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RESUMO 

O envelhecimento é uma tendência crescente a nível Mundial. Sabendo-se que a actividade 

física retarda a ancianidade e permite melhorias na qualidade de vida da população, faz sentido a 

existência de um estudo que detecte a acessibilidade nas instalações desportivas para todos os 

cidadãos, particularmente os mais idosos. 

De modo a averiguarmos a qualidade da acessibilidade dos ginásios, do Concelho de Sintra 

(em Portugal), realizámos uma pesquisa apoiada na legislação existente e em estudos já efectuados, 

para percebermos se:  

1. São acessíveis; 

2. Os acessos têm níveis de qualidade aceitáveis externa e internamente; 

3. Estão acessíveis às populações idosas. 

Recolhemos informações em 81 ginásios, no espaço geográfico referido, que agrupámos em 

três categorias: associativa, escolar e particular; e executámos um sistema de avaliação para o efeito 

construído. 

A análise dos dados revelou-nos genericamente que os espaços mais acessíveis são os 

“escolares”, usados essencialmente pelos alunos, e os menos acessíveis são os “associativos”, que 

são multifuncionais.   

Os resultados e conclusões deste estudo permitem-nos propor como fundamental que se 

remodelem os ginásios associativos e se criem protocolos com entidades locais para utilização dos 

mesmos. Recomenda-se também a institucionalização de uma entidade fiscalizadora da qualidade da 

acessibilidade nos espaços desportivos. 

 

Palavras-Chave:  Qualidade, Acessibilidade, Instalações Desportivas, Terceira Idade, Concelho de 

Sintra  
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ABSTRACT 

 
Elderly population is an increasing tendency around the world. Physical activity has a good 

effect in slowing down the “ancientness” factor, as well as providing better quality life conditions to the 

populations, so, this research is focused on the evaluation of accessibility in sports facilities, 

particularly to senior citizens.  

We developed a study, based on current laws, regulations and other studies, to achieve an 

accessibility quality assessment for sports facilities, located in Sintra Municipality, to know whether 

they are accessible, the accesses’ quality and the accessibility to elderly people. 

We got information about 81 gymnasiums, grouping them in three categories: associative, 

scholar and private. Based on these results we organized an evaluation system for gimnasiums’ 

accessibilities.     

Data analysis showed that, generally, scholar spaces are the most accessible ones and the 

less accessible are the associative spaces very multifunctional.    

The conclusions and recommendations of this study suggest the importance of remodeling 

associative gymnasiums infrastructures, along with the promotion of services to populations through 

protocols and interventional programmes that will conduct to their better use. Another relevant aspect 

turned clear with this study is the need of creating an institution acting as supervising authority for 

evaluating accessibility in sports facilities.          

     

Key words:  Quality, Accessibility, Sports Facilities, Seniors, Sintra Municipality  
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INTRODUÇÃO 

O Direito ao Desporto  

A Constituição Portuguesa refere, no artigo 79º, que “Todos têm direito à cultura física e ao 

desporto e incumbe ao Estado promover, estimular, orientar e apoiar a prática e difusão da cultura 

física e do desporto”. A cultura física é um direito de todos os cidadãos independentemente da idade, 

do sexo ou do grau de mobilidade.    

 

Sendo a cultura física um direito de todos, devem os espaços desportivos estar apetrechados 

para todos os cidadãos, independentemente da sua mobilidade, com estruturas acessíveis e sem 

barreiras arquitectónicas, melhorando o grau de acessibilidade física aos espaços, permitindo a 

inclusão e extensão do uso dos produtos e serviços a toda a população.  

 

O crescimento acentuado de instalações desportivas, que se tem verificado nos últimos anos, 

em Portugal, fez aumentar a necessidade de legislação específica nesta área (Barreira, Carla 1 

(2003)). 

 

O Decreto-Lei n.º 123/97 de 22 de Maio é regulamentado com exigências de 

dimensionamento das diversas barreiras e com necessidades para a qualidade da instalação, de 

forma a permitir a frequência, em espaços, a pessoas com mobilidade condicionada, permanente ou 

temporária. O artigo 2º, alínea i) refere que esta norma se aplica a “recintos desportivos, 

designadamente estádios, pavilhões gimnodesportivos e piscinas”. 

 

O Decreto-Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto revoga o Decreto-Lei n.º123/97 de 22 de Maio, com 

novas normas técnicas de acessibilidade, para pessoas com necessidades especiais, permanentes 

ou temporárias, aplicadas às instalações e respectivos espaços circundantes. O artigo 2º, alínea o) 

refere que esta regulamentação se aplica a “instalações desportivas, designadamente estádios, 

campos de jogos e pistas de atletismo, pavilhões e salas de desporto, piscinas e centros de condição 

física, incluindo ginásios e clubes de saúde”. 

 

Qualidade de Vida 

Carvalho, Joana2 e Mota, Jorge3 (2002) citando a World Health Organization4 (WHO) (1998) 

referem que “a Organização Mundial de Saúde, que conta com um grupo de Qualidade de Vida, 

definiu a qualidade de vida como a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto 

                                                      
1  Doutoranda na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, autora de um estudo de qualidade nos espaços 
desportivos. 
2 Professora Doutora Associada na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
3 Professor Doutor, actualmente Presidente do Conselho Científico da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 
coordenador de cursos relacionados com a Actividade Física e a Terceira Idade. 
4 Organização Mundial de Saúde. 
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cultural e de sistema de valores em que se insere em relação aos seus objectivos pessoais, 

expectativas e preocupações”. 

 

Martins, Raul5 (2007) defende que a melhoria da qualidade de vida dos idosos deve ser um 

objectivo das políticas centrais e locais. 

 

Se a melhoria na acessibilidade permite uma melhoria da Qualidade de Vida da população, 

não nos parece exagerado citar: 

 

- A Lei de Bases da Prevenção e da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência, 

Lei n.º9/89 de 2 de Maio, refere no artigo 3º que “a reabilitação é um processo global e contínuo 

destinado a corrigir a deficiência e a conservar, a desenvolver ou a restabelecer as aptidões e 

capacidades da pessoa para o exercício de uma actividade considerada normal”. No artigo 26º é 

acrescentado que “a política de cultura, desporto e recreação deve criar condições para a 

participação da pessoa com deficiência”, através da eliminação de barreiras físicas que dificultem a 

autonomia e a participação plena na vida social (Artigo 13º).  

 

- A Lei n.º46/06 de 28 de Agosto proíbe e pune a discriminação de direitos fundamentais a 

pessoas com deficiência ou com risco agravado de saúde.  

 

O Plano Nacional Português de Acção para a Inclusão (PNAI) 2006-2008 constitui um pilar 

fundamental na construção da cidadania social referindo pontos importantes do direito dos idosos a 

acesso a bens e serviços com qualidade.  

 

As infra-estruturas acessíveis permitem a utilização por parte de todos os cidadãos, 

promovendo uma melhoria na Qualidade de Vida das pessoas com mobilidade condicionada. Em 

Portugal a percentagem de pessoas com mobilidade condicionada é cada vez maior, o que é 

explicado pela quantidade de indivíduos pertencentes à faixa etária idosa.   

 

A demografia como responsável pelo aumento da esper ança média de vida 

As características demográficas têm contribuído, nos últimos anos, para aumentar o número 

de pessoas com perda de autonomia e em situação de dependência. As sociedades mais 

desenvolvidas têm como objectivo prioritário a integração social de todos.6 

 

                                                      
5 Professor Doutor Assistente Convidado na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, Universidade de Coimbra, 
com inúmeros estudos em gerontocinesiologia. 
6 in Conselho da Europa. Secretariado Nacional de Reabilitação. 
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Tendência demográfica no Mundo 

Castelão, Raul & Matos, Mª João7 (1997) explicam a evolução demográfica, na história da 

humanidade, com três momentos distintos:  

 

1. No Regime demográfico primitivo , antes da Revolução Industrial, até meados do 

século XVIII, a população mundial cresceu muito lentamente. As taxas de natalidade eram elevadas, 

porque não existiam métodos contraceptivos e os pais necessitavam da ajuda dos filhos nas 

actividades agrícolas. As taxas de mortalidade também eram elevadas devido às guerras, pestes, 

epidemias...O crescimento natural era praticamente nulo pelo equilíbrio entre a taxa de natalidade e a 

taxa de mortalidade. A esperança média de vida era inferior a 30 anos. 

 

2. A Revolução demográfica  ocorreu depois da Revolução Industrial até ao fim da Segunda 

Guerra Mundial (1945), originou um grande aumento da população devido à melhoria das condições 

de vida. Houve uma diminuição da taxa de mortalidade e consequentemente um aumento da 

esperança média de vida. Os valores das taxas de natalidade mantiveram-se, o que originou um 

aumento do crescimento natural. Nesse período, começaram a existir diferenças nos ritmos 

demográficos das diferentes regiões, notando-se disparidade entre as regiões industrializadas e não 

industrializadas. Nas regiões não industrializadas a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade 

mantiveram-se equilibradas, originando um crescimento natural reduzido.  

 
3. A Explosão demográfica  ocorreu após a Segunda Guerra Mundial, verificando-se um 

crescimento demográfico acelerado da população mundial. “Os países industrializados e as 

organizações por eles formadas auxiliam os países subdesenvolvidos, nomeadamente nas áreas da 

saúde, agricultura e educação. Esses auxílios provocaram uma grande descida das taxas de 

mortalidade que, associada à manutenção de elevadas taxas de natalidade, deram origem a um 

crescimento natural explosivo” (Castelão, Raul & Matos, Mª João (1997)). 

 

Castelão, Raul & Matos, Mª João (1997) referem que existem dois ritmos de crescimento 

demográfico distintos: os países menos desenvolvidos têm uma população jovem e os países 

desenvolvidos têm maioritariamente uma população envelhecida. Nos países desenvolvidos, o 

envelhecimento tem tido um crescimento exponencial, assumindo cada vez mais importância 

relativamente aos outros indicadores demográficos (Bento, Jorge Olímpio8 (1999)). 

 

Silva, Elsa & Lemos, Jorge9  (2001) alertam que a redução do ritmo de crescimento da 

população mundial, não evitará que se atinjam cerca de 8900 milhões de pessoas em 2050, 

explicando que o aumento demográfico origina necessidades de um aumento de produção para 

níveis insustentáveis. Acrescentam que “há limiares que não podem ser ultrapassados sem se pôr em 

risco o equilíbrio bioclimático do planeta. Muitos desses limiares estão próximos, pois a velocidade a 

                                                      
7 Professores de Geografia e Autores de Livros Escolares. 
8 Professor Catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
9 Professores de Geografia e Autores de Livros Escolares. 
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que ocorre a delapidação dos recursos deixa-nos muito pouco tempo para se prever e rectificar 

efeitos inesperados”. 

 

Silva, Elsa & Lemos, Jorge (2001) referem quatro fases na história da evolução demográfica, 

com a teoria da transição demográfica. Na primeira fase, os países têm a taxa de natalidade e 

mortalidade elevadas, na segunda fase ocorre um declínio da mortalidade, na terceira fase o declínio 

da fecundidade e na última fase o nível de fecundidade não garante a substituição das gerações e o 

número de óbitos é superior ao de nascimentos. Os países desenvolvidos encontram-se na quarta 

fase desta teoria.  

 

Os mesmos autores explicam o crescimento explosivo da população como um fenómeno 

crescente mas prevêem, com base em estudos das Nações Unidas, que haja uma estabilização da 

população em meados do século XXI.   

 

Fragoso, Isabel10 & Vieira, Filomena11 (2006) referem que se prevê que em 2125, 12,5% dos 

indivíduos tenham mais de 65 anos, sendo esta percentagem superior a 20% no Japão. 

 

Tendência demográfica na Europa 

Rodrigues, Arlinda & Coelho, João12 (1998) referem que a Europa é a segunda região mais 

habitada do mundo, devido a factores físicos, boas condições de relevo e clima, diversidade de 

recursos naturais e humanos, desenvolvimento industrial, boas vias de comunicação, forte 

urbanização entre outros. 

  

“A população europeia está a ficar mais velha e a envelhecer de forma diferente. Já não há 

velhinhos de 60 anos, pelo menos nas grandes cidades. Aos 60 anos está-se na idade madura e, 

tendencialmente, com mais dinheiro para gastar…As grandes marcas apostam no mercado. O campo de 

oferta é imenso: lazer, saúde, alimentação, produtos de luxo e bens que facilitam a vida como, por 

exemplo, os electrodomésticos adaptados a uma menor mobilidade”.  

Adaptado de EXAME- Marketing, Abril/ Maio97 citado por Rodrigues, Arlinda & Coelho, João (1998) 

 

Ao longo do século XX, os países europeus diminuíram muito, na generalidade, a taxa de 

natalidade, devido:  

- Ao aumento da população a residir no espaço urbano, onde a habitação é mais dispendiosa; 

- Ao aumento das despesas familiares com a educação dos filhos; 

- À realização de casamentos em idades mais tardias; 

- À crescente utilização de métodos contraceptivos...  

                                                      
10 Professora Associada na Faculdade de Motricidade Humana, Doutorada na área de Desenvolvimento e Adaptação Motora. 
11 Professora Auxiliar na Faculdade de Motricidade Humana, Doutorada na área de Desenvolvimento e Adaptação Motora. 
12 Professores de Geografia e Autores de Livros Escolares, Licenciados em Ensino da Geografia pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa. 
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A taxa de mortalidade também diminuiu devido à melhoria das condições de alimentação, 

habitação, saúde e higiene (Rodrigues, Arlinda & Coelho, João (1998)). 

 

No início do século XX, a esperança média de vida dos europeus era de 55 anos, sendo em 

1998 de 75 anos (Rodrigues, Arlinda & Coelho, João (1998)). 

  

 Em muitos países europeus a taxa de crescimento natural da população é baixa, estando os 

comportamentos demográficos, a manter-se, conduzindo a uma progressiva diminuição da proporção 

da população europeia na população mundial (Rodrigues, Arlinda & Coelho, João (1998)). 

 

Tendência demográfica em Portugal 

Castelão, Raul & Matos, Mª João (1997) explicam que Portugal foi, até à década de 70, um 

dos poucos países da Europa que possuía uma população jovem, e atribuem esse facto às 

características rurais da sociedade Portuguesa. Com o 25 de Abril de 1974, ocorreram 

transformações, houve um grande abandono das regiões interiores, verificando-se uma fixação no 

litoral, com destaque para o povoamento das grandes cidades: Lisboa e Porto. Essa situação levou a 

mudanças no modo de vida e nas mentalidades das pessoas. 

 

“As transformações na sociedade portuguesa após a integração europeia fizeram acentuar 

esta tendência para o envelhecimento, pelo que também do ponto de vista da estrutura etária, 

Portugal fez a sua aproximação à Europa. Assim, acentua-se a diminuição da natalidade, reduz-se a 

mortalidade e aumenta a esperança média de vida, resultado das melhorias registadas no sector da 

saúde e assistência social à 3ª idade” (Castelão, Raul & Matos, Mª João, 1997).   

 

Carvalho, Joana & Mota, Jorge (2002) citando Natário, A. (1992) realçam por percentagens 

essa tendência. “Entre 1960 e 1991 a percentagem da população com 65 anos ou mais passou de 

8% para 13,6%. As projecções indicam que em 2010 poderão ser 17,6% da população total. Em três 

décadas o grupo com 75 e mais anos duplicou. A percentagem de pessoas com 80 ou mais anos 

relativamente à população total passou de 1,2% em 1960 para 2,6% em 1991. Nesse ano 61,7% dos 

idosos eram mulheres.” 

 

Envelhecimento 

Veríssimo, Manuel Teixeira13  (2005) refere que o aumento do número de idosos é uma 

realidade universal, existindo cerca de 400 milhões de pessoas com mais de 65 anos, das quais mais 

de metade pertencem aos países desenvolvidos. O mesmo autor estima que em 2020 o número de 

idosos ultrapasse os mil milhões, com uma proporção de sete em cada dez pessoas. 

 

                                                      
13 Professor Doutor Auxiliar na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física, da Universidade de Coimbra. 
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O Eurostat, Gabinete de Estatísticas da União Europeia, refere que a percentagem de 

pessoas com mais de 65 anos de idade, na população europeia, deve subir de 16,1%, em 2000, para 

27,5%, em 2050. A percentagem de pessoas com mais de 80 anos, que em 2000 equivalia a 3,6% 

deve atingir 10% em 2050 (Europa14, 2005).  

 

Fragoso, Isabel & Vieira, Filomena (2006) esclarecem que o termo idoso é, geralmente, 

aplicado aos indivíduos com mais de 60 anos. A Organização Mundial de Saúde classifica, baseando-

se na idade cronológica, os idosos em quatro grupos: “middle age” (45-59 anos); “elderly” (60-74 

anos); “old” (75 a 90 anos) e “very old” (mais de 90 anos).  

 

Balady, Gary15 et al (2003) alertam que a definição “idoso” não se deve aplicar tendo em 

conta a idade cronológica mas em função das suas capacidades, porque indivíduos com a mesma 

idade podem apresentar-se fisiologicamente muito diferentes. 

 

Alterações fisiológicas e motoras do Envelhecimento  

O aumento da idade origina alterações irreversíveis, fisiológicas e motoras, que embora não 

ocorram todas ao mesmo tempo, nem por uma ordem específica, são inevitáveis em todos os 

indivíduos. Só existe qualidade de vida se as pessoas conseguirem contornar essas dificuldades.  

 

Melo, Filipe16 (2002) define envelhecimento como um processo contínuo acompanhado de 

uma limitação crescente nas capacidades do indivíduo, devido ao desuso e à degeneração, que 

origina um enfraquecimento geral e um declínio das funções biológicas e do rendimento psicomotor. 

 O que o en velhecimento provoca…  

S
is

te
m

a 
N

er
vo

so
 - Declínio da condução nervosa de 10 a 15%, dos 30 aos 80 anos de idade, tanto na condução como na velocidade 

da mesma, originando tempos de reacção mais lentos (McArdle, William17 et al, 1991).  

S
is

te
m

a 
C

ar
di

o-
R

es
pi

ra
tó

rio
 

- Diminuição da frequência cardíaca máxima e do débito cardíaco (Balady, Gary et al., 2003). 

- O índice cardíaco em repouso (relação entre débito cardíaco e área superficial) declina de 20 a 30%, enquanto a 

capacidade respiratória máxima aos 80 anos de idade é cerca de 40% da observada aos 30 anos (McArdle, William et 

al (1991)). 

- A nível respiratório, as pressões nas artérias aumentam, tal como o volume residual. Consequentemente a captação 

(consumo) máxima de oxigénio e a capacidade vital diminuem (Balady, Gary et al., 2003)).  

M
or

fo
lo

gi
a 

- Indivíduos tendem a aumentar progressivamente de peso, desde, aproximadamente, os 35 anos até à quinta ou 

sexta década de vida (McArdle, William et al (1991)). 

- Depois dos 60 anos, o peso corporal magro tende a diminuir devido ao envelhecimento do esqueleto, que se torna 

desmineralizado e poroso, e à redução da massa muscular (McArdle, William et al (1991)). 

Quadro 1 - Alterações fisiológicas e morfológicas induzidas pelo envelhecimento 

 

                                                      
14 In http://europa.eu/scadplus/leg/pt/s24000.htm, 1 de Março de 2008. 
15 Professor de Medicina, Director do Serviço de Cardiologia Preventiva, Bóston. 
16 Professor Doutor Associado na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade Técnica de Lisboa.  
17 Professor do Departamento de Saúde e Educação Física, New York. 
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Envelhecimento e Actividade Física 

“O exercício é benéfico para o homem e a mulher, o jovem e o idoso, o branco ou o 

negro, o doente e o não doente, sempre e quando seja adequadamente prescrito e mantido 

regularmente. De preferência, iniciado em fases precoces da vida, mas mesmo que só seja 

iniciado na terceira idade traz grandes benefícios para o indivíduo.” (Matsudo, Sandra 18  & 

Matsudo, Vítor19 (1993)). 

   

 Matsudo, Sandra & Matsudo, Vítor (1993) referem que a actividade física “melhora 

significativamente a qualidade de vida do indivíduo e a sua independência”. Pontes, C.20 (1997) 

acrescenta que a actividade física regular permite uma melhoria das funções cardio-circulatória e 

respiratória, previne o sedentarismo, as alterações do movimento e respectivas consequências. Fraga 

Castro, D. 21  (1997) reforça que o idoso pode manter, ou melhorar, as suas capacidades 

coordenativas: flexibilidade, força muscular, capacidade aeróbia e coordenação, com a prática regular 

de actividade física.  

  

 Júnior, Ademar Faria 22 et al (1997) alertam para a necessidade de informar os idosos dos 

benefícios da actividade física, controlada, na saúde. Carvalho, Joana (1999) menciona que “é 

necessário conhecer com rigor a quantidade e as características necessárias para a actividade física 

ser benéfica para a saúde” acautelando para a necessidade de se definir claramente a razão da 

actividade, os objectivos e os condicionamentos fisiológicos originados pelo envelhecimento. 

 

 Bento, Jorge Olímpio (2000) refere que “o processo de envelhecimento é influenciado por 

múltiplos factores marcantes da biografia de cada pessoa, da sua vida e situação, pelo que conhece 

uma grande variedade de diferenças inter e intra-individuais. Ou seja, é um processo pluridimensional 

que requer ser objecto de uma nova e positiva maneira de olhar a pessoa idosa, sem esquecer os 

seus problemas e necessidades”.  

  

 As capacidades motoras vão deteriorando com a idade, embora a prática regular de 

actividade física minimize ou retarde essas perdas. Assim, e tendo em conta que Portugal é cada vez 

mais um país desenvolvido, torna-se fundamental o investimento em actividades físicas específicas 

para a Terceira Idade. Carvalho, Joana & Mota, Jorge (2002) reforçam referindo que “o exercício ou 

actividade física surgem como coadjuvantes fundamentais no processo de envelhecimento, não pela 

possibilidade de o evitar mas pela potencialidade que oferece desse processo natural ser apaziguado 

nas suas diferentes dimensões, com particular evidência nos domínios social e biológico”. 

 

                                                      
18 Médica Ortopedista, especializada em Medicina Desportiva, Coordena um Projecto de Envelhecimento e Aptidão Física. 
19 Médico Ortopedista, especializado em Medicina Desportiva. 
20 Médico Neurologista do Hospital de S. João, Porto. 
21 Professor Universitário na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
22 Professor Titular na Universidade Salgado de Oliveira, no Brasil, Doutorado em Educação Física na Faculdade de Bruxelas. 
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Balady, Gary et al (2003) alertam que se verifica inactividade física nas pessoas idosas que 

origina perda de independência e dificuldades funcionais. Caetano, Luís Miguel23 (2006) reforça que, 

em geral, o exercício físico melhora a saúde dos indivíduos.  

  

Barreiros, João24 et al (2006) refere que “o exercício e a actividade em geral têm vindo a ser 

reconhecidos como poderosos instrumentos de promoção da qualidade de vida, da redução dos 

efeitos do envelhecimento e da integração social”. 

  

Necessidade de Actividade Física no Envelhecimento 

Ramilo, Mª Teresa 25  (1973) defende que a actividade física deve ser recomendada às 

pessoas idosas e acrescenta que era importante que se fizessem estudos nessa área. Ramilo, Mª 

Teresa (1986) completa que o estudo do envelhecimento “pressupõe uma abordagem de temas de 

ordem sócio-política, sócio-geográfica, sócio-económica, demográfica, jurídica e cultural”. 

 

Bento, Jorge Olímpio (2000) acrescenta que o desporto para os idosos tem de ser mais 

explorado e alerta as políticas do futuro para a promoção de uma actividade desportiva desenvolvida 

em função dos interesses e das necessidades dos idosos. Refere também que o desporto para os 

idosos, tal como está comprovado por trabalhos de investigação, assumirá ainda maior importância 

no futuro. Vilela, Eduardo26  (2000) alerta que a participação de idosos nos espaços desportivos 

depende da capacidade dos gestores determinarem as necessidades, hábitos, estilos de vida e 

preferências dos indivíduos, estabelecendo um equilíbrio entre produtos e serviços.  

 

Guedes, Onacir Carneiro27 (2001) alerta para o facto de existirem, na Suíça, diversos centros 

e instituições oficiais e privadas que mantêm regularmente actividades físicas para os idosos. 

 

Os benefícios do desporto são inúmeros mas torna-se importante citar o Artigo 75º da Lei de 

Bases da Actividade Física e do Desporto de 2006: “O desporto contribui para a melhoria da saúde 

pública ao fomentar o desenvolvimento das capacidades físico-motoras do indivíduo e ao combater o 

sedentarismo, diminuindo o risco de contracção de doenças”. Estas são, na nossa opinião, algumas 

das razões pelas quais se deve apostar num serviço desportivo de qualidade. 

 

Adaptação das instalações às dificuldades inerentes  ao Envelhecimento 

A actividade física permite, como referido anteriormente, uma melhoria da qualidade de vida 

da população, independentemente da idade. Atendendo a que a população está cada vez mais 

                                                      
23 Licenciado em Educação Física e Desporto Escolar pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. 
24 Professor Doutor Associado na área de Ciências da Motricidade, na Faculdade de Motricidade Humana, Universidade 
Técnica de Lisboa. 
25 Professora Doutorada em Ciências do Desporto, com diversos estudos em Envelhecimento. 
26 Assistente da Secretaria Municipal de Desporto da Câmara de Niterói, Brasil. 
27 Professor Doutor, Brasileiro, com diversos estudos na área do Envelhecimento e Qualidade de Vida. 
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envelhecida, torna-se importante não só a promoção da actividade física como também a adaptação 

das instalações desportivas às dificuldades fisiológicas inerentes ao envelhecimento, de forma a 

proporcionar aos utentes serviços de qualidade. 

 

Uma instalação desportiva deve procurar, além de infra-estruturas acessíveis, ter um 

apetrechamento de qualidade, que satisfaça na íntegra os clientes e se adeque às suas 

necessidades. Barreira, Carla (2003) reforça que “cada vez mais aparecem centros de condição física 

por todo o país, oferecendo os mais diversos serviços e actividades físicas, muitas das vezes sem 

cumprirem o mínimo de regras, condições e conforto ambiental e sem terem recursos materiais e 

humanos necessários para o que deve ser o bom funcionamento de um centro de condição física, de 

acordo com um padrão de qualidade.”  

 

O cumprimento das normas de qualidade dos espaços desportivos e das normas específicas 

de acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada, permite estruturar um espaço mais 

acessível e com maior qualidade. Atendendo a que Portugal é um país envelhecido, torna-se 

pertinente realizar um estudo nesta área em prol da melhoria da qualidade dos espaços desportivos. 

 

Na proposta de Programa de Intervenção: “Promoção da Qualidade no Sistema Desportivo na 

Legislatura de 2000 a 2004” da Confederação do Desporto de Portugal apresentada, em 1999, é 

referido que faltam condições para realizar prática desportiva para toda a população e serviços 

desportivos com qualidade. No nosso entender podemos começar por criar, baseada em estudos e 

na legislação existente, uma normativa de Espaços Desportivos com Acessibilidade de Qualidade. 

 

Este é um problema que pode ser solucionado através da realização de um sistema de 

avaliação da qualidade das instalações. Cunha, Luís M.28 (2007) refere que os níveis de exigência 

dos utilizadores nas instalações desportivas e a crescente incorporação tecnológica das mesmas 

obriga a definir padrões de qualidade mais elevados. Esta premissa permite-nos defender que a 

acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada é uma necessidade, a população está 

cada vez mais envelhecida e perspectiva-se que nos próximos anos esse envelhecimento se acentue 

ainda mais.  

 

A nossa dissertação para a obtenção do Grau de Mestre foi realizada com a temática de 

qualidade de acessibilidade nas instalações desportivas, para uma faixa etária de pessoas com 

mobilidade condicionada, a terceira idade. Foi realizada no ramo de Gestão do Desporto, na 

especialidade de Estrutura das Organizações Desportivas, na Faculdade de Motricidade Humana, 

Universidade Técnica de Lisboa.  

 

 

                                                      
28 Professor Auxiliar na Faculdade de Motricidade Humana, UTL. Doutorado em Motricidade Humana com diversos estudos na 
área da acessibilidade ao Desporto. 
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A dissertação está organizada da seguinte forma: 

- O Capítulo I introduz os objectivos do estudo. 

- O Capítulo II refere-se à revisão da literatura: aborda, descreve e relaciona os conceitos 

chave do trabalho: Qualidade e Acessibilidade. 

- O Capítulo III define a legislação existente no Mundo e em Portugal, no que se refere 

essencialmente à Acessibilidade. 

- O Capítulo IV refere a pertinência do estudo.  

- O Capítulo V revela a metodologia adoptada, as perguntas de partida, as hipóteses, os 

métodos utilizados, a amostra, o instrumento de colheita de dados, as variáveis e os procedimentos. 

- O Capítulo VI apresenta e analisa os resultados. 

- O Capítulo VII reporta-se às conclusões. 

- O Capítulo VIII revela as limitações do trabalho e recomendações para um eventual 

desenvolvimento da temática. 
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I. OBJECTIVOS DO ESTUDO 
 

1.1 Introdução 

 Neste capítulo são apresentados os objectivos do estudo que foram definidos de acordo com 

a problemática apresentada anteriormente, na Introdução.  

 

1.2 Objectivos do Estudo 

Este trabalho está focado no estudo dos parâmetros de acessibilidade das salas de exercício/ 

ginásios, dirigidos à terceira idade, e possui quatro objectivos principais:  

1. Determinar os parâmetros de qualidade que devem ser respeitados na construção de infra-

estruturas desportivas para pessoas com mobilidade condicionada;  

2. Verificar se as salas de exercício/ ginásios de um Concelho possuem níveis de qualidade 

de acessibilidade: nos parques de estacionamento, transportes públicos, acesso ao edifício, portas, 

espaços intermédios, desníveis, corrimãos, corredores, espaços complementares, vestiários, 

balneários, cacifos, cabides e bancos, salas de exercício, adequados para essa faixa etária;  

3. Criar um sistema de avaliação de acessibilidade para cada parâmetro através de uma 

escala de 1 (medíocre) a 5 (muito bom); 

4. Criar um sistema de avaliação de acessibilidade geral através de uma escala qualitativa 

para classificar o acesso ao espaço desportivo e no espaço desportivo de cada instalação desportiva. 

 

 Para o cumprimento destes objectivos entendemos necessário, com a contribuição dos 

autores referenciados no capítulo da introdução e com o tributo de outros autores especialistas nas 

temáticas específicas do nosso estudo, organizar o nosso trabalho no capítulo da Revisão da 

Literatura. 
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II. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 A Qualidade 

O conceito de qualidade é definido segundo o Artigo 4º do Decreto-Lei nº. 140/2004, de 8 de 

Junho, como “o conjunto de atributos e características de uma entidade ou produto que determinam a 

sua aptidão para satisfazer necessidades e expectativas da sociedade”.  

A Qualidade pode estar associada a produtos e/ou serviços. O produtor procura ir ao 

encontro das necessidades do cliente e o cliente procura a qualidade através da utilidade 

reconhecida do produto e/ou serviço.  

A história da qualidade tem evoluído, de acordo com as necessidades, desde o século XIX 

com o contributo de teorias de diferentes autores, provenientes de diversas partes do Mundo.  

 

2.1.1 Perspectiva Histórica da Gestão 

 O conceito de Qualidade tem evoluído com base e em correspondência com as teorias da 

Gestão. 

 

“A gestão é uma actividade tão antiga como a constituição de grupos humanos para 

realizarem objectivos comuns. O estudo sistemático da gestão é, contudo, um fenómeno 

bastante mais recente e decorrente das mudanças sociais introduzidas pela Revolução 

Industrial” (Cunha, Miguel Pina29 et al (2007)).  

 

Em Inglaterra, com a produção industrial, por volta de 1780, as populações mudaram-se do 

campo para as cidades, trocando os trabalhos agrícolas e as oficinas artesanais e de manufactura 

pelo trabalho fabril, em grandes unidades, desenvolvendo a tecnologia, elevando os rendimentos e 

revolucionando a ordem social. Esta situação originou crises posteriores devido à sobreprodução. A 

aceleração de negócios e o aumento dos estabelecimentos fabris evidenciou as lacunas existentes 

nas empresas construídas e evidenciou o nível de vida, até então miserável, dos trabalhadores 

(Madureira, Mário 30  (1990)). Neste período surgiram pessoas preocupadas com a gestão das 

organizações, com a exploração dos trabalhadores e com a desumanização do trabalho; que criaram 

teorias de organização científica, com o intuito de encontrarem soluções para os trabalhadores 

aumentarem a produtividade do trabalho (Campos, Ana Paula31 et al (2003)). Para solucionar este 

problema foram criadas também associações (Young Mens´s Christian Associations (YMCA)), que 

tinham uma intervenção pedagógica de âmbito físico e espiritual nos operários (Cunha, Miguel Pina et 

al (2007)).  

 

                                                      
29 Professor Associado na Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa, Doutorado em Gestão na Holanda. Autor de 
inúmeros livros. 
30 Professor Catedrático aposentado desde 1988, Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras pelo Instituto Superior de 
Ciências Económicas e Financeiras (actual ISEG). Tem numerosos trabalhos publicados. 
31 Autora de Livros Escolares na área da Organização Empresarial. 
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2.1.1.1 Teorias da Administração das Empresas 

Foram desenvolvidas, ao longo dos anos, diversas teorias sobre a melhor forma de gerir uma 

organização. Diferenciaram-se neste movimento cinco perspectivas que diferem no foco de incidência 

da organização: Perspectiva Clássica, Perspectiva Psicossociológica, Perspectiva Estruturalista, 

Perspectiva Sistémica e Perspectiva Contingencial. No quadro seguinte podemos verificar 

esquematicamente as diferentes perspectivas, teorias e teóricos: 

Quadro 2-  Perspectivas e teorias da História da Gestão 

2.1.1.2 Perspectiva Clássica  

A perspectiva clássica dá ênfase às tarefas existentes numa organização. Os principais 

autores protagonistas desta teoria foram: 

- Frederick Taylor  (1856-1915) que criou a Teoria da Administração Científica  com a 

aplicação da Organização Científica no trabalho, isto é, com a divisão do trabalho e a racionalização 

dos movimentos dos operários (Campos, Ana Paula et al (2003)) defendendo que a organização 

deveria ser feita de baixo para cima, numa perspectiva indutiva, em função dos praticantes (Cunha, 

Miguel Pina (2007)).  

- Henry Fayol  (1841- 1925) que estudou a organização de cima para baixo, numa abordagem 

dedutiva, por processos de departamentalização criou a Teoria Clássica da Administração (Pires, 

Gustavo32 (1996)). Considerou que as funções administrativas eram: Planear, Organizar, Coordenar, 

Comandar e Controlar (Cunha, Miguel Pina et al (2007)). 

- Henry Ford  (1863-1947) que seguiu a doutrina de Taylor, instalando a primeira cadeia de 

montagem na empresa Ford (Madureira, Mário (1990)) e criou um modelo de produção em massa 

que revolucionou a indústria automobilística na primeira metade do século XX (Pires, Gustavo 

(2006)). 

 

2.1.1.3 Perspectiva Psicossociológica 

A perspectiva psicossociológica engloba as teorias das relações humanas, centrando as 

preocupações das organizações nas pessoas e nos seus comportamentos. Os principais defensores 

desta teoria foram:  

- Elton Mayo (1880-1949) que criou uma teoria que colocava em foco as pessoas, 

valorizando o trabalho humano e os grupos informais: a Teoria das Relações Humanas (Campos, 

Ana Paula et al (2003)).  

                                                      
32 Professor Catedrático na Faculdade de Motricidade Humana, UTL, Doutorado na área de organização do desporto. 

Persp ectivas  Ênfase  Teorias  Teóricos  Ano  
Clássica Tarefas Administração Cientifica Frederick Taylor 1903 

Clássica da Administração Henry Fayol 1916 
Psicossociológica Pessoas Teoria das Relações Humanas Elton Mayo 1932 

Teoria Comportamental Douglas Mac Gregor 1957 
Estruturalista Estrutura Burocrática Max Weber 1909 

Neoclássica da Administração Peter Drucker 1954 
Sistémica Tecnologia Teoria dos Sistemas Ludwing von Bertalanffy 1951 

Contingencial Ambiente Teoria da Contingência T. Peters e R. Waterman 1972 
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 - Chester Bernard (1886- 1961) que defendia que os responsáveis das organizações tinham 

como missão principal apresentar aos trabalhadores os valores e objectivos da organização. Referia 

que em cada organização deveria existir um sistema eficiente de comunicação, os trabalhadores 

deviam ser motivados e que os objectivos deviam ser perceptíveis para todos (Pires, Gustavo 

(2006)).  

 - Douglas MacGregor (1906-1964) deu continuidade às perspectivas desenvolvidas por 

Elton Mayo referenciando a Teoria Comportamental da Administração , baseada em conceitos de 

motivação humana: propôs as teorias X e Y como forma de explicar dois grandes referenciais de 

comportamento humano nas organizações: teoria X- concepção tradicional da gestão, e teoria Y- 

concepção moderna (Madureira, Mário (1990)). 

 

2.1.1.4 Perspectiva Estruturalista  

 A perspectiva estruturalista centra as preocupações das organizações na estrutura.  

- A fragilidade e parcialidade das teorias anteriores e a necessidade de um modelo de 

organização racional (Madureira, Mário (1990)) fez Max Weber  (1864-1920) propor um sistema 

normativo, com cargos bem definidos, com ordem hierárquica, linhas de autoridade e 

responsabilidades bem delimitadas (Teoria da Burocracia ) (Cunha, Miguel Pina et al (2007)). 

- Luther Gulick  (1892-1993) desenvolveu um modelo, POSDCORB, que simbolizava a sua 

visão das funções de um gestor: Planeamento, Organização, Pessoal, Direcção (processos de 

liderança), Coordenação, Informação e Orçamento. Considerava que a questão principal da 

organização era a coordenação (Pires, Gustavo (1996)). 

- Henry Mintzberg  (1939) defendia que o trabalho desenvolvido pelos operários de uma 

organização devia ser coordenado nos diferentes departamentos e níveis hierárquicos tendo em vista 

o benefício da organização (Pires, Gustavo (2006)).  

- Peter Drucker  (1909- 2005) foi um autor importante da Teoria Neoclássica, perspectivava 

uma empresa eficaz e eficiente e para isso identificou funções administrativas e tirou dessas funções 

princípios fundamentais (Campos, Ana Paula et al (2003)).  

 

2.1.1.5 Perspectiva Sistémica  

A perspectiva sistémica centra as preocupações das organizações na tecnologia. Esta teoria 

teve como grande protagonista e autor o biólogo alemão Ludwig von Bertalanffy  (1901), que criou a 

Teoria Geral dos Sistemas  produzindo formulações conceptuais e construindo modelos aplicáveis a 

diferentes áreas (Brauckmann, Sabine33 (1999)). Pires, Gustavo (2006) refere-se a ela adiantando 

que “possibilita a compreensão de conhecimentos de um número variado de áreas especializadas 

como, entre outras, o desporto, a política, a educação, a economia, a organização, a gestão e o 

desenvolvimento”. 

                                                      
33 Professor na Universidade de Munster, International Society for the Systems Siences, in http://www.isss.org/lumLVB.htm. 
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2.1.1.6 Perspectiva Contingencial 

 A perspectiva contingencial defende que o ambiente externo influencia a estrutura e o 

funcionamento das organizações. 

Foram Thomas Peters e Robert Waterman  que introduziram o conceito de “Excelência” 

defendendo que independentemente do ambiente, quando se cumpriam os princípios da excelência, 

as empresas atingiam êxito económico (Madureira, Mário (1990)). Criaram um modelo, que utilizavam 

para analisar a capacidade das organizações se adaptarem ao mercado e ao meio social, a teoria 

dos sete S´s: Structure (estrutura), Strategie (estratégia), Systems (sistemas), Style (estilo), Savoir 

Faire, Staff, Shared Values (valores partilhados) (Pires, Gustavo (1996)). Os mesmos autores 

identificaram a liderança como ponto fundamental da melhoria da qualidade e focaram os clientes, a 

inovação e as pessoas como os três elementos principais da excelência (Parente, Fernanda 34 

(1999)).  

 

2.1.2 Perspectiva Histórica da Qualidade 

O controlo da qualidade era feito, até ao final do século XIX, pelo próprio artesão, como atrás 

referimos. Quando ocorreu a primeira Guerra Mundial (1914-1918) houve necessidade, devido à crise 

social que se instalou, de criar um sistema de avaliação da qualidade. Teóricos entendidos na área 

alertaram empresários norte-americanos para a necessidade de estandardizar o fabrico, de forma a 

evitar a produção deficiente, mas estes não se mostraram interessados. Esses mesmos teóricos 

resolveram então consolidar no Japão as suas crenças sobre qualidade total (Cardoso, Jaime 

Fidalgo 35  (1996)). Nesse período surgiram, de forma independente, os primeiros inspectores de 

qualidade (Machado, Virgílio36 (s/d)). Nos anos 20 e 30 iniciou-se o Controlo Estatístico da Qualidade.  

 

Nos anos cinquenta foi definida, nas organizações, a “função-qualidade”, associada à 

satisfação do cliente, ao menor custo e às acções de prevenção (Fey, Robert37 et al (1989)). Crosby, 

teórico da qualidade, defendeu a melhoria da produtividade através de eliminação de falhas, zero 

defeitos, nos produtos e/ou nos serviços (Ganhão, Fernando38  (1992)). Nos países do Ocidente 

acreditava-se que a qualidade era resultante de um aumento do nível de inspecções e de detecção 

de erros de fabrico (MacDonald, John39 (1994)).  

 

No período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) o controlo estatístico da qualidade 

intensificou-se, sendo a década de sessenta, a época da Garantia da Qualidade, embora as pessoas 

procurassem as coisas essencialmente pelo preço. Na década de oitenta, os clientes passaram a dar 

muito mais relevância à qualidade em detrimento do preço. Actualmente procuram a conjugação 

                                                      
34 Autora de uma página de qualidade na WEB: http://www.geocities.com/ResearchTriangle/Node/8639/, 10 de Fevereiro. 
35 Jornalista, escreveu um artigo sobre os Mestres da Qualidade, na Revista Exame e Executive Digest, em 1996. 
36 in http://xenofonte.demi.fct.unl.pt/iei/Qualidade.pdf, 11 de Fevereiro. 
37 Engenheiro para a qualidade, autor de diversos estudos. 
38 Engenheiro estudioso de qualidade total. Foi congratulado por Luís Mira Amaral, ex-ministro, no Prefácio do seu livro 
“Qualidade Total”. 
39 Gestor com larga experiência. Desempenha funções de Consultor a nível governamental, no Reino Unido. 
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Qualidade Total/ Preço (Machado, Virgílio 40  (s/d)). Ganhão, Fernando (1992) reforça que os 

compradores, actualmente, dão uma importância igual ou superior à qualidade em relação ao preço, 

e justifica que o preço não garante a conquista de mercados e que a qualidade duradoura o permite. 

 

Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007) reforçam que o conceito de qualidade evoluiu 

gradualmente ao longo do século XX, diferenciando quatro fases distintas: a década de 30 fase de 

inspecção, 30 a 50 fase de controlo, 50 a 80 fase de garantia, 80 a 00 gestão e no século XXI a fase 

de sustentabilidade. 

 

No quadro seguinte organizámos os principais teóricos de qualidade, dos quais falaremos 

posteriormente, por anos de intervenção e fases. 

Anos  Fases Teóricos da Qualidade  
Década de 30 Inspecção Walter Andrew Shewhart 

De 1930 a 1950 Controlo Joseph Juran 
Philip Crosby 

De 1950 a 1980 Garantia 
Kaoru Ishikawa 
Shigeo Shingo 

De 1980 a 2000 Gestão 

William Edwards Deming  
Genichi Taguchi 

Armand Feigenbaum 
Conway 
Oakland 

Quadro 3- Teóricos Principais da Qualidade por anos e fases 

2.1.2.1 História da Qualidade 

Ao longo dos tempos a história da qualidade tem conhecido teóricos, que apresentaram as 

suas crenças, construindo os modelos de qualidade actuais: 

Mentores 
C. I. Lewis (1883-1964) 

P. Bridgman (1882-1961) 
Criador 

Walter Shewhart (1891-1967) 
Primeira vaga de seguidores criativos 

Deming 
Juran 

Feigenbaum 
Vagas posteriores de seguidores criativos 

Oakland 

Quadro 4- Teóricos Principais da Qualidade41 

Os autores de qualidade mais antigos, de que se tem conhecimento, foram Clarence Irving 

Lewis e Percy Bridgman, que abordaram a gestão da qualidade com o intuito de melhorar a oferta da 

produção ao cliente (Fey, Roberts et al (1989)). António, Nelson 42  & Teixeira, António 43  (2007) 

defendem que estes teóricos foram “a fonte onde Shewhart bebeu a filosofia pragmática embebida no 

edifício da qualidade”. 

