
Distrito Leiria 

Associação AF Leiria 

Equipas (48) 

Futebol (2): FC Os Belenenses (SEN) e GDC A-dos-Francos (SEN) 

Futebol 7 (8): ACR Maceirinha (SEN), CA Regueira Pontes (SEN), FC Os Belenenses (SEN), GDC A-dos-Francos (SEN), GD Peso (SEN), GDR Boavista 
(SEN), SCE Bombarralense (SEN) e UD Turquel (SEN) 

Futsal (38): AAD Caranguejeira (SEN e JUN), ACRD Lourical (JUN), ACRD Maçãs D. Maria (SEN), ACR Arnal (SEN), AD Amigos da Ribeira Sirol (SEN), 
ADC Vidais (SEN), AD Portomosense (SEN e JUN), AR Amarense (SEN), AR Pederneirense (SEN), AC Avelarense (SEN), CCR Vila Cã (SEN), CCDS Casal 
Velho (SEN), CCR Quinta Sobrado Palmeiros (SEN), CCR D. Fuas/F. Oleiro (SEN), CCR Segodim (JUN), CE Fátima (JUN), CPR Pocariça (SEN), CRFA 
Antões (SEN), CR Golpilheira (SEN e JUN), CRP Ribafria (SEN), CRC “O Abelha” (SEN), Grupo Alegre e Unido (JUN), GGARC Santiais (SEN), GD 
Carreirense (SEN), GD Ilha (SEN), GD Landal (SEN), GD Martingança (SEN), GDR S. Bento/Arrabal (SEN), GD Usseira (SEN), NS Leiria (SEN), UD 
Caranguejeira (SEN) UD Leiria (SEN e JUN) 

Dinamizadores Maria Martins, Sandra Ferreira e Tânia 
 

ANÁLISE SUMÁRIA DAS SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Temas Dados recolhidos nas equipas 

BARREIRAS CULTURAIS 

Acesso à Modalidade 
1. Início da Prática: 

 Ao nível do início da prática federada, as atletas dividem-se 3 grupos: há um grupo que pratica a modalidade 
há cerca de 7/8 anos, outro grupo pratica há 4/5 anos e outro grupo de atletas que tem, no máximo, 2 anos de 
prática; 

 É possível constatar que, em média, as equipas de Futsal têm atletas com mais anos de prática. Por exemplo, 
no GD Usseira existem uma atleta com 21 anos de prática da modalidade. 

2. Suporte Familiar/Antecedentes Familiares: 
 No que se refere ao suporte familiar, as opiniões divergem entre o total apoio dos familiares e o pouco apoio 

por parte destes; 
 O pouco apoio sentido por parte das atletas em relação aos familiares ocorre, principalmente com as jogadoras 

mais velhas. No caso do GD Usseira, a jogadora mais velha sempre teve de lutar para jogar e por vezes até 
fugiu de casa. 

3. Experiência Escolar: 
 A maior parte das atletas pertenceu ou pertence a equipas do Desporto Escolar. 
 Existem casos, como o de atletas do GDC A-dos-Francos, em que a prática na escola se limitava aos treinos, 

uma vez que a competição era só masculina, e em que nenhuma atleta do GD Usseira teve ou tem equipa 
feminina de Futsal no Desporto Escolar. 

4. Oferta desportiva: 
 De uma maneira geral, existe bastante oferta desportiva no distrito de Leiria, com excepção do Futebol 11, em 

que apenas subsistem duas equipas no distrito; 



 No entanto, há situações em que o clube mais próximo de Futebol ou de Futsal se situa a, sensivelmente, 
20km (SCE Bombarralense), ou então não existe nenhuma alternativa relativamente perto na modalidade de 
Futebol 11 (GDC A-dos-Francos), ou apenas existem clubes que se encontram em divisões inferiores à do clube 
actual (ADC Vidais). 

 

Condições de Prática 
1. Localização da Oferta Desportiva: 

 Em termos genéricos, as atletas não têm de percorrer muitos quilómetros para jogar Futebol ou Futsal; 
 Porém,  apesar de terem uma baixa representatividade, existem atletas que percorrem 45km para estarem 

presentes nos treinos e jogos (GDC A-dos-Francos). 
2. Horário dos treinos: 

 A quase totalidade das equipas afirma que o horário dos treinos é adequado e conjugável com o quotidiano de 
cada uma. 

3. Apoio médico: 
 O apoio médico disponibilizado pelos clubes às equipas femininas nem sempre é o mais adequado; 
 O mais comum é não existir nenhuma pessoa acreditada que acompanhe as equipas quer nos treinos, quer nos 
jogos. Ainda assim, existem clubes que dispõem de um fisioterapeuta que faz os tratamentos em caso de 
necessidade. 

