível em: 

http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2015/05/4-Desporto-

Crescimento-Econ%C3%B3mico-e-Emprego.pdf [Acesso em: 2015/05/20] 

  IDP - INE (2005). primeiro protocolo de colaboração para a produção de 

estatísticas do Desporto. In: IPDJ-INE (2014).Estudo de viabilidade à 

implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 IDP (2006). Estatísticas do Associativismo Desportivo - Estatísticas de 1997 a 

2004 e Análise dos Ciclos Olímpicos de 1997-2000 e 2001-2004. In: IPDJ-INE 

(2014).Estudo de viabilidade à implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 IDP (2011). Estatísticas ao Desporto 1996-2009. In: IPDJ-INE (2014).Estudo de 

viabilidade à implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 IDP (2011). Estatísticas do Desporto de 1996 a 2008: Os Subsistemas Público e 

Privado de Produção Desportiva. In: IPDJ-INE (2014).Estudo de viabilidade à 

implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 INE (2010). O Sistema Europeu de Contas – SEC 2010: impacto nas Contas 

Nacionais Portuguesas [Em Linha]. Disponível em: 

https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=215951043&att_

display=n&att_download=y [Acesso em: 2015/04/22] 

http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2015/05/4-Desporto-Crescimento-Econ%C3%B3mico-e-Emprego.pdf
http://comiteolimpicoportugal.pt/wp-content/uploads/2015/05/4-Desporto-Crescimento-Econ%C3%B3mico-e-Emprego.pdf
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=215951043&att_display=n&att_download=y
https://www.ine.pt/ngt_server/attachfileu.jsp?look_parentBoui=215951043&att_display=n&att_download=y


 
 

Página 42 de 54 

 

 IPDJ-INE. (2014).Estudo de viabilidade à implementação da CSD em Portugal. 

No prelo. 

 IPDJ-INE. (2014). Protocolo de Cooperação. In: IPDJ-INE (Eds.) Estudo de 

viabilidade à implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 ISEG/UTL (2005). Estudo da Viabilidade do Euro 2004. In: IPDJ-INE 

(2014).Estudo de viabilidade à implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 Jones, H. (1989). Impact économique et importance du sport: Etude à l’échelon 

européen. Committee for the Development of Sport (CDDS). Council of Europe. 

 Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro - Lei de Bases da Atividade Física e do 

Desporto. Diário da República n.º 11, Série I, de 16.01.2007 

 PWC (2013). Avaliação do Impacto do Financiamento Público dos Ciclos 

Olímpicos e Paralímpicos 2001-2012 IPDJ, I.P.. In: IPDJ-INE (2014).Estudo de 

viabilidade à implementação da CSD em Portugal. No prelo. 

 Statistics Netherlands & HAN University of Applied Sciences 

(2010).Methodological Manual for a Sport Satellite Account. The Hague: 

Statistics Netherlands. 

 Tribunal de Justiça da União Europeia. (1974). Case C-36/74 Walrave and Koch 

v union Cycliste Internationale. Official Journal of the European Union [Em 

Linha]. Disponível em: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:61974CJ0036. [Acesso em: 2015/06/06] 

 Tribunal de Justiça da União Europeia. (1976). Case C-13/76 Donà v Mantero 

ECR 1333. Official Journal of the European Union [Em Linha]. Disponível em: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61974J0036&model=guichett
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61976J0013&model=guichett


 
 

Página 43 de 54 

 

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61976CJ0013&from=EN [Acesso em: 

2015/06/06] 

 Tribunal de Justiça da União Europeia. (1995). Processo C-415/93 15 de 

Dezembro de 1995 “Caso Bosman” [Em Linha]. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=99445&pageIndex=0&doc

lang=PT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=733529 [Acesso em: 

2015/06/13] 

 União Europeia. (1997) Tratado de Amsterdão. Luxemburgo. Serviço das 

Publicações Oficiais das Comunidades Europeias [Em Linha]. Disponível em: 

http://europa.eu/eu-law/decision-

making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_pt.pdf [Acesso 

em 2015/05/03] 

 União Europeia. (2004). Constituição para a Europa Legislação. Official Journal 

of the European Union. C 301/01 [Em Linha]. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT 

[Acesso em: 2015/06/13] 

http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_pt.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2004:310:FULL&from=PT


 
 

Página 44 de 54 

 

Anexos 

Anexo 1 - Definição de Vilnius: apresentação intersetorial 

 

Fonte: Sport Satellite Accounts - A European Project - New results. European Commission 2013 

Anexo 2 - Produção do Desporto (Montante e Jusante) 

 

Fonte: Sport Satellite Accounts - A European Project - New results. European Commission 2013 
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Anexo 3 – Calendário Execução – Conta Satélite do Desporto 