                                                      
40 in http://xenofonte.demi.fct.unl.pt/iei/Qualidade.pdf, 11 de Fevereiro. 
41 Citados por António, Nelson & Teixeira, António (2007). 
42 Professor Catedrático no Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa (ISCTE). 
43 Professor Auxiliar da IBS (ISCTE Business School) e investigador na área da qualidade. 
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Os princípios da Qualidade Total tinham sido fundamentados na Teoria da Administração 

Científica de Frederick Taylor e na Administração por Objectivos de Peter Drucker44. 

MacDonald, John (1994) enunciou os princípios da Gestão da Qualidade Total como um 

produto ou serviço melhorado, com diminuição de desperdícios, ganhos na produtividade, 

oportunidades de aumento do lucro, vantagem concorrencial, eliminação de pressão e frustração e 

promoção de força e motivação.  

Ao longo dos anos, a gestão da qualidade total (Total Quality Management- TQM) tem-se 

desenvolvido tendo como objectivo a satisfação do cliente, num processo contínuo de melhoria, 

estabelecendo sempre a qualidade como primeira prioridade (Castro, Lina45 (2007)). 

António, Nelson & Teixeira, António (2007) defendem que um sistema de Controlo de 

Qualidade (QMS - Quality Management System) deve enaltecer políticas e procedimentos para uma 

melhoria e controlo dos diversos processos desenvolvidos por uma organização. 

 

2.1.2.2 Teóricos da Qualidade 

Neste sub-capítulo são apresentados todos os autores referenciados no Quadro 3- Teóricos 

Principais da Qualidade por anos e fases , por ordem cronológica de intervenção, e as suas principais 

fundamentações, que se tornaram importantes para a História da Qualidade. 

 

Walter Andrew Shewhart  (1891-1967), físico, engenheiro e estatístico americano, Doutorado 

em Física, juntou o Departamento de Engenharia e Inspecção de Companhia Eléctrica Ocidental aos 

Trabalhos de Hawthorne (trabalho experimental de Elton Mayo), em 1918, e limitou a qualidade 

industrial à inspecção dos produtos terminados e à remoção de items incorrectos (in Wikipédia). Foi 

dos primeiros a perceber o interesse dos métodos estatísticos nos sistemas industriais. Em 1924 

criou um diagrama de controlo esquemático de qualidade, defendendo que o ajuste de um processo 

contínuo através da eliminação de produtos que não estejam em conformidade, origina um aumento 

da variação e uma degradação da qualidade (Fey, Roberts et al (1989)).  

O ciclo PDCA, idealizado por Shewhart e divulgado por Deming, foi introduzido no Japão 

após a guerra. Tinha por princípio tornar mais claros e ágeis os processos envolvidos na gestão, 

visando o sucesso nos negócios. O ciclo consistia num: planeamento (Plan), através do 

estabelecimento da: missão, visão, objectivos, procedimentos e processos; a acção ou conjunto de 

acções planeadas (Do). A verificação (Check), periódica, do que tinha sido feito e a averiguação para 

determinar se estava de acordo com o planeado. Na fase final actuava-se de acordo com o avaliado 

(Act), de forma a melhorar a qualidade, a eficiência e a eficácia, aprimorando a execução e corrigindo 

eventuais falhas (Sousa, Jânio Plácido46 (2006)). 

                                                      
44 Quadro 2- Perspectivas e teorias da História da Gestão  
45  Professora de ITI e TIC numa Escola Secundária, com um estudo de Qualidade, in 
http://pwp.netcabo.pt/lina.castro/default.htm, 27 de Fevereiro. 
46  Consultor Técnico Petrobas/Engenharia, com um trabalho do Ciclo PDCA, 
http://www.pmies.org.br/v2/centraladm/artigos/arquivos/20-09_Ciclo_PDCA_-_Um_instrumento_para_melhoria_continua.pdf, 
24 de Fevereiro. 
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Criou a base do diagrama de controlo e o conceito de um estado de controlo estatístico, 

salvaguardando que a existência de causas assinaláveis, não comuns, na produção, poderiam 

originar uma situação fora de controlo (António, Nelson & Teixeira, António (2007)).  

As abordagens de Shewhart alteraram as bases do controlo de qualidade de Taylor 47 

originando uma nova visão de qualidade, centrada na satisfação das necessidades do consumidor 

(António, Nelson & Teixeira, António (2007)). 

Shewhart expressou princípios e práticas que foram posteriormente desenvolvidos por 

criativos em todo o mundo (António, Nelson & Teixeira, António (2007)).   

 
Joseph Juran  (1904), principal Guru da qualidade (Bank, John 48  (1994)), engenheiro 

electrotécnico e advogado romeno (Ettore, Barbara49 (1996)), iniciou a sua actividade como gestor de 

qualidade em Western Electric Company, nos EUA; é considerado, a par de Deming, o pai da 

revolução da qualidade tendo leccionado e dirigido acções de formação e consultoria no Japão 

(Cardoso, Jaime Fidalgo (1996)).   

 

Bank, John (1994) refere que Juran mencionou um programa de qualidade, que ficou 

conhecido como a Triologia de Juran, com três elementos: Planeamento da Qualidade, Controlo e 

Melhoria constante do produto/serviço.  

Processos  de triologia  Resultado final  

Planeamento de qualidade: o processo de preparação para 

satisfazer os objectivos de qualidade 

Um processo capaz de satisfazer objectivos de qualidade sob 

as condições de funcionamento 

Controlo de qualidade: o processo para satisfazer objectivos 

de qualidade durante as operações 

Orientação das operações de acordo com o plano de 

qualidade 

Melhoria da qualidade: o processo para chegar a níveis de 

execução sem precedentes 

Orientação das operações a nível de qualidade nitidamente 

superiores à execução do planeamento 

Quadro 5-  Triologia de Juran (transcrita de Bank, John (1994)) 

Parente, Fernanda (1999) completa que Juran definiu Qualidade como a adequação ao uso, 

referindo que é necessário existir um equilíbrio entre as características técnicas positivas de um 

produto ou serviço, que correspondem às necessidades dos clientes, e a ausência de deficiência no 

mesmo, problemas que impossibilitam a satisfação do cliente. 

Juran (1996) referiu50 que o século XX foi o século da produtividade e perspectivou que o 

século XXI será o século da qualidade. E acrescenta que “as multinacionais serão mais exigentes em 

termos de qualidade e de ambiente, nos quais a qualidade desempenha um papel enorme”. Completa 

que a qualidade deve ser planeada e deve permitir a identificação e quantificação dos desperdícios e 

dos produtos de má qualidade (António, Nelson & Teixeira, António (2007)).  

 

Philip Crosby  (1926-2001), engenheiro e gestor de qualidade americano (Cardoso, Jaime 

Fidalgo (1996)), baseou a sua abordagem de qualidade na prevenção, com o intuito de apresentar 

                                                      
47 Inspecção e reparação/rejeição de produtos com defeito. 
48 Professor de Gestão de Qualidade na Cranfield School of Management. 
49 Jornalista, entrevistou Joseph Juran em 1996 para a revista  Exame Executive Digest. 
50 Em entrevista com Ettore, Bárbara (1996) para a Revista Exame Executive Digest. 
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produtos/serviços com “zero defeitos”, em que todos os indivíduos da organização estão 

comprometidos em satisfazer os requisitos à primeira, de forma prática, razoável e realizável (Bank, 

John (1994)). Criou o conceito dos “quatro absolutos da qualidade” em que referia que: a qualidade 

se define como conformidade aos requisitos, se atinge por prevenção, com zero defeitos, medido pelo 

preço da não conformidade (Bank, John (1994)). Define “A vacina da qualidade” através de três 

acções que previnem a existência de problemas: determinação, formação e implementação; e dos 6 

C´s: Compreensão do conceito Qualidade, Compromisso, Competência, Comunicação, Correcção e 

Continuação com vista a uma melhoria da qualidade (Parente, Fernanda (1999)).  

Soares, Pedro Mortágua51 et al (2007) reforçam esta ideia, referindo que Crosby defende que 

uma melhoria da qualidade é feita através do entendimento do processo do produto ou serviço e não 

através de uma avaliação, considerando que o nível de rendimento tem de ter em vista a perfeição.  

 

Kaoru Ishikawa  (1915-1968) é conhecido como o “Pai dos Círculos de Qualidade”, pelo seu 

papel no lançamento do movimento de qualidade na década de 60 (Bank, John (1994)), engenheiro 

químico, estudioso em gestão e controlo da Qualidade (Cardoso, Jaime Fidalgo (1996)).  

 “Os círculos de controlo de qualidade” eram pequenas equipas de trabalho, que se reuniam 

para identificar, investigar, analisar e resolver os problemas que surgiam no trabalho, contribuindo 

para a melhoria e desenvolvimento da organização, respeitando o ambiente de trabalho (Parente, 

Fernanda (1999)). 

Ishikawa comprovou, com os seus estudos, que as teorias de administração mecanicistas, de 

Taylor e Fayol, com óptimos resultados nos países ocidentais, não eram adequados, no início da 

Revolução Industrial, ao Japão devido às características demográficas do país (in Wikipédia). 

 

Criou, em 1943, o Diagrama de Ishikawa, Espinha-de-Peixe e análise das causas 

fundamentais, uma ferramenta gráfica, que mais tarde seria aperfeiçoada e utilizada na 

Administração e no Controlo de Qualidade com o intuito de resolver problemas de gestão (Bank, John 

(1994)). Defendia que a maior parte dos problemas podiam ser solucionados com estas ferramentas, 

aconselhando todos os trabalhadores fabris a utilizá-las.  

Impulsionou a formação da JUSE, Union of Japanese Scientists and Engineers, promotora de 

Qualidade do Japão. (António, Nelson & Teixeira, António (2007)).  

 

Shigeo Shingo (1909-1990) engenheiro mecânico, criador do método da Troca Rápida de 

Ferramentas, requisito essencial para o funcionamento do Sistema Toyota de Produção, criou uma 

estratégia para a melhoria contínua através do envolvimento criativo de todos os trabalhadores 

(Parente, Fernanda (1999)). 

A sua abordagem baseou-se na produção, referindo que os métodos estatísticos detectam os 

erros muito tarde. Formalizou conceitos como: Controlo de Qualidade Sem Defeitos e Poka-Yoke, 

                                                      
51 Professor Assistente Convidado na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física- Coimbra, Doutorado em Gestão 
do Desporto. 
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dispositivo à prova de erros destinado a evitar a ocorrência de defeitos em processos de fabrico ou de 

utilização de produtos (António, Nelson & Teixeira, António (2007)).  

 

William Edwards Deming  (1900-1993), licenciado em física e doutorado em matemática, 

melhorou os processos produtivos, durante a Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos e do 

Japão, sendo considerado o pai do milagre industrial japonês (Cardoso, Jaime Fidalgo (1996)).  

 

Deming defendia que a qualidade e a produtividade aumentavam quando a variabilidade 

diminuía (Bank, John (1994)). Defendia também que a Qualidade de um produto ou serviço, é um 

termo variável segundo as necessidades dos clientes (Parente, Fernanda (1999)). Soares, Pedro 

Mortágua et al (2007) reforça que no modelo de Deming (1982) a Qualidade vai de encontro às 

necessidades e expectativas dos clientes, sendo um meio para atingir o fim, orientado para uma 

melhoria dos processos, adoptando novas filosofias, controlando todas as variáveis possíveis para 

melhorar o produto/ serviço, de forma a aumentar a qualidade.  

 

Em 1989, Deming, enunciou 14 princípios a que a Gestão (ESAC, 2006/7) 52  deveria 

obedecer, tendo em vista a qualidade total. Embora seja um autor associado à Gestão Total da 

Qualidade nunca utilizou essa designação e sempre a desprezou (António, Nelson & Teixeira, 

António (2007)). 

O seu conceito de qualidade iniciou-se com base no trabalho de Shewhart e nos processos 

estatísticos, considerando três vertentes: qualidade de concepção, de desempenho e de 

funcionamento. Defendia que a qualidade melhora a produtividade e a posição competitiva e era 

conseguida com a redução ou eliminação da variação através da utilização de técnicas estatísticas 

específicas (António, Nelson & Teixeira, António (2007)). 

 

Genichi Taguchi  (1924), engenheiro têxtil (Cardoso, Jaime Fidalgo (1996)), com trabalhos 

derivados dos princípios de Gestão propostos por Deming, com preocupações de optimização do 

produto e do processo na fase de fabrico até ao produto acabado (António, Nelson & Teixeira, 

António (2007)).   

 

Armand Feigenbaum  (1922), doutorado em qualidade, é considerado o pai do conceito 

“Total Quality Control” (Controlo da Qualidade Total) (Cardoso, Jaime Fidalgo (1996)) e defende que 

a Qualidade tem um compromisso com a Excelência, devendo ser apresentada aos clientes como 

único objectivo, pressupondo trabalho em grupo, exigindo compromissos da gestão de topo e 

aumentando a capacidade de gestão dos trabalhadores. Refere também a importância das empresas 

estruturarem um Sistema de Qualidade (Parente, Fernanda (1999)). 

 

                                                      
52 in http://www.esac.pt/noronha/G.Q/2007/gurus_da_qualidade_2007.pdf, 9 de Fevereiro. 
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Conway  refere que a qualidade resulta da gestão de qualidade “o desenvolvimento, 

fabricação, administração e distribuição de produtos e serviços a baixo custo que os clientes querem 

e de que precisam” (Bank, John (1994)).  

  
Oakland  (1995) é um teórico da segunda vaga de criativos, define “Gestão Total da 

Qualidade” através de uma melhoria da competitividade, eficácia e flexibilidade da totalidade de uma 

organização. Enuncia os três princípios básicos de melhoria contínua: focalização no cliente, 

compreensão do processo e empenho na qualidade. (António, Nelson & Teixeira, António (2007)) 

 

2.2 Sistemas de Gestão de Qualidade 

Fey, Robert et al (1989) referem que todas as organizações têm interesse em ter um sistema 

de gestão de qualidade, que permita o reforço da imagem de marca e da rendibilidade em relação às 

restantes organizações. 

Numa sociedade em que os serviços se multiplicam a uma grande velocidade e são cada vez 

mais complexos (Fey, Robert et al (1989)), a gestão da qualidade é uma das maiores preocupações 

das organizações e a certificação de sistemas de qualidade é indispensável em qualquer empresa do 

mundo. Permite o aumento da satisfação e da confiança dos clientes, reduz custos internos, aumenta 

a produtividade e melhora a imagem e os processos; permite avaliar as conformidades determinadas 

pela organização através de padrões, procedimentos e normas, garantindo ao cliente um produto ou 

serviço de qualidade. Uma organização que se propõe a implementar uma política de gestão voltada 

para a "qualidade" tem de fazer reavaliações constantes, através de auditorias, garantindo a melhoria 

do sistema de gestão (in Wikipédia) e tem de informar os clientes, através de um manual de garantia 

de qualidade dos serviços (Fey, Robert et al (1989)).  

 

As Normativas dos Sistemas de Gestão de Qualidade 

Ao longo dos anos têm sido fundados vários organismos europeus, com o intuito de se 

focalizarem, através de processos, no desenvolvimento da qualidade: CEN- Comité Europeu de 

Normalização53; IQNET- The Internacional Quality Network54; EOQ- European Foundation for Quality 

Management e a ISO- International Standards Organization (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)). 

 

2.2.1 Perspectiva Histórica dos Sistemas 

Durante a Segunda Guerra Mundial o Controlo Estatístico expandiu-se a diversas indústrias 

dos Estados Unidos, para responder às necessidades de produção de bens e utensílios mais 

                                                      
53 Organismo europeu que produz quase todas as normas europeias e especificações técnicas para as actividades económicas 
(excepto para a electrónica e telecomunicações), Lopes, Albino & Capricho Lina (2007).  
54 Agrupa organismos internacionais de certificação de diversos países e tem como principal objectivo a avaliação mútua dos 
procedimentos de certificação, para assegurar a sua normalização e reconhecimento mútuo dos certificados emitidos.  
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económicos e de forma a superar as necessidades da guerra. Este desenvolvimento originou os 

Padrões Normativos Z-1 (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)).  

Os padrões Normativos Americanos Z-1 (Z-1 Standards) foram adoptados como Padrões 

Normativos Britânicos 1008 (British Standards 1008) e utilizados em Inglaterra durante a guerra, 

contribuindo para a vitória dos aliados (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)). 

Durante a Segunda Guerra Mundial, em Inglaterra, as empresas de alta tecnologia andavam 

com problemas de qualidade dos seus produtos, havendo bombas a explodir dentro das empresas no 

momento do fabrico e do transporte. Para solucionar esta situação, o British Standards Institution 

criou a BS 575055, guia de qualidade, como uma norma padrão internacional, e começou-se a exigir, 

aos fabricantes, os procedimentos de fabricação e um documento escrito com a garantia que os 

procedimentos estavam a ser seguidos (in Wikipédia). 

Em 1945 iniciou-se o controlo estatístico da qualidade no Japão, através da tradução dos 

padrões Normativos Britânicos para japonês, pelos americanos, e a criação de padrões Normativos 

Japoneses para a Indústria (PNJI). 

Em 1947 foi fundada, na Suiça, a Organização Internacional para Padronização Normativa 

dos Sistemas de Gestão de Qualidade, que aprova e globaliza normas. A tradução para Português é 

da responsabilidade do Instituto Português da Qualidade (ISO56, 2007). A ISO funciona como uma 

federação dos 130 países que têm como missão desenvolver a cooperação e normalização entre os 

países membros (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)). 

 

2.2.2 ISO 

A ISO ou Organização Internacional para a Normalização (International Organization for 

Standardization) foi criada com base na BS 5750, em 1987, tendo sido adoptada em todo o mundo57. 

É uma rede global que: identifica as normas internacionais exigidas às empresas, governos e 

sociedade; as desenvolve com os contributos nacionais em parceria com os sectores que as adoptam 

mediante procedimentos transparentes; e as divulga para serem implementadas em todo o mundo 

(Modelo CAF58, 2006). Croft, Nigel59 (s/d) define a família ISO 9000 como uma extensa série de 

normas de requisitos, orientações e outros documentos de suporte que fornecem um conjunto de 

ferramentas, com as quais, as organizações poderão ser melhoradas e geridas de forma mais 

eficiente. 

A ISO teve várias versões: a primeira Versão foi em 1987, com a mesma estrutura da norma 

britânica BS 5750. Geria o sistema de qualidade através de três modelos, ISO 9001, ISO 9002 e ISO 

9003. Estes modelos eram seleccionados dependendo do tipo de actividades de cada organização. 

Nesse período foi criada também a ISO 9000:1987, norma de gestão da qualidade, influenciada por 

                                                      
55 Conrado Quality Sistems, in http://www.webcqs.com.br/, 29 de Fevereiro. 
56 in http://www.iso.org/, 29 de Fevereiro. 
57 Conrado Quality Sistems, in http://www.webcqs.com.br/, 29 de Fevereiro. 
58 Informações retiradas do documento Modelo CAF 2006, da Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público, Março 
2007. 
59  Membro da ISO /TC 176, relacionado com a APCER, Associação Portuguesa de Certificação in 
http://newsletter.iwaytrade.pt/apcer/Out07/normas_ISO_9001_Nigel%20Croft.pdf. 
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regulamentos existentes nos Estados Unidos e outras normas de defesa militar adaptadas à 

fabricação. 

A adesão das empresas às Normas ISO só começou a ser significativa na década de 90, mas 

a aceitação foi tão grande que se publicaram, de 1987 a 2000, cerca de 12900 normas, sendo a 

Norma 9001 a mais utilizada pelas empresas (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)).  

O primeiro ciclo de melhoria da norma foi realizado em 1994 (Croft, Nigel (s/d)), que 

enfatizava a garantia da qualidade, por meio de acções preventivas, em detrimento de uma inspecção 

final e exigia evidências de conformidade com os processos documentados (in Wikipédia).  

O segundo ciclo de melhoria deu-se em 2000, com uma modificação profunda (Croft, Nigel 

(s/d)). A ISO 9001:2000 combina as normas 9001, 9002 e 9003 e estabelece, antes e durante o 

processo, o conceito de controlo de processo e especifica os requisitos necessários ao 

funcionamento de qualidade da organização, tendo sempre em conta a satisfação e as necessidades 

dos clientes. Esta norma defende que se deve estabelecer, documentar, implementar e manter um 

sistema de gestão da qualidade e melhorar o mesmo continuamente (EN ISO 9001:2000).  

 

2.2.3 European Foundation for Quality Management 

A European Foundation for Quality Management 60  (EFQM), fundada em 1888, é uma 

associação sem fins lucrativos, criada por catorze empresas líderes a nível europeu e tem como 

missão “ser a força conducente à Excelência sustentável na Europa” e como visão todas as 

organizações europeias excelentes. O número de associados tem aumentado significativamente, 

provenientes de diversos países europeus e de vários sectores de actividade (EFQM, 2003).  

Em 1991, foi lançado e desenvolvido o Modelo de Excelência da EFQM, uma ferramenta de 

auto-avaliação das organizações europeias. Este modelo tem em conta os diferentes envolventes da 

organização: clientes, colaboradores, fornecedores, accionistas e a própria sociedade. Analisa a rede 

de processos da organização: processos de liderança, de estratégia e planeamento, de gestão das 

pessoas, de gestão dos recursos, de produção / prestação de serviços. Determina que a gestão dos 

processos deve estar orientada para os resultados, defendendo a inovação e a aprendizagem como 

molas do progresso da organização (Reis, Fernando61 (s/d)). O Modelo de Excelência tem como 

missão conduzir as organizações a um nível de desempenho excelente, independentemente das 

dimensões das instituições (Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007)). 

Segundo Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007) o Modelo de Excelência também tem 

contribuído para a evolução do sistema ISO.  

 

2.2.4 Estrutura Comum de Avaliação (CAF) 

A Estrutura Comum de Avaliação (Common Assessment Framework ou CAF) é uma 

ferramenta da Gestão da Qualidade Total inspirada no Modelo de Excelência da Fundação Europeia 

                                                      
60 in www.efqm.org/uploads/introducing%20portuguese.pdf, 23 de Fevereiro. 
61 Coordenador Geral da Associação Portuguesa da Qualidade (APQ). 
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para a Gestão da Qualidade (EFQM) e no modelo da Speyer, Universidade Alemã de Ciências 

Administrativas. 

A CAF defende que as organizações atingem resultados excelentes quando têm lideranças 

que conduzem: a estratégia, o planeamento, as pessoas, as parcerias, os recursos e os processos, 

pelo que criou um modelo que analisa a organização em diversos ângulos simultaneamente. 

Este modelo foi criado para ajudar as organizações públicas da União Europeia a melhorar o 

seu desempenho através da utilização de técnicas da qualidade. Baseia-se na estrutura de auto-

avaliação da EFQM, embora tenha sido concebida com especificidade para organizações do sector 

público. Tem como principais objectivos: introduzir na Administração Pública os princípios da Gestão 

da Qualidade Total (Total Quality Management/ TQM) e orientá-la através da utilização e 

compreensão da auto-avaliação, da sequência de actividades através do Ciclo PDCA. Estes 

objectivos visam à obtenção de um diagnóstico das organizações e os respectivos planos de 

melhoria; servir de elo de ligação entre os vários modelos utilizados na gestão da qualidade e facilitar 

a comunicação entre organizações do sector público. 

 

2.3 A Qualidade em Portugal 

Em Portugal, a Qualidade é cada vez mais uma preocupação, tendo sido já criadas 

normativas e sistemas que impõem serviços de qualidade. Há estudiosos que têm dado continuidade 

aos estudos sobre qualidade, iniciados no Japão e nos EUA. 

Na década de 60 foi criada a Associação Portuguesa para o Controlo de Qualidade que 

posteriormente, em 1969, deu origem à Associação Portuguesa de Qualidade (Lopes, Albino & 

Capricho, Lina (2007)). 

Nos últimos anos a qualidade teve um papel de relevo em diversas áreas e em “muitas 

organizações não empresariais essenciais à sociedade” (Decreto- Lei nº. 4/2002 de 4 de Janeiro). Por 

essa razão foi criado o Sistema Português da Qualidade (SPQ), “estrutura que engloba, de forma 

integrada, as entidades que congregam esforços para a dinamização da qualidade em Portugal 

(IPQ62- Instituto Português da Qualidade e Instituto Português da Acreditação (IPAC)) e que assegura 

a coordenação dos três subsistemas: normalização, qualificação e metrologia, com vista ao 

desenvolvimento sustentado do País e ao aumento da qualidade de vida da sociedade em geral” 

(Decreto- Lei nº. 4/2002 de 4 de Janeiro e Decreto- Lei nº. 140/2004 de 8 de Junho). 

O Controlo da Qualidade tem como finalidade garantir o cumprimento dos requisitos da 

Qualidade e assim oferecer garantia e confiança aos seus clientes assegurando-lhes que os produtos 

e serviços que adquirem cumprem os requisitos (Soares, Pedro Mortágua et al (2007)). 

A qualidade é um conceito que traz associados: a Acreditação e a Certificação. Entende-se 

por Acreditação “o procedimento através do qual o organismo nacional de acreditação (ONA) 

reconhece, formalmente, que uma entidade é competente tecnicamente para efectuar uma 

determinada função específica, de acordo com normas internacionais, europeias ou nacionais, 

baseando-se, complementarmente, nas orientações emitidas pelos organismos internacionais de 

                                                      
62 Informação do site: www.ipq.pt. 
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acreditação de que Portugal faça parte” e por Certificação “procedimento através do qual uma terceira 

parte acreditada dá uma garantia escrita de que um produto, processo, serviço ou sistema está em 

conformidade com requisitos especificados” (Artigo 4º do Decreto-Lei n.º140/2004 de 8 de Junho). A 

Certificação é feita pela APCER- Associação Portuguesa de Certificação, organismo português 

privado que se dedica à certificação de Sistemas de Gestão, Serviços, Produtos e Pessoas em Prol 

da Qualidade. 

Secca (s/d) citado por Lopes, Albino & Capricho, Lina (2007) acrescenta que o processo de 

Certificação/ Acreditação permite melhorias das empresas a nível interno, melhorando a organização 

e definindo responsabilidades, e a nível externo, conduz os clientes a uma maior fidelização 

proporcionando uma melhoria na imagem da empresa.  

 

Reis, Fernando (s/d) refere que embora o Modelo de Excelência, de Auto-avaliação, da 

EFQM tenha uma lógica simples apresenta algumas resistências de aplicação em Portugal e justifica 

esse facto mencionando que há uma grande orientação das organizações para outros Modelos, 

nomeadamente o das normas ISO 9000. 

 

2.3.1 A Qualidade Total por Excelência 

Tavares, Luís Valadares 63  (2004) refere que é necessário criar modelos de gestão, que 

permitam a comparação dos custos, monetários, com os benefícios dos clientes: mobilidade, alegria e 

entusiasmo.  

Soares, Pedro Mortágua et al (2006) defendem que a gestão deve ser focalizada no cliente, 

deve ser bem liderada por pessoas empenhadas, objectiva e bem estruturada em prol de uma 

melhoria contínua. O mesmo autor reforça, em 2007, que a Gestão pela Qualidade Total advoga um 

compromisso total com a satisfação do cliente, através da melhoria contínua e da inovação. 

Cunha, Luís M. (2007) define gestão da qualidade como “um processo de identificação de 

procedimentos, da respectiva padronização, aplicado através do estudo de cada operação 

desenvolvida no funcionamento de uma instituição”.  

O mesmo autor refere que este conceito se aplica a todos os intervenientes de um processo 

de gestão, sejam pessoas, processos, produtos, materiais, espaços ou outros.  

 
No ponto 8.5.3 da EN ISO 9001 é referido que “a organização deve determinar as acções 

para eliminar as causas de potenciais não conformidades, tendo em vista prevenir a sua ocorrência. 

As acções preventivas devem ser apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais”. 

A EFQM define Excelência de Qualidade Total por “Práticas relevantes na gestão da 

organização e no alcançar de resultados baseados num conjunto de Conceitos Fundamentais que 

incluem: orientação para os resultados, focalização no cliente, liderança e constância de propósitos, 

gestão por processos e por factos, envolvimento das pessoas, melhoria e inovação contínuas, 

                                                      
63 Professor Catedrático do Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa. 
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parcerias com benefícios mútuos e responsabilidade social e corporativa” (EFQM, 2003:32 citado por 

Soares, Pedro et al (2007)). 

 

2.3.2 A Qualidade nos Serviços Desportivos 

No ponto 5.2 da EN ISO 9001 é referido que “a gestão de topo deve assegurar que os 

requisitos do cliente são determinados e que se foi ao seu encontro, tendo em vista aumentar a 

satisfação do cliente”. 

No ponto 5.3 b) é reforçada a política de qualidade, referindo que esta “inclui um 

comprometimento de cumprir os requisitos e de melhorar continuamente a eficácia do sistema de 

gestão da qualidade”. 

O Decreto-Lei n.º 166-A/99 de 13 de Maio institui o Sistema de Qualidade em Serviços 

Públicos, SPQS, proporcionando aos serviços e organismos da Administração Pública 

demonstrações dos seus procedimentos, sistemas, bens e serviços de qualidade.    

 

Pires, Gustavo (2006), defende que a gestão das organizações tem de equilibrar as 

necessidades humanas com as da própria organização, tendo em vista a preservação do futuro. 

Cunha, Luís M. (2007) refere que “a qualidade pode ser entendida através da expressão 

quantitativa relativa ao número de operações em diversidade ou em continuidade específica, 

conforme a política de gestão e as vocações que foram definidas para o espaço que ele comporta, 

bem como a capacidade, em termos de apetrechamento e conforto, para o realizar”. Desta forma 

torna-se fundamental determinarmos em cada espaço as características espaciais, a lotação máxima, 

mínima e aconselhável, as actividades vocacionadas, permitidas, toleradas e proibidas, as formas de 

realização dessas actividades, ocorrências e duração, o apetrechamento de cada um dos espaços e 

as formas da respectiva utilização. 

Pires, Aníbal64 & Santos, Ana Paula (1996) citados por Soares, Pedro Mortágua et al (2007) 

reforçam que “é fundamental que a gestão esteja centrada no cliente de modo a ir ao encontro das 

suas expectativas e anseios, para assim garantir o seu sucesso”. 

Pires, A. (2000) citado por Soares, Pedro Mortágua et al (2007) alerta que a visão limitada da 

Qualidade restringe o sistema de melhoria e suprime a inovação. 

Fernandes, A. (2000) citado por Soares, Pedro Mortágua et al (2007) menciona que é 

fundamental definir os princípios da qualidade, a satisfação do cliente, a superação das expectativas, 

e uma melhoria contínua; e implementar acções que permitam alcançar esses mesmos princípios.  

 

Uma organização desportiva que tem por objectivo a produção de serviços de qualidade tem 

de ter como principal preocupação a satisfação das pessoas que regularmente participam nas 

actividades propostas (Correia, Abel65  e col (2000)). Os mesmos autores acrescentam que para 

                                                      
64 Professor Doutorado em Gestão e Estratégia Comercial, Regente na Universidade Católica Portuguesa. 
65 Professor Associado na Faculdade de Motricidade Humana, UTL, Doutorado em Gestão do Desporto. 
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Parasuraman66, Zeithaml67 e Berry68 a gestão de qualidade dos serviços implica que as organizações 

se preocupem em avaliar a diferença entre as expectativas e as percepções dos clientes/ 

consumidores.  

Barreira, Carla (2003) refere que os serviços desportivos devem ser prestados com qualidade 

de acordo com o nível económico, social e cultural desportivo dos seus utentes; e reforça que para se 

ter uma instalação desportiva com qualidade tem de se investir em diversos factores: no conforto, na 

higiene, na saúde, e nas instalações, proporcionando bem-estar físico e psicológico aos seus utentes. 

Nazário, Rui Pedro69 (2004) reforça que a instalação é o suporte físico da prestação de um 

serviço desportivo e alerta para a importância dos factores de qualificação do espaço. 

 

2.4 A Acessibilidade para Pessoas com Mobilidade Co ndicionada  

Ramilo, Mª Teresa (1973) refere que a autonomia de uma pessoa não depende só do seu 

estado de saúde mas também do envolvimento físico em que se encontra. A mesma autora reforça 

que o idoso deve estar integrado na comunidade com uma participação activa, o que supõe uma 

organização do espaço, tanto habitacional como social, onde estão incluídos os espaços desportivos.  

Falcato, Jorge70 & Bispo, Renato71 (2006) referem que todos os cidadãos têm mobilidade 

condicionada, pelo menos em parte da vida, quando são: crianças, idosos, pais de filhos pequenos… 

e referem que “mobilidade condicionada é a condição de todas as pessoas que têm dificuldades na 

interacção com meio ambiente - o meio edificado, os produtos, equipamentos e serviços - dadas as 

exigências que esse meio lhes coloca o nível da mobilidade, da orientação, da comunicação ou do 

acesso à informação”. 

 

A acessibilidade é um interesse político desde 1981, 1º Ano Internacional de Pessoas 

Incapacitadas. Em 1982 foram estabelecidas recomendações de construção para facilitar a 

acessibilidade (Accessibility Eurocode, 2003). Embora a eliminação das barreiras tivesse sido um 

objectivo desde 1982, só em 1997 foram aprovadas um conjunto de regras para a melhoria das 

acessibilidades das instalações e dos edifícios. (Proteste nº 232, 2003) 

Cunha, Luís M. (1997) citando Rodgers, B. (1977) refere que o acesso às instalações 

desportivas é a primeira etapa a ser ultrapassada por parte dos cidadãos que gostam de praticar 

desporto. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia 72  menciona que a actividade 

desportiva deve ser acessível a todos, quaisquer que sejam as suas capacidades ou interesses.  

 

A população europeia é muito diversa cultural e funcionalmente e para dar resposta a essa 

situação a União Europeia estabeleceu: o ano 2003 como o Ano Europeu das pessoas incapacitadas, 

                                                      
66 Professor Doutorado em Marketing com estudos na área da Qualidade. 
67 Professor Doutorado em Gestão Estratégica com diversos estudos efectuados. 
68 Professor Doutorado em Marketing com estudos da área da Qualidade. 
69 Autor de um estudo de Mestrado na área da gestão de ginásios, na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 
70 Arquitecto com estudos na área da Arquitectura Acessível. 
71 Designer com estudos na área do Design Inclusivo. 
72 Resultado de uma compilação de instrumentos legislativos do Conselho da Europa, das Nações Unidas e da Organização 
Mundial do trabalho, visando a protecção dos direitos fundamentais, do progresso social e da evolução científica e tecnológica. 
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por deficiência, velhice, imigração… com o intuito de reforçar a coesão social e o ano 2010 como o 

ano da acessibilidade total. A partir de 2010 a construção dos edifícios será da responsabilidade das 

autoridades públicas, tendo que as tornar, reconstruindo/ renovando, acessíveis para todos. 

A DECO, Associação Portuguesa de Defesa dos Consumidores, apresentou na sua revista 

Proteste nº. 232, em Janeiro de 2003, uma análise sobre a acessibilidade aos edifícios públicos. O 

estudo consistiu em inquéritos a cidadãos com deficiência motora e visual e na inspecção de locais 

de freguesias de Lisboa e do Porto. Metade dos 323 inquiridos referiu que “deixou de ir ao cinema ou 

concertos e abandonou a prática desportiva por falta de acessos” situação que nos pareceu 

preocupante.  

 

 

 

 

 

Cachadinha, Carla 73  (2005) defende a acessibilidade como um conceito de desenho 

universal, em que não são as pessoas que se adaptam ao meio mas o meio que tem de ser adaptado 

às pessoas.  

O documento Accessibility Eurocode é uma linha condutora com princípios e regras de 

acessibilidade dos países da comunidade europeia. Não existe um único documento que estabeleça 

as normas das acessibilidades, compete aos países a criação de legislação e de normativas. O 

melhor resultado é a combinação de vários instrumentos.  

A ISO/ IEC Guide 71:2001 da Organização Internacional de Standardização e o 

CEN/CENELEC Guide 6 do Comité Europeu para a Normalização são documentos com informação 

similar que defendem as necessidades dos idosos e dos deficientes (Falcato, Jorge & Bispo, Renato 

(2006)). 

Actualmente, estão regulamentadas, em Portugal, as acessibilidades exteriores e interiores 

dos espaços de actividade física, para pessoas com mobilidade condicionada, falta no entanto criar 

um padrão de qualidade e averiguar se os espaços desportivos estão apetrechados para receber 

pessoas idosas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
73 Arquitecta Meste com um estudo em Acessibilidade de Pessoas com mobilidade condicionada em Edifícios de Habitação. 

“Proibida a entrada a idosos e a pessoas em cadeira s de rodas?”   

- ”Nos poucos edifícios com zonas de estacionamento para deficientes, os responsáveis esqueceram-se das 

rampas nas portas de entrada.” 

- “Dentro do edifício, os obstáculos não faltam.” 

- “O obstáculo mais comum é o reduzido ângulo de abertura das portas.” 

Proteste nº 232, Janeiro de 2003 
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III- LEGISLAÇÃO 
Falcato, Jorge & Bispo, Renato (2006) explicam que “a legislação, em acessibilidade, traça 

parâmetros mínimos que asseguram o nível de acesso considerado mais pertinente de ser atingido 

primeiro. Planeia metas, que ao serem atingidas serão necessariamente substituídas, no futuro, por 

outras mais exigentes, garantindo assim uma progressão coerente e concertada”. 

 

Para criarmos um sistema de avaliação adequado e exigente, pesquisámos legislação 

portuguesa e estrangeira no âmbito da acessibilidade. 

As normas Portuguesas de Acessibilidade, Decreto-Lei n.º 123/97 e Decreto-Lei n.º 163/06 

foram analisadas e comparadas de forma pormenorizada, tendo sido extraído tudo o que 

considerámos pertinente ser estudado na avaliação de uma instalação desportiva adaptada a 

pessoas idosas.  

No nosso estudo analisámos superficialmente a legislação de acessibilidade existente em 

mais três países: Estados Unidos da América (UFAS – Uniform Federal Acessibility Standards e 

ADAAG 2002 - Americans with Disabilities Act - Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities), 

Inglaterra (Building Regulations Part M 2004 Access to and use of buildings) e Brasil (ABNT NBR 

9050:2004, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos). Assim, 

pretendemos completar o nosso conhecimento de acessibilidade e considerar as normas, existentes 

nesses países, que possam não ser exigidas em Portugal.  

 

No sub-capítulo 3.1 (Legislação – Principais referências Internacionais) são apresentadas as 

diferenças que considerámos mais interessantes nas legislações estrangeiras consultadas, que 

poderiam ser pertinentes para a criação do nosso sistema de avaliação.  

No sub-capítulo 3.2 (Legislação – Principais referências Nacionais) são referidas as normas 

portuguesas que poderão ser aproveitadas no sistema de avaliação e são comparados 

minuciosamente os dois Decretos-Lei de Acessibilidade anteriormente citados. 
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3.1- Legislação – Principais referências Internacio nais 

 EUA Inglaterra  Brasil  
Normativa  UFAS/ ADAAG 2002  BUILDING REGULATIONS PART M 2004  ABNT NBR 9050:2004  
Parques de 

Estacionamento 
1 lugar acessível em 25 lugares Parques amplos, boa definição dos percursos pedestres Deve compor uma rota acessível 

Entrada do Edifício  Porta controlada por sensores, alternativa de 
abertura manual. Abertura mínima: 0,85m se tiver 

abertura de 90º 

Porta controlada por sensores, alternativa de abertura 
manual, com largura ≥ 1,50m 

Largura ≥ 0,90m 

Rampas  Inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 12,5% 
(1:8), inclinação lateral máxima de 10% (1:10), com 

escoamento de água 

Bem assinaladas. 
Inclinações entre 5% e 8% 

Inclinações superiores a 8,33% (1:12) até 
12,5% (1:8), com largura ≥ 1,20m 

Escadas  Regulares com, no mínimo, 28cm de profundidade, 
em escadarias curvas ângulo não inferior a 60º 

Sem degraus simples e com 5,5cm de faixa de contraste 
nos degraus. Distância =1,20m em espaços de transição. 

12 degraus, profundidade ≤ 35cm ou 18 degraus, 
profundidade > 35cm 

Primeiros e últimos degraus de um lance 
sinalizados e a 0,30m da área de circulação. 

Um patamar a cada 3,20m de desnível e 
sempre que houver mudança de direcção 

Átrios   Superfície do pavimento resistente  

Indicações  Em relevo, com letras maiúsculas, com cores 
contrastantes 

  

Espaço s 
de 

transição 

Corrimãos  Com 30 a 34cm mais que o término do vão Com diâmetro entre 4 e 4,5cm se circulares, e 1,5cm se 
ovais, com 30cm mais que o término do vão e altura 

entre 0,90cm e 1m 

Instalados de ambos os lados, 3,0cm < Largura 
< 4,5cm, sem arestas vivas e com bom deslize 

Corr edores  Largura ≥ 1,50m Largura ≥ 1,20m e 1,80 em locais de passagem Dimensionados de acordo com o fluxo de 
pessoas, assegurando faixa livre de barreiras 

ou obstáculos 

Áreas de 
descanso 

  Fora da faixa de circulação, 50m, para piso até 
3% inclinação, ou 30m, para piso de 3% a 5% 
inclinação. Bancos com encosto, h=0,46m e 

profundidade = 0,45m  
Portas 

interiores 
Abrir tempo suficiente para a pessoa passar, sem 

forças de fecho. Maçanetas de abertura fácil e sem 
ser necessária muita precisão 

Com contraste com as paredes, com largura de 0.80m a 
1,5m 

 

Dispositivos 
de comando 

Altura máxima de 0,90cm  Altura entre 0,40m e 1,20m 

Ascensores  Dimensão de 1,20m por 1,20m Espaçamento de 1,50m por 1,50m para manobras ou 
0,90 se for directo 

 

Balneários/ 
Vestiários 

Cabides    0,80m < altura < 1,20m 

Armários    0,40m < altura < 1,20m, com puxadores e 
fechaduras entre 0,80m e 1,20m 

Chuveiros  Com controlador de temperatura, com barras 
laterais de 0,60cm de comprimento 

Com banco de apoio  

Salas- Pisos    Superfície regular, firme, estável e 
antiderrapante, que não provoque trepidação 

Quadro 6- Quadro sumário de Legislação Estrangeira
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A legislação francesa, R. 111-18 até R.111- França 18-3, regulamenta que a dimensão da porta de 

entrada depende do número de pessoas que nela podem estar ao mesmo tempo. Sugere 1,40m quando é 

frequentada simultaneamente por mais de 100 pessoas e 0,90m quando frequentada por menos. 

 
 A legislação brasileira, ABNT NBR 9050:2004, diferencia nalguns parâmetros a mobilidade das 

pessoas: pessoas em cadeira de rodas, mobilidade reduzida e obesas, regulamentando lugares especiais 

para cada um dos grupos de mobilidade condicionada.  

 Regulamenta a existência de um patamar a cada 3,20m de desnível, em escadas fixas, e sempre 

que houver mudança de direcção. 

Refere que os desníveis entre 5 e 15mm devem ser transformados em rampas com inclinação 

máxima de 50% (1/2) e que os desníveis superiores a 15mm devem ser considerados como degraus e ser 

bem sinalizados. 

Outra regulamentação que nos pareceu importante foi a existência de alarme nas casas de banho 

acessíveis para aumentar a segurança dos utentes. 

 

3.2- Legislação – Principais referências Nacionais  

Nos últimos anos tem-se sentido a necessidade de melhorar a acessibilidade pelo que se 

estabeleceram dois decretos de acessibilidade, Decreto-Lei nº. 123/97 e Decreto-Lei nº. 163/06, onde estão 

contempladas as instalações desportivas.  

O Decreto-Lei n.° 123/97, de 22 de Maio, estabelece  um conjunto de normas técnicas básicas de 

eliminação de barreiras arquitectónicas em edifícios públicos, equipamentos colectivos e via pública para 

melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada e da qualidade de vida de todos os 

cidadãos. No artigo 1º do presente diploma é referido que todas as instalações que respeitem as normas 

aprovadas devem afixar, em local visível, o símbolo internacional de acessibilidade.  

O Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, refere que na rede de percursos pedonais acessíveis 

devem ser incluídos: os passeios e caminhos de peões; as escadarias, escadarias em rampa e rampas; e 

as passagens de peões, à superfície ou desniveladas. Menciona ainda que “os edifícios e estabelecimentos 

devem ser dotados de, pelo menos, um percurso, designado de acessível, que proporcione o acesso seguro 

e confortável das pessoas com mobilidade condicionada entre a via pública, o local de entrada/saída 

principal e todos os espaços interiores e exteriores que os constituem.”  

 

3.2.1- Acesso ao Edifício 

A acessibilidade a um espaço desportivo é realizada em primeira instância na via pública, num 

possível parque de estacionamento, através de transportes públicos ou mesmo por via pedonal.  

O Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, que estabelece as condições de segurança a 

observar na localização, implantação, concepção e organização funcional dos espaços de jogo e recreio, 

refere no artigo 7º que os espaços devem estar isolados do trânsito, regulamentando uma medida mínima 

de 10 metros da entrada do estabelecimento às vias de acesso local, admitindo-se 5m, quando a velocidade 

dos veículos seja fisicamente limitada, com lombas, bandas sonoras, barreiras... Regulamenta 20m em 

relação a vias de distribuição local com continuidade urbana e estacionamentos e 50m em relação a vias de 
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circulação de veículos com maior intensidade de tráfego. Este decreto, na nossa opinião, pode ser 

extrapolado para as distâncias entre a entrada dos ginásios e as áreas rodoviárias envolventes. 

Para haver qualidade na acessibilidade, além da análise da acessibilidade pedonal, é indispensável 

que haja parqueamento acessível a todos os utentes. Esta situação melhora se o mesmo for privativo ou de 

acesso fácil, para todos os utilizadores, com lugares reservados para deficientes e/ou pessoas com 

mobilidade condicionada. 

No quadro seguinte encontram-se as normativas existentes, nos diferentes decretos, sobre os 

parques de estacionamento. 

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n.º 163/ 06 de 8 de Agosto  Decreto -Regulamentar n.º  
10/2001 de 7 de Junho 74 

P
ar

qu
es

 d
e 

es
ta

ci
on

am
en

to
 

 

Acessos garantidos por rampas e/ou 
ascensores.  

  

Lugares para pessoas deficientes: 
capacidade total do parqueamento:  
- 2: até 25 lugares 
- 3: 25 a 100 lugares 
- 4: 101 a 500 lugares 
- 5: mais de 500 lugares.  

Lugares para pessoas com mobilidade 
condicionada: capacidade total do parqueamento:  
- 1: até 10 lugares 
- 2: 11 a 25 lugares 
- 3: 26 a 100 lugares 
- 4: 101 a 500 lugares 
- 1 por 100 lugares numa lotação superior a 500.  

Um lugar especial por: 
- 20 espectadores, quando há 
transportes públicos ferro ou 
rodoviários num raio de 1,5 Kms  
- 15 espectadores, se não 
houver transportes públicos. 

Lugares reservados, dimensão mínima  
5,50mx3,30m, demarcados a amarelo 
no pavimento e assinalados com placa 
de acessibilidade.  

Lugares reservados, mínimo 2,5mx5m com faixa de 
1m de acesso lateral, assinalado com símbolo de 
acessibilidade no pavimento, cor contrastante, e 
sinal vertical visível quando o veículo está 
estacionado.  

 

 Lugares reservados localizados no percurso mais 
curto até à entrada/saída do espaço de 
estacionamento.  

 

 Comandos de fecho/abertura automático devem ser 
accionados do interior de um veículo. 

 

Quadro 7- Normativas de Estacionamento  

A acessibilidade é melhor se, além de parqueamento e bons acessos pedonais, o espaço desportivo 

estiver servido por uma boa rede de transportes públicos no local. 

 

3.2.2- Entradas 

Para Barreira, Carla (2003) o conforto, a higiene e as instalações esteticamente mais agradáveis, 

quando correctamente dimensionadas e equipadas tem uma relação directa com o bem-estar físico e 

psicológico dos seus utentes. 

As instalações desportivas têm de gerar atracção e produzir emoções positivas, desde o primeiro 

contacto dos utentes (Cunha, Luís M. (2007)). 

O Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, refere no artigo 8º que se deve ter presente o 

número máximo de utentes em simultâneo, e que as entradas devem ser dimensionadas de acordo com o 

número de utentes. 

No quadro seguinte estão descritas as normativas existentes das entradas dos edifícios: 

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n.º 163/ 06 de 8 de 
Agosto 

CNQ 23/93 do Conselho Nacional 
da Qualidade 75 

Entradas 

Largura, mínima das portas = 0,90m. 
Evitar maçanetas e portas giratórias.  

Largura, mínima = 0,87m. Podem 
existir portas giratórias, molinetes 
ou torniquetes se existir alternativa 
acessível. 

Largura mínima para portas de 
acesso e corredores = 1,20m. 

A altura máxima das soleiras das portas é 
0,02m.  

Quadro 8- Normativas das Entradas nos Edifícios 

                                                      
74 Regulamenta as condições técnicas e de segurança dos estádios. 
75 Directiva sobre qualidade, nas piscinas de uso público. 
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Nas entradas há muitas vezes desníveis, pelo que optámos por referir as rampas e as escadas 

neste capítulo. Estas normas são, no entanto, aplicáveis a todas as rampas e escadas existentes na 

instalação desportiva. 

 
 A sinalização das entradas dos edifícios é regulamentada nos seguintes Decretos-Lei:  

- Decreto-Lei n.º 141/95, de 14 de Junho, estabelece os princípios gerais de promoção da 

segurança, higiene e saúde no trabalho, menciona no artigo 6º a obrigação de utilização nos espaços de 

sinalização permanente de placas: de proibição, aviso e obrigação; de localização e identificação dos meios 

de salvamentos e de socorro; cores de segurança destinadas a localizar e a identificar o material e 

equipamento de combate a incêndios. O artigo 7º é referente a sinalização acidental: sinais luminosos ou 

acústicos, destinados a chamar a atenção para acontecimentos perigosos, a chamar para uma acção 

específica ou para facilitar a evacuação de emergência de pessoas. 

- Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, regulamenta no ponto 4.14 que deve existir sinalização e 

orientação dos utentes para entradas e saídas, percursos, lugares de estacionamento e instalações 

sanitárias acessíveis para pessoas com mobilidade condicionada. Mesmo os percursos que não sejam 

acessíveis devem ter sinalização que esteja bem localizada e permita uma fácil percepção, superfície anti-

reflexo e caracteres e símbolos com cores que contrastem com o fundo. O mesmo Decreto refere que essa 

sinalização deve estar à altura de 1,5m, numa parede do patamar das escadas com caracteres com uma 

altura mínima de 1,06m, salientes do suporte entre 0,005 e 0,007m, espessos (tipo negrito) e de cor 

contrastante com o fundo onde são aplicados. 

 

3.2.3- Rampas 
 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n .º 163/06 de 8 de Agosto  
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Rampas com inclinação máxima de 6%, com extensão máxima de 6m e largura mínima de 1m. 
 Rampas curvas com 3m de raio de curvatura e inclinação máxima de 8%. 
 Largura mínima = 1,2m ou 0,9m se dimensão < 5m ou se forem 2 rampas 

unidas. 
 Plataformas de descanso: base e topo dos lanços: área mínima 1,20mx1,50m.  

Desníveis <0,4m podem não ter corrimão. Desníveis < 0,2m podem não ter corrimão. 
 Desníveis entre 0,2m e 0,4m, com inclinação < 6% podem ter corrimão simples. 
Duplo corrimão. Corrimãos de ambos os lados ou duplo corrimão central, se largura > 3m.  
 Corrimãos têm de se prolongar 0,3m na base e no topo da rampa, ser 

contínuos ao longo dos vários lanços e patamares de descanso e ser paralelos 
ao piso da rampa.  

Altura de 0,90m e 0,75m, prolonga-se 1m 
além da rampa, com extremidades 
arredondadas. 

Rampas com inclinação < 6%: corrimão simples com altura entre 0,85m e 
0,95m; rampas com inclinação > 6%, corrimão duplo, com h entre 0,7m e 
0,75m e 0,9m e 0,95m. 

Piso com boa aderência e diferenciado com cor amarela e diferente textura no início e fim da rampa. 

Quadro 9- Normativas das Rampas 
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3.2.4- Escadas 
 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de 

Maio 
Decreto -Lei n.º 163/06 de 8 de Agosto de 

2006 
Decreto -Regulamentar n.º  
10/2001, de 7 de Junho 76 
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Escadas conjugadas com rampas. Escadas conjugadas com rampas, 
ascensores ou plataformas elevatórias. 

 

 Escadarias < 3 degraus têm de ser 
assinaladas com textura e cor contrastante. 

 

 Escadas sem arestas vivas ou extremidades 
perigosas.  

 

 Escadas com desníveis > 0,4m têm 2 
corrimãos. 

Altura dos corrimãos: 0.9m a 1.1m. 

Largura mínima de 1,20m, corrimãos de ambos os lados a 0,85m ou 0,90m de altura.  
 Degraus com altura e profundidade mínima 

de 0,18m e 0,28m. 
Altura degraus entre 0,15 e 0,17m.  
Largura útil entre 0.25 e 0.35m.  

 Degrau de arranque pode ser diferente.   
No início das escadas pavimento 
com textura diferente e cor amarela. 

Faixas antiderrapantes e de sinalização 
visual com largura mínima de 0,04m. 

 

  Patamares com área mínima = 
largura das escadas2. 

Quadro 10- Normativas das Escadas 

3.2.5- Átrios 

Nazário, Rui Pedro (2004), de uma forma sucinta, define Átrio como o local de distribuição dos 

utentes pelas restantes zonas. E completa, referindo que o átrio deverá ter zonas de espera, informação, 

entretenimento (televisão, leitura, Internet), instalações sanitárias, loja de equipamento desportivo, bar/ 

restaurante, posto de controlo e balcão de atendimento. Recomenda também que no átrio devem ser 

visíveis e acessíveis: as escadas, os elevadores, os postos de atendimento e as sinaléticas de orientação 

no espaço desportivo. 

Cunha, Luís M. (2007) completa referindo que os átrios devem obrigar a um determinado tempo de 

percurso ou estadia prévia, de preparação, sugerindo que tenha alguma dimensão. O autor justifica essa 

sugestão dizendo que: “este tempo é aquele cuja demora é necessária à realização do correspondente 

ajustamento mental para as acções que aí se vão desenvolver. Funciona como o relembrar das memórias 

vividas no local ou a edificação de expectativas sobre as actividades que aí possam acontecer”. 

O mesmo autor define o termo átrio interior como um espaço importante de acolhimento, de 

expectativas e de informação, referindo que “acolhe e prepara o utilizador para a actividade, que define um 

espaço onde se realizam funções, onde se identifica o apetrechamento que auxilia à sua realização 

(mobiliário) e formas de veiculação de informação que constroem a imagem da instalação desportiva”.  

 

Conforto 

O conforto do átrio principal está dependente da acessibilidade ao mesmo e de aspectos que sejam 

importantes no parecer do cliente.  

Nazário, Rui Pedro (2004) citando Walker e tal. (1997) defende que a porta principal deve ser dupla 

e, citando ACSM (1997), refere que é importante que o pavimento seja constituído por material 

antiderrapante, resistente ao desgaste e de fácil limpeza e manutenção tanto à frente como atrás do balcão. 

Servei d´Equipaments Esportius del Consell Catalã de l´Esport (2001), refere que numa instalação 

desportiva, o acesso aos espaços desportivos deve ser feito exclusivamente, para os utentes, pelos 

                                                      
76 Regulamenta as condições técnicas e de segurança dos estádios. 
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balneários (Nazário, Rui Pedro (2004)). Esta última premissa obrigaria a que os balneários/ vestiários 

fossem sempre o meio de ligação entre a entrada e o espaço desportivo propriamente dito. 

O controlo da climatização é um factor essencial, gerador de conforto, que deve ser realizado 

através de um posto de controlo e atendimento, estrategicamente localizado, que permita o controlo visual e 

físico dos praticantes durante o tempo de estadia na instalação (Nazário, Rui Pedro (2004)). 

Os controlos das entradas, a identificação e recepção devem ser localizadas no átrio interior; onde 

devem ser afixados quadros informativos com: o número de folhetos de balcão, número de produtos e 

número de pessoas no atendimento (Cunha, Luís M. (2007)). 

O mesmo autor refere que quando os espaços não respeitam as exigências de conforto, os utentes 

após se adaptarem ao espaço realizam actos de vandalismo, escrevendo nas paredes e destruindo 

materiais, gerando conflitos com os praticantes e com os funcionários.  

 

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n .º 163/06 8 de Agosto de 2006  
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Átrios livres de degraus ou de desníveis 
acentuados.  

  

Manípulos das portas de 0,90m a 1,10m do solo. Dispositivos das portas com altura entre 0,8m e 1,1m.  
 As portas devem ter largura e altura mínima de 0,77m e 2m.  
 Os dispositivos de controlo têm de oferecer resistência mínima. 
 Portas de correr devem abrir dos 2 lados e ter velocidade controlada.  
 Portas e paredes envidraçadas com marcas a 1,2m e 1,5m do solo.   
Balcões ou guichés de atendimento devem ter 
extensão mínima de 2m e altura entre 0,70m a 
0,80m.  

Balcões ou guichés de atendimento devem estar localizados junto a um 
percurso acessível. Extensão mínima de 0,8m e altura entre 0,75m e 
0,85m. 

Quadro 11- Normativas dos Átrios  

 

3.2.6- Espaços de transição 

O Decreto-Lei n.º 414/98, de 31 de Dezembro, que estabelece o Regulamento de Segurança contra 

incêndios dos edifícios escolares, regulamenta, no artigo 13º, 30m como a distância máxima de qualquer 

saída do edifício, que faça parte dos caminhos de evacuação, até a um local de possível estacionamento de 

viaturas de bombeiros. Os edifícios têm mais obrigatoriedades em relação a dimensões de acesso mas, na 

nossa opinião, estas são as mais importantes para o nosso estudo. 

A Portaria n.º 1444/2002, de 7 de Novembro, que estabelece os planos de emergência das escolas 

refere, no Artigo 7º, que os caminhos de evacuação devem estar sempre desimpedidos. 

 

  Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n .º 163/06 de 8 de Agosto  
Patamares e 
corredores 

Portas interiores com largura mínima de 0,80m. 
Corredores com largura mínima de 1,20m.  

Corredores com largura mínima de 1,2m, ou largura mínima 
de 0,9m, se o seu comprimento for inferior a 1,5m e senão 
derem acesso a portas laterais de espaços acessíveis.  

Corrimãos   Corrimãos têm altura de 0,9m. 

Quadro 12- Normativas dos Espaços de transição  
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3.2.7- Ascensores 

Nesta secção, incluímos a possibilidade de existência de ascensores e referenciamos a legislação 

existente sobre esta temática. 

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 de Maio  Decreto -Lei n .º 163/06 de 8 de Agosto  
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Patamar exterior sem obstáculos com dimensão mínima de 
1,50m x 1,50m.    

Patamar sem obstáculos com dimensão que permita zonas de 
manobra para rotação de 360º com inclinação máxima de 2%. 

Largura, mínima, útil dos vãos das portas de entrada dos ascensores: 0,80m. 
 Ascensores novos têm de ter portas automáticas. 
 Cortina de luz standard que imobilize portas e cabina. 
Dimensões mínimas do interior das cabinas: 1,10m x 1,40m. 
Barras no interior do ascensor a 0,90m de altura.  Barras no interior do ascensor com altura entre 0,875m e 

0,925m. 
O limite de precisão de paragem dos ascensores é no máximo 0,02m. 
 Espaço máximo entre patamares e piso das cabinas: 0,035m. 
Dispositivos de comando, nos patamares, a 1,20m de altura, 
do lado direito da porta, com referência táctil e luminosa. 

Dispositivos de comando dos ascensores, nos patamares, 
entre 0,9m e 1,20m, com sinais luminosos. 

Dispositivos de comando dos ascensores, no interior, com referencia táctil e luminosa a 0,90m e 1,30m do chão.   
 Botão de alarme e paragem de emergência nas cabinas. 

Quadro 13- Normativas dos Ascensores  

3.2.8- Balneários/ Vestiários/ Sanitários 

No artigo 109º, do Decreto Regulamentar n.º 34/95, de 16 de Dezembro, é referido que os recintos 

destinados a exibições de natureza desportiva devem ser dotados de instalações privativas para 

desportistas com: vestiários e balneários, postos de socorro, instalações sanitárias e zonas de 

permanência. No mesmo artigo é referido que os balneários devem ser equipados com chuveiros em 

número não inferior a metade do número de desportistas que devam servir. 

 Barreira, Carla (2003) refere, citando ACSM (1997), que os balneários são os espaços mais usados 

num Centro de Condição Física onde os utentes dispensam entre ¼ a 1/3 do seu tempo. Actualmente, 

muitos dos espaços oferecem outros serviços, além dos chuveiros e vestiários, como por exemplo sauna, 

banho turco, massagem… 

A mesma fonte recomenda que “a área de balneários deve ocupar entre 25 e 35% do espaço total 

de uma instalação”. 

Cunha, Luís M. (2007) esclarece que os vestiários, balneários e sanitários assumem essas 

designações em instalações de grande dimensão e com número elevado de clientes, ganhando estatuto e 

espaço próprio diferenciado. O mesmo autor reforça que são espaços de apoio aos clientes essenciais para 

três funções: troca de indumentária, actos higiénicos e necessidades fisiológicas. Refere que se entende 

por vestiário o local de troca de indumentária, com os correspondentes cacifos, cabides…; os balneários 

são os espaços onde se realizam os actos higiénicos, com chuveiros e outros tipos de possibilidades de 

banhos e respectivos equipamentos e os sanitários com lavatórios, espelhos e outros apetrechamentos.  

 

Balneários Vs Vestiários 

Nos balneários e nos vestiários são inúmeros os indicadores de qualidade que devem ser seguidos 

para melhorar a oferta do espaço desportivo. Ao longo dos tempos têm sido incutidas diversas referências 

por diferentes autores. 
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Brandizzi, G et al. (1986) referem que os comandos (interruptores, puxadores,…) devem estar 

colocados a uma altura máxima do chão de 0,90m e que os secadores devem ter sistema de regulação de 

altura.  

Brandizzi (1989) menciona a importância de haver ganchos para suspender a roupa colocados a 

uma altura de 1,20 m. 

Constantino, José (1991) menciona que a abertura das portas dos vestiários não deve dar acesso 

imediato à zona onde os utentes mudam de roupa e refere que têm de existir bancos fixos, com 0,40m de 

comprimento por aluno, com uma parte inferior para arrumação do material. Sugere a fixação de espelhos 

na zona dos vestiários. 

 O mesmo autor refere que tem que haver uma separação nítida entre a zona seca e a zona 

molhada. O ACSM (1997) citado por Barreira, Carla (2003) acrescenta que as instalações, nos vestiários, 

devem ter uma barreira física, porta ou estrutura, a separar as áreas secas das molhadas. A mesma autora 

explica esta separação de forma a manter a temperatura e o grau de humidade de cada zona nos valores 

pré-definidos. 

Cunha, Luís M. (2007) alerta para a necessidade de construir os balneários com versatilidade, não 

sendo o género o único critério de diferenciação. “Hoje há necessidade de dar resposta a situações como 

sejam as colocadas pelos acompanhantes, nomeadamente pai e filhas e mãe e filhos, pelo que os 

balneários de família são cada vez mais solicitados. Outros critérios, como a mobilidade ou mesmo a 

preservação da intimidade corporal, podem obrigar a situações de codificação espacial específica”.  

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 Maio  Decreto -Lei n .º 163/06 8 de Agosto  
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 WC para mobilidade condicionada pode servir os dois sexos.  
 Aparelhos sanitários acessíveis numa instalação sanitária conjunta, devem 

representar pelo menos 10% do número total de cada aparelho instalado e 
nunca inferior a um. 

 Retretes acessíveis, altura = 0,45m, barras de apoio lateral rebatíveis na 
vertical. 

Cabina acessível deve ter no mínimo 2,20m x 2,20m.  
 Bases de duche acessíveis devem permitir entrada de pessoas em cadeira de 

rodas e/ou transferência para assento existente no interior da base de duche.  
 Assento da base de duche acessível com profundidade e comprimento mínimo 

de 0,4m e 0,7m; os cantos devem ser arredondados e deve ser rebatível para 
cima.  

 Urinóis acessíveis assentes no piso ou fixos nas paredes com altura entre 0,6m 
e 0,65m. Zona livre de aproximação frontal e comando de descarga a uma 
altura de 1m. Barras verticais de apoio a uma altura de 0,75m. 

Barras de apoio bilateral, rebatíveis na vertical 
e a 0,70m do pavimento.   

Lavatórios acessíveis com zona livre de aproximação frontal; altura de 0,8m. 
Altura e profundidade mínima de 0,65m e 0,5m.  

Altura dos lavatórios a 0,70m e 0,80m do 
pavimento. Torneiras de tipo hospitalar ou de 
pastilha.  

Os controlos e mecanismos operáveis (controlos da torneira, controlos do 
escoamento, válvulas de descarga da retrete) e os acessórios (suportes de 
toalhas, saboneteiras, suportes de papel higiénico) devem estar em zonas de 
alcance.  

Cabina de duche mín, 2,20m x 2,20m, barras 
de apoio bilateral a 0,70m do solo. Altura máx 
comandos de água: 1,20m.   

Chuveiro do tipo telefone, tubo com comprimento mínimo de 1,5m. Torneiras e 
controlo do escoamento do tipo monocomando accionadas por alavanca.   

 Protecções de banheira ou bases de duche acessíveis: não devem obstruir os 
controlos, não devem ter calhas no piso ou nas zonas de transferências das 
pessoas em cadeira de rodas. 

Apetrechadas com equipamento de alarme, ligado ao sistema de alerta (luminoso e sonoro) para o exterior.   

Quadro 14- Normativas dos Balneários  

Retretes, Urinóis e Lavatórios 

O Decreto Regulamentar n.º 5/97, de 31 de Março, que regula a instalação e funcionamento dos 

recintos com diversões aquáticas, refere no Artigo 24º, que “os vestiários, balneários e sanitários devem ser 

distintos por sexos e concebidos de forma a permitir a sua utilização por cidadãos com deficiência, idosos e 
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crianças”. Regulamenta também que os blocos sanitários devem dispor de água corrente potável, de 

secadores de mãos ou toalhetes de papel, de doseadores de sabão e de papel higiénico. 

Estabelece também que o número de aparelhos sanitários a distribuir pelas instalações deve ser 

calculado de acordo com a lotação máxima instantânea fixada para o recinto e com as seguintes 

proporções: 

Quantidade  Utentes  Mínimo  
1 Lavatório 100 3 
1 Chuveiro 100 4 

1 Retrete Mulheres/ Homens 100/ 200 4/ 2 
1 Urinol descarga automática 100 4 

Quadro 15-  Quantidade mínima de aparelhos sanitários por número de utentes do espaço 

O Decreto-Regulamentar n.º 10/2001, de 7 de Junho, que regulamenta as condições técnicas e de 

segurança dos estádios determina que as instalações sanitárias devem ser compostas, no mínimo, por dois 

lavatórios, duas cabinas com retretes e dois urinóis. 

O Decreto- Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto, refere que “os aparelhos sanitários adequados ao uso de 

pessoas com mobilidade condicionada, designados de acessíveis, podem estar integrados numa instalação 

sanitária conjunta para pessoas com e sem limitações de mobilidade, ou constituir uma instalação sanitária 

específica para pessoas com mobilidade condicionada”.  

 

Chuveiros 

O Decreto-Regulamentar n.º 10/2001, de 7 de Junho, refere que os balneários deverão ter no 

mínimo oito postos de duches, dos quais pelo menos metade preferencialmente instalada em 

compartimentos individuais, servidos com rede de água fria e quente, com capacidade para disponibilizar 

um mínimo de 40l por banho à temperatura de 38ºC a 40ºC.  

Os postos de duche, independentes dos requisitos exigidos aos balneários acessíveis, devem 

dispor de um espaço de banho, com escoamento, sem rebordo e com o mínimo de 0,8m x 0,8m, acrescido 

de uma área de passagem e secagem contínua de cerca de 1,5m2 por cada posto de duche individual ou 

colectivo (Brandizzi, G. et al (1986)). Os mesmos autores reforçam a importância de existência de um banco 

rebatível para a parede, a 0,50m do pavimento, de largura igual a 0,90m e comprimento igual a 1,20m. O 

chuveiro deve ser duplo, um colocado a 1,90m do pavimento, com comando por alavanca a 0,90m do chão 

e o outro colocado noutra parede a 0,80m.  

Constantino, José (1991) alerta para a necessidade de utilização de pavimento antiderrapante e de 

uma área com inclinação, que possibilite o escoamento, e permita não molhar as zonas envolventes. Não 

devem ser aplicados estrados de madeira, no chão, de forma a prevenir a micose dos pés. 

O mesmo autor refere que as paredes e o tecto devem ser revestidos com material à prova de água, 

formando uma superfície lavável. Os duches devem ter separadores laterais em material plastificado.  

A directiva CNQ n.º 23/93 do Conselho Nacional da Qualidade sobre a qualidade das piscinas, no 

capítulo IV, acrescenta que se devem instalar distribuídores automáticos de sabão na zona dos duches. 

 Área de Vestiários  Postos de duche  Sanitários  Lavatórios  
Decreto  n.º 10/2001, de 

7 de Junho 
1 a 2m2/ utente, com mín 

25m2 por unidade 
- - - 

ACSM (1997) 1 a 2m2 por pessoa 1% total praticantes - - 
IND (1997) 1m2/ praticante (mín 2 

unidades x 6m2 cada) 
1 posto/5 praticantes 

(mín 2) 
1wc/10 praticantes 

(mín 2) 
1 /10 praticantes 

(mín 2) 

Quadro 16- Resumo de estudos da ACSM e IND (1997) 
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 A Langnon & Wilson (2002), citada por Barreira, Carla (2003) defende balneários espaçosos e 

confortáveis, utilizando uma fórmula para determinar o número de cacifos e chuveiros. 

Fórmula  do número mínimo  Observações  
Cacifos = Nº de utentes x 0.1877 x 0,5078 x 2/379 É providenciado um chuveiro por 75 cacifos.  

É providenciado um vestiário privado por 200 a 250 cacifos. Vestiários privados = 0,0003 x nº utentes 

Quadro 17- Fórmulas para determinar o número de cacifos e vestiários privados 

 Nazário, Rui Pedro (2004) citando ACSM (1997) reforça que, no caso dos Health Clubs, devem ser 

disponibilizados cacifos de utilização diária, existindo em número equivalente a 20% do número total de 

utilizadores. Caso os cacifos sejam de utilização permanente, reservados a clientes, esse número deverá 

subir para 70% a 85%.  

A IHRSA (s.d), citada pelo mesmo autor, considera um cacifo por 10 membros um rácio generoso. 

Os vestiários também têm normas específicas nos dois decretos: 

 Decreto -Lei n.° 123/97 de 22 Maio   Decreto -Lei n.º 163/ 06 8 de Agosto  

V
es

tiá
rio

 Área livre para circulação: 2m x 2m e Altura 
máxima dos cabides fixos = 1,30m 

Vestiário deve permitir manobras para rotação de 180º  

 Banco fixo à parede, com dimensão de 0,4m por 0,8m e h= 0,45m.  
 Superfície do banco deve ser antiderrapante.  
 Espelho no mínimo com largura 0,45m e altura 1,3m. 

Quadro 18- Normativas dos Vestiários  

3.2.9- Salas de Actividade Física 

Pavimento 

O Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, refere no artigo 25º que não são permitidas 

superfícies de impacto constituídas por tijolo, pedra, betão, material betuminoso, macadame, madeira ou 

outro material rígido que impossibilite o amortecimento adequado do impacto.  

A Normativa 23/93 CNQ, no capítulo 4, refere a interdição de utilização de materiais porosos ou 

susceptíveis ao desenvolvimento de microorganismos patogénicos, como sejam o uso de estrados de 

madeira, tapetes ou alcatifas. Regulamenta o pavimento com matérias impermeáveis, antiderrapantes, 

resistentes ao desgaste e à utilização de produtos de limpeza.  

Constantino, José (1991) defende que o revestimento superficial dos pavimentos desportivos deverá 

ter características antiderrapantes, com boa aderência à travagem e um grau de elasticidade moderada 

(coeficiente de dureza). Refere também que as paredes devem ter superfícies planas, sem ressaltos ou 

arestas e os tectos devem ser horizontais e planos. 

 Del Rio (1992), citado por Barreira, Carla (2003) acrescenta que os pavimentos desportivos devem 

ser de construção elástica multicapa, composta por materiais rígidos e/ou flexíveis, constituída por: 

cobertura superior, elemento distribuidor de carga mais ou menos flexível, elemento elástico como 

construção elástica ou capa elástica e a base com protecção anti-humidade e isolamento térmico.  

Para se estruturar um espaço desportivo é necessário determinar o objectivo, o âmbito da sua 

utilização, o nível de prática prioritária, o tipo de gestão do espaço e as modalidades desportivas prioritárias 

(Aparício (1996), citado por Barreira, Carla (2003)). A mesma autora especifica que o piso é definido 

consoante as condições de utilização pretendidas. 

 

                                                      
77 18% dos utilizadores por dia. 
78 50% dos utentes, frequentadores das 6 às 17horas e os outros 50% frequentadores das 17 às 21horas. 
79 2/3 dos utentes, nas horas de maior afluência. 
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Local  Capacidade absorção  Capacidade ressalto  Capacidade deflexão  Constituição  Mobilidade  
Interior Pavimento rígido (2mm) Rápido Ponto-elástico Sintético pré-fabricado Portátil 

Exterior 

Semi-rígido (3,5mm) Lento Área-elástica Sintético executado in situ 

Fixo 
Elástico (6mm) Misto Combinado 

Madeira 
“Taco” 

“Caixa de ar” 

Quadro 19- Quadro Resumo da Definição de Pavimento (Barreira, Carla (2003)) 

Nazário, Rui Pedro (2004) acrescenta que se deve escolher o pavimento para as salas de ginástica 

de grupo consoante as características técnicas, necessidades e estética do revestimento, não esquecendo 

os custos, a higiene e manutenção, a resistência ao desgaste e deterioração, capacidade de absorção de 

impactos, segurança, propagação do ruído e a recuperação elástica. 

 

Pavimento para Actividade Física na Terceira Idade   

 O piso mais apropriado para prática de actividade física na terceira idade é, segundo Barreira, Carla 

(2003), o pavimento sintético ponto elástico, por ser um pavimento com capacidade de absorção de 

impactos que confere ao praticante uma sensação agradável. Este pavimento tem uma percentagem de 

absorção elevada o que origina uma queda amortizada. 

 A mesma autora acrescenta que pavimentos flutuantes ou área elástica, não sendo específicos para 

esta actividade, poderão ser utilizados por serem mais seguros em caso de queda. Os pavimentos 

combinados são mais agradáveis para ginástica de grupo. 

 Assim, qualquer um destes três pisos será adequado para este tipo de prática desportiva, embora a 

manutenção e reabilitação sejam actividades específicas do primeiro piso referido. 

 Os pisos desportivos de elasticidade superficial, elasticidade combinada e elasticidade mista não 

são tão apropriados por terem uma dureza superficial e serem ruidosos. A madeira e os materiais derivados 

utilizam-se nos pavimentos de elasticidade superficial e combinada (Barreira, Carla (2003)). 

 Área da sala  Obstáculos  Nº alunos/ aula  Área / praticante  

IND (1997) 28 x 16 m2 x 7,0m (altura) Livre 30/40 5 m2/ praticante 

IAKS (s/d)  20 a 50m3 (4,5x4,5x2,5m3 a 6x9x3,0m3)    

ACSM (97)    2m2/ praticante80 

Quadro 20- Estudos do IND, IAKS e ACSM (1997) 

Salas de Ginástica de Grupo 

Nazário, Rui Pedro (2004) citando Malpass et al (1997) defende a existência de espelhos na parede 

frontal e lateral, nivelados com a parede e colocados a cerca de 30cm do solo. ACSM (1997) citado pelo 

mesmo autor, defende que os espelhos devem estar a 15cm do solo. Barreira, Carla (2003) reforça que a 

sala deve ter espelhos em, pelos menos, duas paredes, desde 15cm do solo até ao tecto. 

Nazário, Rui Pedro (2004) recomenda que as salas de ginástica de grupo devem ser amplas e sem 

colunas ou obstáculos em toda a área. 

 

Malpass et al. (1997) citado por Nazário, Rui Pedro (2004) sugere que, para maior facilidade de 

organização das aulas e das pessoas, hajam duas portas de acesso a cada sala e um hall/corredor 

espaçoso para a circulação dos utentes. Refere também que, em caso de haver mais de uma sala de 

                                                      
80 Dados citados por Barreira, Carla (2003). 
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ginástica de grupo, deverão ser estruturadas de forma independente ou separadas por uma parede 

amovível, para ampliar sempre que necessário, e para poderem ter um arrumo de material conjunto, de 

forma a potenciar o material. A aparelhagem sonora deve estar embutida na parede, suspensa em suporte 

próprio, ou instalada de forma a não ocupar espaço útil da sala. 

 

3.2.10- Espaços Complementares 

A designação de Espaços Complementares engloba todas as áreas sociais do espaço desportivo, 

em função das actividades principais. Cunha, Luís M. (2007) reforça que “os espaços complementares se 

destinam a dar acolhimento à realização das actividades fundamentais e para elas se devem vocacionar”.  

Este autor refere ainda que, numa instalação desportiva, devem existir espaços comerciais ou de 

serviços, separados funcionalmente e arquitectónicamente, de forma a rendibilizarem as instalações 

desportivas, tais como: restaurantes, cabeleireiros, solário, serviços de bem-estar e outros. 

Ele adianta ainda que a existência de espaços sociais pode trazer benefícios à instalação 

desportiva: “fundamentalmente constroem comunidades em torno dela e das suas práticas, correspondem 

aos interessados acompanhantes dos praticantes, edificam processos de identificação, reforçando as 

representações e as referências simbólicas que são construídas, e criam formas de integração e de 

expressão em todos os diferentes tipos de utilizadores”. 

 

3.3- Classificação da Acessibilidade 

Com o intuito de classificar as instalações desportivas torna-se pertinente construir uma escala 

classificativa. 

Gabriela Rodrigues81 (2004) estabeleceu, no seu estudo, cinco campos de intervenção para medir o 

nível de acessibilidade, exigível aos espaços desportivos, no Município de Gondomar, através de um 

inquérito. Estabeleceu o nível de acessibilidade em cinco níveis diferentes: 

A- Acesso principal à edificação: estacionamento, sinalização, rampa, escada, piso, porta; 

B- Circulação horizontal: espaço, portas, piso; 

C- Circulação vertical: escadas, rampas, elevadores, piso; 

D- Sanitários/ vestiários: espaço, sinalização, mobiliário, piso, portas, instalações adaptadas; 

E- Bancada: acesso, espaço reservado. 

Esta estrutura poderá ser aproveitada como linha condutora na determinação de acessibilidade dos 

espaços desportivos. 

 

Carla Cachadinha (2005) menciona que a classificação da acessibilidade por níveis de exigência 

permitirá atenuar os custos de construção das novas exigências de acessibilidade dos edifícios. 

 

 

 

                                                      
81 Autora de um estudo de acessibilidade a instalações desportivas de pessoas com mobilidade condicionada. 
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IV. PERTINÊNCIA DO ESTUDO 
O conceito de qualidade é fundamental nos tempos que correm. Os utentes procuram serviços e 

produtos de qualidade.  

É fundamental, na nossa opinião, que se invista em serviços desportivos de qualidade, para 

aumentar o número de praticantes desportivos e melhorar a oferta aos utentes, desta forma pensamos ser 

pertinente uma pesquisa sobre a Qualidade da Acessibilidade dos Ginásios no Concelho de Sintra. 

 

Foram feitos alguns estudos, transversais, em Portugal, referentes a acessibilidade e a qualidade, 

mas nenhum especificamente nesta área; no entanto, torna-se importante referenciar a contribuição de 

alguns autores para o desenvolvimento desta temática: a Tese de Mestrado de Cunha, Luís M. (1994) 

“Contribuições para o planeamento das instalações desportivas no território - tentativa da criação e do 

apuramento de processos e instrumentos de medida relativa das instalações desportivas e da 

acessibilidade dos cidadãos aos equipamentos desportivos na sub-região do Vale do Tejo”, em que o autor 

trata da acessibilidade física, entendida do ponto de vista da facilidade e proximidade dos cidadãos aos 

equipamentos sociais públicos; a Tese de Mestrado de Barreira, Carla (2003) “Parâmetros de qualidade e 

Conforto Ambiental em Centros de Condição Física”, onde a autora estuda parâmetros ambientais 

importantes das salas de exercício, e o estudo de Soares, Pedro Mortágua et al. (2007) “MEDE: Modelo de 

Excelência no Desporto” com um modelo de avaliação da Qualidade do Desporto.   

 

Atendendo às contribuições dos estudos anteriormente citados, de autores já referenciados e à 

análise das normativas existentes a nível Internacional e Nacional, tentaremos determinar níveis de 

qualidade da acessibilidade, em cada parâmetro dos ginásios, para que possamos enquadrar os espaços 

desportivos consoante a sua acessibilidade. 

A nossa investigação pretende averiguar se as salas de exercício e os ginásios, do Concelho de 

Sintra, acompanham as regulamentações dos Decretos existentes, a nível de acessibilidade, e se têm uma 

infra-estrutura que tenha em conta as perdas de mobilidade dos idosos e minimize as dificuldades de 

acessibilidade da população aos serviços desportivos.  

 

Acreditamos que um aumento de actividade física melhora a qualidade de vida da população e 

desta forma consideramos pertinente que se conceba um modelo de avaliação da qualidade da 

acessibilidade em salas de exercício/ ginásios, de forma a estabelecer níveis de qualidade aos espaços 

desportivos. 

Com este sistema de avaliação procuraremos estabelecer uma ferramenta de avaliação que possa 

ser utilizada por outras pessoas/ entidades, noutros âmbitos. Pretendemos que este seja um estudo 

pioneiro a nível de acessibilidade, para pessoas com mobilidade condicionada, num espaço de actividade 

física. Gostaríamos que os responsáveis dos espaços desportivos começassem a ter maiores preocupações 

com a acessibilidade das instalações e, para tal, poder-se-á aplicar este sistema de avaliação, por 

particulares ou mesmo por entidades superiores, de forma a melhorar os níveis dos parâmetros que 

estiverem menos bons. 
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V. METODOLOGIA 

5.1 Objectos do Estudo 

5.1.1 Introdução 

Neste sub-capítulo será apresentado o objecto de estudo com alusão ao problema, as perguntas de 

partida e as hipóteses, que serão aceites ou rejeitadas no final do trabalho. 

 

5.1.2 Perguntas de partida 

As perguntas de partida formuladas para este trabalho foram as seguintes:  

1. Será que os espaços cobertos - salas de exercício / ginásios, destinados à prática desportiva, 

estão acessíveis a todas as pessoas? 

2. Quais são os indicadores e os padrões que definem e tornam exequíveis a acessibilidade? 

3. Quais os padrões de referência nacional e internacional no que à acessibilidade aos edifícios 

desportivos diz respeito? 

 4. Será que a acessibilidade dos espaços desportivos, no território que pretendemos estudar, 

cumpre a legislação existente? 

5. Será que existem estratégias governamentais definidas a nível central, regional e local e que 

apliquem os normativos vigentes nas instalações desportivas destinadas à terceira idade? 

6. Será que a expressão da qualidade nos espaços desportivos, vocacionados para a terceira idade 

identifica diferentes níveis de adesão? 

7. Quais serão os processos, tarefas e operações a desencadear tendentes à qualificação das 

instalações desportivas destinadas ao segmento da terceira idade? 

 

5.1.3 Hipóteses 

Hipótese 1 - Os espaços desportivos - salas de exercício / ginásios - não apresentam condições de 

acessibilidade para as populações especiais. 

Hipótese 2 - Os espaços desportivos com mais de um piso são menos acessíveis que os restantes. 

Hipótese 3 - Os espaços desportivos têm normativas semelhantes em Portugal e no estrangeiro. 

Hipótese 4 - Os espaços desportivos cumprem as normativas de acessibilidade do Decreto-Lei n.º 

123/97, de 22 de Maio de 1997, do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto de 2006 e das normativas para 

pessoas com mobilidade condicionada. 

Hipótese 5 - As instituições governamentais a nível central, regional e local têm estratégias definidas 

no domínio da qualificação dos espaços desportivos relativamente à acessibilidade destinada à terceira 

idade. 

Hipótese 6 - Os níveis de acessibilidade dos espaços desportivos são controlados por entidades 

especializadas. 

Hipótese 7 - Os espaços desportivos com melhor acessibilidade têm mais utentes idosos que os 

espaços desportivos com menor acessibilidade. 
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5.2 Métodos Utilizados 

5.2.1 Introdução 

Neste capítulo aborda-se a metodologia utilizada.  

O estudo foi realizado nas salas de exercício/ ginásios do Concelho de Sintra. Foi realizada uma 

matriz de recolha de dados preenchida em cada espaço visitado. 

O capítulo está organizado da seguinte forma:  

1. Espaço de Aplicação e Constituição da Amostra, onde se caracteriza o Concelho de Sintra. 

2. Caracterização e descrição da amostra, Salas de Exercício/ Ginásios. 

3. Definição do Instrumento de Colheita de Dados, Questionário. 

4. Variáveis estudadas: identificação do espaço, acesso ao edifício e acesso no edifício.  

5. Procedimentos utilizados: análise multivariada dos dados e análise estatística. 

 

5.2.2 Espaço de Aplicação e Constituição da Amostra  

CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO DE SINTRA 

Caracterização Física 

O Concelho de Sintra situa-se no Distrito de Lisboa, a Oeste da Capital. Tem uma dimensão de 

318.991Km2 e é constituído por 20 Freguesias: Agualva, Algueirão- Mem Martins, Almargem do Bispo, 

Belas, Cacém, Casal de Cambra, Colares, Massamá, Mira- Sintra, Monte Abraão, Montelavar, Pêro 

Pinheiro, Queluz, Rio de Mouro, Santa Maria e São Miguel, São João das Lampas, São Marcos, São 

Martinho, São Pedro de Penaferrim e Terrugem.  

 

Figura 1- Freguesias do Concelho de Sintra 

 

Caracterização Demográfica 

 Segundo os últimos CENSOS efectuados em Portugal, 2001, e os últimos dados apresentados no 

site do Instituto Nacional de Estatística82 (INE), 2006, podemos verificar que: 

                                                      
82 www.ine.pt. 
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Período de 
referência dos 

dados 

Local de 
residência 

População residente (N.º) por Local de residência e  Grupo etário  

0 a 14 anos  15 a 24 anos  25 a 64 anos  65 e + anos  

N.º N.º N.º N.º 

2006 Sintra  78 208 46 602 248 693 54 967 

2001 Sintra  68 464 47 602 217 021 42 455 
 

Última actualização destes dados: 03 de Agosto de 2007 

Quadro 21- População Residente no Concelho de Sintra, por Grupos Etários, em 2001 e 2006 

Houve um aumento populacional, de 2001 para 2006, em todas as faixas etárias, excepto na dos 

jovens, em que houve uma ligeira diminuição. Esta situação permite-nos concluir que houve uma maior taxa 

de natalidade e uma menor taxa de mortalidade neste período.  

A idade adulta, 25-64 anos, é o grupo etário com maior população, mas também o que abrange 

mais idades. Em 2001, cerca de 260 mil pessoas, das 375 mil residentes no Concelho de Sintra, tinham 

mais de 25 anos. Em 2006 a proporção aumentou ligeiramente, das 428 mil pessoas residentes no 

Concelho, 300 mil tem idade superior a 25 anos. Este é um indicador de envelhecimento da População. 

Esta situação conduz-nos a uma preocupação com a qualidade de vida da população mais idosa 

que poderá ser minimizada promovendo meios facilitadores para esses indivíduos. 

Estabelecendo uma comparação da população por sexo, com os dados de 2006, concluímos que há 

um certo equilíbrio entre o número de homens e o número de mulheres do Concelho. 

Período de 
referência 
dos dados 

Local de 
residência 

População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Grupo etário (por ciclos de vida) 

Sexo 

H M 

Grupo etário (por ciclos de vida) 

0 a 14 anos 15 a 24  25 a 64  65 e + anos 0 a 14 anos 15 a 24  25 a 64  65 e + anos 

N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º N.º 

2006          Sintra   40 543 23 697 122 512 23 836 37 665 22 905 126 181 31 131 
 

Última actualização destes dados: 03 de Agosto de 2007 

Quadro 22- População Residente, por Grupos Etários e por Sexo, em 2006 

Esse equilíbrio é evidente em todas as faixas etárias estudadas, tornando-se mais discrepante na 

população mais idosa, 65 e mais anos, em que há maior número de mulheres. 

Laurance, Jeremy (2006) justifica que “No Ocidente, as mulheres tem uma esperança média de vida 

superior à dos homens há mais de um século. As mortes por cancro, doenças cardíacas, suicídio, acidentes 

e SIDA são mais elevadas nos homens.”  

 
É fundamental, na nossa opinião, verificar-se a escolaridade da População Residente do Concelho, 

para se percepcionar a preocupação das pessoas face aos problemas actuais da Sociedade, como sejam, a 

saúde, o exercício físico regular, entre outros. 