4. Materiais e Condições de Treino: 
 A grande maioria das equipas afirmou ter bons ou muito bons materiais e condições de treino. 

5. Técnic@s: 
 As atletas afirmaram que se tem verificado uma evolução ao nível da formação d@s treinador@s; 
 Algumas equipas consideraram que ter uma treinadora é uma vantagem, pois a relação entre 
treinad@r/jogadoras é mais próxima. 

6. Contrapartidas 
 Não há nenhuma atleta no distrito que receba contrapartidas monetárias. 
 Em termos de contrapartidas oferecidas pelos clubes, a que mais se verificou foi a disponibilização de 

transporte para as atletas que necessitem ou que residem relativamente longe do local dos treinos e jogos; 
 Por outra lado, ocorrem situações em que são as atletas que pagam uma mensalidade, de forma a reduzir os 

encargos do clube com a equipa. 

INVISIBILIDADE 

1. Comunicação Social: 
 A visibilidade das equipas de Leiria nos órgãos de comunicação social é bastante diminuta; 
 Os jornais da região são o meio de comunicação que ainda publica algumas notícias sobre equipas femininas; 
 Quando é publicada alguma notícia das equipas do GDC A-dos-Francos é porque é o treinador que faz a 

crónica do jogo e envia-a para a redacção do jornal local. As notícias publicadas são diminutas relativamente 
às das equipas masculinas. 

2. Patrocinadores: 
 Foram inúmeras as equipas que afirmaram que os apoios para o Futebol e Futsal Feminino são difíceis de 



angariar, devido à crise que o país atravessa; 
 A directora do Futebol Feminino do GD Peso, considera que não existe diferença no apoio por ser feminino ou 

masculino. 
3. Alteração de Imagem/Divulgação: 

 Existem muitas equipas no distrito que têm blogs, de forma a dar a conhecer a equipa e para divulgar as 
actividades da mesma. 

ESTEREÓTIPOS 

1. Imagem da praticante feminina 

 As jogadoras ainda ouvem que o Futebol/Futsal é um “jogo para rapazes”. 

 No entanto, é unânime que esta situação tem vindo a alterar-se;  

 Atletas do GD Usseira afirmam que é necessário aderir, participar e mobilizar para que finalmente haja 

equidade no tratamento. 

DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE 
NO DISTRITO 

Em Leiria, ao contrário do que se verifica na maior parte dos distritos, existem um Campeonato Distrital de Futebol 7. 

Para além do Futebol 7, também estão presentes neste distrito o Futebol 11 e o Futsal. Porém, o peso das equipas de 

Futsal no total de equipas femininas de Leiria é de 79,2%. Este facto pode dever-se em parte à maior disponibilidade 

de pavilhões, em comparação com campos de futebol. 

DESIGUALDADES 
Quais seriam os pilares fundamentais para a 

evolução sustentada do futebol/futsal 
feminino? 

 Aumento do nº de participantes 

 Mudança de mentalidades (família, amigos, escola, sociedade) 

 Maior ligação entre o Desporto Escolar e as equipas federadas 

 Iniciação da prática em idades precoces e de forma continuação 

 Mais e melhores treinador@s 

 Apoios financeiros e humanos que permitam melhores condições de trabalho 

 Prática federada sem custos para as atletas 

 Transportes assegurados, sobretudo para as jogadoras mais jovens e para aquelas que têm de percorrer muitos 

quilómetros para ir treinar 

 Maior visibilidade 

PROPOSTAS DE CLUBES 
Notas soltas de algumas Sessões de 

Sensibilização 

 Invisibilidade: 

 No GD Landal, as atletas sugeriram a criação de um canal televisivo, onde apenas seriam transmitidos jogos de 

Futebol/Futsal Feminino, assim como algumas notícias; 

 Criar redes sociais para divulgar as equipas. 
 

 Formação: 

 As atletas do GD Peso consideram que a melhoria das competências d@s treinador@s passa pela realização de 

cursos de treinador@s com maior frequência cursos; 



 Melhorar o nível da Arbitragem. Um dos pontos mais focados pela negativa foi o facto de não haver árbitros 

oficiais, o que causa regularmente embaraços nos jogos. (SCE Bombarralense) 
 

 Campeonato Nacional de Futsal: 

 O Campeonato Nacional é apontado como a solução chave para que a melhor equipa do distrito possa 

competir com qualidade e para que , assim, haja mais equipas com o mesmo nível a competir no Campeonato 

Distrital.  

OUTROS  

 