 

Fonte: Protocolo de Cooperação – Conta Satélite do Desporto 2014 
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Anexo 4 – Extrato Fontes de informação para a Conta Satélite do Desporto 

Nome da Fonte de informação: IES – Informação Empresarial Simplificada 

Entidade responsável pela recolha dos 

dados :

Ministério das Finanças - Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)

Ligação a inquéritos desenvolvidos a nível 

europeu:

Não existe ligação direta a nenhum regulamento comunitário, uma vez

que se trata de informação fiscal. Porém, a informação de base permite

dar resposta ao Regulamento (CE, Euratom) Nº 58/97 do Conselho, de

20 de Dezembro de 1996.

Unidade inquirida: Sociedades e Empresas individuais com contabilidade organizada

Periodicidade: Anual.

Tempo de disponibilização dos resultados: Até ao 15.º dia do 7.º mês posterior à data do termo do período de

referência - Protocolo INE/AT

Corpo de amostragem: Total de sociedades e os estabelecimentos individuais de

responsabilidade limitada ativos. 

Inquérito obrigatório ou voluntário? Obrigações legais (DL nº 8/2007, de 17 janeiro)

Principais características da metodologia 

do inquérito:

A IES resulta da integração num único documento da prestação de

informação fiscal, contabilística e estatística das empresas. A IES é

enviada, por via eletrónica, para o Ministério das Finanças. As várias

entidades envolvidas trabalharam em conjunto, de forma a desenvolver

este novo sistema de recolha de dados, tendo em conta as

necessidades de informação de cada um dos intervenientes. Além

disso, este sistema inclui as definições e conceitos utilizados no

Sistema Estatístico Nacional, que estão harmonizados com os do

Sistema Estatístico Europeu.

Dimensão da população: Estão sujeitas a prestação de contas: as sociedades comerciais e

sociedades civis sob forma comercial, as sociedades anónimas

europeias, as empresas públicas, as sociedades com sede no

estrangeiro e representação permanente em Portugal e os

estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada. 

Dimensão da amostra: Total de sociedades comerciais, sociedades civis sob forma comercial,

sociedades anónimas europeias, empresas públicas, sociedades com

sede no estrangeiro e representação permanente em Portugal e os

estabelecimentos individuais de responsabilidade limitada. 

Taxa de resposta do inquérito: Tendencialmente exaustivo.

Método utilizado para o tratamento das não 

respostas:

Não é efetuado tratamento das não respostas.

Variável utilizada para extrapolar a 

população:

Não há extrapolação.

Principais variáveis inquiridas: Identif icação da empresa; pessoal ao serviço; balanço; demonstração

de resultados; fornecimentos e serviços externos; custos com pessoal;

movimentos no ativo imobilizado; variação da produção; relação com os

mercados externos; estabelecimentos (número de estabelecimentos,

caracterização e localização do(s) estabelecimento(s) e dados sobre

os mesmos) e caracterização das atividades da empresa (dados das

atividades da empresa - principal e  secundárias).  

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 5 - Esquema do processo de tomada de decisão sobre a classificação de grupos 

de produtos (categorias CPA) relativamente ao Desporto 

 

Fonte: Methodological Manual for a Sport Satellite Account. Statistics Netherlands & HAN University of Applied 

Sciences 2010, em Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 

 

Anexo 6 - Exemplos de aplicação do ‘teste de semelhança’ para avaliação desportiva 

 

Fonte: Methodological Manual for a Sport Satellite Account. Statistics Netherlands & HAN University of Applied 

Sciences 2010, em Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 7 - Extrato Estrutura geral da Conta Satélite do Desporto 

 

Fonte: The German Sport Satellite Accounts. Gerd Ahlert 2013, em Conta Satélite do Desporto – Estudo de 

viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 8 - Visão esquemática do quadro do emprego no Desporto 

 

Fonte: Methodological Manual for a Sport Satellite Account. Statistics Netherlands & HAN University of Applied 

Sciences 2010, em Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 9 – Extrato Lista de Atividades económicas selecionadas no âmbito da Conta 

Satélite do Desporto, com base na CAE Rev. 3 

 

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 10 – Extrato Definição estatística de Desporto (CAE Rev. 3) 

 

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 11 – Extrato Lista de produtos selecionados no âmbito da Conta Satélite do 

Desporto, com base na NPCN11 

 

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 
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Anexo 12 – Extrato Classificação por tipo entidade 

 

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 

 



 
 

Página 54 de 54 

 

 

Anexo 13 – Extrato Classificação por tipo de modalidade desportiva 

 

Fonte: Conta Satélite do Desporto – Estudo de viabilidade INE/IPDJ 2014 