Quadro 23- Escolaridade dos Residentes do Concelho de Sintra, Censos 200183 

 

                                                      
83 Informação retirada do site da Câmara Municipal de Sintra. 

 Total  Sem ensino  1º  EB 2º  EB   3º  EB Sec. Médio  Lic.  A estudar  
Homens  177330 20308 43817 20276 23248 47066 1858 20757 38034 
Mulheres  186410 24472 49348 17830 21737 45941 1485 25597 39088 

Total  363740 44780 93165 38106 44985 93007 3343 46354 77122 
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Gráfico 1- Escolaridade da População Residente no Concelho de Sintra, Censos 2001 

Num Concelho essencialmente Urbano, 10% da População não tem escolaridade e 21% tem 

apenas o 1º Ciclo do EB. Em contrapartida 33% estudou mais do que a Escolaridade Mínima Obrigatória, 3º 

Ciclo. 17 % da População, em 2001, encontrava-se ainda a estudar. 

Estes dados revelam um bom nível de escolaridade dos residentes do Concelho de Sintra, o que 

poderá fazer prever que as pessoas realizem regulamente actividade física. Uma pessoa informada será 

certamente um potencial cliente de um espaço de actividade física. 

 

Caracterização dos espaços Desportivos 

O Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, define instalações desportivas como espaços de 

acesso público organizados para a prática de actividades desportivas. O artigo 2º menciona que podem ser 

organizadas em instalações desportivas de base, recreativas e formativas, especializadas ou 

monodisciplinares e instalações especiais para o espectáculo desportivo.  

Instalações de base formativas comportam: grandes campos de jogos de futebol, râguebi e hóquei 

em campo; pistas de atletismo regulamentares; salas de desporto e pavilhões polivalentes; instalações 

normalizadas de pequenos jogos polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem ao ar livre e 

piscinas de aprendizagem, desportivas e polivalentes, ao ar livre ou cobertas. 

 
Para o nosso estudo torna-se fundamental definir a quantidade de Salas de Desporto/ Ginásios 

existentes no Concelho, por Freguesia. Esta será a amostra do nosso trabalho.  

Barreira, Carla (2003) define instalação desportiva, citando a Carta das Instalações Artificiais (1988), 

como “todo o recinto ou conjunto de recintos com anexos funcionais (vestiários, balneários, arrecadações…) 

de um único tipo”. A mesma autora refere que, segundo o Instituto Nacional do Desporto (s/d), uma sala 

desportiva deve ter área igual ou superior a 28m x 16m.   

O Decreto Legislativo Regional n.º 12/96/M, de 6 de Julho, da Região Autónoma da Madeira, citado 

por Barreira, Carla (2003) define ginásios de manutenção e instalações como: instalações desportivas 

cobertas, destinadas à prática de actividades físicas, exercidas individualmente ou em grupo, orientadas ou 

não, tendo em vista a melhoria ou recuperação da condição física. 
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Barreira, Carla (2003), define centro de condição física como infra-estrutura aberta ao público, 

vocacionada para a realização de actividade física de uma forma organizada, promotora de saúde, bem-

estar físico e psíquico. 

Na tabela seguinte encontram-se definidas por Freguesias: a Área Total, a População residente, o 

número de Equipamentos Desportivos, as Salas de Desporto/ Ginásios, os espaços particulares e a 

amostra total, que será o somatório das Salas de Desporto/ Ginásios e dos espaços particulares.  

Freguesias 
Área Freg 

(Km 2) 
Popul. 

Nº Equip . 

Desportivos 

Salas Desporto/ 

Ginásios 

Espaço s 

particulares 

Amostra a 

estudar/ Freg 

Agualva 4.660 37963 28 3 4 7 

Algueirão/ M Martins 15.888 62557 56 8 6 14 

Almargem do Bispo 39.750 8417 15 3 0 3 

Belas 22.814 21172 17 1 3 4 

Cacém 2.279 22610 15 2 6 8 

Casal de Cambra 2.176 9865 10 1 1 2 

Colares 33.245 7472 22 3 0 3 

Massamá 1.870 28176 24 2 8 10 

Mira-Sintra 1.224 5999 10 1 0 1 

Monte Abraão 1.239 22041 26 5 3 8 

Montelavar 8.665 3645 7 3 0 3 

Pêro Pinheiro 15.678 4712 7 2 1 3 

Queluz 3.614 27913 26 6 0 6 

Rio de Mouro 16.591 46022 47 7  3  10 

S. João das Lampas 52.275 9665 17 4 2 6 

S. Martinho 24.343 5907 12 2 1 3 

S. Pedro Penaferrim 26.695 10449 43 3 2 5 

S. Marcos 2.333 15273 11 2 1 3 

Sta Maria e S. Miguel 12.543 9274 32 7 2 9 

Terrugem 26.109 4617 11 3 1 4 

Total  318.991 363749 443 68 43 112 

Quadro 24- Área, Habitantes e Número de espaços Desportivos de cada Freguesia 
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Gráfico 2- Relação entre o número de Pessoas Residentes e a Área de cada Freguesia 

Cunha, Luís M. (1994) refere que as freguesias urbanas têm, em geral, maior frequência de áreas 

desportivas e mais oferta para os seus habitantes. 

O gráfico permite-nos perceber que há muitas freguesias essencialmente habitacionais, muito 

pequenas e com muitos habitantes e outras menos urbanas, que têm uma grande área e poucos habitantes. 
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Assim, as freguesias mais habitadas relativamente à sua área são: Agualva, Algueirão/ Mem Martins, 

Cacém, Massamá, Monte Abraão, Queluz e Rio de Mouro. 

As freguesias com menor densidade populacional, em relação à sua área, são: Almargem do Bispo, 

Colares, São João das Lampas, São Martinho, São Pedro de Penaferrim e Terrugem. 

O número de residentes de cada freguesia e o número total de espaços desportivos não são 

directamente proporcionais, o que se pode explicar pela diversidade de espaços desportivos disponíveis e 

por não haver dados concretos de número de praticantes. 

Cunha, Luís M. (1985) identifica em 1985, na sua dissertação de Mestrado, o conceito de “surto 

construtivista” aplicado aos municípios, isto é, uma fase mais vocacionada dos Concelhos para potenciar 

actividades. Barreira, Carla (2003) completa referindo que se tem assistido, em Portugal, nos últimos anos, 

a um investimento significativo na construção de instalações desportivas. 

Pretendia-se que este estudo fosse realizado com toda a população existente. A população do 

estudo foi determinada com o auxílio de duas bases de dados, de 1995 e 2005, de Ginásios Particulares, da 

Divisão de Desporto, da Câmara Municipal de Sintra. Cruzando as duas bases de dados e através de 

informações das Páginas Amarelas e da Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal84 

foi criada uma única base de dados, actualizada, dos espaços existentes e activos no dia 29 de Março de 

2008. A essa base de dados foram adicionados os espaços Associativos e Escolares do Concelho, 

actualizados pela Divisão de Desporto. 

 

5.2.3 Amostra 

A amostra inicial actualizada soma 111 espaços. Na visita aos espaços referidos foram enxergados 

30 espaços da base de dados inicial, devido: a construção, reconstrução e falta de interesse de participação 

no estudo:  

- Quatro espaços não existiam, três por estarem repetidos com nomes diferentes na mesma morada 

e um por já estar extinto. 

- Quatro espaços ainda não estavam abertos estando, no entanto, anunciada a sua abertura para 

breve. 

- Seis espaços não se enquadravam no estudo, quatro por não terem sala de exercício, apenas 

espaço de máquinas de cardio; e dois porque eram pavilhões com projectos para salas de exercício, ainda 

inexistentes.  

- Quatro espaços associativos encontravam-se fechados, não sendo possível a visita. 

- Um espaço associativo visitado era composto apenas por uma sala de exercício, sendo as 

condições muito precárias, tendo sido eliminado do estudo. 

- Foram eliminadas quatro escolas, uma por o pavilhão se encontrar em fase de construção, outra 

por se encontrar em obras, uma terceira por ter sido recusada a entrada e a quarta por se terem feito 

diversas tentativas de visita ao espaço e não ter sido obtida qualquer resposta. 

- Foram anulados um espaço de Bombeiros e um particular por se encontrarem em obras. 

- Foi recusada a entrada em dois espaços desportivos particulares e impedida a visualização de 

três, não tendo sido dadas datas alternativas.  

                                                      
84 http://www.agap.pt/agap.php, 15 de Fevereiro de 2008. 
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A amostra ficou reduzida a 81 espaços desportivos: 

Freguesia  1. Associativos  2. Escolares  3. Particulares  
Agualva   2.1.1- ES Ferreira Dias 

2.1.2- ES Matias Aires 
3.1.1- Gimnodance- Ginásio 
3.1.2- ZGym Manutenção Física  
3.1.3- Viva Fit Agualva 
3.1.4- Curves Agualva 

Algueirão/ 
Mem Martins 

1.2.1 Mem Martins Sport Club  
1.2.2 Clube Megagym 
1.2.3 Progresso Clube 

2.2.1- EB 2,3 Mestre Domingos 
Saraiva  
2.2.2- EB 2,3 Ferreira Castro  
2.2.3- EB 2,3 Maria Alberta Menezes 
2.2.4- EB 2,3 Visconde Juromenha 

3.2.1- Ginásio Trapezius  
3.2.2- Woman Fit Mem Martins 
3.2.3- Viva Fit Mem Martins  
3.2.4- KO Academia- Fitness  
3.2.5- Gimnoanima 

Almargem 
do Bispo 

1.3.1- Soc Rec “Os Bem Entendidos 
de Albogas” 

  

Belas  1.4.1- B V de Belas  3.4.1- Active Life- Wellness Club  
3.4.2- Moster Gym 
3.4.3- Fit Center 

Cacém 1.5.1 Associação Sócio Cultural do 
Bairro Alegre 

2.5.1- ES Gama Barros 3.5.1- Just Fit  
3.5.2- Olivalgym 

Casal de 
Cambra 

 2.6.1- EB 2, 3 Agostinho da Silva  

Colares  1.7.1- B V de Almoçageme 
1.7.2- B V de Colares 
1.7.3- União Mucifalense 

  

Massamá  1.8.1- Real Sport Clube 2.8.1- ES Stuart de Carvalhais 3.8.1- Woman Fit Massamá 
3.8.2- Viva Fit Massamá 
3.8.3- Massgym  
3.8.4- Dinâmicos Place  
3.8.5- Winner´s Gym Health Fitness 

Monte 
Abraão 

1.9.1- JOMA 2.9.1- ES Miguel Torga  
2.9.2- EB. 2,3 D. Pedro IV  
2.9.3- EB 2,3 Ruy Belo 

3.9.1- Centro Shotokai de Queluz 
3.9.2- Grande Mundo Gym 

Montelavar  1.10.1- Soc R “Os Alegres de 
Maceira” 

2.10.1- EB 2,3 Dr. Rui Grácio  

Pêro 
Pinheiro 

1.11.1- C R Cultural Musical D.Maria  3.11.1- Tribalgym 

Queluz  1.12.1- Clube Atlético de Queluz 
1.12.2- Ginásio 2000 

2.12.1- EB 2,3 Galopim de Carvalho  
2.12.2- ES Padre Alberto Neto 

 

Rio de 
Mouro  

1.13.1- Grupo Desportivo de 
Francos 

2.13.1- ES de Mem Martins  
2.13.2- ES Leal da Câmara  
2.13.3- EB 2, 3 Padre Alberto Neto 

3.13.1- EDUCA- Empresa Municipal 
3.13.2- Viva Fit Rio de Mouro 

S. João das 
Lampas 

1.14.1- Soc Filarmónica V. 
Assaforense  
1.14.2- Soc Rec de Sta Susana- 
Pobral 

 3.14.1- Academia Gin da Assafora 
Gym  
3.14.2- Korpus Ginásio 

S. Marcos  1.15.1- Complexo Desp de S. 
Marcos 

2.15.1- EB 2,3 Leonor de Lencastre 3.15.1- FitMulher S. Marcos 

S. Martinho  1.16.1- Grupo Desportivo de 
Chesmas  
1.16.2- Soc Rec da Várzea de Sintra 

  

S. Pedro 
Penaferrim 

1.17.1- União Rec Cult da 
Abrunheira 
1.17.2- G D Rec de Manique de 
Cima 

 3.17.1- Estúdio da Beloura 
3.17.2- Valténis Country Club 

Sta Maria/ S. 
Miguel 

1.18.1- Sporting Clube de Lourel  
1.18.2- Tuna Operária de Sintra  
1.18.3- Associação C. S. R. Cabriz 
 

2.18.1- EB 2,3 D. Carlos I  
2.18.2 EB 2,3 D. Fernando II 
2.18.3- ES de Santa Maria 

3.18.1- SPALD- Soc Promotora Act. 
Lazer Desp  
3.18.2- Viva Fit Portela de Sintra  
3.18.3- Body Master´s Gym 

Terrugem   2.19.1- Escola Básica 2, 3 Terrugem  

Quadro 25- Quadro Resumo dos espaços da Amostra 

5.2.4 Instrumento de Recolha de Dados 

Realizámos uma matriz de recolha de dados (questionário) 85  com base nos estudos e nas 

legislações estudadas, de forma a analisarmos a acessibilidade dos espaços desportivos.  

Determinámos categorias de dados, que posteriormente explicitaremos:  

 

 

                                                      
85 Em anexo. 
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Identificação  Acesso ao Edifício  Acesso no Edifício  
1. Identificação Espacial 5. Parque Estacionamento 8. Portas de entrada e Portas interiores 
2. Identificação Temporal 6. Transportes Públicos 9. Átrio Principal, Sinalização e Áreas de descanso 

3. Nº de Praticantes 7. Acesso ao edifício 10. Rampas 
4. Aulas específicas terceira idade  11. Escadas 

  12. Ascensores 
  13. Corredores 
  14. Espaços Sociais 
  15. Vestiários/ Balneários/ Sanitários 
  16. Salas de Exercício 

Quadro 26- Categorias avaliadas em cada espaço 

Foi criada, em programa Excel, uma base de dados com a especificação de todas estas categorias, 

de forma a avaliar o nível de cada espaço desportivo nos diferentes aspectos estudados.  

Foram analisadas estatisticamente, em cada categoria, a relação e as diferenças significativas 

existentes entre os diferentes tipos de espaços, em função do: 

1. Ano de construção; 

2. Ano de remodelação; 

3. Ano de entrada da actual gerência;  

4. Número total de praticantes. 

Criou-se um método classificativo da acessibilidade dos espaços. 

 

5.2.5 Variáveis 

5.2.5.1 Variáveis de Caracterização  

 As variáveis de caracterização englobam todas as categorias de identificação dos espaços:  

1. A identificação espacial; 

2. A identificação temporal;  

3. O número total de praticantes;  

4. O número de praticantes idosos; 

5. A existência de aulas específicas para terceira idade. 

  

5.2.5.1.1- Identificação Espacial:  

Código Postal Freguesia Localidade Morada Telefone Endereço Electrónico 
Nome do Ginásio Categoria Tipologia Proprietário Entidade Gestora Instituição Utilizadora 

 

Os espaços são caracterizados por Categoria (Associativos, Escolares e Particulares) e Tipologia: 

Categoria  Tipologia  

Associativos-  espaços Colectivos sem fins lucrativos, abertos a associados 
Bombeiros 

Clubes 
Sociedades 

Escolares-  Edifícios escolares que poderão eventualmente ser abertos a toda a 
Comunidade 

EB 2,3 
Secundários 

Particulares-  espaços privativos com fins lucrativos 
Espaços Mistos 

Espaços específicos para Mulheres 

Quadro 27- Especificação dos espaços consoante as Categorias e Tipologia 
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5.2.5.1.2 Identificação Temporal: 

 - Ano de Construção, Ano de Remodelação, Ano de Entrada em Funcionamento e Ano de Entrada 

da actual gerência do espaço desportivo. 

Esta identificação temporal permite perceber se os espaços foram construídos, reconstruídos, 

entraram em funcionamento ou tiveram a última gerência antes de 1997 (antes da primeira legislação 

portuguesa de acessibilidade), entre 1997 e 2007 (ano de entrada da segunda legislação de acessibilidade) 

ou posterior a 2007. Desta forma, pode-se compreender se as acessibilidades dos espaços desportivos 

acompanham a legislação existente, isto é, de que modo é que a legislação poderá, ou não, induzir a 

efectivação de alterações. 

A segunda legislação foi aprovada em Agosto de 2006 mas só entrou em vigor em Fevereiro de 

2007, desta forma diferenciámos os espaços de 2007 e não de 2006 como seria de esperar. 

 

5.2.5.1.3 Praticantes: 

Para se estudar um espaço desportivo é essencial que se analise o número total de praticantes, o 

número de homens e o número de mulheres. Como o nosso estudo é vocacionado para a terceira idade é 

fundamental que se saiba o número de praticantes com mais de 65 anos. Estas informações permitem 

determinar a percentagem de idosos que praticam actividade física em salas de exercício/ ginásios no 

Concelho de Sintra.  

 

5.2.5.1.4 Aulas Específicas para terceira idade: 

 Como o nosso estudo de acessibilidade é direccionado para pessoas idosas torna-se pertinente 

saber se os espaços oferecem aulas específicas para terceira idade e averiguar:  

 1. Tipo de aula;  

2. Número de alunos por aula;  

3. Número de aulas por semana;  

4. Duração das aulas;  

5. Tempo de existência das classes. 

Estas questões permitem perceber a aposta dos espaços desportivos nas actividades seniores. 

 

5.2.5.2 Variáveis Principais (1ª fase)  

As variáveis principais referem-se a todas as categorias que permitem classificar a acessibilidade de 

uma instalação desportiva:  

Acesso ao Edifício  Acesso no Edifício  
1. Parques de Estacionamento 4. Porta de Entrada 

2. Transportes Públicos acessíveis 5. Átrio Principal 
3. Acesso ao edifício 6. Rampas 

 7. Escadas 
 8. Ascensores 
 9. Corredores 
 10. Sinalização 
 11. Portas Interiores 
 12. Vestiários / Balneários/ Sanitários 
 13. Salas de Exercício 
 14. Áreas de Descanso 
 15. Espaços Sociais 

Quadro 28 - Categorias avaliadas no Acesso ao Edifício e no Acesso no Edifício 
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5.2.5.2.1 Parque de Estacionamento 

Estacionamento  Lugares  Dispositivos de Controlo  

Tipo 
Número Forma 

Número de Acessíveis 
Dinâmica 

Número de Cobertos 

Quadro 29- Parâmetros determinados na Categoria Parque de Estacionamento 

Estes parâmetros permitem determinar:  

1. A percentagem de lugares acessíveis;  

2. A percentagem de lugares cobertos; 

3. A relação entre os lugares de estacionamento e o número total de utentes  

4. A relação entre os lugares acessíveis e o número de idosos.  

Permite também percepcionar a sensibilidade dos responsáveis do espaço desportivo para a 

dificuldade fisiológica crescente com a avançar da idade. 

 

5.2.5.2.2- Transportes Públicos Acessíveis 

Meio de Transporte  Obstáculos ao Transporte mais próximo  
Número de Autocarros 

Distância ao Transporte mais próximo 
Número 

Número de Comboios 
Tipo 

(…) 

Quadro 30- Parâmetros determinados na Categoria Transportes Públicos Acessíveis 

Estas informações permitem determinar o nível de acessibilidade dos espaços desportivos em 

termos de transportes públicos.  

 Por obstáculos entendemos:  

1. Estradas sem semáforos luminosos ou passadeiras; 

2. Ausência de passeios;  

3. Viaturas em cima de passeios, a impossibilitar a passagem dos peões; 

4. Caminhos estreitos com uma largura inferior a 90 centímetros; 

5. Calçadas com pedras soltas; 

6. Degraus não assinalados; 

7. Degraus irregulares; 

8. Rampas inacessíveis;  

9. Desníveis sem corrimãos.  

Poderão eventualmente existir outro tipo de obstáculos, no entanto, nos espaços estudados apenas 

nos deparámos com estes. 

 

5.2.5.2.3 Acesso ao Edifício 

Distância ao Edifício (m)  Obstáculos  Iluminação  
Do parque de estacionamento 

Número Intensidade 
Do espaço privativo 

Quadro 31- Parâmetros determinados na Categoria Acesso ao Edifício 

 O acesso ao edifício permite determinar se os espaços foram concebidos a pensar em todos os 

cidadãos, independentemente da sua mobilidade. 

 Por obstáculos entende-se o que foi descrito anteriormente nos transportes públicos. 
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 A intensidade da iluminação é determinada através de uma avaliação superficial. Caso não haja 

iluminação pública ou haja a uma distância superior a 30 metros, existindo espaços escuros que 

impossibilitem a visibilidade mesmo que por breves momentos, é considerada reduzida. Se a iluminação 

pública for forte e permitir uma boa visibilidade em todo o percurso é considerada elevada. Se for intermédia 

a estas duas situações considerar-se-á média. 

 
5.2.5.2.4 Porta de Entrada 

Tipo de porta  Dimensões  Tipo de abertura  Dispositivos de controlo  
Simples Largura Automática Tipo 
Dupla  Manual Altura 

Giratória / Torniquetes    

Quadro 32- Parâmetros determinados na Categoria Porta de Entrada 

 Por tipo de dispositivos de controlo entende-se o mecanismo de abertura das portas: maçanetas, 

barras horizontais, verticais… 

   

5.2.5.2.5 Átrio Principal 

 No parâmetro átrio principal determina-se: o número e a natureza dos desníveis, caso existam, as 

zonas de oferta (espera, informação, entretenimento e WC) e a forma de controlo das entradas. 

 

5.2.5.2.6 Rampas 

Identificação  Dimensões da Rampa  Iluminação  Corrimãos  
Locais das rampas Inclinação 

Intensidade 
da Iluminação 

Tipo de corrimãos 
Tipo de rampas (direitas ou circulares) Largura Altura 

Tipo de piso Faixas diferenciadas no inicio e no fim 
da rampa 

Dimensão 
Área dos átrios 

Quadro 33- Parâmetros determinados na Categoria Rampas 

A intensidade da iluminação entende-se como reduzida quando a passagem de uma pessoa possa 

fazer diminuir a visibilidade ou quando houver sítios que a luz não alcance. Elevada se a luz artificial 

substituir a luz natural. Média quando for intermédia a estas duas definições. 

 O corrimão pode ser simples ou duplo. 

 

5.2.5.2.7 Escadas 

Identificação  Vãos Iluminação  Corrimãos  
Locais com escadas Nº de degraus 

Intensidade da Iluminação 

Tipo de corrimãos 
Tipo de escadas 

(direitas ou circulares) 
Regularidade dos degraus 

Degrau de arranque diferente Altura 

Área dos átrios 
Faixas diferenciadas 

Dimensão 
Largura do degrau 

Quadro 34- Parâmetros determinados na Categoria Escadas 

 A iluminação será medida da mesma forma que nas rampas. 

 

5.2.5.2.8 Ascensores 

Existentes  Utilizados  Átrios de Espera  Cabina  Porta  Controlo de comando  
Sim Sim Dimensão Dimensão Tipo Altura 
Não Não  Barras de apoio Dimensão  

Quadro 35- Parâmetros determinados na Categoria Ascensores 
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5.2.5.2.9 Corredores 

Identificação  Dimensões  Iluminação  Corrimão  

Localização dos corredores 
Profundidade 

Intensidade da Iluminação 
Tipo 

Largura 
Altura 

Dimensão 

Quadro 36- Parâmetros determinados na Categoria Corredores 

 A iluminação dos corredores será feita da mesma forma que nas rampas e nas escadas. 

 

5.2.5.2.10 Sinalização 

Placas visíveis  Cores contrastantes  Letras maiúsculas  Símbolos  Sinalização  Locais  
Sim Sim Sim Sim 

Altura Placas 
existentes Não Não Não Não 

Quadro 37- Parâmetros determinados na Categoria Sinalização 

 As placas são visíveis se se percepcionarem bem a uma distância de 5 metros. As cores são 

contrastantes se permitirem uma fácil leitura.  

 

5.2.5.2.11 Portas Interiores 

Tipo de porta  Porta  Tipo de Abert ura Manípulos  
Simples Material de construção Manual 

Altura 
Dupla Largura Automática 

Quadro 38- Parâmetros determinados na Categoria Portas Interiores 

 

5.2.5.2.12 Vestiários/ Balneários/ Sanitários 

 - Número e dimensão dos vestiários, balneários e sanitários 

- Número de obstáculos: desníveis desnecessários / não assinalados e piso escorregadio   

 - Nº de balneários individuais / de família 

Retretes 
- Nº de retretes nos balneários e nos WC Masculinos e Femininos 
- Nº de retretes acessíveis nos balneários e nos WC Masculinos e Femininos 

Urinóis - Nº de urinóis nos balneários e no WC Masculino 
- Nº de urinóis acessíveis nos balneários e no WC 

Lavatórios - Nº de lavatórios nos balneários e nos WC Masculino e Feminino 
- Nº de lavatórios acessíveis nos balneários e nos WC Masculinos e Femininos 

Chuveiros 

- Nº de individuais e de colectivos Masculinos e Femininos 
- Nº e tipo de obstáculos 
- Nº de chuveiros acessíveis 
- Dimensão das cabinas, tipo de piso, altura e tipo de dispositivos de controlo 

Cabides  - Número e altura dos cabides para Homens e Mulheres 

Cacifos 
- Número e altura dos cacifos para Homens e Mulheres 
- Forma como os cacifos são geridos 

Bancos 
- Número e altura dos bancos para Homens e Mulheres 
- Tipologia e área dos bancos 

Quadro 39- Parâmetros determinados na Categoria Vestiários/ Balneários/ Sanitários 

   

5.2.5.2.13 Salas de Exercício 

Salas de exercício  Utilizadores  Espaldares  Bancos  Espelhos  
Número 

Número médio por sala Número 
Número Número 

Área das Salas Altura 
Extensão 

Piso da sala Dimensão 

Quadro 40- Parâmetros determinados na Categoria Salas de Exercício 
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5.2.5.2.14 Áreas de Descanso 

Áreas de descanso  Bancos  
Número Número 

Local 
Extensão 

Área/ dimensão 

Quadro 41- Parâmetros determinados na Categoria Áreas de Descanso 

 
5.2.5.2.15 Espaços Sociais 

 - Bar, Restaurante, Loja de Equipamentos Desportivos, Centro de Estética, Centro de Bem-Estar, 

Centros de Eventos, Centros de Lazer, Outros. 

 

Estrutura física do espaço 

Distâncias em metros e obstáculos existentes: 

  - Entrada – Balneários / Vestiários 

  - Entrada - espaço desportivo 

  - Balneários – espaço desportivo 

  - Espaço desportivo – WC 

  - Espaço desportivo – Gabinete de SOS 

  - WC – Gabinete de SOS 

  - Balneários / Vestiários – Gabinete de SOS 

Nº de pisos da instalação 

 

Multibanco 

 - Existência, altura e obstáculos 

 

5.2.5.3 Variáveis Principais (2ª fase)  

 A segunda fase das Variáveis tem a ver com o método utilizado para determinar os níveis de cada 

parâmetro. Foram definidos para cada categoria cinco níveis e cada espaço foi enquadrado no nível 

correspondente. 

 

5.2.5.3.1 Acesso ao Edifício 

O acesso ao edifício é feito através da avaliação das variáveis do Parque de Estacionamento, dos 

Transportes Públicos e o do Acesso ao Edifício desportivo propriamente dito. 

  

5.2.5.3.1.1 Parque de Estacionamento 

Para avaliar os parques de estacionamento foram definidos três parâmetros: tipo de 

estacionamento, lugares acessíveis e comandos dos sistemas de fecho / abertura dos parques. A avaliação 

dos três parâmetros permite determinar a classificação dos espaços nesta categoria. 
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  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Tipo de 
Estacionamento 

 - Indiferenciado 
ao longo da via 
pública 

- Indiferenciado 
coberto  
- Indiferenciado 
c/ lugares 
reservados  
- Indiferenciado 
c/ parqueamento 

- Indiferenciado 
c/ lugares 
reservados 
cobertos 

- Indiferenciado 
amplo  
- Uso exclusivo 
utentes ginásio, 
descoberto 

- Uso exclusivo 
utentes ginásio, 
coberto e/ou c/ 
lugares 
especiais 

2. Lugares 
acessíveis (no 
local, com 
sinalizações 
contrastantes) 

Indicador  
Nº de lugares 
para pessoas 
com mobilidade 
condicionada / 
nº total de 
lugares 

Sem parque de 
estacionamento 

- Parque sem 
espaços 
acessíveis ou 1 
acessível  
- Sem parque, 
com parquea/o 
acessível 

- 1 acessível 
em 10 

- 2 Acessíveis 
em 10 

- 3 Acessíveis 
em 10 

3. Comandos dos 
sistemas de 
fecho/abertura 
dos parques 
privativos 

 - Sem 
comandos, 
parqueamento 
pouco seguro 

- Com guarda 
sem vedação  
- Com vedação 
sem guarda 

- Com guarda e 
com vedação 
 

- Com 
dispositivo 
manual, altura 
entre 0,90m e 
1,20m 

- Dispositivo 
automático 
accionável de 
dentro do 
veículo 
- Com guarda a 
abrir a cancela 

Quadro 42- Especificação dos níveis de cada parâmetro do Estacionamento 

Por espaço indiferenciado entende-se espaço público, que poderá ser ao longo da via ou com 

espaço específico de parqueamento. Os parqueamentos exclusivos para os clientes dos ginásios são 

melhor avaliados que os restantes por serem mais acessíveis. 

Indicadores  Fórmula  Critério  
Parâmetros 1, 2 e 3 

*(1) é o nível do indicador 
1 

Avaliação = )3(
5
1

2
)2()1( ++  

Ponderação de 1/5 (3º parâmetro) porque os espaços sem 
estacionamento próprio já se encontrarem penalizados nos outros 2 

parâmetros.  

Quadro 43 - Sistema de avaliação da categoria Parque de Estacionamento 

5.2.5.3.1.2 Transportes Públicos Acessíveis 

 A categoria dos transportes públicos é avaliada com a classificação dos parâmetros: distância aos 

transportes públicos e número de carreiras.  

Transportes 
Públicos   Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  

1. Distância aos 
Transportes 

Indicador:  
Metros x (nº de obstáculos86 + 187) 

A mais de 
500m 

350m < X ≤ 
500m  

200m< X ≤ 350m 50m < X ≤ 
200m 

X  ≤ 
50m 

2. Rede de 
Transportes 

Número de Carreiras - Sem 
transportes  

- 1 (autocarro 
ou comboio) 

- 2 (2 autocarros 
ou 1 autocarro + 
1 comboio) 

3 ou 4  5 ou 
mais  

Quadro 44- Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Transportes Públicos Acessíveis 

Considerámos 50 metros como um valor aceitável de distância mínima aos transportes públicos, por 

ser o valor estabelecido no Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de Dezembro, para distância dos parques infantis 

em relação a vias de circulação de veículos com maior intensidade de tráfego. Criámos, tendo em conta 

esse valor, uma escala de distância, em metros, aos transportes, que nos pareceu aceitável visto que 

penaliza as vias com obstáculos.  

Quadro 45- Sistema de avaliação da categoria Transportes públicos  

                                                      
86 Obstáculos definidos na página 63. 
87 Soma-se 1 para o produto nunca poder ser 0 e não invalidar o indicador.  

Indicadores  Fórmula  Critério  

Nível da categoria 
dos Transportes 

Públicos 

Avaliação = )2()1( +  

 

Permite percepcionar a localização dos espaços desportivos, perceber 
se estão bem localizados e se a afluência ao espaço se deve, também, 
a esta condição. 
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5.2.5.3.1.3 Acesso ao Edifício 

Para avaliar o acesso ao edifício propriamente dito de cada instalação desportiva foram definidos 

dois parâmetros que denominámos: distância ao parqueamento e acesso ao edifício.  

A avaliação dos dois parâmetros permite a classificação de cada espaço nesta categoria. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Distância (X) ao 
Parqueamento 

Indicador : 
Metros x (nº de 
obstáculos88 + 1) 

X ≥ 500m 350m < X ≤ 
500m 

200m < X ≤ 
350m 

50m < X ≤ 
200m 

X  ≤ 50m 

2. Acesso ao Edifício (Da 
entrada no espaço privativo até à 
entrada no espaço desportivo) 

Indicador:  
Metros x (1089 x nº de 
obstáculos + 1) 

X > 41 31 < X ≤ 40 21 < X ≤ 30 11 < X ≤ 20 X ≤ 10 

Quadro 46- Especificação dos níveis de cada parâmetro do Acesso ao Edifício 

O acesso ao edifício pretende determinar a distância da entrada no espaço privativo até ao espaço 

desportivo propriamente dito. Este parâmetro permite avaliar de forma minuciosa os acessos. 

Quadro 47- Sistema de avaliação da categoria Acesso ao Edifício  

Definimos as medidas, deste parâmetro, através da análise de um questionário90, que efectuámos, a 

pessoas idosas. Como desconhecemos estudos nesta área, tentámos determinar as dificuldades que as 

pessoas diziam sentir no seu dia-a-dia. Verificámos, após a recolha de alguns questionários, que as 

pessoas diziam não ter dificuldades nenhumas; posteriormente referiam que ficavam cansadas quando 

realizavam tarefas simples: andar 100 metros, subir degraus... Na nossa opinião esse cansaço pode ser 

minimizado praticando actividade física regular. Como este estudo exigiria uma medição do esforço em 

cada uma das tarefas e uma avaliação mais pormenorizada sobre a experiência desportiva de cada pessoa, 

optámos por convencionar os valores que nos pareceram mais adequados.  

5.2.5.3.2 Acessos no Edifício 

5.2.5.3.2.1- Portas  

Para avaliar o acesso das portas das instalações desportivas foram definidos dois parâmetros que 

denominámos: porta de entrada e portas interiores. A avaliação dos dois parâmetros permite a classificação 

de cada espaço nesta categoria. 

Quadro 48- Especificação dos níveis de cada parâmetro das Portas 

 

                                                      
88 Os obstáculos são avaliados da mesma forma que na categoria Transportes Públicos, página 63.  
89 Dez vezes por considerarmos que a distância deve ser no máximo igual à mínima admitida do estacionamento ao acesso ao edifício. 
90 Em Anexo. 

Indicadores  Fórmula  Critério  

Avaliação do 

Acesso ao Edifício 6
)2(5)1(

Avaliação
+=  Este parâmetro permite diferenciar as distâncias externas e internas do espaço. Assim 

considerámos cinco vezes mais útil a distância no interior do espaço privativo. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Porta de Entrada  
(Medida entre a face da 
folha da porta aberta e a 
guarnição do lado oposto) 

Alternativas 
contabilizada
s como 
principais 

l < 0,90m, 
maçaneta 

ou 
giratória 

Automática ou 
manual, barras, 
0,9 ≤ l < 1,05m  

Automática ou 
manual, 
barras, 1,05 ≤ l 
< 1,20m 

Automática 
simples, 1,20 ≤ l < 
1,40m ou manual, 
barras, l ≥ 1,40m 

Aberta ou autom, 
dupla, sensores 
de velocidade, l ≥ 
1,40m   

2. Portas interiores  
 

 l < 0,80m 
ou 
maçaneta  

Automática ou 
manual, barras, 
0,80 ≤ l < 
0,95m 

Automática ou 
manual, 
barras, 0,95 ≤ l 
< 1,10m 

Aberta ou 
Automática, 1,10 ≤ 
l < 1.20m 

Aberta ou 
automática, 
sensores veloc, l 
≥ 1,20m  
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A avaliação é feita através do tipo de porta, da largura e altura dos dispositivos de controlo. A 

alternativa de porta aos torniquetes e portas giratórias faz considerar apenas as portas alternativas. 

Quadro 49- Sistema de avaliação da categoria Portas 

 

 

5.2.5.3.2.2 Espaços Intermédios 

Para avaliar os espaços intermédios de cada instalação desportiva foram classificados os átrios, os 

espaços de sinalização e as áreas de descanso.  

Na tabela em baixo encontram-se descritas as características de cada nível para cada parâmetro, 

de forma a poder enquadrar-se cada espaço desportivo. 

Quadro 50- Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Espaços Intermédios 

Quadro 51- Sistema de avaliação da categoria Espaços Intermédios 

 

 

5.2.5.3.2.3 Desníveis  

Para avaliar os desníveis determina-se a existência e a largura de rampas, escadas e ascensores. A 

avaliação dos três parâmetros permite a classificação dos desníveis. 

 

 

                                                      
91 Área de descanso. 
92 Área com TV, leitura ou Internet. 
93 Um corredor largo poderá ser considerado área de descanso se tiver espaço de assento. 

Indi cadores  Fórmula  Critério  
Avaliação 
das Portas 

)2()1(Avaliação +=  Assumimos 0,90m como nível 1, embora seja o que está previsto na lei, porque no nosso 
entender, apenas permite a passagem de uma pessoa em simultâneo. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Átrio  Avaliação: 

desníveis, barreiras 
e zonas de oferta. 

- Com 
obstáculos 
- Com zona 

de infor 
- Sem átrio 

- Sem obst e 
com zona 

infor 
- Com obst, 
zona infor e 

WC 

- Sem obst, com 
zona informação 

e WC 
- Com obst zona 
de espera91 de 
informação e 

WC 

- Sem obst com 
zona espera, infor 

e WC 
- Com obst zona de 

espera, infor, 
entretenimento92 e 

WC 

- Sem obst, com 
zona espera, 
infor, 
entretenimento e 
WC 

2. Espaço s 
sinalizados  

(Altura, 
cores, letras, 
símbolos e 
local)  

Placas de proibição, 
aviso, obrigação e 
localização com 
altura ≥ 1,06m  

- Sem placas - Placas com 
h<1,06m  
- Sem cores 
contrastantes 

- Placas de 
cores 
contrastantes 
nos balneários e 
WC ou salas 

- Placas com cores 
contrastantes e 
sinalizadoras de 
todos os locais 

- Placas com 
cores 
contrastantes e 
símbolos em 
todos os locais. 

3. Áreas de 
descanso 93 

(AD) 
Com bancos, 
com encosto. 

Fora da faixa de 
circulação, a 50m, < 
3% inclinação, ou a 
cada 30m, piso > 
3% e < 5% 
inclinação.  

- Sem Áreas 
de Descanso 
(AD)  

- AD com 
degraus 

- AD sem 
assentos 

- AD com assentos 
sem encosto 

- AD com 
assentos e 
encosto  
- Sem 
necessidade de 
AD 

Indicadores  Fórmula  Critério  
Avaliação dos Espaço s 

Intermédios 
)3()2()1(Avaliação ++=  

 

Se os espaços estão sinalizados e disponíveis para 
o bem-estar dos utentes. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
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Quadro 52-  Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Desníveis  

Quadro 53- Sistema de avaliação da categoria Desníveis 

 

5.2.5.3.2.4 Corrimãos 

Para avaliar os corrimãos de cada instalação desportiva foram avaliados os corrimãos das rampas, 

das escadas, dos elevadores e dos corredores.  

Quadro 54- Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Corrimãos  

Os corrimãos são avaliados no parâmetro de avaliação 2 de rampas, 3 de escadas, 4 de elevadores 

e 2 de corredores. A inexistência de desníveis e de corredores é avaliado como nível zero. 

Quadro 55- Sistema de avaliação da categoria Corrimãos 

 

 

5.2.5.3.2.5 Escadas 

Rampas 
(Parâmetro de 
Avaliação 1) 

Rampas bem 
assinaladas 

Sem rampas 
para vencer 
desníveis 

≤ 0,90m ou 
rampa 
pouco 
acessível 

0,90m <l ≤ 
1,20m 

1,20m < l≤ 1,50m > 1,50m ou sem 
desníveis para 
vencer 

Escadas 
(Parâmetro de 
Avaliação 1) 

Escadas 
complementadas por 
rampas, ascensores 
ou plataformas 
elevatórias 

l ≤ 0,90m  0,90m < l 
≤1,20m  

1,20m < l≤ 
1,50m 

Largura > 1,50m Sem escadas 
para vencer 
desníveis / sem 
desníveis 

Ascensores 
(Parâmetro de 
Avaliação 1) 

Nível 0 
Sem necessidade de 
elevador  

Sem ascensor 
ou sem 
utilização 

1 cabina 
com área ≤ 
1,20m x 
1,20m 

1 cabina com 
área ≥ 1,10m 
x 1,40m  

1 cabina com área 
≥ 1,50m x 1,50m 
ou 2 cabinas com 
área ≥ 1,10m x 
1,40m 

2 cabinas com 
área ≥ 1,50m x 
1,50m 

Indicadores  Fórmula  Critério  
Avaliação dos Desníveis  )3()2()1(Avaliação ++=  Se não existirem ascensores por não haver necessidade será 

feita a média apenas das rampas e das escadas. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
Corrimãos 
(Parâmetro 
2- Rampas) 

Nível 0 =Sem 
desníveis para 
vencer 

Sem 
corrimão 

1 corrimão 
sem altura 
standard 

1 corrimão com altura 
standard (0,75m ou 0,90m) 

Duplo corrimão 
sem altura 
standard 

Duplo corrimão 
com altura 
standard (0,75m 
ou 0,90m) 

Corrimãos 
(Parâmetro 
3- Escadas) 

Nível 0  =Sem 
desníveis para 
vencer 

Sem 
corrimão 

1 corrimão 
sem altura 
standard 

1 corrimão com altura 
standard (0,85m ou 0,90m) 

Duplo corrimão 
sem altura 
standard 

Duplo corrimão 
com altura 
standard (0,85m 
ou 0,90m) 

Corrimãos 
(Parâmetro 

4- 
Elevadores) 

Nível 0  =Sem 
elevadores 

Sem 
corrimãos 

- Barras numa 
parede com 
0,875 ≤ h < 
0,925m  

- Barras em 2 paredes com 
0,875 ≤ h < 0,925m 
- Barras em redor com 
0,65 ≤ h < 0,75m ou 1,10 ≤ 
h < 1,20m  

- Barras em 
redor com 0,75 ≤ 
h < 0,875m ou 
0,925 ≤ h<1,10m 

Barras em redor 
com 0,875 ≤ h < 
0,925m 

Corrimãos  
(Parâmetro 

2- 
Corredores) 

Nível 0 =Sem 
corredores 

Sem 
corrimãos 

1 corrimão 
sem altura 
standard  

1 corrimão com altura 
standard (h=0,90m) 

Duplo corrimão 
sem altura 
standard 

Duplo corrimão 
com altura 
standard 
(h=0,90m) 

Indicadores  Fórmula  Critério  
Avaliação 

dos 
Corrimãos n

n
Avaliação ∑=  

Somatório dos parâmetros a dividir pelo número de diferentes 
tipos de espaços existentes (rampas, escadas, elevadores e 
corredores). 

Se um espaço não tem elevadores e tem duas 
rampas, um vão de escadas e um corredor e apenas 
as rampas tem corrimãos, soma-se o nível 
correspondente às rampas, o nível relativo às 
escadas e o relativo aos corredores, dividindo-se por 
3 (rampas, escadas e corredores). 
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Para avaliar as escadas de cada instalação desportiva classificou-se o parâmetro 2 das escadas, 

“vãos” de escada.  

Quadro 56- Especificação dos níveis do parâmetro Vãos de Escadas 

 Esta avaliação permite perceber o tipo de desníveis existentes no espaço desportivo e a 

acessibilidade dos mesmos. 

 

5.2.5.3.2.6 Ascensores   

Para avaliar os ascensores das instalações desportivas foram nivelados os patamares e as portas 

dos elevadores.  

Quadro 57- Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Ascensores 

 

Quadro 58- Sistema de avaliação da categoria Ascensores 

5.2.5.3.2.7 Corredores 

Para avaliar os corredores de cada instalação desportiva determinou-se a largura dos mesmos. Os 

corrimãos dos corredores foram avaliados juntamente com os outros corrimãos.  

Quadro 59- Especificação dos níveis do parâmetro dos Corredores 

5.2.5.3.2.8 Acessibilidade aos Vestiários, às Insta lações Sanitárias e aos Balneários  

 

Vestiários 

Para avaliar os vestiários de cada instalação desportiva foram definidos dois parâmetros que 

denominámos: vestiários e vestiários individuais.  

 

 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
2. 

Vãos 
Assinalados com 
cores contrastantes 
e material 
diferente, degraus 
regulares 

- Vãos + de 12 
degraus ou - de 
3, sem 
sinalização 
- Vãos com 
degraus 
irregulares 

- Vãos + de 12 
degraus ou – de 
3, sinalização e 
sem rampas, 
ascensores ou 
átrios 

- Vãos + de 12 degraus ou 
- de 3, sem rampas, 
ascensores ou vãos. 
- Entre 3 e 12 sem 
sinalização, rampas ou 
elevadores 

- Escadaria 
entre 3 e 12 
degraus, 
sinalização e 
sem rampas 
ou ascensores 

- Escadaria 
sinalizada, 
com rampas 
ou ascensores  
- Sem 
desníveis 

 Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
2. 

Patamar 
- Elevação > 2%, com 

obstáculos 
-Área < 1m x 1m 

- Elevação < 2% e 1m 
x 1m < Área < 1,30m 

x 1,30m  

- Elevação < 2% e com 
1,30m x 1,30m < Área < 

1,50m x 1,50m  

- Elevação < 2% e 1,50 
x 1,50m < área <1,80m 

x 1,80m 

-Sem obstáculos 
Área 

≥1,80mx1,80m 
3. Porta  l ≤ 0,80m e porta 

manual 
0,80m<l ≤ 0,90m e 

porta manual 
- 0,90m<l ≤ 1,10m porta 

manual 
-  ≤ 0,90m porta 

automática 

0,90m<l ≤ 1,10m porta 
automática 

l > 1,10m porta 
automática 

Indicadores  Fórmula  Critério  

Avaliação dos 

Ascensores 

)3()2(Avaliação +=  Caso haja elevadores, e visto que já se realizou a avaliação de desníveis e de 

corrimãos, avaliar-se-á apenas os patamares e a porta do ascensor. 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Corredores  Largura  ≤ 0,80m  0,80m < l ≤ 0,90m 0,90m < l ≤ 1,20m 1,20m < l ≤ 1,50m > 1,50m 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Barreira entre balneário e vestiário Sem < 25m2 ≥ 25 e < 30m2 ≥ 30 e < 35m2 ≥ 35m2 
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Quadro 60- Especificação dos níveis de cada parâmetro dos Vestiários 

Os vestiários individuais são avaliados pela necessidade, consoante o número de praticantes e pela 

existência dos mesmos. 

Quadro 61- Sistema de avaliação da categoria Vestiários 

Balneários / Sanitários   

 Para avaliar os balneários e os sanitários de cada instalação desportiva foram determinados o 

número de retretes, o número de retretes acessíveis, o número de urinóis, o número de urinóis acessíveis, o 

número de lavatórios, o número de lavatórios acessíveis e o número de chuveiros. 

A avaliação foi efectuada com o total de retretes, urinóis, lavatórios e chuveiros e posteriormente a 

mesma avaliação para os acessíveis.  

 

Retretes, Urinóis, Lavatórios e Chuveiros 

Quadro 62- Especificação dos níveis, dos aparelhos sanitários normais e acessíveis 

 
 
 
 

                                                      
94 Os espaços desportivos com mais do que um vestiário por sexo são avaliados através do somatório das áreas totais dos vestiários. 

Vestiários 94 
1 a 2 m2 por 
pessoa  

vestiários 

2. Vestiários 
Individuais 
Mín 2m x 2m  

Indicador  
1 vestiário privado por 200 a 250 
cacifos: Nº mín de Vestiários 
privados = 0,0003 x nº utentes 

Sem 
vestiários 
privados 

Se a 
diferença 
for negativa 

Se a diferença 
for 
sensivelmente 
igual a zero 

Se a diferença 
for positiva mas 
não abarque 
25% dos utentes 

Se a diferença 
abarcar 50% 
dos utentes 

Indicadores  Fórmula  Critério  

Avaliação dos 

Vestiários 6
)2()1(5

Avaliação
+=

 A ponderação cinco parece-nos a mais adequada por julgarmos a dimensão dos 

balneários colectivos mais importante que a existência de balneários individuais. 

 Indicador  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
Retretes 
(Ret) 

Mulheres 1 por 100 
utentes; mín 4. 
(1/100) 

> 120 utentes/ 
ret 

> 100 e ≤ 120 
utentes/ ret 

> 75 e ≤ 100 
utentes/ ret 

> 50 e ≤ 75 
utentes/ ret 

≤ 50 
utentes/ ret 

Homens 1 por 200 
utentes; mín 2. 
(1/200) 

> 240 utentes/ 
ret 

> 200 e ≤ 240 
utentes/ ret 

> 150 e ≤ 200 
utentes/ ret 

> 100 e ≤ 150 
utentes/ ret 

≤ 100 
utentes/ ret 

Ret Acessíveis - barras de 
apoio lateral. Podem ser 
comuns se assinaladas 

Retretes 
acessíveis/Retret
es totais 

Sem retretes 
acessíveis 

1  1 em 10 2 em 10 3 em 10 

Urinóis  (Uri)  1 urinol por 100 
utentes, mín 4 

> 120 utentes/ 
uri 

> 100 e ≤ 120 
utentes/ uril 

> 75 e ≤ 100 
utentes/ uril 

> 50 e ≤ 75 
utentes/ uri 

≤ 50 
utentes/ uri 

Uri Acessíveis - Altura entre 
0,6m e 0,65m, barras de 
apoio verticais. 

Urinóis 
acessíveis/ 
Urinóis totais 

Sem urinóis 
acessíveis 

1 em 20 1 em 10 2 em 10 3 em 10 

Lavatório  (Lav)  0,7<h<0,8m 
Torneiras hospitalar ou 
pastilha. 

1 lav por 100 
utentes, mín 3. 

> 120 utentes/ 
Lav 

> 100 e ≤ 120 
utentes/ Lav 

> 75 e ≤ 100 
utentes/ Lav 

> 50 e ≤ 75 
utentes/ Lav 

≤ 50 
utentes/ Lav 

Chuveiros  (chuv) - torneiras 
tipo monocomando 
accionadas por alavanca. 

1 chuveiro por 
100 utentes, mín 
4 

- > 120 
utentes/ chuv  
- Sem chuv 

- > 100 e ≤ 
120 utentes/ 
chuv 

- > 75 e ≤ 100 
utentes/ chuv 

- > 50 e ≤ 75 
utentes/ chuv 

- ≤ 50 
utentes/ 
chuv 

Chuv Acessíveis - Barras 
de apoio rebatíveis, h=0,7m. 

Chuv acessíveis/ 
Chuv totais 

- Sem chuv 
acessíveis 

- 1 em 20 - 1 em 10 - 2 em 10 - 3 em 10 

Indicadores  Fórmula  Indicadores  Fórmula  
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 Quadro 63- Sistema de avaliação dos aparelhos sanitários normais e acessíveis  

Cabides, Cacifos e Bancos 

Para avaliar esta categoria foram avaliados minuciosamente nos balneários e nos vestiários os 

cabides, os cacifos e os bancos.  

Quadro 64- Especificação dos níveis de Cabides, Cacifos e Bancos 

Quadro 65- Sistema de avaliação dos cabides, cacifos e bancos 

5.2.5.3.2.9 Salas de Exercício 

 Para avaliar as salas de exercício de cada instalação desportiva foram definidos cinco parâmetros 

que denominámos: área de sala, tipo de piso, número de espaldares, bancos e espelhos.  

Quadro 66- Especificação dos níveis de cada parâmetro das Salas de Exercício 

Nível das Retretes  
MulheresSanitasºN

inosminFeUtentesºN

HomensSanitasºN

MasculinosUtentesºN
Nível +=

 Nível de Retretes  
Acessíveis sexocadadeSanitasTotalºN

AcessíveisSanitasºN
Nível =

 

Nível dos Urinóis  
UrinóisºN

MasculinosUtentesºN
Nível =

 Nível de Urinóis 
Acessíveis UrinóisTotalºN

AcessíveisUrinóisºN
Nível =

 

Nível dos 
Lavatórios MulheresLavatóriosºN

inosminFeUtentesºN
HomensLavatóriosºN

MasculinosUtentesºN
Nível +=

   

Nível dos 
Chuveiros MulheresColCºNIndCºN

FemUtentesºN

HomensColCºNIndCºN

MascUtentesºN
Nível

+
+

+
=

 
Nível de Chuvei ros 

Acessíveis sexocadadeChuveirosTotalºN
AcessíveisChuveirosºN

Nível =
 

Avaliação dos 
Aparelhos 

Sanitários normais 
4

chuveiroslavatóriosurinóissanitas
Avaliação ∑ +++

=
 Avaliação dos Aparelhos 

Sanitários Acessíveis 3

chuveirosurinóissanitas
Avaliação ∑ ++

=
 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Cabides 
(Altura) 

 Sem 
cabides 

Cabides com 
medidas 
diferentes 

1,20 ≤ h <1,25 
ou 0,70 < h ≤ 
0,80m 

1,10 ≤ h < 1,20 
ou 0,80 < h ≤ 
0,90m 

H < 1,10 e > 
0,90m 

2. Cabides  
Nº total e nº 
mínimo  

Indicador  
nº total cabides– nº mín (Nº 
utentes x 0.18 x 0.50 x 2/3) 

Sem 
cabides 

Se a diferença 
for negativa 

Se a diferença 
for sensível/ = 0 

Se o nº cacifos 
for positivo, 
≤25% utentes 

Se o nº cacifos 
for > 25% 
utentes 

3. Cacifos  
Nº total e nº 
mínimo  

Indicador  
nº total cacifos – nº mín (Nº 
utentes x 0.18 x 0.50 x 2/3) 

Sem 
cacifos 

Se a diferença 
for negativa 

Se a diferença 
for sensível/ = 0 

Se o nº cacifos 
for positivo, 
≤25% utentes 

Se o nº cacifos 
for > 25% 
utentes 

4. Bancos  Vestiários, 0,4m por 0,8m e 
altura de 0,45m. 

Sem 
bancos 

Móveis,instáveis 
sem medidas  

Móveis,estáveis 
com medidas 

Fixos sem as 
medidas 

Fixos com as 
medidas 

Indicadores  Fórmula  Critério  

Nível dos Cabides 
(Parâmetro 1 e 2) 3

2
5,018,0UtentesdeºNCabidesMínimoºN ×××=

 h cabides = média h cabides masculinos e femininos. 
Nº cabides = média nº cabides masculinos e femininos. 

Nível de Cacifos 
(Parâmetro 3) 3

2
5,018,0UtentesdeºNCacifosMínimoºN ×××=

 
Cacifos = média do nº cacifos masculinos e femininos. 

Nível dos Bancos 
(Parâmetro 4) 

inominfe)4(masculino)4(Avaliação +=  
Bancos = nº total, altura, tipologia e área. 

Avaliação Cabides, 
Cacifos e Bancos 

)4()3()2(Avaliação ++=  Cabides, cacifos e bancos = média dos parâmetros 2, 3 e 
4. 

Avaliação Alturas  Avaliação=(1) h = avaliação dos cabides (parâmetro 1) 

  Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
1. Área da 
Sala 

Indicador  
Área da Sala 
/nº médio prat 

2m2 c/ colunas < 
m2/prat ≤ 2m2 

2m2< m2/prat ≤ 3m2 

3m2< m2/prat com 
colunas ≤ 4m2 

3m2 < m2/prat ≤4m2 

4m2<m2/prat com 
colunas ≤ 5m2 

4m2<m2/prat ≤5m2 

m2/prat com 
colunas > 5m2 

> 5 m2 / prat 

2. Tipo de 
piso 

 Tijolo, pedra, 
tapetes, 
alcatifas… 

Elast superficial, 
combinada e mista 
(c/ madeira 
resistente) 

Pav flutuante ou 
área elástica ou 
pav combinado em 
sala c/ colunas 

Nível 3 s/ colunas 
ou sintético ponto 
elástico, sala c/ 
colunas 

Pavimento 
sintético ponto 
elástico 

3. Nº espal   Sem espaldares  1 espaldar 2 ou 3 espaldares 4 ou 5 espaldares 6 ou +  
4. Bancos   Sem bancos Móveis numa 

parede da sala 
Móveis em mais de 
1 parede da sala 

Fixos numa 
parede da sala 

Fixos em 2 ou + 
paredes da sala 

5. 
Espelhos 

Medida =15 
cm do solo ao 
tecto 

Sem espelhos - ½ parede  
- 1parede,medidas 
diferentes 

- 1 parede  
- 2 paredes, 
medidas diferentes 

- 2 paredes  
-3 paredes, 
medidas dif 

Três paredes  

Indicadores  Fórmula  Critério  
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 Quadro 67- Sistema de avaliação das Salas de Exercício 

5.2.5.3.2.10 Espaços Complementares 

Para avaliar os espaços complementares de cada instalação desportiva verificou-se o número, e a 

acessibilidade, de espaços sociais.  

Quadro 68- Especificação dos níveis dos Espaços Complementares  

5.2.6 Procedimentos 

O estudo da legislação existente e de estudos já realizados foi a base do nosso trabalho. A revisão 

bibliográfica permitiu-nos criar indicadores de qualidade com os quais determinámos o grau de 

acessibilidade de cada espaço. 

Este estudo consistiu numa Investigação Descritiva e Comparativa com Análise multivariada. 

O tratamento inicial dos dados foi efectuado no programa Excel, sendo o tratamento estatístico 

realizado com o auxilio do programa SPSS (Statistical Package for Social Science) 11.0 Windows.  

Para efectuar a análise inicial dos dados utilizou-se uma estatística descritiva, caracterizando a 

amostra, com a apresentação das frequências e, nalguns casos, com percentagens e médias. A amostra foi 

dividida em categorias e posteriormente em tipologias, de forma a permitir uma homogeneidade dos dados. 

Foi utilizado, nos diferentes parâmetros, o teste do Qui-Quadrado. O teste do Qui-Quadrado permite a 

relação dos resultados esperados das distribuições conhecidas com os resultados da amostra. Há relação 

se o sigma for menor ou igual a 0,05. 

O tratamento comparativo foi feito, com testes não paramétricos, nos diferentes items. Com este 

tratamento pretende-se averiguar a existência de diferenças significativas. Quando se comparavam apenas 

duas categorias aplicou-se o teste Mann-Whitney, quando comparadas mais de duas categorias, o teste 

Kruskal Wallis.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

VI. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Classificação 
das Salas de 

Exercício 

)5()4()3()2()1(Avaliação ++++=  

Média das 5 categorias, assumindo que 
qualquer uma das variáveis é pertinente 

para um espaço direccionado para a terceira 
idade 

Nível 1 = Área da sala Vs Número médio de praticantes por aula. 
Nível 2 = tipo de piso da sala de exercício. 
Nível 3 = número de espaldares na sala de exercício. 
Nível 4 = número de bancos na sala de exercício. 
Nível 5= número de espelhos na sala de exercício. 

 Nível 1  Nível 2  Nível 3  Nível 4  Nível 5  
Bar, restaurante, loja de 
equipamentos desportivos, centro de 
estética, centros de bem estar, centro 
de eventos, centro de lazer… 

Sem 
espaços 
sociais 

1 ou 2 
espaços 
sociais 

acessíveis 

- 3 ou 4 espaços 
sociais acessíveis  

- 1 ou 2 pouco 
acessíveis 

- 5 ou 6 espaços 
sociais 

- 3 ou 4 pouco 
acessíveis 

-7 ou mais espaços 
sociais acessíveis 

-5 ou 6 pouco 
acessíveis 
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6.1 Identificação Espacial 

 Como referido anteriormente a nossa amostra tem uma totalidade de 81 espaços desportivos, 

distribuídos pelas freguesias do Concelho. 

A oferta de espaços desportivos é maior nas freguesias de Algueirão/ Mem Martins e de Sta. Maria 

e S. Miguel e menor nas freguesias de Mira Sintra, Almargem do Bispo, Casal de Cambra e Terrugem 

(Quadro 25- Quadro Resumo dos espaços da Amostra ). 

O número de salas de exercício/ ginásios existentes em cada freguesia não acompanha a dimensão 

da população. Esta premissa pode ser confirmada pelo gráfico a seguir representado: 
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Gráfico 3- Nº de Salas de Exercício/ Ginásios por Freguesia do Concelho 

Interessa agora perceber se existe alguma relação entre o número de pessoas residentes em cada 

freguesia e o número de praticantes deste tipo de espaços. 
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Gráfico 4- Relação Residentes/ Número de praticantes    

Há relação entre os dois factores, embora esta não seja linear, o que nos permitirá dizer que os 

ginásios estão a ser construídos para satisfazer as pessoas residentes em cada freguesia. 
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6.2 Identificação Temporal 

 Em Portugal existem duas leis de acessibilidade: o Decreto-Lei nº. 123/97 e o Decreto-Lei nº. 

163/06. A identificação temporal permite-nos perceber, através do ano de construção, remodelação e 

entrada da actual gerência dos espaços, se as legislações condicionam a acessibilidade das infra-estruturas 

desportivas.   

 Ano de  Construção  Ano de Remodelação  Ano de entrada da actual gerência  
 Assoc Esc Part Assoc Esc Part Assoc Esc Part 
 B C S E S M ♀ B C S E S M ♀ B C S E S M ♀ 
Até 1997 3 6 12 2 3 8 1 1 1 2 0 0 0 0 4 6 11   6 0 
1997 – 07 1 1 1 12 5 8 0 1 1 2 0 0 4 4 0 1 2   11 4 
> 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 1   6 5 
Desconhec 0 0 0 0 0 7 8        0 0 0   1 0 
Total 4 7 14 14 9 24 9 2 2 4 0 1 7 9 4 7 14   24 9 

25 23 33 8 1 16 25 0 33 

Quadro 69- Identificação temporal dos espaços por tipologia e por categoria 

 Tem-se conhecimento do ano de construção de 63 ginásios/ salas de exercício:  

- antes de 1997 foram construídos 35 ginásios: 60% associativos, 14% escolares, 26% particulares. 

 - entre 1997 e 2007 foram construídos 31 ginásios: 13% associativos, 58% escolares e 29% 

particulares. 

 Podemos concluir que as instalações associativas são as mais antigas. Foram construídos 18 

espaços escolares, no período entre 1997 e 2007, quase todos standard, com duas dimensões possíveis. 

  Os espaços desportivos particulares nem sempre são construídos de raíz, são aproveitados os 

pisos térreos dos prédios, o que acontece com todos os ginásios exclusivos para mulheres. 

  

Há 25 ginásios/ salas de exercício que foram remodelados: 8 associativos, 1 escolar e 16 

particulares. 

50% dos espaços associativos foram remodelados antes de 1997 e os outros 50% entre 1997 e 

2007. O espaço escolar foi remodelado antes de 1997.  

Os espaços particulares só foram remodelados após 1997. 

  

 As instalações associativas quando mudam de gerência, mantém a mesma associação, o que 

poderá explicar o reduzido número de instalações remodeladas. 21 dos 25 edifícios desportivos continuam 

com a mesma gerência desde antes de 1997, 3 mudaram de gerência pela última vez entre 1997 e 2007 e 1 

mudou de gerência no dia em que foi visitado, 27 de Março de 2008. 

 Os espaços particulares mudam mais vezes de gerência: 6 continuam com a mesma gerência 

desde antes de 1997, 15 têm a mesma desde o período de 1997 a 2007 e 11 desde o período após 2007. 4 

espaços foram reconstruídos entre 1997 e 2007. 
 

 

6.3 Praticantes 

 Número de Praticantes  
 Não referido  0-50 51-150 151-300 301-500 501-700 700-1500 >1500 

Bombeiros  0 3 1 0 0 0 0 0 
Clubes  0 1 2 2 0 2 0 0 

Sociedades  5 6 3 0 0 0 0 0 
Associativos  5 10 6 2 0 2 0 0 

EB 2,3         
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Secundária          
Escolares          

Mistos  3 0 8 3 4 2 2 2 
Mulheres  0 0 2 5 2 0 0 0 

Particulares  3 0 10 8 6 2 2 2 
Total  8 10 16 10 6 4 2 2 

Quadro 70- Número de Praticantes em função da tipologia e da categoria do espaço 

 As infra-estruturas escolares além de utilização escolar são alugadas, algumas, a clubes e / ou a 

particulares, não sabendo os responsáveis das escolas o número de praticantes.   

Oito instalações desportivas: cinco associativas e três particulares, não referiram ou referiram como 

zero o número de praticantes. Três espaços associativos não estão a ser utilizados como instalações 

desportivas embora haja uma sala que poderia suportar esse tipo de actividade, os outros dois, os 

responsáveis não tinham conhecimento do número de praticantes, visto o controlo ser efectuado pelo 

próprio professor. Os espaços particulares que não divulgaram o número de praticantes referiram ser uma 

informação confidencial. 

 Os espaços associativos estudados são menos frequentados que os particulares.  

 O espaço desportivo estudado com mais utentes é um ginásio particular, que referiu ter 3900 sócios 

activos. 

 Para se efectuar a análise estatística definiram-se apenas três grupos: 1. “0-50 e não referidos”, 

2.“51 a 300” e 3.“a partir de 301”. 

 

6.3.1 Análise Estatística Descritiva 

 Níveis de Praticantes Relação Estatística- Qui-quadr ado Relação 

C
at

eg
or

ia
 

Só se consideraram os espaços associativos e 
particulares porque os espaços escolares não têm 

utentes, conhecidos, externos à comunidade escolar 

 1 2 3 Total 

Associativo 15 8 2 25 

Particular 3 19 11 33 

Total 18 27 13 58 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 17,950a 2 ,000 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 5,60. 

Existe 

Quadro 71- Análise Estatística Descritiva do Número de Praticantes 

Os espaços associativos apresentam menos praticantes que os particulares, o que se verifica 

estatisticamente.  

Há dois ginásios associativos que referem ter entre 500 e 700 praticantes, embora a maioria se 

encontre no intervalo “0-50” praticantes. A maioria dos espaços estudados tem entre 51 e 300 praticantes. 

 

6.3.2 Análise Estatística Comparativa 

 Níveis de Praticantes Comparação Estatística- Kruskal -Wallis Diferenças significativas 

C
at

eg
or

ia
 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 20,10 

Particular 33 36,62 

Total 58  

 

 Praticantes 

Chi-Square 15,864 

Df 1 

Asymp. Sig. ,000 

Existem 

Quadro 72- Análise Estatística Comparativa do Número de Praticantes 
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 Verificam-se diferenças significativas no número de praticantes em função da categoria dos 

espaços. As instalações associativas têm menos praticantes que as particulares, existindo inclusive 

algumas instalações associativas sem praticantes. 

 

6.4 Número de Praticantes Seniores 

 Número de Praticantes Seniores  
 Não referido  0 1-50 51-100 101-150 151-200 201-300 >300 

Bombeiros  0 2 2 0 0 0 0 0 
Clubes  1 1 4 1 0 0 0 0 

Sociedades  5 4 5 0 0 0 0 0 
Associativos  6 7 11 1 0 0 0 0 

EB 2,3         
Secundária          
Escolares          

Mistos  2 4 12 2 0 1 1 2 
Mulheres  0 2 7 0 0 0 0 0 

Particulares  2 6 19 2 0 1 1 2 
Total  8 13 30 3 0 1 1 2 

Quadro 73- Número de Praticantes Seniores em função da tipologia e da categoria do espaço 

 As instalações estudadas têm poucos utentes idosos, havendo pelo menos 13 sem nenhum. 

 Dos 17334 praticantes de que temos conhecimento, através do somatório do número de utentes 

que nos foram divulgados nas instalações estudadas, apenas 2730 pessoas têm mais de 65 anos. 

Atendendo a que a população está envelhecida e a percentagem de pessoas com mais de 65 anos é muito 

grande, seria interessante perceber o porquê dessa situação através, por exemplo, de questionários à 

população. Esta questão poderá servir de base para outro estudo. 

 Estes números foram dados por pessoas responsáveis das instalações desportivas, no entanto, a 

maioria deu um número arredondado, provavelmente por excesso, pelo que não se poderá averiguar com 

exactidão o número de utentes das salas de exercício / ginásios do Concelho de Sintra, bem como o 

número de utentes seniores. 

Existem poucos ginásios com actividades específicas para idosos. Pratica-se Ginástica Sénior num 

ginásio dos bombeiros, três clubes, duas sociedades e cinco ginásios particulares. Os espaços particulares 

com mais utentes idosos são ginásios de grandes dimensões, com piscina, onde a maioria dos idosos 

pratica hidroginástica, que não é a modalidade alvo do nosso estudo. 

Para se efectuar a análise estatística reduziu-se a amostra, do número de praticantes seniores, em 

dois grupos: 1.“Não referido e 0-50” e 2.“Com mais de 50 praticantes seniores”. 

  

6.4.1 Análise Estatística Descritiva 

 Níveis de Seniores Relação Estatística- Qui- quadrad o Relação 

C
at

eg
or

ia
 

 

 1 2 Total 

Associativo 24 1 25 

Particular 27 6 33 

Total 51 7 58 Condições do Qui-quadrado não se verificam 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 2,696a 1 ,101 

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 3,02. 

Não podemos 
concluir sobre a 

relação 
estatística 

Quadro 74- Análise Estatística Descritiva do Número de Seniores 
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 Os espaços associativos, embora apresentem mais projectos com população idosa, têm menos 

praticantes seniores que os particulares.  

 O reduzido número de praticantes seniores não nos permite efectuar a relação estatística em função 

da categoria do espaço. 

 

6.4.2 Análise Estatística Comparativa 

 Níveis de Seniores Comparação Estatística- Kruskal Wa llis Diferenças significativas 

C
at

eg
or

ia
 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 27,16 

Particular 33 31,27 

Total 58  

 

 Idosos 

Chi-Square 2,649 

Df 1 

Asymp. Sig. ,104 

Não existem 

Quadro 75- Análise Estatística Comparativa dos Seniores 

Embora os espaços particulares apresentem maior número de utentes idosos que os associativos, 

não se verificam diferenças significativas o que nos permite afirmar que não existem muitos idosos a 

praticar exercício físico em salas de exercício/ ginásios no Concelho de Sintra. 
 

6.5 Parque de Estacionamento 

Para avaliar o estacionamento de cada instalação desportiva foram classificados três parâmetros:  

1. Tipo de estacionamento; 

2. Lugares acessíveis do espaço de estacionamento (no local); 

3. Comandos dos sistemas de fecho / abertura dos parques privativos. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria.  

 1. Tipos Estacionamento 2. Lugares acessíveis 3. Comandos 
 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 

Bombeiros 2 0 0 2 0 4 2 2 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 
Clubes 5 0 0 2 0 7 3 3 0 1 0 7 2 0 0 0 0 2 

Sociedades 9 1 0 4 0 14 5 9 0 0 0 14 3 0 0 0 0 3 
Associativos 16 1 9 8 0 25 10 14 0 1 0 25 6 0 0 1 0 7 

EB 2,3 13 1 0 0 0 14 5 9 0 0 0 14 1 0 0 0 0 1 
Secundário 7 1 1 0 0 9 3 6 0 0 0 9 1 0 0 0 0 1 
Escolares 20 2 1 0 0 23 8 15 0 0 0 23 2 0 0 0 0 2 

Mistos 19 0 0 5 0 24 15 9 0 0 0 24 3 2 1 0 1 7 
Mulheres 8 0 1 0 0 9 6 3 0 0 0 9 1 0 0 0 1 2 

Particulares 27 0 1 5 0 33 21 12 0 0 0 33 4 2 1 0 2 9 
Total 63 3 2 13 0 81 39 41 0 1 0 81 12 2 1 1 2 18 

Quadro 76-     Classificação do estacionamento dos espaços desportivos 

Instalações desportivas com lugares especiais insuf icientes 

78% das instalações desportivas avaliadas não oferecem parqueamento aos seus utentes, embora 

61% estejam localizadas a menos de 50 metros de lugares de estacionamento na via pública. 16% das 

instalações estudadas têm um parqueamento público, amplo, nas proximidades ou privativo descoberto. 

Na amostra estudada não existe nenhum parque de estacionamento reservado coberto ou com 

lugares especiais em número suficiente para suportar potenciais utentes deficientes ou idosos. Os parques 

de estacionamento têm eventualmente dois lugares para deficientes que não permitem o estacionamento de 

pessoas com dificuldades de mobilidade devido à idade avançada. 
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Espaços escolares têm estacionamento exclusivo para  professores 

 Os espaços escolares têm, na generalidade, estacionamento no seu interior, exclusivo para 

professores. São, no entanto, exemplos atípicos por não serem frequentemente utilizados pela comunidade 

local, sendo apenas espaços aproveitados pela população escolar. Na nossa opinião os espaços escolares 

deviam ser mais aproveitados para integração da comunidade local.  

 

Espaços desportivos pouco seguros  

 Os parqueamentos dos espaços desportivos estudados, na generalidade, não têm controlo de 

entradas, sendo os parques pouco seguros.  

Há um ginásio privado extremamente controlado tem: câmaras de vigilância, guardas e cancela. 

Outro espaço desportivo permite aos seus utentes a utilização de um parque, pago, de um supermercado, 

encarregando-se o ginásio, em caso de apresentação do talão, das despesas de permanência. Estas são 

as instalações que consideramos terem melhor estacionamento, embora um só seja acessível através de 

veículo particular e o outro seja distante do edifício desportivo. 

 

A média do primeiro e do segundo parâmetro somada a um quinto do terceiro permite a 

classificação do parque de estacionamento de cada ginásio. Na tabela em baixo podemos verificar o nível 

do estacionamento dos espaços desportivos, estudados, por tipologia e por categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secundá Escolar Misto
s 

Mulhere
s 

Particular 
1 2 3 5 10 5 3 8 15 6 21 
2 0 2 5 7 9 5 14 4 2 6 
3 1 1 4 6 0 1 1 4 0 4 
4 1 1 0 2 0 0 0 1 1 2 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 77- Classificação global do estacionamento por tipologia e categoria 

Não existe nenhum estacionamento que seja, em nosso entender, completamente acessível, sendo 

que existem quatro ginásios que estão próximos (dois espaços associativos e dois particulares), embora 

não tenham lugares para pessoas com mobilidade condicionada. 

 

Para se realizar a análise estatística foi necessário, devido à dimensão da amostra, considerar 

apenas dois níveis. Considerámos o nível 1 e juntámos os restantes 4, por nos parecer a forma mais 

adequada de diferenciar o que convencionamos como “parqueamento normal” e “parqueamento com nível 

superior ao normal”. Assim, o nível 1 corresponde a um ginásio com estacionamento indiferenciado ao 

longo da via pública e o nível 2 corresponde aos ginásios que têm outro tipo de estacionamento.  

 

6.5.1 Análise Estatística Descritiva 

 Níveis de Estacionamento Relação Estatística- Qui-qu adrado Relação 
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C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 Total 

Associativo 11 14 25 

Escolar 8 15 23 

Particular 21 12 33 

Total 40 41 81 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 4,933a 2 ,085 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 11,36. 

Não existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 18 17 35 

De 1998 a 2006 11 17 28 

Total 29 34 63 
 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,923a 1 ,337 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 12,89. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 0 4 4 

De 1998 a 2006 7 5 12 

A partir de 2007 6 3 9 

Total 13 12 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 d
a 

A
ct

ua
l G

er
ên

ci
a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 5 1 6 

De 1998 a 2006 9 9 18 

A partir de 2007 8 4 12 

Total 22 14 36 

Total - Espaços até97 17 13 30 Para se fazer a análise estatística não 
considerámos o período até 1997 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,814a 1 ,367 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,20. 

Não existe 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 8 10 18 

51-300 17 10 27 

a partir de 300 7 6 13 

Total 32 26 58 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 1,509a 2 ,470 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,83. 

Não existe 

Quadro 78- Análise Estatística Descritiva do Parque de Estacionamento 

Os espaços desportivos, na generalidade, não têm estacionamento privativo ou parqueamento 

específico para os seus utentes. 50% dos ginásios têm um apetrechamento de parqueamento que 

consideramos aceitável, sendo que os outros 50% não têm preocupações com este parâmetro. 

As categorias dos espaços não influenciam o tipo de estacionamento. 56% das instalações 

associativas, 65% escolares e 36% particulares encontram-se aceitáveis. Podemos verificar no quadro 

anterior que não existem relações estatísticas neste parâmetro,  

Podemos verificar que os espaços construídos após 1997 têm, percentualmente, melhor nível de 

parqueamento embora esta relação não seja estatisticamente confirmada. 

Não se verificam melhorias do nível de estacionamento nos ginásios que foram remodelados 

embora não seja possível estabelecer esta relação estatística, devido ao reduzido número da amostra.  

O ano de actual gerência dos espaços não condiciona o nível de parqueamento, não se verificando 

relações estatísticas. 

Os praticantes não escolhem a instalação desportiva em função da oferta de estacionamento, o que 

poderá ser justificado, eventualmente, pela localização: a nível de transportes públicos, de áreas 

residenciais ou mesmo de áreas laborais. Não existe relação estatística entre o nível de parqueamento e o 

número de utentes da instalação desportiva. 
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Embora possamos arranjar explicações para a falta de qualidade do estacionamento dos ginásios e 

embora este não seja um factor determinante na escolha dos utentes, parece-nos pertinente uma 

intervenção dos proprietários. Para nós este é o primeiro ponto de um serviço de qualidade, em especial 

para populações menos capacitadas. 

 

6.5.2 Análise Estatística Comparativa 

 Como não se conseguem tirar conclusões da relação existente nos espaços desportivos através do 

ano de remodelação e do ano de entrada da actual gerência, por se desconhecer se as infra-estruturas 

ficaram mais acessíveis após as legislações ou se já o eram anteriormente, optámos por não efectuar esse 

tratamento na análise estatística comparativa.  

 Níveis de Estacionamento Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças 
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 43,18 

Escolar 23 46,91 

Particular 33 35,23 

Total 81   

 Estacionamento 

Chi-Square 4,872 

Df 2 

Asymp. Sig. ,087 

Não existem 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 30,30 

De 1998 a 2006 28 34,12 

Total 63  

 

 Estacionamento 

Chi-Square ,909 

Df 1 

Asymp. Sig. ,340 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A comparação não é efectuada com os 
espaços escolares por não terem frequência 

por comunidade extra-escolar 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 32,61 

51-300 27 27,24 

a partir de 300 13 29,88 

Total 58  

 

 Estacionamento 

Chi-Square 1,483 

Df 2 

Asymp. Sig. ,476 

Não existem 

Quadro 79- Análise Estatística Comparativa do Parque de Estacionamento 

A categoria que apresenta mais parques, de estacionamento, com nível elevado é a escolar embora 

as diferenças não se verifiquem estatisticamente. 

A comparação dos níveis dos parques de estacionamento, nos diferentes períodos de construção, 

dos ginásios, permite-nos perceber que não existem diferenças significativas.   

Os espaços desportivos com melhor apetrechamento de parque de estacionamento são os que têm 

menos utentes, e embora esta comparação não seja verificável estatisticamente permite-nos concluir que os 

parques de estacionamento não condicionam o número de utentes dos espaços desportivos. 
 

6.6 Transportes Públicos 

Para avaliar os transportes públicos acessíveis a cada instalação desportiva foram classificados, 

conforme indicado na metodologia, dois parâmetros: 1. Distância e 2. Rede de transportes públicos. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria.  

 Distância Rede de Transportes Públicos 
 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 
Bombeiros 0 0 1 1 2 4 0 0 1 2 1 4 
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Clubes 1 0 4 2 0 7 0 1 2 4 0 7 
Sociedades 3 1 4 5 1 14 1 8 3 1 1 14 
Associativos 4 1 9 8 3 25 1 9 6 7 2 25 

EB 2,3 1 2 3 2 6 14 0 0 7 5 2 14 
Secundário 2 0 1 3 3 9 0 0 3 2 4 9 
Escolares 3 2 4 5 9 23 0 0 10 7 6 23 

Mistos 6 2 7 6 3 24 1 9 6 4 4 24 
Mulheres 1 2 4 2 0 9 0 1 4 2 2 9 

Particulares 7 4 11 8 3 33 1 10 10 6 6 33 
Total 14 7 24 21 15 81 2 19 26 20 14 81 

Quadro 80- Classificação dos transportes públicos acessíveis aos espaços, por tipologia e categoria 

Há espaços desportivos que não têm transportes públ icos acessíveis  

 No Concelho de Sintra os transportes públicos existentes são: comboios e autocarros. No entanto, 

como a rede ferroviária não passa em todas as freguesias do Concelho, verificámos maior predominância 

de autocarros no acesso às instalações desportivas.  

2 dos 81 ginásios estudados não têm, num raio de 500 metros, qualquer tipo de transporte. 15 

ginásios têm transportes públicos, autocarros e/ou comboios, a menos de 50 metros. 

 

 As sociedades estudadas têm entre 0 a 3 transportes públicos acessíveis, e apenas uma tem 

comboio. Os espaços dos bombeiros, estudados, têm entre 2 a 5 transportes públicos próximos, sendo que 

só um tem comboio a menos de 500 metros. Os clubes têm de 1 a 3 transportes na proximidade, havendo 

predominância dos autocarros. Esta situação vem confirmar as nossas expectativas, os espaços 

associativos estão distribuídos pelas freguesias do Concelho, têm essencialmente acessos de autocarros e 

são frequentados pelos associados que, na generalidade, residem nas proximidades.  

 Os ginásios escolares estão distribuídos pelo Concelho pelas necessidades da população e, salvo 

algumas excepções, estão bem apetrechados de rede de transportes públicos, com comboios e autocarros. 

O número de transportes públicos neste tipo de instalações situa-se entre 2 e 11 numa distância máxima de 

500 metros. 

 

Os ginásios particulares estudados têm entre 0 e 5 transportes públicos acessíveis, essencialmente 

autocarros. Existem dois ginásios com 11 transportes públicos, tendo um cerca de 650 utentes e o outro 

750, o que poderá ser justificado pela boa localização do espaço desportivo. No entanto, na generalidade, 

os ginásios com mais utentes não são os que apresentam maior proximidade aos transportes públicos, 

situam-se em zonas residenciais, o que permitirá, possivelmente, a angariação dos moradores. 

 

A classificação da acessibilidade dos transportes públicos obtém-se pela média dos dois 

parâmetros. Na tabela seguinte podemos verificar o nível de acessibilidade aos transportes públicos dos 

espaços desportivos estudados, por tipologia e por categoria. 

 

 Bombeiros  Clube  Sociedade  Associat  EB 2,3 Secund  Escolar  Misto  Mulher  Particular  
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 
2 0 0 2 2 1 1 2 4 0 4 
3 0 4 7 11 2 1 3 8 6 14 
4 3 3 4 11 8 4 12 10 3 13 
5 1 0 0 0 3 3 6 1 0 1 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 81- Classificação global da acessibilidade aos transportes públicos por tipologia e categoria 
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 Para se efectuar a análise estatística foi necessário, devido à dimensão da amostra, reduzir para 

dois níveis. Considerámos o nível 1 e o nível 2. O nível 1 comporta os espaços desportivos com transportes 

públicos a mais de 200 metros e a menos de 500, sem obstáculos ou com obstáculos, mas que através da 

fórmula aplicada equivalem a menos de 500 metros e até dois transportes públicos. O nível 2 foi 

considerado o nível de excelência, transportes públicos até 200 metros, com a aplicação da fórmula, e com 

mais de dois transportes públicos.  

  

6.6.1 Análise Estatística Descritiva 

 Níveis dos Transportes Públicos Relação Estatística-  Qui-quadrado Relação 

Categorias 

 

 1 2 Total 

Associativo 14 11 25 

Escolar 5 18 23 

Particular 19 14 33 

Total 38 43 81 
 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 8,188a 2 ,017 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 10,79. 

Existe 

Ano de 

Construção 

 

 1 2 Total 

Até 1997 21 14 35 

De 1998 a 2006 6 22 28 

Total 27 36 63 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 9,450a 1 ,002 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 12,00. 

Existe 

Remodelação 

A remodelação do espaço não modifica o acesso em termos de transportes públicos. Poderá 

haver modificações de redes por parte das estruturas rodoviários e ferroviárias mas a nossa 

análise foi relativa apenas ao que existe. Este parâmetro só se justificaria avaliar caso os 

espaços tivessem mudado de instalações desportivas. 

 

Actual 

Gerência 

Este parâmetro, pela mesma razão que o anterior, não se justifica que seja estudado 

estatisticamente. 
 

Número de 

Praticantes 

 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 11 7 18 

51-300 15 12 27 

a partir de 300 7 6 13 

Total 33 25 58 
 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,199a 2 ,905 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,60. 

Não 

existe 

Quadro 82- Análise Estatística Descritiva dos Transportes Públicos 

 Existe relação estatística na categoria dos espaços. As instalações escolares apresentam melhor 

apetrechamento de transportes públicos que os restantes espaços.  

Os ginásios construídos mais recentemente (1998-2006) apresentam infra-estruturas com melhor 

nível de transportes públicos que os construídos até 1997. Esta relação estatística permite-nos admitir que 

tem havido maior interesse dos gestores dos espaços em determinar uma boa localização, para a 

construção dos espaços, a nível de transportes públicos. 

 Embora os ginásios com menos praticantes sejam os menos acessíveis não se pode afirmar que a 

acessibilidade aos transportes públicos condicione o número de praticantes, o que se pode explicar pela 

localização próxima a residências ou pelo nível económico dos seus praticantes. A explicação deste factor 

exigiria o estudo do preçário, da facturação e uma análise exaustiva do nível sócio-económico dos clientes. 
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6.6.2 Análise Estatística Comparativa 

 Níveis de Transportes Públicos Comparação Estatístic a- Teste Kruskal- Wallis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 37,32 

Escolar 23 51,20 

Particular 33 36,68 

Total 81  

 

 Transportes 

Chi-Square 8,087 

Df 2 

Asymp. Sig. ,018 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
 
 
 
 

Categorias comparadas 95 Sigma  Diferenças signific ativas  
Associativa e Escolar 0,016 Existem 

Associativo e Particular 0,905 Não existem 
Escolar e Particular 0,008 Existem 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 26,60 

De 1998 a 2006 28 38,75 

Total 63  

 

 Transportes 

Chi-Square 9,300 

Df 1 

Asymp. Sig. ,002 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 28,28 

51-300 27 29,89 

A partir de 300 13 30,38 

Total 58  

 

 Transportes 

Chi-Square ,196 

Df 2 

Asymp. Sig. ,907 

Não existem 

 Quadro 83- Análise Estatística Comparativa dos Transportes Públicos 

 Os espaços escolares são os que apresentam melhor apetrechamento de transportes públicos. 

Verificam-se diferenças significativas entre os ginásios escolares e as restantes instalações desportivas.  

 Os espaços construídos após 1997 são mais acessíveis que os restantes, verificando-se diferenças 

significativas entre os dois períodos temporais. 

 As instalações desportivas com melhor acessibilidade, em termos de transportes públicos, são as 

que têm mais praticantes embora não se verifiquem diferenças significativas. Inicialmente pensaríamos que 

a boa localização ferroviária e rodoviária poderia condicionar o número de utentes do espaço, o que não se 

verifica no Concelho de Sintra. 

 

6.7 Acesso ao Edifício 

Para avaliar o acesso ao edifício de cada instalação desportiva foram classificados, conforme 

indicado na metodologia, dois parâmetros: 1. Distância ao parqueamento e 2. Acesso ao edifício 

propriamente dito. 

Na tabela seguinte encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria. 

 

 Distância ao parqueamento Acesso ao Edifício Propriamente dito 
 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 
Bombeiros 0 0 0 1 3 4 2 0 0 1 1 4 

Clubes 2 0 1 0 4 7 3 0 1 1 2 7 
Sociedades 1 0 2 3 8 14 5 2 0 5 2 14 
Associativos 3 0 3 4 15 25 10 2 1 7 5 25 

EB 2,3 0 0 1 4 9 14 12 0 0 0 2 14 
Secundário 0 0 2 3 4 9 8 0 0 1 0 9 
Escolares 0 0 3 7 13 23 20 0 0 1 2 23 

                                                      
95 Outputs em anexo. 



 

 86

Mistos 6 0 3 6 9 24 10 2 3 6 3 24 
Mulheres 4 0 0 4 1 9 0 1 0 3 5 9 

Particulares 10 0 3 10 10 33 10 3 3 9 8 33 
Total 13 0 9 21 38 81 40 5 4 17 15 81 

    Quadro 84- Classificação do acesso ao edifício dos espaços, por tipologia e categoria 

Espaços Associativos apresentam facilidade de estac ionamento 

Os ginásios associativos apresentam relativa facilidade de estacionamento, 15 em 25 espaços 

apresentam possibilidade de estacionamento a menos de 50 metros, a qualquer hora do dia. 

 Nas escolas há facilidade de estacionamento para docentes e não docentes no interior da escola e 

todas apresentam estacionamento no exterior. No entanto, na generalidade, apresenta-se quase sempre 

lotado. 

 Os espaços particulares são os que apresentam maior heterogeneidade nesta questão. Alguns 

apresentam estacionamento facilitado, junto ao edifício, outros apresentam estacionamento longínquo e 

difícil. 

 

Obstáculos na Via Pública e nos Edifícios desportiv os 

 O acesso às instalações desportivas apresenta muitos obstáculos, tanto na via pública como nas 

entradas dos próprios edifícios. Deparámo-nos com alguns na visita aos espaços:  

- Inexistência de rampas acessíveis alternativas a 1 ou 2 degraus.  

- Inexistência de corrimãos. 

- Degraus não assinalados nas escadarias de acesso ao edifício.  

- Em redor dos espaços, na via pública, existem pedras da calçada soltas.  

- Estradas sem passadeiras.    

- Viaturas estacionadas nos passeios impedindo a passagem dos peões. 

- Ausência de passeios. 

- Bermas com valas não assinaladas. 

 As instalações escolares são, após a entrada na área privativa, as que apresentam maior distância 

até ao espaço desportivo. Esta situação já se previa visto que estas instalações são utilizadas com fins 

diferentes das restantes. 

 

A soma do parâmetro da distância ao parqueamento com cinco vezes o nível do acesso ao edifício 

a dividir por seis permite a classificação do acesso ao edifício. Na tabela seguinte podemos verificar o nível 

do acesso ao edifício dos espaços desportivos estudados, por tipologia e por categoria. 

 

 

  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 2 1 3 1 2 3 3 0 3 
2 2 1 6 9 11 6 17 8 1 9 
3 0 1 0 1 0 0 0 4 0 4 
4 1 2 6 9 0 1 1 7 7 14 
5 1 1 1 3 2 0 2 2 1 3 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 
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Quadro 85- Classificação global do acesso ao edifício por tipologia e categoria 

6.7.1 Análise Estatística Descritiva 

Para se analisar estatisticamente, devido à dimensão da amostra, foi necessário a redução de cinco 

para dois níveis. Assim, juntámos o nível 1, 2 e 3 e o nível 4 e 5. Desta forma pensamos ter adoptado uma 

distância de excelência, o nível 2, e uma distância embora mais longa que se aceita, o nível 1. 

A análise estatística do estacionamento foi feita em função: das categorias, do ano de construção, 

do ano de reconstrução, do ano de entrada da actual gerência e do número de praticantes. 

 Níveis de Acesso ao Edifício Relação Estatística- Qu i-quadrado Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 Total 

Associativo 13 12 25 

Escolar 20 3 23 

Particular 17 16 33 

Total 50 31 81 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 8,655a 2 ,013 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,80. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 23 12 35 

De 1998 a 2006 20 8 28 

Total 43 20 63 
 
 

 Value df Asymp. Sig.  

Pearson Chi-Square ,234a 1 ,628 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,89. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 2 2 4 

De 1998 a 2006 3 9 12 

A partir de 2007 5 4 9 

Total 10 15 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 3 3 6 

De 1998 a 2006 9 9 18 

A partir de 2007 6 6 12 

Total 18 18 36 Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 Value df Asymp. Sig 

Pearson Chi-Square ,000a 2 1,000 

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 3,00. 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 10 8 18 

51-300 12 15 27 

a partir de 300 7 6 13 

Total 29 29 58 

 

 Value df Asymp. Sig.  

Pearson Chi-Square ,632a 2 ,729 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 6,50. 

Não existe 

Quadro 86-  Análise Estatística Descritiva do Acesso ao Edifício 

Os espaços escolares apresentam níveis menos acessíveis, no Acesso ao Edifício, que as restantes 

instalações desportivas, havendo relação estatística entre os ginásios escolares e os ginásios associativos 

e particulares. 

O ano de construção não condiciona a classificação desta categoria, sendo muito próximos os 

valores nos dois períodos temporais estudados, logo não se verifica relação estatística. 

O número de espaços desportivos que foram remodelados e o número de espaços que se conhece 

o ano de entrada em funcionamento da actual gerência são muito poucos, sendo a nossa amostra muito 

reduzida. Esta situação impossibilita a determinação estatística de relações. 
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O número de praticantes não é condicionado pela acessibilidade no acesso ao edifício. Embora 

proporcionalmente se verifiquem níveis mais elevados nos espaços desportivos com maior número de 

praticantes, estatisticamente essa relação não se verifica.  

 

6.7.2 Análise Estatística Comparativa 

 Pela mesma razão dos parâmetros anteriores só se determinou a comparação do acesso ao 

edifício: nas categorias, no ano de construção e no número de praticantes. 

 Níveis de Acesso ao Edifício Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 44,94 

Escolar 23 30,78 

Particular 33 45,14 

Total 81  

 

 Edifício 

Chi-Square 8,548 

Df 2 

Asymp. Sig. ,014 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
 
 
 
 

Categorias comparadas 96 Sigma  Diferenças sign ificativas  
Associativa e Escolar 0,010 Existem 

Associativa e Particular 0,971 Não existem 
Escolar e Particular 0,006 Existem 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de const de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 32,80 

De 1998 a 2006 28 31,00 

Total 63  

 

 Edifício 

Chi-Square ,231 

Df 1 

Asymp. Sig. ,631 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A comparação não é efectuada com os 
espaços escolares por não terem frequência 

por comunidade extra-escolar 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 27,89 

51-300 27 31,11 

a partir de 300 13 28,38 

Total 58  

 

 Edifício 

Chi-Square ,622 

Df 2 

Asymp. Sig. ,733 

Não existem 

Quadro 87- Análise Estatística Comparativa do Acesso ao Edifício  

 Verificam-se diferenças significativas nesta categoria consoante o tipo de espaço. Os ginásios 

escolares são menos acessíveis que os restantes devido à grande distância que, na generalidade, têm do 

portão principal até ao espaço desportivo. 

O ano de construção não altera muito os níveis de acessibilidade do acesso ao edifício pelo que não 

se verificam diferenças significativas. 

Embora os ginásios com mais praticantes tenham melhor apetrechamento não é possível, nesta 

categoria, verificar esta situação estatisticamente. 

 

6.8 Portas 

Para avaliar as portas de cada instalação desportiva foram classificados, conforme indicado na 

metodologia, dois parâmetros: 1. Porta de entrada e 2. Portas interiores. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria. 

                                                      
96 Outputs em anexo 
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 Porta de Entrada Portas interiores 
 1 2 3 4 5 Total 1 2 3 4 5 Total 
Bombeiros 2 1 1 0 0 4 4 0 0 0 0 4 

Clubes 3 3 0 0 1 7 7 0 0 0 0 7 
Sociedades 5 6 1 0 2 14 11 3 0 0 0 14 
Associativos 10 10 2 0 3 25 22 3 0 0 0 25 

EB 2,3 3 6 4 1 0 14 5 2 7 0 0 14 
Secundário 4 2 3 0 0 9 4 2 3 0 0 9 
Escolares 6 11 4 2 0 23 9 4 10 0 0 23 

Mistos 10 6 1 2 5 24 14 7 3 0 0 24 
Mulheres 4 4 1 0 0 9 5 4 0 0 0 9 

Particulares 14 10 2 2 5 33 19 11 3 0 0 33 
Total 30 31 8 4 8 81 50 18 13 0 0 81 

Quadro 88- Classificação das portas dos espaços, por tipologia e categoria 

A maioria das portas não cumpre os requisitos exigi dos na lei 

A maioria das portas, dos edifícios desportivos estudados, não cumpre as medidas mínimas 

exigidas por lei (0,90m) e têm maçanetas como dispositivo de controlo. Este mecanismo de abertura é 

desaconselhado por necessitar de um movimento preciso do pulso.    

Na recolha de dados visualizámos portas interiores com 50 centímetros em que qualquer pessoa, 

sem dificuldade de mobilização, teria dificuldades em passar. 

As portas duplas em que só uma é aberta são consideradas portas simples porque, em nosso 

entender, o acesso deverá ser o mais directo possível. Esta situação implicaria que cada vez que uma 

pessoa com dificuldades de mobilização se encontrasse no espaço, houvesse um “guia” para ir tirando os 

trincos às portas, nas calhas superior e inferior. 

  

Em 23 ginásios associativos, 13 têm porta de entrada com medida superior a 0,90m. 16 têm a porta 

de entrada sempre aberta, 2 têm barras laterais e 5 têm maçaneta. 

 As portas interiores das instalações associativas têm medidas iguais ou inferiores a 0,90m, o que 

impossibilita a passagem de mais que uma pessoa simultaneamente. O mecanismo de abertura das portas 

é maçanetas, salvo um espaço que tem barras laterais. 

 

 Nos espaços escolares as portas de entrada são abertas na mudança de aulas, de forma a facilitar 

a entrada e a saída dos alunos. A largura das portas está compreendida entre 0,8m e 1,2m e o mecanismo 

de controlo principal são maçanetas. 

As portas interiores são todas iguais ou maiores a 0,90m, estando mais acessíveis que os espaços 

associativos. O modo de abertura é predominantemente maçaneta. 

Os espaços particulares têm diversos tipos de portas de entrada. 2 ginásios têm portas de entrada 

automáticas com dimensões entre 1,5 e 2 metros; 5 têm portas abertas com dimensões compreendidas 

entre 0,80m e 1,5m. 13 ginásios têm portas, de entrada, com barras laterais e 11 têm maçanetas. A largura 

destas últimas portas e o seu mecanismo de controlo dificulta o acesso, estando no entanto melhor 

apetrechados que os espaços associativos. 

 

As dimensões das portas interiores estão compreendidas entre 0,80 e 1,1m. 6 têm barras laterais, 

uma está aberta e as restantes têm maçanetas como mecanismo de abertura.  
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 A avaliação deste parâmetro será efectuada pela média do nível das portas exteriores e interiores. 

No quadro seguinte podemos verificar essa avaliação nos diferentes tipos de espaço, por tipologia e por 

categoria: 

 

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 2 3 4 9 1 3 4 8 2 10 
2 2 3 8 13 6 2 8 8 7 15 
3 0 1 2 3 7 4 11 3 0 3 
4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 89- Classificação global das portas por tipologia e categoria 

 

Espaços escolares têm as portas mais acessíveis 

 No quadro anterior apercebemo-nos que os edifícios escolares são aqueles que apresentam portas 

mais acessíveis, o que se pode justificar pela maioria dos pavilhões ter medidas estandardizadas, 

supostamente, acessíveis para potenciais alunos com deficiências físicas. 

 Os espaços desportivos particulares embora, na generalidade, mais recentes que os associativos 

não apresentam muitas diferenças, no nível das portas, em relação a estes últimos.  

  

6.8.1 Análise Estatística Descritiva 

Para se analisar estatisticamente houve necessidade de se reduzir de cinco para três níveis. 

Considerámos o nível 1, o nível 2 e o nível 3, que se obteve pela junção dos níveis 3, 4 e 5 da avaliação 

anterior. Esta divisão foi assim estabelecida por nos parecer que o nível 3, 4 e 5, induzem a um bom nível 

de portas. 

A análise estatística das portas foi feita em função: da categoria, do ano de construção, 

reconstrução, ano de entrada da actual gerência e do número de praticantes do espaço desportivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Níveis de Portas Relação Estatística- Qui-quadrado R elação 
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C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 3 Total 

Associativo 9 13 3 25 

Escolar 4 7 12 23 

Particular 10 15 8 33 

Total 23 35 23 81  

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 10,034a 4 ,040 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 6,53. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 3 Total 

Até 1997 14 15 6 35 

De 1998 a 2006 5 8 15 28 

Total 19 23 21 63 
 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 9,591a 2 ,008 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,44. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 Portas 

 1 2 3 Total 

Até 1997 0 3 1 4 

De 1998 a 2006 5 5 2 12 

A partir de 2007 4 4 1 9 

Total 9 12 4 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 3 Total 

Até 1997 4 2 0 6 

De 1998 a 2006 3 9 6 18 

A partir de 2007 5 5 2 12 

Total 12 16 8 36 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 3 Total 

0-50 e não referidos 5 10 3 18 

51-300 12 12 3 27 

A partir de 300 2 6 5 13 

Total 19 28 11 58 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

Quadro 90- Análise Estatística Descritiva das Portas 

Os ginásios escolares são os que apresentam melhor apetrechamento de portas e os espaços 

associativos os que apresentam menor acessibilidade nesta categoria. Neste parâmetro verificam-se 

relações estatísticas. 

Os espaços construídos até 1997 têm menor apetrechamento de portas que os restantes. 17% dos 

espaços construídos até 1997 e 58% dos construídos após 1997 são classificados com nível 3, no entanto 

por termos considerado três níveis nesta categoria não se verificam relações estatísticas.  

Não é possível determinar, devido ao tamanho reduzido da amostra, as associações do ano de 

remodelação, do ano de entrada da actual gerência e do número de praticantes. Verifica-se, no entanto, que 

o nível 2 é o mais frequente havendo, na nossa opinião, necessidade de se melhorar a acessibilidade nesta 

categoria. 
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6.8.2 Análise Estatística Comparativa 

 Níveis de Portas Comparação Estat- Teste Kruskal- Wal lis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 34,04 

Escolar 23 51,09 

Particular 33 39,24 

Total 81  
 

 Portas 

Chi-Square 7,554 

Df 2 

Asymp. Sig. ,023 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
 
 
 
 

Categorias comparadas 97 Sigma  Diferenças significativas  
Associativa e Escolar 0,008 Existem 

Associativa e Particular 0,366 Não existem 
Escolar e Particular 0,049 Existem 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de constr de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 26,37 

De 1998 a 2006 28 39,04 

Total 63  

 

 Portas 

Chi-Square 8,370 

Df 1 

Asymp. Sig. ,004 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

Como nos outros parâmetros, a comparação 
não foi efectuada com os espaços escolares. 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 30,22 

51-300 27 25,22 

a partir de 300 13 37,38 

Total 58  
 

 Portas 

Chi-Square 5,438 

Df 2 

Asymp. Sig. ,066 

Não existem 

Quadro 91- Análise Estatística Comparativa das Portas 

 Os espaços escolares são os que apresentam melhor apetrechamento de portas. Verificam-se 

diferenças significativas entre as instalações escolares e as instalações associativas e particulares. 

 Verifica-se uma melhoria no nível de portas no último período temporal, no entanto essas diferenças 

não se verificam estatisticamente. 

 Os espaços com portas mais acessíveis são os que têm maior e menor número de praticantes. Não 

se verificam, por isso, diferenças significativas.  

 

6.9 Espaços Intermédios - Átrio Principal, Sinaliza ção e Áreas de Descanso 

Para avaliar os espaços intermédios de cada instalação desportiva foram classificados, conforme 

indicado na metodologia, três parâmetros: 1. Átrio principal, 2. Espaços assinalados e 3. Áreas de 

descanso. Na tabela seguinte encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria.  

 Átrio Principal  Espaço s Assinalados  Áreas de Descanso  
 1 2 3 4 5 Total  1 2 3 4 5 Total  1 2 3 4 5 Total  

Bombeiros 2 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 0 0 3 4 
Clubes 1 3 2 1 0 7 1 3 1 1 1 7 1 0 0 0 6 7 

Sociedades 12 0 2 0 0 14 9 3 2 0 0 14 2 0 0 1 11 14 
Associativos 15 4 4 2 0 25 11 7 4 2 1 25 4 0 0 1 20 25 

EB 2,3 1 4 9 0 0 14 5 2 5 2 0 14 1 0 0 0 13 14 
Secundário 3 2 4 0 0 9 4 0 4 1 0 9 1 0 0 0 8 9 

Escolares 4 6 13 0 0 23 9 2 9 3 0 23 2 0 0 0 21 23 
Mistos 1 9 7 3 4 24 0 3 14 5 2 24 2 0 0 2 20 24 

Mulheres 3 2 3 1 0 9 6 0 2 1 0 9 0 0 0 0 9 9 
Particulares 4 11 10 4 4 33 6 3 16 6 2 33 2 0 0 2 29 33 

Total 22 21 26 6 6 81 26 12 29 11 3 81 8 0 0 3 70 81 

Quadro 92- Classificação dos Espaços Intermédios, por tipologia e categoria 

                                                      
97 Outputs em anexo 
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Espaços associativos não têm átrio principal 

12 dos 25 ginásios associativos não têm átrio principal, sendo a parte da secretaria efectuada ou 

pelo professor ou noutra instalação. Os restantes espaços têm área de informação e casas de banho ou 

cafés nas proximidades do hall de entrada. A classificação destes ginásios varia entre 1 e 3, sendo que 

existe um espaço dos Bombeiros classificado com nível 4. 

 

Os ginásios escolares, geralmente, têm átrio amplo com áreas de espera e de informação. Existem 

4 escolas com entrada directa para o espaço desportivo, sem átrio com informação, espera, entretenimento 

ou WC. Os pavilhões estandardizados têm casas de banho na entrada que são utilizadas para os 

funcionários da instalação, não tendo sido contabilizadas no nosso estudo.  

 

Os ginásios particulares são mais completos nesta categoria tendo todos zona de recepção, embora 

alguns com má localização em pontos dispersos do espaço desportivo em detrimento do hall de entrada. Há 

ginásios que apresentam apenas uma secretária onde se dão informações, enquanto outros apresentam 

uma grande oferta que convida à entrada e estadia do utente. 

 As instalações classificadas com nível 5, apresentam zona de informação, espera, entretenimento e 

instalações sanitárias, proporcionando aos utentes acolhimento e convidando outros potenciais clientes a 

usufruírem das infra-estruturas. Existem três espaços estudados nesta situação.  

 

Espaços desportivos estão mal assinalados 

A sinalização dos ginásios estudados não é, de um modo geral, muito apelativa e pertinente, é feita 

em poucos locais da instalação desportiva e muitas vezes não é visível a uma distância de 3 metros. 26 

espaços não têm qualquer tipo de sinalização. 3 ginásios estão bem assinalados, com sinalização visível e 

apelativa, em todos os locais. 

  
 11 espaços associativos não têm sinalização no interior das instalações. 6 têm apenas informação 

dos balneários e/ ou das casas de banho por símbolos ou por letras maiúsculas pouco visíveis. Apenas 6 

estão bem assinaladas, de forma visível e perceptível, para qualquer utente. 

 

 Os ginásios escolares também poderiam estar melhor sinalizados. 9 não têm qualquer sinalização, 

2 estão sinalizados de forma subtil não sendo visível à primeira vista. 12 espaços têm sinalização visível 

mas só assinalada nalguns locais da instalação. 

 

 Os ginásios exclusivos para mulheres não estão bem assinalados, alguns sem sinalização e outros 

com sinalização pouco perceptível.  

 

Áreas de descanso são indispensáveis para o confort o dos praticantes 

20 dos 81 espaços visitados têm áreas de descanso.  

 Convencionámos como nível 5 as instalações com áreas de descanso e aqueles que na sua 

estrutura não necessitam, pela sua dimensão, desse tipo de áreas. 
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 Há 8 ginásios que, no nosso entender, deveriam utilizar os espaços mortos como áreas de 

descanso, a utilização dessas áreas rentabilizava o espaço existente e tornava-o mais útil. 

 Existem 7 ginásios associativos que aproveitaram as suas dimensões e estruturaram áreas de 

descanso. Há 2 ginásios que, na nossa opinião, deveriam criar áreas de descanso, aproveitando o espaço. 

 Alguns ginásios escolares aproveitaram corredores largos para criar áreas de descanso. Existe uma 

instalação desportiva com áreas não aproveitadas que poderiam, no nosso entender, ser estruturadas como 

zonas de descanso, com assentos. 

 Existem 11 espaços particulares com áreas de descanso no entanto, na nossa opinião, existem dois 

que poderiam investir os seus espaços livres em áreas desta natureza. 

 
 

A média dos três parâmetros permite a classificação dos espaços intermédios de cada instalação 

desportiva.  

Na tabela, em baixo, podemos verificar os níveis dos espaços intermédios dos ginásios estudados, 

por tipologia e categoria.  

 

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 
2 2 0 7 9 1 2 3 2 2 4 
3 1 5 6 12 8 3 11 7 5 12 
4 1 2 0 3 5 3 8 13 2 15 
5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 93- Classificação global dos Espaços Intermédios por tipologia e categoria 

 Os ginásios particulares são os espaços com mais qualidade a nível de espaços intermédios, no 

entanto, essa diferença não é muito acentuada, sendo que só existem dois ginásios, um associativo e um 

escolar, com média 1 nesta categoria. O nível mais frequente nos diferentes tipos de espaço é o 3, o que 

revela preocupação, dos responsáveis dos ginásios, no conforto dos mesmos. 

 

6.9.1 Análise Estatística Descritiva 

 Para se efectuar uma análise estatística foi necessário, devido à dimensão da amostra, considerar 

apenas dois níveis. Fizemos a junção do 1, 2 e 3; e do 4 e 5. O nível 2 é considerado de excelência, 

instalações desportivas com o nível dos espaços intermédios elevado. O nível 1 engloba os ginásios que 

poderiam investir mais nos espaços intermédios. 

A análise estatística dos espaços intermédios foi feita em função: das categorias, do ano de 

construção, ano de remodelação, ano de entrada da actual gerência e número de praticantes. 
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 Níveis de Espaços Intermédios Relação Estatística- Q ui-quadrado Relação 
C

at
eg

or
ia

s 

 

 1 2 Total 

Associativo 22 3 25 

Escolar 15 8 23 

Particular 15 18 33 

Total 52 29 81 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 11,217a 2 ,004 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,23. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 26 9 35 

De 1998 a 2006 15 13 28 

Total 41 22 63 
 
 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 2,937a 1 ,087 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 9,78. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 4 0 4 

De 1998 a 2006 7 5 12 

A partir de 2007 6 3 9 

Total 17 8 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 d
a 

A
ct

ua
l G

er
ên

ci
a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 4 2 6 

De 1998 a 2006 7 11 18 

A partir de 2007 8 4 12 

Total 19 17 36 

Total (- até 97) 15 15 30 

Para efectuar a análise estatística comparou-se os 

dois últimos períodos temporais, em que existia 

legislação específica de acessibilidade. 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 2,222a 1 ,136 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 6,00. Não existe 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 15 3 18 

51-300 17 10 27 

a partir de 300 4 9 13 

Total 36 22 58 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 8,876a 2 ,012 

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,93. 

Existe 

 Quadro 94- Análise Estatística Descritiva dos Espaços Intermédios 

Os ginásios particulares apresentam melhor nível de espaços intermédios que os restantes. 54% 

das instalações particulares, 35% das escolares e 12% das associativas, estão bem apetrechadas de 

espaços intermédios. Embora haja alguma diferença entre os diferentes tipos de espaços verificam-se 

relações estatísticas. 

Os ginásios construídos após 1997 estão melhor apetrechados, nesta categoria, que os restantes, 

embora não se verifiquem relações estatísticas. 

No ano de entrada da actual gerência verifica-se que os espaços intermédios são melhor 

apetrechados no período antes de 2006. Esta relação não se verifica, no entanto, estatisticamente. 

As instalações desportivas com nível mais elevado de espaços intermédios são as que tem mais de 

300 praticantes. Verifica-se relação estatística neste parâmetro o que pode fazer prever que os utentes 

procurem comodidade nos espaços desportivos.  
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6.9.2 Análise Estatística Comparativa 

 Por não se conseguirem tirar conclusões da relação dos espaços desportivos com o ano de 

remodelação e de entrada da actual gerência, porque se desconhece se as infra-estruturas ficaram mais 

acessíveis após as legislações ou se já o eram anteriormente, optámos por não efectuar esse tratamento na  

análise estatística comparativa. 

 Níveis de Espaços Intermédios Comparação Estatística-  Teste Kruskal- Wallis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 31,36 

Escolar 23 40,59 

Particular 33 48,59 

Total 81  

 

 Intermédios 

Chi-Square 11,078 

Df 2 

Asymp. Sig. ,004 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 98 Sigma  Diferenças significativas  

Associativa e Escolar 0,063 Não existem 
Associativa e Particular 0,001 Existem 

Escolar e Particular 0,148 Não existem 
 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de const de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 29,10 

De 1998 a 2006 28 35,62 

Total 63  

 

 Intermédios 

Chi-Square 2,890 

Df 1 

Asymp. Sig. ,089 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 P

ra
tic

an
te

s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 23,33 

51-300 27 29,24 

a partir de 300 13 38,58 

Total 58   

 Intermédios 

Chi-Square 8,723 

Df 2 

Asymp. Sig. ,013 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 99 Sigma  Diferenças significativas  

0-50 e não referidos com 51-300 0,144 Não existem 
0-50 e não referidos e mais de 301 0,004 Existem 

51-300 praticantes e com mais de 301 praticantes 0,059 Não existem 
 

 

  Quadro 95- Análise Estatística Comparativa dos Espaços Intermédios 

Os ginásios particulares são os que apresentam melhor nível de espaços intermédios. Os ginásios 

associativos são os que apresentam pior nível. Existem diferenças significativas entre os espaços 

particulares e associativos. 

Embora os ginásios construídos após 1997 tenham melhor classificação nos espaços intermédios, 

que os restantes, essas diferenças não se verificam estatisticamente. 

Os ginásios com nível de acessibilidade mais elevado nos espaços intermédios são os que tem 

mais de 300 praticantes. Verificam-se diferenças significativas entre os ginásios com menos e os ginásios 

com mais praticantes. 

 

6.10 Desníveis 

Para avaliar os desníveis foram classificados, conforme indicado na metodologia, os parâmetros 

existentes em cada espaço desportivo: 1. Rampas, 2. Escadas e 3. Ascensores.  

                                                      
98 Outputs em anexo 
99 Outputs em anexo 
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Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e por categoria. 

Convencionámos o nível zero para o caso de não haver rampas, escadas ou ascensores. 

 Quadro 96 - Classificação dos desníveis dos espaços, por tipologia e categoria 

Há 10 espaços desportivos com mais de dois pisos 

De forma a percebermos a dimensão dos espaços podemos verificar, na tabela em baixo, o número 

de pisos das instalações desportivas estudadas. 

 Associativos  Escolares  Particulares  Total  
1 15 21 18 54 
2 5 1 11 17 
3 3 1 4 8 
4 2 0 0 2 

Quadro 97- Número de pisos das Instalações por categoria 

Há 54 espaços desportivos, no Concelho de Sintra, s em desníveis 

Para se estudar a acessibilidade de um ginásio é necessário conhecer a natureza dos desníveis e a 

adaptação de recursos aos mesmos. As rampas justificam-se se o desnível for pequeno, se for grande terá 

de haver escadas acompanhadas de ascensores. 

 Os espaços sem desníveis a vencer ou com rampas ou escadas com largura suficiente para 

passarem duas pessoas (mínimo 1,50) são classificados com nível 5. 

 As instalações desportivas com um piso não justificam a existência de elevador, pelo que nesse 

parâmetro classificámo-los com nível zero. Há 54 espaços desportivos que foram construídos num só piso.  

 

A classificação desta categoria é a média dos parâmetros existentes. 

Na tabela em baixo podemos verificar o nível dos desníveis dos espaços desportivos, estudados, 

por tipologia e por categoria.  
 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 0 3 3 0 1 1 3 0 3 
2 1 3 2 6 1 0 1 4 2 6 
3 2 3 2 7 0 1 1 10 2 12 
4 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 
5 1 1 7 9 12 7 19 6 5 11 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 98- Classificação global dos desníveis por tipologia e categoria 

9 dos 25 ginásios associativos tem apenas um piso ou estão acessíveis a todas as pessoas. 4 

espaços escolares têm desníveis que não são solucionados através de rampas acessíveis ou de 

elevadores. 11 ginásios particulares estão completamente acessíveis em relação a desníveis. 

 Rampas  Escadas  Ascensores  
 1 2 3 4 5 Total  1 2 3 4 5 Total  0 1 2 3 4 5 Total  

Bombeiros 1 0 0 0 3 4 0 2 1 0 1 4 2 2 0 0 0 0 4 
Clubes 2 0 2 0 3 7 0 3 3 0 1 7 3 4 0 0 0 0 7 

Sociedades 5 0 0 0 9 14 1 2 4 0 7 14 10 4 0 0 0 0 14 
Associativos 8 0 2 0 15 25 1 7 8 0 9 25 15 10 0 0 0 0 25 

EB 2,3 1 0 0 0 13 14 0 0 1 1 12 14 13 0 0 1 0 0 14 
Secundário 2 0 0 0 7 9 0 1 0 1 7 9 8 1 0 0 0 0 9 

Escolares 3 0 0 0 20 23 0 1 1 2 19 23 21 1 0 1 0 0 23 
Mistos 6 2 0 0 16 24 2 7 7 2 6 24 11 11 0 1 0 1 24 

Mulheres 3 0 0 0 6 9 0 2 1 0 6 9 8 1 0 0 0 0 9 
Particulares 9 2 0 0 22 33 2 9 8 2 12 33 19 12 0 1 0 1 33 

Total 20 2 2 0 57 81 3 17 17 4 40 81 55 23 0 2 0 1 81 
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6.10.1 Análise Estatística Descritiva 

A análise estatística é efectuada com 3 níveis: nível 1 (nível 1 e 2), nível 2 (nível 3 e 4) e o nível 3 

(nível 5). Desta forma pretendemos ter um nível de excelência, 3, um mediano, 2, e um nível menos bom, 1. 

 Níveis de Desníveis Relação Estatística- Qui-quadra do Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 3 Total 

Associativo 9 7 9 25 

Escolar 2 2 19 23 

Particular 9 13 11 33 

Total 20 22 39 81 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 16,42a 4 ,003 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,68. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 1 2 3 Total 

Até 1997 10 14 11 35 

De 1998 a 2006 4 3 21 28 

Total 14 17 32 63 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 12,187a 2 ,002 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 6,22. 

Existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 3 Total 

Até 1997 0 2 2 4 

De 1998 a 2006 6 3 3 12 

A partir de 2007 1 3 5 9 

Total 7 8 10 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 3 Total 

Até 1997 1 5 0 6 

De 1998 a 2006 7 4 7 18 

A partir de 2007 2 3 7 12 

Total 10 12 14 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 8 10 18 

51-300 17 10 27 

A partir de 300 7 6 13 

Total 32 26 58 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 1,509a 2 ,470 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,83. 

Não existe 

Quadro 99- Análise Estatística Descritiva dos Desníveis 

Os ginásios escolares são os que apresentam melhor acessibilidade de desníveis. Existe relação 

estatística nas categorias dos espaços. 

As instalações desportivas construídas após 1997 têm os desníveis mais acessíveis que as 

restantes, verificando-se relação estatística. 

 O ano de remodelação e o ano de entrada da actual gerência não são possíveis de relacionar por 

não se verificarem as condições para aplicação do qui-quadrado. Podemos, no entanto, verificar 

analiticamente que não há grandes alterações, dos desníveis, com o passar do tempo. 

55% dos ginásios com menos de 50 praticantes, 37% dos espaços com mais de 50 e menos de 300 

praticantes e 46% dos espaços com mais de 300 praticantes, apresentam estado elevado de desníveis. Não 

existe associação nesta categoria. Os utentes não escolhem os ginásios em função dos desníveis, embora 

não possamos concluir sobre a mobilidade dos utentes de cada espaço. 
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6.10.2 Análise Estatística Comparativa 

Como nos parâmetros anteriores optámos por não efectuar a comparação estatística, em função do 

ano de remodelação e do ano de entrada da actual gerência.  

 Níveis de Desníveis Comparação Estatística- Teste Kr uskal- Wallis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 34,92 

Escolar 23 54,87 

Particular 33 35,94 

Total 81  

 

 Desníveis 

Chi-Square 13,112 

Df 2 

Asymp. Sig. ,001 

Existem 

Teste 
Mann-

Whitney 
 

Categorias comparadas 100 Sigma  Diferenças significativas  
Associativa e Escolar 0,002 Existem 

Associativa e Particular 0,790 Não existem 
Escolar e Particular 0,001 Existem 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de const de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 26,27 

De 1998 a 2006 28 39,16 

Total 63  

 

 Desníveis 

Chi-Square 9,172 

Df 1 

Asymp. Sig. ,002 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 32,11 

51-300 27 27,39 

a partir de 300 13 30,27 

Total 58  

 

 Desníveis 

Chi-Square ,990 

Df 2 

Asymp. Sig. ,610 

Não existem 

Quadro 100- Análise Estatística Comparativa dos Desníveis 

Os ginásios escolares apresentam menos desníveis que os restantes. Verificam-se diferenças 

significativas comparando os espaços escolares e associativos e os espaços escolares e particulares.  

As instalações desportivas construídas após 1997 têm melhores níveis, no parâmetro desníveis, 

que as restantes, verificando-se diferenças significativas nos diferentes períodos temporais.   

Os ginásios com melhor qualificação, no parâmetro desníveis, são os que têm menos praticantes, 

embora não se verifiquem muitas diferenças em relação aos restantes, não existindo diferenças 

significativas. 

 

6.11 Escadas 
Para avaliar as escadas de cada instalação foram classificados os vãos: nº e características dos 

degraus e sinalização existente. Na tabela seguinte, encontra-se a classificação por tipologia e categoria.  

 1 2 3 4 5 Total  
Bombeiros  0 2 0 1 1 4 

Clubes  2 0 3 0 2 7 
Sociedades  3 1 1 3 6 14 

Associativos  5 3 4 4 9 25 
EB 2,3 0 0 1 0 13 14 

Secundário  2 0 0 0 7 9 
Escolares  2 0 1 0 20 23 

Mistos  4 1 5 5 9 24 
Mulheres  0 1 3 0 5 9 

Particulares  4 2 8 5 14 35 
Total  11 5 13 9 43 81 

Quadro 101-  Classificação dos vãos das escadas, dos espaços, por tipologia e categoria 

                                                      
100 Outputs em anexo 
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Há espaços desportivos com degraus irregulares 

 53% dos ginásios estão acessíveis em relação a desníveis, ou porque não têm ou porque a 

existência de degraus é acompanhada de rampas ou elevadores. 

 11 espaços estão inacessíveis com: vãos de escadas com mais de 12 degraus ou menos de 3, sem 

acompanhamento de rampas ou de elevadores, sem sinalização e com degraus irregulares. 

 

6.11.1 Análise Estatística Descritiva 

 Para se efectuar a análise estatística foi necessário, devido à dimensão da amostra, considerar 

apenas dois níveis: nível 1 (nível 1, 2, 3 e 4) e nível 2 (nível 5). Esta divisão diferencia a existência e 

inexistência de alternativas a degraus, por rampas ou ascensores. 

 A análise estatística das escadas foi feita relativamente: às categorias, ao ano de construção dos 

edifícios, ano de remodelação, ano de entrada da actual gerência e número de praticantes.  

 Níveis de Vãos Relação Estatística- Qui-quadrado Rel ação 

C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 Total 

Associativo 12 13 25 

Escolar 3 20 23 

Particular 14 19 33 

Total 29 52 81 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 7,431a 2 ,024 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,23. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 17 18 35 

De 1998 a 2006 3 25 28 

Total 20 43 63 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 10,289a 1 ,001 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,89. 

Existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

  
 
 
 
 
 
 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 2 2 4 

De 1998 a 2006 8 4 12 

A partir de 2007 3 6 9 

Total 13 12 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

 1 2 Total 

Até 1997 3 3 6 

De 1998 a 2006 8 10 18 

A partir de 2007 3 9 12 

Total 14 22 36 
Só se conhece o ano de entrada da actual 

gerência de 36 espaços 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 8 10 18 

51-300 14 13 27 

a partir de 300 4 9 13 

Total 26 32 58 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 1,579a 2 ,454 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,83. 

 

Não existe 

Quadro 102- Análise Estatística Descritiva dos Vãos das Escadas 

Os ginásios escolares têm melhor classificação de vãos de escadas que os restantes espaços 

desportivos, verificando-se associação estatística. 

Os espaços desportivos construídos depois de 1997 estão mais cuidados com os vãos das escadas 

que os restantes, verificando-se relação estatística neste parâmetro. 
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Embora não se verifiquem muitas diferenças nas diferentes instalações desportivas consoante o 

ano de remodelação, esta análise estatística não se pode efectuar devido ao reduzido número da amostra. 

Os espaços desportivos que mudaram a gerência têm globalmente níveis mais elevados de vãos de 

escadas, no entanto, também não é possível determinar relações estatísticas neste parâmetro. 

O número de praticantes não é condicionado pelo nível de vãos das escadas, não se verificam 

relações estatísticas. 

 

6.11.2 Análise Estatística Comparativa 

 Como nos outros parâmetros, também nas escadas, não se efectuou o tratamento estatístico 

comparativo do ano de remodelação e do ano de entrada da actual gerência. 

 Níveis de Vãos Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças 
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 36,06 

Escolar 23 50,22 

Particular 33 38,32 

Total 81  
 

 Vãos 

Chi-Square 7,339 

Df 2 

Asymp. Sig. ,025 
Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 101 Sigma  Diferenças significativas  

Associativa e Escolar 0,010 Existem 
Associativa e Particular 0,675 Não existem 

Escolar e Particular 0,020 Existem 
 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o

 

Só se conhece o ano de construção de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 26,70 

De 1998 a 2006 28 38,62 

Total 63  
 

 Vãos 

Chi-Square 10,125 

Df 1 

Asymp. Sig. ,001 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 29,61 

51-300 27 27,46 

a partir de 300 13 33,58 

Total 58  
 

 Vãos 

Chi-Square 1,551 

Df 2 

Asymp. Sig. ,460 

Não existem 

Quadro 103- Análise Estatística Comparativa dos Vãos das Escadas 

Os ginásios escolares são os espaços que apresentam nível mais elevado de vãos das escadas, 

verificando-se diferenças significativas entre os espaços escolares e os associativos e os espaços escolares 

e os particulares. 

Os ginásios construídos após 1997 têm um nível de classificação, de vãos, mais elevado que os 

restantes. Existem diferenças significativas nos espaços consoante os períodos de construção, o que nos 

faz aceitar que as legislações de acessibilidade fizeram melhorar este parâmetro. 

Embora as instalações desportivas com mais praticantes tenham um nível, de vãos de escadas, 

mais elevado que os restantes não se verificam diferenças estatísticas.  

  

                                                      
101 Outputs em anexo 
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6.12 Corrimãos 

Para avaliar o nível dos corrimãos de cada instalação desportiva foram avaliados: os corrimãos 1. 

Rampas, 2. Escadas, 3. Ascensores e 4. Corredores. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro dos corrimãos, por tipologia e 

categoria.  

 Rampas Escadas Ascensores Corredores 
 0 1 2 3 4 5 T 0 1 2 3 4 5 T 0 1 2 3 4 5 T 0 1 2 3 4 5 T 
Bombeiros 4 0 0 0 0 0 4 1 1 1 0 1 0 4 4 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 4 

Clubes 4 2 1 0 0 0 7 1 4 1 1 0 0 7 7 0 0 0 0 0 7 5 2 0 0 0 0 7 
Sociedades 12 1 0 1 0 0 14 7 4 1 0 2 0 14 14 0 0 0 0 0 14 12 2 0 0 0 0 14 
Associativos 20 3 1 1 0 0 25 9 9 3 1 3 0 25 25 0 0 0 0 0 25 20 5 0 0 0 0 25 

EB 2,3 14 0 0 0 0 0 14 12 1 0 1 0 0 14 13 0 0 1 0 0 14 5 9 0 0 0 0 14 
Secundário 8 1 0 0 0 0 9 7 1 0 0 1 0 9 9 0 0 0 0 0 9 5 4 0 0 0 0 9 
Escolares 22 1 0 0 0 0 23 19 2 0 1 1 0 23 22 0 0 1 0 0 23 10 13 0 0 0 0 23 

Mistos 21 3 0 0 0 0 24 5 9 1 7 1 1 24 23 0 0 1 0 0 24 15 9 0 0 0 0 24 
Mulheres 9 0 0 0 0 0 9 4 4 0 0 0 1 9 9 0 0 0 0 0 9 6 2 1 0 0 0 9 

Particulares 30 3 0 0 0 0 33 9 13 1 7 1 2 33 32 0 0 1 0 0 33 21 11 1 0 0 0 33 
Total 72 7 1 1 0 0 81 37 24 4 9 5 2 81 79 0 0 2 0 0 81 51 29 1 0 0 0 81 

Quadro 104- Classificação dos corrimãos dos espaços, por tipologia e categoria 

Não existem instalações desportivas com duplo corri mão 

Apenas 11% dos espaços desportivos estudados têm rampas. 1 espaço tem um corrimão com a 

altura estabelecida na Lei Portuguesa e 7 não têm corrimão a acompanhar a rampa. 

54% dos ginásios têm escadas/ degraus. 7 espaços têm duplo corrimão nos vãos das escadas, mas 

apenas dois nas medidas indicadas. 24 ginásios não têm corrimão o que, no nosso entender, torna o 

espaço pouco acessível. 

  

A média dos parâmetros de corrimãos existentes em cada espaço permite a classificação da 

categoria. Na tabela, em baixo, podemos verificar o nível dos corrimãos dos espaços desportivos 

estudados, por tipologia e categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
0 0 1 6 7 4 3 7 3 2 5 
1 2 4 5 11 9 5 14 12 5 17 
2 1 1 2 4 0 0 0 2 1 3 
3 0 1 0 1 1 0 1 6 0 6 
4 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 105- Classificação global dos corrimãos por tipologia e categoria 

Só são considerados os corrimãos dos espaços existentes (rampas, escadas, ascensores e 

corredores). 

19 ginásios não têm corrimãos por não necessitarem, sendo-lhes atribuído o nível 0. 52% dos 

espaços não têm embora necessitassem. Apenas dois ginásios têm duplo corrimão, de média, em todos os 

espaços da instalação.   
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6.12.1 Análise Estatística Descritiva 

Estatisticamente este parâmetro fica reduzido a três níveis, o nível 0 (sem necessidade de 

corrimão), o nível 1 e o nível 2, que englobará todos os espaços com corrimão (Nível 2, 3, 4 e 5). 

 A análise estatística do estacionamento foi feita da mesma forma que as anteriores, em função da 

categoria dos espaços, do ano de construção, do ano de remodelação, do ano de entrada da actual 

gerência e do número de praticantes. 

 Níveis de Corrimãos Relação Estatística- Qui-quadra do Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

 

 Corrimãos 

 0 1 2 Total 

Associativo 7 11 7 25 

Escolar 7 14 2 23 

Particular 5 17 11 33 

Total 19 42 20 81 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 5,819a 4 ,213 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,40. 

Não existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 Corrimãos 

 0 1 2 Total 

Até 1997 9 14 12 35 

De 1998 a 2006 7 18 3 28 

Total 16 32 15 63  

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 5,439a 2 ,066 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 6,67. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 Corrimãos 

 0 1 2 Total 

Até 1997 2 1 1 4 

De 1998 a 2006 2 8 2 12 

A partir de 2007 2 5 2 9 

Total 6 14 5 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 d
a 

A
ct

ua
l G

er
ên

ci
a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 Corrimãos 

 0 1 2 Total 

Até 1997 0 3 3 6 

De 1998 a 2006 5 9 4 18 

A partir de 2007 3 6 3 12 

Total 8 18 10 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 Corrimãos 

 0 1 2 Total 

0-50 e não referidos 5 7 6 18 

51-300 4 17 6 27 

A partir de 300 3 4 6 13 

Total 12 28 18 58 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

Quadro 106- Análise Estatística Descritiva dos Corrimãos 

Os espaços escolares são os que apresentam menos corrimãos, embora não haja relações 

estatísticas neste parâmetro. 

Não se verificam melhorias no nível dos corrimãos, nos ginásios construídos após 1997, ao 

contrário do que esperaríamos devido às legislações em vigor. Não existem relações entre os períodos de 

construção dos espaços e o nível dos corrimãos. 

O ano de remodelação, da entrada da actual gerência e do número de praticantes não permitem, 

devido ao reduzido número da amostra, a aplicação do teste qui-quadrado. Analiticamente percebemos que 
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o nível dos corrimãos não tem acompanhado a legislação existente e que os utentes preferem os ginásios 

com melhor acessibilidade a nível de corrimãos. 

 

6.12.2 Análise Estatística Comparativa 

 Na análise Estatística Comparativa dos corrimãos, tal como nos outros parâmetros, não foram 

comparados o ano de remodelação dos espaços e o ano de entrada da actual gerência. 

 Níveis de Corrimãos Comp Estatística- Teste Kruskal-  Wallis Dif significativ 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 40,64 

Escolar 23 33,91 

Particular 33 46,21 

Total 81  
 

 Corrimãos 

Chi-Square 4,458 

Df 2 

Asymp. Sig. ,108 

Não existem 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 34,39 

De 1998 a 2006 28 29,02 

Total 63  
 

 Corrimãos 

Chi-Square 1,589 

Df 1 

Asymp. Sig. ,207 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 28,61 

51-300 27 28,65 

a partir de 300 13 32,50 

Total 58  
 

 Corrimãos 

Chi-Square ,623 

Df 2 

Asymp. Sig. ,732 

Não existem 

Quadro 107- Análise Estatística Comparativa dos Corrimãos 

Os ginásios particulares são os espaços melhor apetrechados de corrimãos, no entanto a diferença 

existente entre as categorias dos espaços não é significativa. 

Os ginásios construídos até 1997 têm nível mais elevado de corrimãos que os restantes, embora 

estas diferenças não se verifiquem estatisticamente. 

Os utentes das instalações desportivas procuram espaços mais acessíveis, com corrimãos. Esta 

situação embora se verifique analiticamente não se pode confirmar estatisticamente. 

 

6.13 Ascensores 

Dos 81 ginásios estudados só existem dois com elevador um para acesso ao espaço desportivo, 

numa escola, e o outro no próprio espaço, particular.  

Há um ginásio particular que é acessível através de um elevador embora o mesmo não tenha nada 

a ver com o espaço desportivo propriamente dito. O ginásio situa-se no piso -2.   

Há uma instalação particular que tem espaço para a caixa do ascensor que nunca foi colocada, 

embora a instalação tenha 4 pisos. 

Os dois elevadores existentes nos espaços desportivos cumprem os requisitos da legislação, sendo 

classificados os dois com nível 5, na média do patamar com a porta. 
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6.14 Corredores 

 A avaliação dos corredores foi efectuada de acordo com o nosso parecer de necessidade no 

entanto, e por não sermos arquitectos, averiguámos especialmente se a dimensão era acessível para todos 

os utentes e se permitia segurança a quem por ele passasse. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação dos corredores por tipologia e categoria. 

 Corredores 
 0 1 2 3 4 5 Total 

Bombeiros 4 0 0 0 0 0 4 
Clubes 6 0 0 0 1 0 7 

Sociedades 11 0 1 1 1 0 14 
Associativos 21 0 1 1 2 0 25 

EB 2,3 4 0 0 0 10 0 14 
Secundário 4 0 0 0 5 0 9 
Escolares 8 0 0 0 15 0 23 

Mistos 15 0 1 1 5 2 24 
Mulheres 5 0 1 1 2 0 9 

Particulares 20 0 2 2 7 2 33 
Total 49 0 3 3 24 2 81 

Quadro 108- Classificação dos corredores dos espaços, por tipologia e categoria 

49 ginásios não têm corredor. 24 espaços têm corredores com dimensões entre 1,20m e 1,50m, 

permitindo a passagem simultânea de duas pessoas.  

Nenhum corredor existente nos espaços estudados é inacessível.   

 Esta categoria é dependente da estrutura do edifício pelo que não achámos necessário realizar o 

tratamento estatístico.  
 

6.15 Espaços Complementares 

Para avaliar os espaços complementares de cada instalação desportiva averiguou-se o número e a 

acessibilidade dos espaços sociais. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação dos espaços complementares. 

 Espaço s Complementares  
 1 2 3 4 5 Total  

Bombeiros 2 2 0 0 0 4 
Clubes 3 3 1 0 0 7 

Sociedades 3 10 1 0 0 14 
Associativos 8 15 2 0 0 25 

EB 2,3 14 0 0 0 0 14 
Secundário 9 0 0 0 0 9 
Escolares 23 0 0 0 0 23 

Mistos 10 8 3 3 0 24 
Mulheres 7 1 1 0 0 9 

Particulares 17 9 4 3 0 33 
Total 48 24 6 3 0 81 

Quadro 109- Classificação dos espaços complementares, por tipologia e categoria 

Mais de metade dos ginásios não tem Espaços Complem entares 

 59% dos ginásios não têm espaços sociais, 26% porque são escolares e não se justifica, no edifício 

desportivo, a implementação deste tipo de espaços.  

 As três instalações desportivas melhor apetrechadas relativamente a espaços sociais oferecem 5 a 

6 serviços complementares. Os serviços complementares serão à partida um indicador de qualidade do 

ginásio por expressarem a oferta do mesmo. 



 

 106

 Os serviços complementares oferecidos com mais frequência nos espaços associativos são os 

bares e em menor número centro de eventos e centros de lazer.  

 Nos espaços particulares as ofertas são maiores e mais diversificadas: bar, restaurante, loja de 

equipamentos desportivos, centro de estética, centro de bem-estar, centro de eventos, centros de lazer, 

gabinete médico e gabinete de nutrição. 

 

6.15.1 Análise Estatística Descritiva 

 Para se efectuar a análise estatística foi necessário reduzir a amostra para dois níveis. 

Considerámos o nível 1 e juntámos os restantes 4, por nos parecer a forma mais adequada de diferenciar 

os ginásios com e sem espaços complementares. 

 Níveis de Espaços Complementares Relação Estatística - Qui-quadrado Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

 
 
 
 
 
 

Só se consideraram os espaços associativos e 
particulares 

 1 2 Total 

Associativo 8 17 25 

Particular 17 16 33 

Total 25 33 58 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 2,209a 1 ,137 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 10,78. 

Não existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 12 17 29 

De 1998 a 2006 3 8 11 

Total 15 25 40 Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,677a 1 ,411 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,13. 

Não se pode 
determinar a 

existência 
de relação 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 1 3 4 

De 1998 a 2006 8 4 12 

A partir de 2007 4 4 8 

Total 13 11 24 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 

existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 5 1 6 

De 1998 a 2006 7 11 18 

A partir de 2007 6 6 12 

Total 18 18 36 
 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,362a 1 ,547 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,20. 

Não existe 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 5 13 18 

51-300 16 11 27 

A partir de 300 4 9 13 

Total 25 33 58  
 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 5,404a 2 ,067 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,60. 

Não existe 

Quadro 110- Análise Estatística Descritiva dos Espaços Complementares 

Os ginásios associativos têm mais espaços complementares que os particulares. 68% das 

instalações associativas tem bar no seu interior. 48% das instalações particulares têm espaços 

complementares de natureza variada. Embora haja esta diferença não se verificam relações estatísticas 

neste parâmetro. 
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Embora 72% dos espaços, com serviços complementares, tivessem sido construídos após 1997, 

mais 14% que no período anterior, não é possível aplicar o teste qui-quadrado por não se verificarem as 

condições necessárias. 

A remodelação dos ginásios não fez aumentar o número de espaços complementares nos espaços 

desportivos. Este parâmetro não pode ser analisado estatisticamente por não se verificarem as condições 

para aplicação do teste qui-quadrado. 

Analiticamente verifica-se um maior interesse dos responsáveis, dos ginásios que mudaram a 

gerência, em criar espaços complementares, no entanto não se verificam relações estatísticas neste 

parâmetro. 

As instalações desportivas com mais utentes têm maior oferta que as restantes. Como não foram 

contabilizados o número de espaços complementares mas sim a existência ou não dos mesmos, os 

ginásios com menos utentes também têm grande oferta de bares junto à zona desportiva. Não se verificam 

relações estatísticas neste parâmetro. 

 

6.15.2 Análise Estatística Comparativa 

 A análise estatística comparativa foi só efectuada: em função das categorias, do ano de construção 

dos espaços e do número de praticantes da instalação desportiva. 

 Níveis de Espaços Complementares Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças  
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

Os espaços escolares não são 
contabilizados neste parâmetro por não 
terem espaços complementares na área 

desportiva 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 32,72 

Particulares 33 27,06 

Total 58  

 

 Complementares 

Chi-Square 2,171 

Df 1 

Asymp. Sig. ,141 

Não existem 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o

 

Conhece-se o ano de const de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 29 19,72 

De 1998 a 2006 11 22,55 

Total 40  

 

 Complementares 

Chi-Square ,660 

Df 1 

Asymp. Sig. ,416 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 P

ra
tic

an
te

s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 33,94 

51-300 27 24,81 

a partir de 300 13 33,08 

Total 58  
 

 Complementares 

Chi-Square 5,311 

Df 2 

Asymp. Sig. ,070 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 102 Sigma  Diferenças significativas  

0-50 e não referidos e 51-300 0,010 Existem 
0-50 e não referidos e a partir de 300 0,675 Não existem 

51-300 e a partir de 300 0,020 Existem 
 

 

Quadro 111- Análise Estatística Comparativa dos Espaços Complementares 

Os ginásios associativos têm mais espaços complementares por terem bar. Nos ginásios 

particulares os serviços disponíveis são mais variados. Não se verificam diferenças significativas nos 

espaços complementares consoante a categoria dos ginásios. 

                                                      
102 Outputs em anexo 
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As instalações desportivas construídas após 1997 têm mais incidência de espaços complementares 

que as restantes, o que se pode comprovar estatisticamente. 

Verificam-se diferenças significativas nos ginásios com mais e menos praticantes em relação aos 

espaços de 51 a 300 praticantes, como se pode comprovar no quadro anterior. 

  

6.16 Vestiários 

Para avaliar os vestiários de cada instalação desportiva foram classificados, conforme indicado na 

metodologia, dois parâmetros: 1. Número e dimensão dos vestiários e 2. Número e dimensão dos vestiários 

individuais. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e por categoria.  

 1. Vestiários  2. Vestiários Individuais  
 1 2 3 4 5 Total  1 2 3 4 5 Total  
Bombeiros 2 2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 

Clubes 2 4 1 0 0 7 7 0 0 0 0 7 
Sociedades 9 4 1 0 0 14 0 0 3 0 11 14 
Associativos 13 10 2 0 0 25 25 0 0 0 0 25 

EB 2,3 0 0 3 0 11 14 14 0 0 0 0 14 
Secundário 0 0 1 1 7 9 9 0 0 0 0 9 
Escolares 0 0 4 1 18 23 23 0 0 0 0 23 

Mistos 0 14 6 1 3 24 24 0 0 0 0 24 
Mulheres 5 3 1 0 0 9 9 0 0 0 0 9 

Particulares 5 17 7 1 3 33 33 0 0 0 0 33 
Total 18 27 13 2 21 81 81 0 0 0 0 81 

Quadro 112- Classificação dos vestiários, por tipologia e categoria 

Espaços escolares apresentam as melhores áreas de v estiários 

 Os ginásios com vestiários com área mais próxima da ideal são os escolares. A maioria tem dois 

vestiários com áreas totais maiores que 25m2, chegando alguns a atingir 60m2 de área. 5 espaços 

particulares e 13 associativos não têm vestiários, tendo os praticantes de utilizar a casa de banho para o 

mesmo efeito. 

 
 Nenhum dos 81 espaços estudados apresenta vestiários individuais. 
 

Conforme referido anteriormente, a soma de cinco vezes o primeiro parâmetro, com o segundo 

parâmetro a dividir por seis, permite a classificação dos vestiários de cada espaço desportivo.  

Na tabela, em baixo, podemos verificar o nível dos vestiários dos espaços desportivos estudados, 

por tipologia e por categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 2 3 4 9 1 3 4 8 2 10 
2 2 3 8 13 6 2 8 8 7 15 
3 0 1 2 3 7 4 11 3 0 3 
4 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 113- Classificação global dos vestiários, por tipologia e categoria 

 Sendo que considerámos a relação do nível dos vestiários de grupo cinco vezes mais importante 

que a existência de vestiários individuais, a inexistência destes últimos não limitará esta classificação. 
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Nenhum dos espaços atinge o nível 4 ou 5. Os ginásios com maior acessibilidade a nível de vestiários 

continuam a ser os ginásios escolares, apresentando 11 espaços com nível 3. 

 

6.16.1 Análise Estatística Descritiva 

Estatisticamente considerámos dois níveis: nível 1, onde se enquadram os ginásios sem vestiários, 

e o nível 2, que engloba os ginásios com vestiários independentemente da dimensão dos mesmos. 

 A análise estatística foi feita da mesma forma que as anteriores, em função da categoria do espaço, 

do ano de construção, do ano de reconstrução, do ano da actual gerência e do número de praticantes do 

ginásio. 

 Níveis de Vestiários Relação Estatística- Qui-quadra do Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

Como todos os espaços escolares têm vestiários, 
optámos por fazer a relação dos espaços 

associativos e particulares 

 1 2 Total 

Associativo 13 12 25 

Escolar 0 23 23 

Particular 6 27 33 

Total 19 62 81 

Total (-Esc) 19 39 58 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 7,385a 1 ,007 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 8,19. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 9 26 35 

De 1998 a 2006 1 27 28 

Total 10 53 63 
Não se verificam as condições de aplicação do Qui-

quadrado 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 5,712a 1 ,017 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,44. 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 3 1 4 

De 1998 a 2006 4 8 12 

A partir de 2007 3 6 9 

Total 10 15 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no
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e 

E
nt
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da

 
da
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ua
l 

G
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Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 0 6 6 

De 1998 a 2006 5 13 18 

A partir de 2007 3 9 12 

Total 8 28 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 10 8 18 

51-300 7 20 27 

a partir de 300 2 11 13 

Total 19 39 58 

 

 
 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 6,601a 2 ,037 

a. 1 cells (16,7%) have expected count less than 
5. The minimum expected count is 4,26. 

Existe 

Quadro 114- Análise Estatística Descritiva dos Vestiários 

Todos os ginásios escolares têm vestiários pelo que optámos por eliminá-los da relação estatística. 

52% dos espaços associativos e 18% dos particulares não têm vestiários. Como eliminámos os espaços 

escolares podemos verificar que existe relação estatística dos espaços associativos e particulares nos 

vestiários. 
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Após 1997 apenas foi construído um ginásio sem vestiário o que poderá fazer prever que a 

preocupação, dos responsáveis das instalações desportivas, nos vestiários seja uma consequência da 

legislação de acessibilidades. Não é possível efectuar a análise estatística deste parâmetro por não se 

verificarem as condições de aplicação do teste qui-quadrado. 

 No ano de remodelação e da entrada da actual gerência verifica-se um aumento do nível dos 

vestiários nos diferentes períodos temporais. Embora essa situação faça aumentar a proporção dos 

vestiários não permite a análise estatística por não cumprir os requisitos do qui-quadrado. 

Os vestiários condicionam o número de praticantes dos ginásios, os espaços com mais utentes têm 

proporcionalmente mais vestiários. Verifica-se, neste parâmetro, relação estatística. 

 

6.16.2 Análise Estatística Comparativa 

 Pelo facto de não se conseguirem tirar conclusões da relação existente nos espaços desportivos 

através do ano de remodelação e do ano de entrada da actual gerência, porque se desconhece se os 

espaços ficaram mais acessíveis após as legislações ou se já o eram anteriormente, optámos por não 

efectuar esse tratamento na análise estatística comparativa. 

 Níveis de Vestiários Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças  
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 29,44 

Escolar 23 50,50 

Particular 33 43,14 

Total 81  

 

 Vestiários 

Chi-Square 18,671 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 103 Sigma  Diferenças significativas  

Associativa e Escolar 0,000 Existem 
Associativa e Particular 0,007 Existem 

Escolar e Particular 0,032 Existem 
 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de const de 63 espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 28,90 

De 1998 a 2006 28 35,88 

Total 63  

 

 Vestiários 

Chi-Square 5,621 

Df 1 

Asymp. Sig. ,018 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 P

ra
tic

an
te

s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 22,89 

51-300 27 31,48 

a partir de 300 13 34,54 

Total 58  
 

 Vestiários 

Chi-Square 6,487 

Df 2 

Asymp. Sig. ,039 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 104 Sigma  Diferenças significativas  

0-50 e não referidos com 51-300 0,047 Existem 
0-50 e não referidos com mais de 301 0,026 Existem 

51-300 praticantes e com mais de 301 praticantes 0,460 Não existem 
 

 

Quadro 115- Análise Estatística Comparativa dos Vestiários 

                                                      
103 Outputs em anexo 
104 Outputs em anexo 



 

 111

Os ginásios escolares são os espaços melhor apetrechados de vestiários, seguindo-se os 

particulares. Os ginásios associativos deviam investir mais na remodelação dos vestiários. Verificam-se 

diferenças significativas em todas as comparações dos vestiários em função das categorias dos espaços.  

As instalações desportivas construídas após 1997 estão melhor apetrechadas de vestiários que as 

restantes, o que se verifica estatisticamente. 

Há uma relação directa entre o número de utentes dos espaços desportivos e a qualidade dos 

vestiários. Verificam-se diferenças significativas nos ginásios com menos de 50 utentes relativamente aos 

que têm entre 51 e 300 e os que têm mais de 300 praticantes. 

 

6.17 Balneários 

Para avaliar os balneários de cada instalação desportiva foram classificados, conforme indicado na 

metodologia: quatro parâmetros de retretes (número de retretes existentes normais e acessíveis: nos 

balneários masculino e feminino), dois parâmetros de urinóis (número de urinóis normais e acessíveis), dois 

parâmetros nos lavatórios (número de lavatórios nos balneários masculino e feminino) e quatro parâmetros 

nos chuveiros (número de chuveiros normais, individuais e colectivos, e acessíveis nos balneários 

masculino e feminino). Nos espaços exclusivos para mulheres apenas se consideraram os existentes. 

Alguns parâmetros foram relacionados com o número de utentes, outros apenas serviram para averiguar a 

existência de acessíveis. 

Na tabela, em baixo, encontra-se a classificação dos quatro parâmetros de retretes, por tipologia. 

Convencionámos os parâmetros: 

- 1 para as retretes dos homens;  

- 2 para retretes acessíveis dos homens; 

- 3 para retretes das mulheres; 

- 4 para retretes acessíveis das mulheres. 

 
Retretes 

 Homens  Homens Acessíveis  Mulheres  Mulheres Acessíveis  
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 
Bombeiros  0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 4 

Clubes  1 0 0 0 6 7 6 1 0 0 0 7 1 0 1 0 5 7 6 1 0 0 0 7 
Sociedades  2 0 0 0 12 14 0 0 0 0 14 14 1 0 0 0 13 14 0 0 0 0 14 14 

Associativos  3 0 0 0 22 25 10 1 0 0 14 25 2 0 1 0 22 25 10 1 0 0 14 25 
EB 2,3 - - - - - 14 3 11 0 0 0 14 - - - - - 14 4 10 0 0 0 14 

Secundário  - - - - - 9 4 5 0 0 0 9 - - - - - 9 5 4 0 0 0 9 
Escolares  - - - - - 23 7 16 0 0 0 23 - - - - - 23 9 14 0 0 0 23 

Mistos  5 0 4 3 12 24 21 3 0 0 0 24 9 1 1 3 10 24 22 1 1 0 0 24 
Mulheres  - - - - - 9 - - - - - 9 6 0 0 3 0 9 6 3 0 0 0 9 

Particulares  5 0 4 3 12 24 21 3 0 0 0 24 15 1 1 6 10 33 28 4 1 0 0 33 
Total  8 0 4 3 34 49 38 20 0 0 14 72 17 1 2 6 32 58 47 19 1 0 14 81 

Quadro 116- Classificação das retretes dos espaços, por categoria  

As categorias 1 e 3 são determinadas pela razão do número de retretes face ao número total de 

utentes. Os ginásios escolares por terem uma utilização diferente dos outros espaços desportivos, sendo 

específicos e exclusivos para a comunidade escolar, não nos permitem esta avaliação. Os sanitários 

acessíveis são contabilizados porque não interferem directamente com o número de utentes do espaço. 

Os ginásios que não referiram o número de utentes foram enquadrados, consoante a frequência do 

espaço, num nível. 



 

 112

O número total de retretes dos ginásios associativos varia de 1 a 4, nos espaços escolares alterna 

entre 1 e 2 e nos espaços particulares varia de 1 a 5 retretes por instalação. Os ginásios exclusivos para 

mulheres, como seria de esperar, não têm retretes para homens. 

 

Avaliação do número de retretes/ utentes 

A média do primeiro e do terceiro parâmetro permite a classificação do número de retretes/ utentes 

de cada espaço desportivo. Na tabela seguinte podemos verificar o nível das retretes dos espaços 

desportivos, estudados, por tipologia e por categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 1 1 2 - - - 5 6 11 
2 0 0 0 0 - - - 2 0 2 
3 0 0 1 1 - - - 2 0 2 
4 0 1 0 1 - - - 4 3 7 
5 4 5 12 21 - - - 11 0 11 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 117- Classificação do número de retretes/ utentes, por tipologia e por categoria 

 55% dos ginásios têm um número de retretes adequado ao número de utentes. Há 13 espaços que 

justificavam mais retretes para o número de praticantes que têm. 

 Na fórmula do número de retretes, nos ginásios exclusivos para mulheres, é considerado apenas a 

classificação das retretes das mulheres.  

 
Número de retretes acessíveis 

A média do segundo e do quarto parâmetro somada permite a classificação do número de retretes 

acessíveis de cada espaço desportivo. Na tabela seguinte podemos verificar o nível das retretes acessíveis 

dos espaços desportivos, estudados, por tipologia e por categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 4 6 14 24 3 4 7 21 6 27 
2 0 1 0 1 11 5 16 2 3 5 
3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 118- Classificação do número de retretes acessíveis, por tipologia e por categoria 

Só existe um ginásio associativo com retretes acessíveis.  

16 dos 23 espaços escolares têm cabines com retretes acessíveis que, na sua generalidade, estão 

fechadas e apenas são utilizadas quando há deficientes. Esta situação explica-se pelo facto das escolas 

apenas terem alunos jovens, se fossem abertas à comunidade justificava-se a sua abertura.  

6 espaços particulares já estão sensibilizados para a importância das retretes acessíveis. 

 

Urinóis 

 Os urinóis foram avaliados através de dois parâmetros: 1. Relação do número de urinóis e do 

número de praticantes do espaço e 2. Número de urinóis acessíveis. 

O número total de urinóis dos ginásios associativos e particulares varia de 0 a 8, nos espaços 

escolares entre 0 e 4 por instalação. 
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Avaliação do número de urinóis/ utentes 

A avaliação dos urinóis é feita pela relação do número de urinóis pelo número de utentes.  

Na tabela seguinte podemos verificar o nível de urinóis, por tipologia e por categoria.  

 1 2 3 4 5 Total  
Bombeiros  1 0 0 0 3 4 

Clubes  3 0 0 0 4 7 
Sociedades  4 0 0 0 10 14 

Associativos  8 0 0 0 17 25 
EB 2,3 - - - - - 14 

Secundário  - - - - - 9 
Escolares  - - - - - 23 

Mistos  12 0 1 2 9 24 
Mulheres  - - - - - 9 

Particulares  12 0 1 2 9 24 
Total  20 0 1 2 26 49 

Quadro 119- Classificação do número de urinóis/ utentes, por tipologia e por categoria 

 Os ginásios escolares não foram utilizados mais uma vez, pelo exposto em cima, mas é curioso que 

em todos os pavilhões estandardizados grandes, excepto um, os balneários femininos também têm urinóis 

para salvaguardar o aluguer do pavilhão a equipas masculinas. Assim em cada balneário feminino existem 

dois urinóis, tal como nos balneários masculinos. 

 8 espaços associativos e 12 particulares mistos não têm urinóis. 90% dos espaços estudados com 

urinóis, tem classificação de 5.  

 

Número de urinóis acessíveis 

 Só um ginásio, dos 29 com urinóis, tem na casa de banho acessível um urinol com barras. Todos os 

outros espaços têm medidas diversas, alguns pouco adequados a pessoas com dificuldades de mobilidade. 

 

Lavatórios 

O número total de lavatórios dos espaços associativos varia entre 1 e 8, nos espaços escolares e 

particulares entre 1 e 6 por instalação. 

 

Avaliação do número de lavatórios/ utentes 

A média do nível dos lavatórios femininos e masculinos permite relacionar o número de praticantes 

do espaço desportivo com os lavatórios existentes. Na tabela seguinte podemos verificar o nível dos 

lavatórios dos espaços desportivos, estudados, por tipologia e por categoria.  

 1 2 3 4 5 Total  
Bombeiros  0 0 0 0 4 4 

Clubes  1 0 0 1 5 7 
Sociedades  1 0 0 0 13 14 

Associativos  2 0 0 1 22 25 
EB 2,3 - - - - - 14 

Secundário  - - - - - 9 
Escolares  - - - - - 23 

Mistos  7 1 1 3 12 24 
Mulheres  5 0 1 2 1 9 

Particulares  12 1 2 5 13 24 
Total  20 0 1 2 26 49 

Quadro 120- Classificação do número de lavatórios/ utentes, por tipologia e por categoria 

 60% dos ginásios avaliados nesta categoria têm número de lavatórios suficientes para a quantidade 

de utentes. 14 espaços têm uma sobrecarga de utentes por lavatório. 
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Número de lavatórios acessíveis 

 Os lavatórios são considerados acessíveis quando estão à altura de uma cadeira de rodas. Para 

nós, neste estudo, essa altura não se justifica. Seria pertinente a existência de barras laterais, mas isso não 

se verifica em nenhum dos espaços visionados. 

 

Chuveiros 

Os chuveiros são avaliados em quatro parâmetros, quantitativos: 1. Número de chuveiros de 

homens, 2. Número de chuveiros acessíveis de homens, 3. Número de chuveiros de mulheres e 4. Número 

de chuveiros acessíveis de mulheres.  

Na tabela seguinte podemos verificar o nível dos chuveiros dos espaços desportivos, estudados, por 

tipologia e por categoria.  

 Homens  Homens Acessíveis  Mulheres  Mulheres Acessíveis  
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 
Bombeiros  2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 4 4 0 0 0 0 4 

Clubes  2 0 0 0 5 7 7 0 0 0 0 7 2 0 0 2 3 7 7 0 0 0 0 7 
Sociedades  6 0 0 0 8 14 0 0 0 0 14 14 7 0 0 0 7 14 0 0 0 0 14 14 

Associativos  10 0 0 0 15 25 11 0 0 0 14 25 11 2 0 0 12 25 11 0 0 0 14 25 
EB 2,3 - - - - - 14 14 0 0 0 0 14 - - - - - 14 14 0 0 0 0 14 

Secundário  - - - - - 9 9 0 0 0 0 9 - - - - - 9 9 0 0 0 0 9 
Escolares  - - - - - 23 23 0 0 0 0 23 - - - - - 23 23 0 0 0 0 23 

Mistos  1 0 3 1 19 24 22 2 0 0 0 24 3 1 0 1 19 24 22 2 0 0 0 24 
Mulheres  - - - - - 9 - - - - - 9 0 0 4 3 2 9 9 0 0 0 0 9 

Particulares  1 0 3 1 19 24 22 2 0 0 0 24 3 1 4 4 21 33 31 2 0 0 0 33 
Total  11 0 3 1 34 49 56 2 0 0 14 72 14 3 4 4 33 58 65 2 0 0 14 81 

Quadro 121- Classificação do número de chuveiros, por tipologia e por categoria 

O número total de chuveiros nos ginásios associativos varia entre 0 e 11, nos espaços escolares 

entre 7 e 16 e nos espaços particulares oscila entre 2 e 14 chuveiros por instalação. 

 As escolas estão bem apetrechadas de chuveiros, no mínimo 7 por sexo, no entanto, vamos optar 

novamente por não considerar nesta avaliação, salvaguardando que estes ginásios estão acessíveis à 

utilização por parte da comunidade. 

Os espaços que têm níveis mais reduzidos de chuveiros são os associativos, talvez devido ao facto 

de serem poucos os que utilizam a sala de exercício para actividades desportivas.  

Há poucos espaços apetrechados para receber utentes com mobilidade condicionada. 

  

Avaliação do número de chuveiros/ utentes 

A média do número de chuveiros normais, nos balneários masculinos e femininos permite 

estabelecer a relação do número de praticantes por chuveiro. Na tabela seguinte podemos verificar o nível 

dos chuveiros dos espaços desportivos, estudados, por tipologia e por categoria.  

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 2 2 6 10 - - - 0 0 0 
2 0 0 1 1 - - - 2 0 2 
3 0 0 0 0 - - - 3 4 7 
4 0 0 0 0 - - - 0 3 3 
5 2 5 7 14 - - - 19 2 21 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 122- Classificação da relação chuveiros/ número total de utentes, por categoria 

 Os espaços particulares estão mais sensibilizados para a qualidade dos balneários que os 

associativos. 40% dos espaços associativos não têm chuveiros, apresentando apenas casas de banho. 
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Número de chuveiros acessíveis 

Só um espaço particular apresenta um chuveiro acessível, porque tem uma casa de banho 

específica para deficientes com: retrete, urinol, lavatório e chuveiro. Essa casa de banho embora só seja 

utilizada para pessoas com necessidades específicas, pode ser solicitada por qualquer utente. 

 

 

Avaliação do número de retretes, urinóis, lavatório s e chuveiros/ utentes 

 A avaliação dos balneários é feita pela média dos níveis de: retretes, urinóis, lavatórios e chuveiros. 

 Os espaços escolares não são contabilizados por não terem praticantes extra-escola. 

 

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 1 0 1 - - - 2 0 2 
2 0 0 0 0 - - - 3 5 8 
3 1 0 2 3 - - - 6 1 7 
4 1 3 7 11 - - - 3 2 5 
5 2 3 5 10 - - - 10 1 11 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 24 

Quadro 123- Classificação dos parâmetros de balneário, por categoria e tipologia 

 A relação existente entre o número de retretes, urinóis, lavatórios e chuveiros existentes nas casas 

de banho/ balneários e o número de utentes de cada instalação não difere nos espaços associativos e 

particulares, devido ao facto de os espaços associativos serem pouco frequentados.  

Os espaços associativos têm medidas de lavatórios, retretes e urinóis diversas e nem sempre 

adequadas; talvez devido ao facto de serem as instalações desportivas mais antigas. 

 

Retretes, Urinóis, Lavatórios e Chuveiros Acessívei s 

Dos 25 ginásios associativos só um tem uma retrete acessível comum aos dois sexos. 

14 dos 23 ginásios escolares tem uma retrete acessível em cada balneário (masculino e feminino) e 

1 dos ginásios tem uma retrete acessível comum aos dois sexos.  

4 espaços particulares, 3 mistos e um exclusivo para mulheres, têm retrete acessível. Nos mistos, a 

retrete, é comum aos dois sexos. 

Todos os espaços com retretes acessíveis, excepto os escolares, têm um compartimento acessível, 

com lavatório no mesmo espaço. 

 

6.17.1 Análise Estatística Descritiva 

 Estatisticamente considerámos dois níveis: nível 1 (engloba o nível 1 e 2) e o nível 2 (engloba o 3, o 

4 e o 5). 
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 Níveis de Balneários Relação Estatística- Qui-quadr ado Relação 
C

at
eg

or
ia

s 

Como os espaços escolares não têm utilização 
fora do meio escolar optámos por fazer a relação 

só com os espaços associativos e particulares 

 1 2 Total 

Associativo 1 24 25 

Particular 10 23 33 

Total 11 47 58 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 6,403a 1 ,011 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 4,74. 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 3 26 29 

De 1998 a 2006 2 9 11 

Total 5 35 40 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 1 3 4 

De 1998 a 2006 4 8 12 

A partir de 2007 1 7 8 

Total 6 18 24 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 1 5 6 

De 1998 a 2006 8 10 18 

A partir de 2007 1 11 12 

Total 10 26 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 0 18 18 

51-300 3 24 27 

a partir de 300 8 5 13 

Total 11 47 58 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

Quadro 124- Análise Estatística Descritiva dos Balneários 

A relação existente entre o número de: retretes, urinóis, lavatórios e chuveiros e os utentes permite 

perceber se os espaços estão apetrechados para receber o número de praticantes que têm ou se por outro 

lado têm potencialidades para receber mais pessoas. 

Não existem relações estatísticas nos balneários, conforme se pode verificar no quadro anterior. 

Os espaços associativos são, na generalidade, aqueles que apresentam valores menores no que 

respeita ao apetrechamento de balneários, no entanto, por terem poucos praticantes acabam por ser 

suficientes para os servir.  

Os espaços particulares embora melhor apetrechados, com melhores níveis, não conseguem, na 

generalidade, servir tão bem os seus utentes, por terem mais praticantes do que aqueles que suportam. 

Compete aos responsáveis dos espaços modificar esta situação.  

Os balneários quando comparados em relação: ao ano de construção, remodelação e ano de 

entrada da actual gerência, apresentam melhorias de qualidade, após a entrada em vigor das legislações de 

acessibilidade, no entanto, na nossa opinião, as modificações não acompanham as necessidades. No 

nosso parecer qualquer retrete deveria ser acompanhada de barras laterais, para facilitar a sua utilização, 

conforme se pode verificar no Decreto-Lei nº. 163/06. 
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 Os espaços desportivos com menos praticantes apresentam mais oferta de balneários. Os espaços 

com maior número de praticantes são os que apresentam percentualmente menor apetrechamento para 

servir os seus utentes. Esta situação obriga a que haja uma gestão do número de utentes consoante a 

capacidade do espaço. 

 

6.17.2 Análise Estatística Comparativa 

 Na análise estatística comparativa dos balneários determinaram-se as diferenças significativas 

existentes entre os espaços desportivos, o ano de construção e o número de praticantes.  

 Níveis de Balneários Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis Dif significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 56,36 

Escolar 23 12,00 

Particular 33 49,58 

Total 81   

 Balneários 

Chi-Square 63,150 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 
Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 105 Sigma  Diferenças significativas  

Associativa e Escolar 0,000 Existem 
Associativa e Particular 0,031 Existem 

Escolar e Particular 0,000 Existem 
 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 38,59 

De 1998 a 2006 28 23,77 

Total 63  

 

 Balneários 

Chi-Square 20,272 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Existem 

N
úm

er
o 

de
 P

ra
tic

an
te

s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 35,00 

51-300 27 31,78 

a partir de 300 13 17,15 

Total 58   

 Balneários 

Chi-Square 20,272 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 
Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 106 Sigma  Diferenças significativas  

0-50 e não referidos com 51-300 0,148 Não existem 
0-50 e não referidos com mais de 301 0,000 Existem 

51-300 praticantes e com mais de 301 praticantes 0,001 Existem 
 

Quadro 125- Análise Estatística Comparativa dos Balneários 

 Os ginásios escolares estão melhor apetrechados, de balneários, que os restantes espaços, no 

entanto, como não têm praticantes extra escola não justificam a relação estatística com os espaços 

associativos e particulares. Os ginásios associativos são os que apresentam melhor apetrechamento por 

terem poucos clientes. Verificam-se, neste parâmetro, diferenças significativas nos diversos tipos de 

espaço. 

 As instalações desportivas construídas até 1997 têm níveis de equipamento de balneários mais 

elevados que as restantes, talvez por serem menos frequentadas. Verificam-se diferenças significativas 

entre o ano de construção do espaço desportivo e os níveis de balneários. 

                                                      
105 Outputs em anexo 
106 Outputs em anexo 
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 Existe uma relação inversa entre o número de praticantes dos ginásios e o nível de acessibilidade 

dos balneários. Os espaços desportivos com menos praticantes são os que conseguem satisfazer melhor a 

necessidade dos seus utentes, por serem poucos. Verificam-se diferenças significativas nos espaços com 

menos praticantes e 51-300 utentes, relativamente aos espaços com maior número de praticantes. 

 Na nossa opinião estes resultados exigem uma reflexão por parte dos responsáveis dos ginásios. O 

apetrechamento dos balneários pode ajudar na percepção da necessidade de mais clientes nos espaços 

menos frequentados, pelo que compete aos gestores dos espaços essa angariação. Os espaços melhor 

equipados de balneários apresentam muitos clientes para o espaço que dispõe, no entanto poderá ser 

pensado um aumento de apetrechamento, de forma a potencializar o espaço e a dar comodidade aos 

praticantes. 

 

6.18 Cabides, Cacifos e Bancos 

Para avaliar esta categoria foram classificados minuciosamente: os cabides, os cacifos e os bancos. 

Conforme indicado na metodologia, foram avaliados quatro parâmetros: 1. Altura dos cabides dos dois 

sexos, 2. Relação do número de cabides e do número de utentes para os dois sexos, 3. Relação do número 

de cacifos e do número de utentes para os dois sexos e 4. Distribuição de bancos pelos vestiários. 

Na tabela seguinte encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria:  

 Altura Cabides  Relação cabides/ utentes  Relação cacifos/ utentes  Bancos  
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 
Bombeiros  2 2 0 0 0 4 2 0 0 1 1 4 4 0 0 0 0 4 2 1 1 0 0 4 

Clubes  2 5 0 0 0 7 2 0 3 1 1 7 6 0 0 1 0 7 2 2 3 0 0 7 
Sociedades  8 6 0 0 0 14 8 1 0 1 4 14 14 0 0 0 0 14 7 2 3 2 0 14 

Associativos  12 13 0 0 0 25 12 1 3 3 6 25 24 0 0 1 0 25 11 5 7 2 0 25 
EB 2,3 0 14 0 0 0 14 - - - - - 14 10 3 0 0 1 14 0 0 9 5 0 14 

Secundário  0 9 0 0 0 9 - - - - - 9 4 1 3 1 0 9 0 0 5 4 0 9 
Escolares  0 23 0 0 0 23 - - - - - 23 14 4 3 1 1 23 0 0 14 9 0 23 

Mistos  3 20 1 0 0 24 4 1 5 10 4 24 5 3 9 6 1 24 0 3 16 4 1 24 
Mulheres  0 9 0 0 0 9 0 0 6 3 0 9 5 0 2 2 0 9 0 9 0 0 0 9 

Particulares  3 29 1 0 0 33 4 1 11 13 4 33 10 3 11 8 1 33 0 12 16 4 1 33 
Total  15 65 1 0 0 81 16 2 14 16 10 58 48 7 14 10 2 81 11 17 37 15 1 81 

Quadro 126- Classificação dos cabides, cacifos e bancos dos espaços, por tipologia e categoria 

A altura dos cabides dos espaços desportivos é muit o elevada 

Os cabides, nas instalações estudadas, estão a uma altura entre 1,60 a 1,90m do solo. Na nossa 

opinião, a existência de cabides é fundamental mas a altura dos mesmos têm de estar acessível a todos os 

utentes. Na sociedade Portuguesa 1,90m é uma altura pouco frequente nas pessoas, pelo que um cabide a 

essa altura se torna inacessível para a maioria dos cidadãos. 1,60m também é uma medida inacessível a 

algumas pessoas, especialmente a idosos que poderão estar com diminuição da estatura e eventualmente 

terão dificuldades em aceder a cabides a essa altura.  

A medida de cabides encontrada mais aconselhada, por se encontrar acessível à maioria dos 

cidadãos, foi 1,40m. 

O número de cabides varia, nos ginásios associativos, entre 0 e 35, sendo que é frequente 

encontrarem-se espaços desportivos sem cabides. Na maioria dos ginásios o número de cabides existentes 

no balneário feminino é igual ao número de cabides existentes no masculino. 

Nos espaços escolares o número de cabides varia entre os 24 e os 216, sendo que a maior parte se 

encontra entre os 70 e os 100 cabides por sexo.  
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Os espaços particulares têm mais cacifos que os res tantes 

Só dois espaços associativos estão apetrechados com cacifos. Um tem 36 e o outro 72 cacifos. 

Existem 9 escolas com cacifos para utilização exclusiva no espaço desportivo. Só foram 

contabilizados os cacifos a que cada aluno pode ter acesso, as instalações desportivas em que existe um 

cacifo por turma só para colocar os valores não foram contabilizadas. O número de cacifos varia entre 36 e 

279, sendo que a maior parte tem entre 80 e 140 cacifos para os alunos. 

23 ginásios particulares têm cacifos, variando entre os 8 e os 366. A variação do número de cacifos 

é muito grande nos espaços particulares. 

 

Como os espaços escolares não têm utentes extra-escola, convencionámos o nível 2 para os que 

apresentassem cacifos em número inferior a 100, nível 3 para espaços com mais de 100 cacifos e menos 

de 201 e nível 4 para número de cacifos superior a 200. 

Os espaços particulares que não temos informação do número de praticantes, convencionámos: 

nível 2 se tiverem até 50 cacifos e nível 3 se tiverem mais de 50 cacifos e menos de 100. 

 

Existem espaços associativos sem balneários 

Na generalidade os balneários têm bancos em toda a sua extensão variando a dimensão e a 

tipologia dos mesmos. Há, no entanto, 11 espaços desportivos associativos que não têm balneários, logo 

não têm bancos. 

O quadro seguinte é um quadro resumo da média do nível dos cabides, dos cacifos e dos bancos.~ 

 

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulhere
s 

Particular 
1 2 2 8 12 0 0 0 0 0 0 
2 0 4 1 5 14 9 23 4 6 10 
3 2 1 5 8 0 0 0 19 3 22 
4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 127- Classificação global dos cabides, cacifos e bancos por tipologia e categoria 

6.18.1 Análise Estatística Descritiva 

Estatisticamente considerámos dois níveis: nível 1 (abrange o nível 1 e 2) e o nível 2 (engloba o 3, 4 

e 5). 
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 Níveis de Cabides, Cacifos e Bancos Relação Estatís tica- Qui-quadrado Relação 
C

at
eg

or
ia

s 

Como os espaços escolares não têm utilização 
fora do meio escolar optámos por fazer a relação 

só com os espaços associativos e particulares 

 1 2 Total 

Associativo 17 8 25 

Particular 10 23 33 

Total 27 31 58 

 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 8,124a 1 ,004 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 11,64. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Conhece-se o ano de construção de 63 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 21 14 35 

De 1998 a 2006 20 8 28 

Total 41 22 63 

 

 Value Df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square ,894a 1 ,344 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 9,78. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 3 1 4 

De 1998 a 2006 7 5 12 

A partir de 2007 3 6 9 

Total 13 12 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 0 6 6 

De 1998 a 2006 8 10 18 

A partir de 2007 4 8 12 

Total 12 24 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do 
Qui-quadrado 

 
 
 

Não se pode 
determinar a 
existência de 

relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 13 5 18 

51-300 9 18 27 

a partir de 300 5 8 13 

Total 27 31 58 

 
 
 

 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 7,005a 2 ,030 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 6,05. 

Existe 

Quadro 128- Análise Estatística Descritiva dos Cabides, Cacifos e Bancos 

Os espaços particulares estão melhor apetrechados de cacifos, cabides e bancos que os 

associativos, existindo relação estatística. 

60% dos ginásios construídos antes de 1997 e 71% dos restantes espaços não estão bem 

apetrechados de cabides, cacifos e bancos. Não se verifica relação estatística neste parâmetro. 

Embora se verifiquem melhorias no nível dos cabides, cacifos e bancos em função do ano de 

remodelação dos espaços e da entrada da actual gerência não se podem verificar relações estatísticas por 

não existirem as condições necessárias para aplicação do teste qui-quadrado. 

O conforto condiciona o número de praticantes dos ginásios. Os espaços com menos condições 

nesta categoria são os menos frequentados. Existe relação entre cacifos, cabides e bancos, e o número de 

praticantes dos espaços. 

 

6.18.2 Análise Estatística Comparativa 

 Como não se consegue concluir sobre a relação do apetrechamento de cabides, cacifos e bancos 

em função do ano de remodelação e ano de entrada da actual gerência, porque se desconhece se os 
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espaços ficaram mais acessíveis após as legislações ou se já o eram anteriormente, optámos por não 

efectuar esse tratamento na análise estatística comparativa. 

 Níveis de Cabides, Cacifos e Bancos Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças  
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 38,46 

Escolar 23 25,50 

Particular 33 53,73 

Total 81   

 Cacifos 

Chi-Square 28,119 

Df 2 

Asymp. Sig. ,000 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 107 Sigma  Diferenças significativas  

Associativa e Escolar 0,003 Existem 
Associativa e Particular 0,005 Existem 

Escolar e Particular 0,000 Existem 
 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 espaços 

 Construção N Mean Rank 

Cacifos Até 1997 35 33,60 

De 1998 a 2006 28 30,00 

Total 63  

 

 Cacifos 

Chi-Square ,880 

Df 1 

Asymp. Sig. ,348 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 P

ra
tic

an
te

s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 22,06 

51-300 27 33,33 

a partir de 300 13 31,85 

Total 58  

 

 Cacifos 

Chi-Square 6,885 

Df 2 

Asymp. Sig. ,032 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
Categorias comparadas 108 Sigma  Diferenças significativas  

0-50 e não referidos com 51-300 0,011 Existem 
0-50 e não referidos com mais de 301 0,064 Não existem 

51-300 praticantes e com mais de 301 praticantes 0,753 Não existem 
 

 

Quadro 129- Análise Estatística Comparativa dos Cabides, Cacifos e Bancos 

Os ginásios particulares são os espaços com melhor apetrechamento de cacifos, cabides e bancos 

em função do número de utentes. Os ginásios associativos são os espaços que investem menos nesta 

categoria. Verificam-se diferenças significativas nos diferentes espaços desportivos estudados. 

Não existem diferenças significativas no ano de construção nesta categoria.  

Os espaços desportivos com melhor apetrechamento de cacifos, cabides e bancos têm entre 50 a 

300 praticantes. Verificam-se diferenças significativas entre os espaços com melhor apetrechamento e os 

espaços com menor número de clientes. 

 

6.19 Salas de Exercício 

Para avaliar as salas de exercício de cada instalação desportiva foram classificados, conforme 

indicado na metodologia, cinco parâmetros:  

- 1. Área da sala de exercício em função do número de praticantes por aula;  

- 2. Tipo de piso;  

- 3. Número de espaldares;  

- 4. Número de bancos; 

- 5. Número de espelhos. 

                                                      
107 Outputs em anexo 
108 Outputs em anexo 
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Nas tabelas seguintes encontra-se a classificação de cada parâmetro, por tipologia e categoria:  

 Área da Sala  Piso  Espaldares  
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 

Bomb eiros  0 0 2 0 2 4 0 4 0 0 0 4 2 0 0 2 0 4 
Clubes  0 1 0 1 5 7 2 3 0 2 0 8 3 0 1 0 3 7 

Sociedades  0 0 1 3 10 14 3 9 0 2 0 14 7 0 4 2 1 14 
Assoc iativos  0 1 3 4 17 25 5 16 0 4 0 25 12 0 5 4 4 25 

EB 2,3 0 0 0 0 14 14 0 2 0 12 0 14 1 0 0 1 12 14 
Secundário  0 0 0 0 9 9 1 1 0 7 0 9 0 0 0 1 8 9 
Escol ares 0 0 0 0 23 23 1 3 19 0 0 23 1 0 0 2 20 23 

Mistos  0 1 2 3 18 24 0 17 0 6 1 24 16 2 2 1 3 24 
Mulher es 5 2 1 1 0 9 1 8 0 0 0 9 9 0 0 0 0 9 

Part iculares  5 3 3 4 18 33 1 25 0 6 1 33 25 2 2 1 3 33 
Total  5 4 6 8 58 81 7 44 19 10 1 81 38 2 7 7 27 81 

Quadro 130- Classificação das salas de exercício dos espaços, por tipologia e categoria 

 Bancos  Espelhos  
 1 2 3 4 5 T 1 2 3 4 5 T 

Bomb eiros  2 2 0 0 0 4 1 0 3 0 0 4 
Clubes  4 3 0 0 0 7 1 3 3 0 0 7 

Sociedades  10 3 1 0 0 14 7 4 2 1 0 14 
Assoc iativos  16 8 1 0 0 25 9 7 8 1 0 25 

EB 2,3 0 10 4 0 0 14 13 0 0 1 0 14 
Secundário  1 6 2 0 0 9 5 2 2 0 0 9 
Escol ares 1 16 6 0 0 23 18 2 3 0 0 23 

Mistos  19 4 0 0 1 24 1 3 11 4 5 24 
Mulhe res 9 0 0 0 0 9 3 6 0 0 0 9 

Part iculares  28 4 0 0 1 33 4 9 11 4 5 33 
Total  45 28 7 0 1 81 31 18 22 5 5 81 

Quadro 131-  Continuação da classificação das salas de exercício dos espaços, por tipologia e categoria  

 As salas de exercício dos ginásios associativos têm áreas compreendidas entre 55 e 240m2. O piso 

das salas é, frequentemente, de madeira, no entanto existem 4 espaços com piso mais adequado à prática 

da actividade física para idosos. 13 ginásios têm espaldares, 9 têm bancos suecos e 16 têm espelhos. 

 As salas de exercício dos espaços escolares têm dimensões compreendidas entre 170 e 360m2 e 

19 têm um piso adequado à prática desportiva para seniores. Existe apenas um espaço desportivo sem 

espaldares e um outro sem bancos suecos. Apenas 5 espaços têm espelhos na parede. 

 As áreas dos ginásios particulares estão compreendidas entre 20 e 250m2. Têm essencialmente 

piso de madeira. Apenas 7 espaços têm espaldares e 4 têm bancos. 29 ginásios têm espelhos na parede. 

  

Os espaços escolares são, na generalidade, os que apresentam maior área de sala de exercício e 

piso mais adequado para a prática desportiva da terceira idade. Também são os espaços melhor 

apetrechados de espaldares e de bancos suecos.  

Os espaços particulares são os que apresentam número e distribuição mais adequada de espelhos.  

  

 Na tabela seguinte encontram-se a média dos níveis da dimensão da sala em função do número de 

praticantes, o tipo de piso, o número de espaldares, de bancos e espelhos. 

 Bombeiros Clube Sociedade Associat EB 2,3 Secund Escolar Misto Mulher Particular 
1 0 1 0 1 0 0 0 0 6 6 
2 2 2 7 11 0 0 0 9 3 12 
3 2 2 6 10 10 5 15 14 0 14 
4 0 2 1 3 4 4 8 1 0 1 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
T 4 7 14 25 14 9 23 24 9 33 

Quadro 132- Classificação global das Salas de Exercício, por tipologia e categoria 
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6.19.1 Análise Estatística Descritiva 

 Estatisticamente considerámos apenas dois níveis: o nível 1 (englobando o nível 1, 2 e 3) e o nível 2 

(4 e 5). O nível 2 abrange os ginásios que consideramos ideais para a prática de actividade física para 

pessoas idosas. O nível 1 corresponde a todos os outros ginásios, que embora não ideais são espaços que 

permitem a realização de actividade física. 

 Níveis de Salas de Exercício Relação Estatística- Qui -quadrado Relação 

C
at

eg
or

ia
s 

 

 1 2 Total 

Associativo 22 3 25 

Escolar 15 8 23 

Particular 32 1 33 

Total 69 12 81  

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 11,055a 2 ,004 

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 3,41. 

Existe 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 31 4 35 

De 1998 a 2006 20 8 28 

Total 51 12 63 
 

 Value df Asymp. Sig. 

Pearson Chi-Square 2,965a 1 ,085 

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. 
The minimum expected count is 5,33. 

Não existe 

A
no

 d
e 

R
em

od
el

aç
ão

 

Só 25 espaços desportivos foram remodelados 

 1 2 Total 

Até 1997 4 0 4 

De 1998 a 2006 11 1 12 

A partir de 2007 9 0 9 

Total 24 1 25 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

A
no

 d
e 

E
nt

ra
da

 
da

 A
ct

ua
l 

G
er

ên
ci

a 

Só se conhece o ano de entrada da actual 
gerência de 36 espaços 

 1 2 Total 

Até 1997 5 1 6 

De 1998 a 2006 17 1 18 

A partir de 2007 12 0 12 

Total 34 2 36 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

A relação não é efectuada com os espaços 
escolares por não terem frequência por 

comunidade extra-escolar 

 1 2 Total 

0-50 e não referidos 17 1 18 

51-300 26 1 27 

a partir de 300 11 2 13 

Total 54 4 58 

 
 
 

Não se verificam as condições de aplicação do Qui-
quadrado 

 
 
 

Não se 
pode 

determinar 
a existência 
de relação 

Quadro 133- Análise Estatística Descritiva das Salas de Exercício 

 Os ginásios escolares são os espaços que apresentam melhores condições, na sala de exercício, 

para satisfazer as necessidades de acessibilidade dos utentes. Os espaços particulares são os que têm 

menos condições de acessibilidade. Neste parâmetro verifica-se relação estatística. 

 As instalações desportivas construídas após 1997 estão mais acessíveis que as restantes, no 

entanto esta relação não se verifica estatisticamente. 

Não é possível verificar as condições de aplicação do teste qui-quadrado nos diferentes períodos de 

remodelação dos espaços, de entrada da actual gerência e no número de praticantes. Podemos verificar 

que em qualquer um destes parâmetros não se verificam melhorias das salas de exercício em função do 

período temporal, nem um maior cuidado nos espaços com mais utentes.   

 



 

 124

6.19.2 Análise Estatística Comparativa 

 Níveis de Salas de Exercício Comparação Estatística - Teste Kruskal - 
Wallis 

Diferenças  
significativas 

C
at

eg
or

ia
s 

 

Categoria N Mean Rank 

Associativo 25 39,86 

Escolar 23 49,09 

Particular 33 36,23 

Total 81  

 

 Salas 

Chi-Square 10,918 

Df 2 

Asymp. Sig. ,004 

Existem 

Teste Mann-Whitney 
 

Categorias comparadas 109 Sigma  Diferenças significativas  
Associativa e Escolar 0,063 Não existem 

Associativa e Particular 0,186 Não existem 
Escolar e Particular 0,002 Existem 

 

A
no

 d
e 

C
on

st
ru

çã
o 

Só se conhece o ano de construção de 63 
espaços 

Construção N Mean Rank 

Até 1997 35 29,60 

De 1998 a 2006 28 35,00 

Total 63  

 

 Salas 

Chi-Square 2,918 

Df 1 

Asymp. Sig. ,088 

Não existem 

N
úm

er
o 

de
 

P
ra

tic
an

te
s 

 

Praticantes N Mean Rank 

0-50 e não referidos 18 29,11 

51-300 27 28,57 

A partir de 300 13 31,96 

Total 58  

 

 Salas 

Chi-Square 1,904 

Df 2 

Asymp. Sig. ,386 

Não existem 

Quadro 134- Análise Estatística Comparativa das Salas de Exercício 

Os ginásios escolares são os que apresentam melhor apetrechamento de salas de exercício. Os 

espaços particulares são os que apresentam pior equipamento. Verificam-se diferenças significativas nesta 

categoria. 

As instalações desportivas construídas após 1997 estão mais acessíveis que as restantes, no 

entanto não se verificam diferenças estatísticas.  

Os espaços com mais praticantes estão melhor apetrechados que os restantes, embora não se 

verifiquem diferenças significativas.  
 

6.20 Multibanco 

 Apenas um espaço desportivo particular tem uma caixa Multibanco, que está acessível a todos, não 

havendo qualquer tipo de obstáculos, barreiras arquitectónicas, e estando os dispositivos a 1,10m do solo. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                      
109 Outputs em anexo 
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6.21 Análise dos Resultados 

6.21.1 Quadro resumo da Análise Estatística Descrit iva   
 Categorias  Ano de 

Construção 
Ano de 

Reconstrução 
Ano da Entrada da 

Actual Gerência 
Praticantes  

Parque Estacionamento  Não existe Não existe - Não existe Não existe 
Transportes Púb licos  Existe Existe   Não existe 
Acesso ao Edifício  Existe Não existe - Não existe Não existe 
Portas  Existe Não existe - - - 
Espaço s intermédios  Existe Não existe - Não existe Existe 
Desníveis  Existe Existe - - Não existe 
Escadas  Existe Existe - - Não existe 
Corrimãos  Não existe Não existe - - - 
Espaço s Complementares  Não existe - - Não existe Não existe 
Vestiários  Existe - - - Existe 
Balneários  - - - - - 
Cacifos  Existe Não existe - - Existe 
Salas Existe Não existe - - - 

Quadro 135- Análise Estatística Descritiva das Categorias do Espaço Desportivo 

6.21.2 Quadro resumo da Análise Estatística Compara tiva  
 Categorias  Ano de Construção  Praticantes  
Parque de Estacionamento  Não existem Não existem Não existem 
Transportes Pú blicos  Existem Existem Não existem 
Acesso ao Edifício  Existem Não existem Não existem 
Portas  Existem Não existem Não existem 
Espaço s intermédios  Existem Não existem Existem 
Desníveis  Existem Existem Não existem 
Escadas  Existem Existem Não existem 
Corrimãos  Não existem Não existem Não existem 
Espaço s Complementares  Não existem Existem Existem 
Vestiários  Existem Existem Existem 
Balneários  Existem Existem Existem 
Cacifos  Existem Não existem Existem 
Salas Existem Não existem Não existem 

Quadro 136- Análise Estatística Comparativa das Categorias do Espaço Desportivo 

Os Espaços associativos são os menos acessíveis 

A tipologia do espaço desportivo condiciona alguns parâmetros: Transportes públicos, Acesso ao 

Edifício, Portas, Espaços Intermédios, Desníveis, Escadas, Vestiários, Balneários, Cacifos e Salas de 

Exercício.  

Os ginásios menos acessíveis são, na generalidade, os associativos por não serem utilizados 

especificamente para a prática desportiva. 

 Não se verificam diferenças nos Espaços Complementares porque a relação estatística foi 

efectuada com a comparação entre as instalações com e sem espaços complementares. Na generalidade, 

todos os espaços associativos têm um bar, pelo que ficam igualados a um espaço particular que tenha: bar, 

loja de equipamentos desportivos, centro de estética, centro lúdico para crianças, massagem, entre outros. 

  

Verificam-se diferenças nos Transportes e nos Desní veis em função do Ano de Construção 

 As diferenças encontradas, nos parâmetros dos espaços desportivos em função do ano de 

construção, são significativas: nos Transportes Públicos, nos Desníveis, nas Escadas, nos Espaços 

Complementares, nos Vestiários e nos Balneários.  
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Os proprietários dos espaços desportivos têm revelado maiores preocupações de localização dos 

espaços procurando que estes tenham uma boa cobertura de transportes públicos. Desta forma centram o 

ginásio, angariam clientes e dão-lhes conforto. 

 Não se verificam diferenças significativas nos parâmetros: Parque de Estacionamento e Acesso ao 

Edifício, porque não há legislação específica, em Portugal, para os mesmos. No entanto, na nossa opinião, 

os responsáveis dos espaços deveriam preocupar-se mais com a qualidade da acessibilidade ao edifício. 

 

Apenas 25 espaços desportivos foram Remodelados 

 Existem poucos espaços alvo de remodelações, o que originou uma amostra pequena e 

impossibilitou a determinação de relações estatísticas e diferenças significativas, em todos os parâmetros.

  

Não há diferenças nos espaços relativamente ao Ano de Entrada da Actual Gerência 

 No ano de entrada da actual gerência verifica-se o mesmo que nos espaços remodelados. Existem, 

no entanto, três parâmetros: Parque de Estacionamento, Acesso ao Edifício e Espaços Intermédios em que 

podemos afirmar que não existem relações estatísticas.  

 

Os utentes procuram comodidade e conforto nos espaç os desportivos 

 Os praticantes dos espaços desportivos estudados têm preferência pelos espaços com níveis 

elevados de: Espaços Intermédios, Espaços Complementares, Balneários, Vestiários e Cabides, Cacifos e 

Bancos. Podemos concluir que procuram conforto e comodidade no seu espaço desportivo, em detrimento 

do acesso ao edifício e dos desníveis dos ginásios. 

  

6.22 Classificação global dos espaços 

 Para efectuarmos uma avaliação completa dos espaços Desportivos determinámos uma escala 

classificativa que permitisse o enquadramento global do espaço.  

Diferenciámos o “Acesso ao Edifício” do “Acesso no Edifício”.  

O “Acesso ao Edifício” engloba a classificação do Parqueamento, dos Transportes Públicos e do 

Acesso ao Edifício propriamente dito. O somatório dos três parâmetros dará o valor de “Acesso ao Edifício”.  

O “Acesso no Edifício” engloba todos os outros parâmetros: Portas, Espaços Intermédios, 

Desníveis, Vãos das Escadas, Corrimãos, Corredores, Espaços Complementares, Vestiários, Balneários, 

Cabides, Cacifos e Bancos e Salas de Exercício. O somatório dos onze parâmetros dará o valor de “Acesso 

no Edifício”. 

Por fim determinámos a Acessibilidade global do espaço, a junção do “Acesso ao Edifício” e do 

“Acesso no Edifício”.   

 

Definimos uma escala classificativa: “Não Satisfaz”, “Satisfaz Pouco”, “Satisfaz”, “Bom”, “Muito Bom” 

e “Excelente”.  
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A classificação do “Acesso ao Edifício” dá um total de 15 valores, 3 parâmetros vezes 5 valores. A 

classificação mínima é 3 valores, 3 parâmetros vezes 1 valor. 

A classificação total do “Acesso no Edifício” dá 55 valores, 11 parâmetros vezes 5 valores. A 

classificação mínima é 11 valores, 11 parâmetros vezes 1 valor. 

A Acessibilidade total de um Edifício Desportivo é a junção do valor do “Acesso ao Edifício” com o 

valor do “Acesso no Edifício”, o que dá 70 valores, 14 parâmetros vezes 5 valores. A classificação mínima é 

de 14 valores, 14 parâmetros vezes 1 valor. 

Atribuímos uma quantificação a cada nível qualitativo de forma a enquadrar os espaços desportivos: 

 Acesso ao Edifício  Acesso no Edifício  Acessibilidade  
Não Satisfaz  3-4 valores 11-19 valores 14-23 valores 

Satisfaz Pouco  5-6 valores 20-27 valores 24-33 valores 
Satisfaz  7-8 valores 28-32 valores 34-40 valores 

Bom  9-10 valores 33-40 valores 41-50 valores 
Muito Bom  11-13 valores 41-49 valores 51-62 valores 
Excelente  14-15 valores 50-55 valores 63-70 valores 

Quadro 137- Intervalos quantitativos da Escala Classificativa do Acesso ao e no Edifício 

6.22.1 Classificação dos espaços desportivos do Con celho de Sintra 

Para averiguarmos a qualidade da acessibilidade dos espaços desportivos somamos o nível de 

todos os parâmetros das instalações, de forma a determinarmos a classificação global.   

No quadro, em baixo, podemos verificar a classificação dos espaços por categorias. O parâmetro 1 

é referente ao Acesso ao Edifício, o 2 Acesso no Edifício e o 3 grau global de Acessibilidade dos espaços 

Desportivos. 

 Associativos Escolares Particulares Total 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Excelente  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Muito Bom  1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 
Bom  4 2 0 4 0 3 2 5 5 10 7 8 
Satisfaz  12 5 12 15 15 12 23 11 13 50 31 37 
Satisfaz pouco  8 15 13 2 6 8 7 15 15 17 36 36 
Não Sati sfaz 0 3 0 1 2 0 0 2 0 1 7 0 
Total  25 25 25 23 23 23 33 33 33 81 81 81 

Quadro 138- Classificação dos espaços Desportivos Estudados 

 Com esta análise concluímos que, pela nossa avaliação, o acesso ao espaço desportivo é pouco 

satisfatório. Dos 81 espaços estudados, 17 satisfazem pouco, 50 apresentam-se no nível satisfatório, 10 

ginásios enquadram-se no nível bom e apenas 3 no muito bom. 

 Em relação ao acesso no edifício as classificações pioram: existem 7 espaços com nível não 

satisfatório, 36 satisfazem pouco, 31 satisfazem e apenas 7 são considerados bons. 

 Não existe nenhum espaço desportivo classificado globalmente com “Não Satisfaz”. Existem 36 

ginásios classificados com “Satisfaz pouco”, 37 com “Satisfaz” e 8 com nível “Bom”.  

 Dos espaços desportivos com níveis mais elevados cinco são particulares e três são escolares. 

  

6.22.2 Acesso ao Edifício 

 Os espaços escolares são os espaços que apresentam menor frequência de “Satisfaz pouco”, no 

acesso ao edifício, no entanto há um espaço escolar com nível insatisfatório.  
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Os espaços que apresentam maior frequência de nível “Satisfaz” são os particulares.  

Existem três espaços desportivos classificados com “Muito bom”, um de cada categoria. 

  

6.22.3 Acesso no Edifício 

 No acesso no edificio não existe nenhum espaço desportivo classificado com muito bom ou com 

excelente. Os espaços Escolares têm predominância de “Satisfaz”, os espaços Associativos de “Satisfaz 

pouco” e nos espaços Particulares existe algum equilibrio entre a classificação de “Satisfaz” e de “Satisfaz 

pouco”. Os espaços escolares são os que se apresentam mais acessíveis no edificio. 

 

6.23 Verificações finais 

 Os ginásios que estudámos permitiram-nos determinar características consoante a categoria e 

tipologia dos espaços. Tentaremos descrever objectivamente as instalações desportivas e as 

particularidades das mesmas, para averiguármos as modificações necessárias para as tornar mais 

acessíveis.     

 

6.23.1 Características dos espaços desportivos em f unção das categorias  

Os ginásios associativos  são os mais antigos e têm sofrido poucas modificações na sua estrutura, 

não acompanhando a legislação de acessibilidade. São os espaços menos frequentados e embora 

desenvolvam projectos de actividade física para idosos não são os ginásios com mais praticantes idosos. 

 Os espaços escolares  são exclusivos para uso escolar havendo algumas excepções de espaços, 

alugados a clubes e a particulares, dos quais não temos conhecimento do número de praticantes. São 

espaços relativamente recentes e acessíveis a todos. Na nossa opinião deveriam ser criados projectos 

comunitários com as escolas para aproveitar os recursos existentes e aumentar a interacção entre as 

diferentes faixas etárias da sociedade. 

 Há uma aposta recente em espaços desportivos particulares  direccionados para mulheres, que 

têm geralmente um nível de acessibilidade cuidado. Este tipo de espaços não aposta em actividades 

específicas para a terceira idade.  

 Os espaços particulares sofrem remodelações, essencialmente, quando mudam de gerência, tendo 

sido verificada a existência de espaços muito acessíveis e outros que não cumprem as normativas de 

acessibilidade existentes.  

 

6.23.2 Características dos Parqueamentos  

Os parqueamentos dos ginásios são rudimentares e não estão acessíveis a todos os utentes, torna-

se necessário um investimento dos gestores dos espaços neste sentido, para aumentar a comodidade dos 

praticantes.  

Não existem parques de estacionamento reservados, cobertos ou com lugares especiais em 

número suficiente para suportar potenciais utentes deficientes. Os lugares reservados, existentes, exigem a 
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utilização de distintivo de deficiente não permitindo que estes sejam utilizados por utentes idosos ou com 

mobilidade condicionada.  

Apenas 22% dos espaços desportivos avaliados dispõem de parqueamento para os seus utentes, o 

que nos parece manifestamente pouco, do ponto de vista de acessibilidade, sobretudo para pessoas com 

mais idade ou com mobilidade condicionada. Existem apenas dois espaços com parqueamento reservado, 

um situa-se num condomínio privado e o outro possibilita aos seus clientes a utilização de um parque 

coberto de um supermercado, encarregando-se das despesas de parquímetro dos clientes. 

   

6.23.3 Características da Acessibilidade aos Transp ortes Públicos  

 A acessibilidade, aos transportes públicos, não condiciona o número de utentes dos espaços 

desportivos. Para se analisar com especificidade este parâmetro ter-se-ia de conhecer: 1. a distância do 

ginásio à residência, 2. a distância ao trabalho e 3. o nível sócio-económico, de todos os praticantes das 

instalações desportivas. Desta forma conseguiríamos averiguar a necessidade, dos transportes públicos, no 

acesso aos espaços desportivos.  

 Os espaços desportivos associativos , especialmente as sociedades, são frequentados pelos 

associados que são, na generalidade, moradores nas proximidades. Este facto justifica os projectos 

existentes nas sociedades para idosos que, na nossa opinião, deveriam ser mais frequentes e mais 

divulgados, para promover a actividade física na terceira idade.   

 Os ginásios escolares  estão distribuídos pelo Concelho em função das necessidades da 

população, e são os espaços melhor apetrechados de transportes públicos.  

 Os espaços particulares  apresentam muita disparidade na sua localização, há alguns muito bem 

localizados a nível de rede rodoviária e ferroviária e outros que não têm transportes públicos nas 

redondezas. 

 

6.23.4 Características dos Acessos aos Edifícios 

Os espaços associativos  são os que apresentam maior facilidade de estacionamento, por se 

encontrarem em locais menos citadinos que os espaços escolares e que a maioria dos particulares. Embora 

acessíveis apresentam obstáculos, tanto na via pública como nas entradas dos próprios edifícios: 

inexistência de rampas acessíveis em alternativa a 1 ou 2 degraus, inexistência de corrimãos e de degraus 

assinalados, pedras soltas na calçada, estradas sem passadeiras, viaturas estacionadas a impossibilitar a 

circulação dos peões, ausência de passeios, entre muitos outros. Torna-se pertinente e urgente pensar na 

acessibilidade como uma necessidade de todos e é indispensável a intervenção a todos os níveis. 

 O parâmetro do acesso ao Edifício não está legislado mas, no nosso entender, deveria estar 

atendendo a que não deixa de ser um factor de facilitação para a utilização pública do espaço desportivo. 

 

6.23.5 Características das Portas  

As portas dos edifícios associativos  não cumprem, na generalidade, as medidas mínimas exigidas 

por lei, existindo portas com 50 centímetros de largura em que qualquer pessoa com facilidade de 

mobilização teria dificuldades em passar. Os dispositivos de controlo das portas mais frequentes são as 
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maçanetas, o que dificulta a abertura para pessoas com dificuldades na movimentação do pulso, situação 

muito frequente com o avançar da idade.  

 Os edifícios escolares  são os que apresentam dimensões e tipologias de portas mais acessíveis, o 

que se poderá justificar pelo facto da maioria dos pavilhões ter medidas normalizadas, supostamente 

acessíveis, para potenciais alunos com deficiências físicas. 

 Os espaços particulares  têm maior heterogeneidade neste aspecto. Existem portas com boas 

dimensões e mecanismos de abertura facilitados e outras similares às apresentadas nos edifícios 

associativos. 

 Têm-se verificado diferenças, nas dimensões e nos mecanismos de abertura das portas, com a 

entrada em vigor dos Decretos-Lei de Acessibilidade. 

   

6.23.6 Características dos Espaços Intermédios  

Os átrios principais são um indicador de comodidade, são a imagem do ginásio, deveriam ser uma 

área de interesse dos responsáveis dos espaços, por serem um factor de procura por parte dos utentes.  

Os espaços associativos  apresentam pouca oferta deste parâmetro, sendo que muitos não têm 

átrio, a parte da secretaria é efectuada pelo professor ou noutra instalação.  

Os ginásios escolares  têm um átrio amplo com espaços de espera e de informação, no entanto, 

não são utilizados com o mesmo objectivo que os restantes. Para se entrar numa escola tem de se pedir 

autorização na portaria, o que faz o átrio do espaço desportivo perder a sua principal função.  

Os ginásios particulares  são os que apresentam melhor nível de espaços intermédios, o que se 

justifica por terem de cativar clientes. Os espaços desportivos com maior oferta nos átrios principais são os 

que apresentam maior número de clientes. 

 

Os espaços desportivos necessitam de aumentar e melhorar a sinalização no seu interior, com 

letras de maiores dimensões, cores contrastantes, acompanhadas de símbolos perceptíveis, em todas as 

áreas. Esta característica torna o espaço mais atraente e dá mais confiança e à vontade aos utentes. 

 

As áreas de descanso são indispensáveis para o conforto dos praticantes. Há espaços com 

dimensão muito reduzida, sem espaço para áreas de descanso, contudo há outros em que nos parece 

necessário e pertinente a existência desses mesmos espaços. Oito espaços, dos 81 estudados, poderiam e 

deveriam utilizar áreas amplas das instalações para criar áreas de descanso.  

  

6.23.7 Características dos Desníveis  

Os espaços desportivos têm pouca acessibilidade nos desníveis. Existem 27 ginásios (10 

associativos, 2 escolares e 15 particulares) que justificavam ascensores. Apenas 2 espaços têm elevador: 

um escolar e outro particular.  

Os ginásios de um piso nem sempre são acessíveis, existem 6 espaços associativos, 2 escolares e 

7 particulares que não têm alternativas a degraus mal assinalados. Apenas 16% dos espaços com 

escadarias têm duplo corrimão nos seus vãos. 
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Embora os desníveis tenham uma classificação baixa têm-se verificado melhorias nos últimos anos, 

o que poderá ser justificado pela legislação em vigor. 

Os espaços com mais praticantes, embora sejam mais amplos e estejam mais convidativos, com 

maior oferta a todos os níveis, não apresentam melhor qualidade nos desníveis, o que nos permite afirmar 

que os praticantes escolhem o espaço pela sua acessibilidade global em detrimento da qualidade dos 

desníveis. 

 

6.23.8 Características dos Espaços Sociais  

 41% das instalações desportivas estudadas apresentam espaços sociais.  

Os espaços associativos  têm, na generalidade, bares adjacentes ao espaço desportivo. Alguns 

ginásios particulares  oferecem: bar, restaurante, loja de equipamentos desportivos, centro de estética, 

centro de bem-estar, centro de eventos, centros de lazer, gabinete médico e gabinete de nutrição. 

  

6.23.9 Características dos Vestiários  

 Os ginásios associativos , embora funcionem como espaços desportivos, não apresentam sempre 

vestiários, proporcionando menor conforto aos seus praticantes. Os ginásios escolares  têm dimensões 

próximas daquelas que consideramos ideais. Com os espaços particulares  acontece algumas vezes o 

mesmo que com os associativos. Nenhum dos 81 espaços estudados apresenta vestiários individuais. Os 

ginásios estudados podem aumentar a privacidade dos seus utentes com a criação deste tipo de espaços. 

 Com o nosso estudo verificámos que já não se constroem espaços desportivos sem vestiários, e 

que a pouca comodidade condiciona o número de praticantes. Seria importante que os ginásios sem 

vestiários fizessem uma remodelação dos espaços para tentar criar melhores condições para os seus 

utentes.  

 

6.23.10 Características dos Balneários  

 Os balneários, tal como os vestiários, são áreas fundamentais do espaço desportivo. É essencial 

que estejam bem apetrechados para a totalidade de utentes que os frequentam e é fundamental que sejam 

preservados, de forma a proporcionarem boas condições aos seus praticantes. 

Os espaços associativos  não apresentam sempre balneários, na maior parte das vezes, 

apresentam apenas casas de banho que devido ao reduzido número de praticantes permitem ser uma 

alternativa. Os ginásios escolares , embora não sejam abertos para a comunidade em geral, são os 

espaços com melhores infra-estruturas e condições de oferta para um grande número de pessoas. Convém 

realçar que os ginásios standards, de grandes dimensões, têm urinóis nos balneários femininos para 

possibilitar o aluguer do espaço a equipas desportivas masculinas. 

Os ginásios particulares  apresentam maior heterogeneidade nesta questão, existem espaços bem 

equipados de balneários e outros que apresentam apenas casas de banho. 

 Na amostra estudada verifica-se um desequilíbrio entre a qualidade do balneário e o número de 

clientes do espaço. Existem espaços bem apetrechados de balneários que têm poucos clientes, e espaços 

que estão pouco equipados em função do número de utentes. Torna-se necessária uma intervenção dos 
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responsáveis de gestão dos espaços, com vista a promover um equilíbrio do apetrechamento em função 

das necessidades. 

 Não existem muitos espaços desportivos, com excepção dos escolares, que apresentem WC 

acessíveis, o que nos permite dizer que é extremamente necessário modificar as mentalidades 

relativamente ao desporto. Nota-se uma melhoria nos últimos anos mas, na nossa opinião, deve-se apostar 

na utilização de: retretes, urinóis, lavatórios e chuveiros com barras laterais reguláveis, para permitir a 

adaptação a todos os utentes ao espaço. 

 

6.23.11 Características dos Cabides, Cacifos e Banc os  

Os cabides têm de ser colocados a uma altura acessível para todos os praticantes, nos espaços 

estudados estão a uma altura despropositada e inacessível à maioria dos cidadãos.  

Os espaços associativos , talvez pela sua estrutura mais antiga, não estão bem apetrechados de 

cacifos, só existem 2 instalações desportivas que têm. Os espaços escolares  estão bem geridos, neste 

aspecto, fornecendo aos praticantes, neste caso alunos: cabides, cacifos e bancos em número suficiente 

para a comodidade de todos. Verificou-se, no entanto, em muitas escolas vandalismo nos balneários: 

cacifos partidos, cabides arrancados e bancos escritos. Esta situação poderá justificar o facto de nem todas 

as escolas estarem bem equipadas relativamente a este parâmetro. Os ginásios particulares  têm maiores 

preocupações com este parâmetro, visto serem um serviço pago pelo cliente, que tem de ser bem estimado 

para conservar os praticantes existentes e possibilitar a angariação de novos. 

Os espaços desportivos com menos oferta, de cabides, cacifos e bancos, têm menor procura, o que 

significa que este é um parâmetro procurado pelos utentes.  

 

6.23.12 Características das Salas de Exercício  

 As salas de exercício têm dimensões compreendidas entre 20m2 e 360m2. Os espaços desportivos 

com maiores dimensões são os escolares. Os espaços particulares são os que apresentam áreas menores, 

o que pode ser justificado pelo facto das salas de exercício, escolares e associativas, terem uma maior 

multifuncionalidade. 

Os ginásios escolares são os que apresentam melhor apetrechamento de espaldares, de bancos 

suecos e piso, para a prática de ginástica sénior, permitindo um impacto reduzido nas articulações das 

pessoas. Os espaços associativos estão apetrechados com piso pouco amortecedor, o que poderá ser 

prejudicial para as articulações das pessoas. Os ginásios particulares, embora na generalidade sejam de 

madeira, têm uma superfície de amortecimento superior à que se esperaria para um piso desta natureza. 

Os espaços particulares são os que apresentam maior número e melhor distribuição de espelhos 

por terem maiores preocupações com a comodidade dos utentes.  

Os praticantes não procuram qualidade nas salas de exercício, o que se pode justificar por 

desconhecimento ou por terem maior interesse na comodidade do que em saber os benefícios de uma boa 

sala de exercício.  
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6.23.13 Características de Caixas Multibanco  

 Apenas um espaço desportivo particular tem uma caixa Multibanco, pelo que podemos afirmar que 

os espaços desportivos do Concelho de Sintra ainda não estão sensibilizados para melhorias no acesso e 

promoção de mais e melhores serviços aos seus utentes. 
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VII. CONCLUSÕES 

Os espaços desportivos do Concelho de Sintra necessitam de modicações, tanto a nível de 

estrutura como de gestão. 

As salas de exercício/ ginásios são pouco acessíveis, não sendo opção para pessoas com 

mobilidade condicionada.  

 O nosso estudo debruçou-se nas perguntas de partida e nas hipóteses que estabelecemos e nas 

quais nos centrámos, para averiguar a acessibilidade dos espaços desportivos. Assim, optámos por realizar 

as nossas conclusões respondendo sequencialmente às hipóteses e às perguntas efectuadas inicialmente. 

 

7.1 Aceitação das Hipóteses 

Apresentam-se as conclusões das hipóteses em estudo, em relação à aceitação ou rejeição de 

cada uma.  

Hipót ese 1 - Os espaços desportivos - salas de exercício / ginásios- do Município de Sintra, não apresentam 

condições de acessibilidade para as populações especiais. �  

Hipótese 2 – Os espaços desportivos com mais de um piso são menos acessíveis que os restantes. �  

Hipótese 3 – Os espaços desportivos têm normativas semelhantes em Portugal e no estrangeiro. �  

Hipótese 4 - Os espaços desportivos cumprem as normativas de acessibilidade do Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 

de Maio de 1997, do Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de Agosto de 2006 e das normativas para pessoas com 

mobilidade condicionada. 

X  

Hipótese 5 – As instituições governamentais a nível central, regional e local têm estratégias definidas no domínio 

da qualificação dos espaços desportivos relativamente à acessibilidade destinada à terceira idade. X 

Hipótese 6 – Os níveis de acessibilidade dos espaços desportivos são controlados por entidades especializadas. X 

Hipótese 7 - Os espaços desportivos com melhor acessibilidade têm mais utentes idosos que os espaços 

desportivos com menor acessibilidade. X 

Quadro 139 - Quadro Resumo de Aceitação das Hipóteses 

 

A hipótese 1 aceita-se, visto que os espaços foram classificados com níveis medianos/ baixos, o 

que significa que não estão bem apetrechados para receber populações especiais. 

A hipótese 2 aceita-se, devido à análise efectuada dos desníveis e vãos de escadas. Há 25 espaços 

desportivos com mais de um piso e sem qualquer elevador ou alternativa mecânica às escadarias. Embora 

alguns desses espaços estejam apetrechados com corrimãos e degraus bem assinalados, a maioria não 

está, pelo que estão menos acessíveis que os espaços desportivos com um piso só. 

A hipótese 3 aceita-se, em relação às legislações consultadas: UFAS/ ADAAG 2002, EUA, Building 

Regulations Part M 2004, Inglaterra e ABNT NBR 9050:2004, Brasil. 

A hipótese 4 rejeita-se, pelo facto de a maioria dos espaços não cumprir as normativas das 

legislações, em muitos parâmetros. Há ainda parâmetros de acessibilidade que não estão legislados e 

originam dificuldades de acesso aos edifícios desportivos. 

A hipótese 5 rejeita-se. Existem projectos nalgumas autarquias, freguesias, do nosso país, embora 

haja pouco interesse na qualidade nos espaços desportivos e maior interesse na dinamização das 

actividades. 

A hipótese 6 rejeita-se, visto que não temos conhecimento de controlo de acessibilidade por parte 

de nenhuma entidade. 
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A hipótese 7 rejeita-se, pelo facto de não haver muita frequência de idosos nos espaços desportivos 

estudados, há excepção de dois particulares porque tinham piscina incorporada e tinham actividades 

hídricas específicas para a população sénior. Os projectos seniores existentes não se realizam nos espaços 

mais acessíveis. 

 

7.2 Respostas às Perguntas de Partida 

 1. Em resposta à pergunta “Será que os espaços cobertos - salas de exercício / ginásios, 

destinados à prática desportiva, estão acessíveis a todas as pessoas?” 

Concluímos que as salas de exercício/ ginásios não estão acessíveis a todas as pessoas. Há 

freguesias sem espaços desportivos e com espaços desportivos inutilizados. Os espaços desportivos têm 

pouca acessibilidade: 44% foram classificados com “Satisfaz pouco”, 46% com “Satisfaz” e apenas 10% 

com nível “Bom”. Não existe nenhum espaço estudado classificado com “Muito bom” ou “Excelente”. 

 

2. Em resposta à pergunta “Quais são os indicadores e os padrões que definem e tornam 

exequíveis a acessibilidade?” 

Definimos, através da legislação de acessibilidade e de estudos anteriormente efectuados, 

indicadores que tornam os espaços mais acessíveis:  

- Parqueamento, Transportes Públicos, Acesso ao Edifício; 

- Portas, Espaços Intermédios, Desníveis, Escadas, Espaços Sociais, Vestiários, Balneários, 

Cacifos, Cabides e Bancos e Salas de Exercício.  

Em nosso entender, os parâmetros que condicionam mais a frequência dos praticantes são: os 

Espaços Intermédios, os Espaços Complementares e a qualidade e a oferta dos Vestiários e dos 

Balneários. Os espaços mais recentes apresentam melhor oferta destes parâmetros e, devido à legislação 

existente, melhor sinalização nos desníveis, o que torna os espaços mais acessíveis.  

  

3. Em resposta à pergunta “Quais os padrões de referência nacional e internacional no que à 

acessibilidade aos edifícios desportivos diz respeito?” 

Concluímos que os padrões de referência, de acessibilidade, em Portugal são: o Decreto-Lei nº. 

123/97, de 22 de Maio, e o Decreto-Lei nº. 163/06, de 8 de Agosto.  

Os padrões internacionais mais referenciados são: Uniform Federal Accessibility Standards (UFAS) 

e Americans with Disabilities Act- Accessibility Guidelines for Buildings and Facilities (ADAAG 2002) dos 

EUA, Building Regulations Part M 2004 Access to and use of buildings de Inglaterra, Acessibilidade a 

edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos (ABNT NBR 9050: 2004), do Brasil e R. 111-18 

até R.111-18-3, de França. 

  

4. Em resposta à pergunta “Será que a acessibilidade dos espaços desportivos, no território que 

pretendemos estudar, cumpre a legislação existente?” 

Concluímos que, embora se verifiquem melhorias nos espaços construídos ou remodelados 

recentemente, as instalações desportivas não cumprem, na íntegra, as normas de acessibilidade:  

- Os espaços associativos são pouco acessíveis, têm instalações antigas e algumas sem utilização. 

As portas são estreitas e antigas, com dispositivos de controlo de difícil acesso. A maioria não tem átrio 
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principal e tem sinalização rudimentar. O espaço desportivo, em muitos casos, é encostado ao bar, sendo 

as casas de banho comuns aos dois serviços. Não apresentam vestiários, cacifos, ou espaço para trocar ou 

guardar roupa. As salas de exercício são amplas, muitas vezes com cadeiras, por serem multifuncionais. 

Alguns espaços associativos estão dispersos por dois andares, não tendo alternativas a escadarias 

irregulares. 

- Os espaços escolares estão, na generalidade, bem localizados em termos de transportes públicos 

e têm parque de estacionamento, que costuma estar lotado nos períodos lectivos. O acesso ao espaço 

desportivo desde o portão da escola é longínquo mas, acessível, especialmente nas escolas onde existem 

ou já existiram docentes ou discentes de cadeira de rodas. 

Os espaços têm, na generalidade, um piso, o que facilita o acesso a todos os praticantes. As portas 

têm as medidas mínimas exigidas por lei. Os vestiários são espaçosos e os balneários acessíveis a todos, 

com WC´s acessíveis e não acessíveis, e chuveiros em número suficiente para acolher o número de 

pessoas que efectuam a prática desportiva. Há cabides e bancos em número suficiente para todos os 

utilizadores. Os cacifos só existem nalguns espaços desportivos, o que se justifica pelo número de cacifos 

vandalizados que observámos. As salas de exercício estão bem apetrechadas em termos de área, piso 

desportivo, bancos, espaldares e muitas vezes espelhos. 

- Os espaços particulares são os mais difíceis de caracterizar porque não existe um padrão, existem 

alguns muito acessíveis, que cumprem grande parte das normas legislativas, e outros muito pouco 

acessíveis. 

 

5. Em resposta à pergunta “Será que existem estratégias governamentais definidas a nível central, 

regional e local e que apliquem os normativos vigentes nas instalações desportivas destinadas à terceira 

idade?” 

 Concluímos que não existem estratégias governamentais que controlem as infra-estruturas 

disponíveis. Os Decretos-Lei de: 

 - Acessibilidade, referem padrões de acessibilidade que devem ser aplicados nos edifícios;  

- Actividade Física, mencionam que se devem criar condições de participação para todas as 

pessoas; 

- Inclusão, enunciam pontos importantes do direito dos idosos a acesso a bens e serviços com 

qualidade.   

Não existe, no entanto, nenhum sistema de avaliação e de actuação que permita o controlo da 

acessibilidade das instalações desportivas.  

 

6. Em resposta à pergunta “Será que a expressão da qualidade nos espaços desportivos, 

vocacionados para a terceira idade identifica diferentes níveis de adesão?” 

  Concluímos que não, porque não existe uma grande expressão de idosos a praticar actividade física 

em salas de exercício/ ginásios. Embora os espaços que têm maior número de idosos sejam os particulares, 

os espaços que têm oferta especializada para essa faixa etária são associativos. Parece-nos, contudo, 

insuficiente a oferta destas actividades. 

 

7. Em resposta à pergunta “Quais serão os processos, tarefas e operações a desencadear 

tendentes à qualificação das instalações desportivas destinadas ao segmento da terceira idade?” 
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Na nossa opinião o melhor processo seria a aplicação do sistema de avaliação, que efectuámos, 

por uma entidade governamental. Desta forma os espaços desportivos ficariam acessíveis a toda a 

população. Seria importante fazer o levantamento que efectuámos, no Concelho de Sintra, em todos os 

Concelhos de Portugal e realizar estratégias de intervenção a nível de espaços existentes e de projectos 

autárquicos que proporcionassem aos residentes, do Concelho, uma maior e melhor oferta a nível 

desportivo.  

Estabelecemos um guia de um ginásio acessível e de um Município tipo, de forma a fazer uso de 

toda a informação conseguida com o nosso estudo. 

 

7.3 Ginásio Acessível 

Após a realização do nosso estudo sentimo-nos capazes de apresentar, de uma forma sumária, o 

que consideramos ser um ginásio acessível. 

 

Acesso ao Edifício 

- Parqueamento no local (até 50 metros da entrada do espaço desportivo), privativo (com dispositivo 

automático accionável da viatura ou guarda a abrir a cancela), com lugares cobertos e 3 lugares acessíveis 

(assinalados horizontal e verticalmente) por cada 10 lugares. 

- Transportes Públicos no local (até 50 metros da entrada do espaço desportivo, sem obstáculos) 

com mais de 5 carreiras de transportes públicos disponíveis e frequentes. 

- Acesso ao Edifício com distância reduzida (até 50 metros) do parqueamento e da entrada no 

espaço privativo, sem obstáculos. 

 

Acesso no Edifício 

- Portas abertas ou automáticas com sensores de velocidade, assinaladas a 1,20m de altura com 

cor contrastante. Largura maior que 1,40m da porta de entrada e 1,20m nas interiores. 

- Átrio principal sem obstáculos, com zona de informação, espera, entretenimento e WC. Espaço 

desportivo sinalizado com placas de cores contrastantes e símbolos visíveis a menos de 3 metros. Com 

áreas de descanso, se o espaço justificar, com assentos e encostos a cada 50 metros e sem obstáculos. 

- Espaço sem desníveis ou com escadas acompanhadas de rampas e/ou elevadores. Vãos de 

escadas com 3 a 12 degraus, bem assinalados com cor contrastante, 1,50m de largura e duplo corrimão 

(0,85 e 0,90m). Se o espaço tiver mais de um piso, necessita de ascensores: 2 cabinas, com área superior 

a 1,50m x 1,50m, porta automática, com largura mínima de 1,10m e corrimãos em redor da cabina com 

altura entre 0,875 e 0,925m. Dimensão mínima do átrio dos ascensores: 1,80m x 1,80m. Se o desnível for 

inferior a 6%, a escadaria poderá ser acompanhada por rampas com largura superior a 1,50m de largura, 

com duplo corrimão com altura de 0,75 e 0,90m. 

- Corredores com 1,50m de largura, com duplo corrimão de 0,90m de altura. 

- Vestiários com área igual ou superior a 35m2 por sexo. Vestiários privados numa relação de 

0,0003 vezes o número total de clientes. Cabides com altura entre 0,90m e 1,10m. Número de cabides e 

cacifos mínimo é determinado por nº de utentes x 0,15 x 0,50 x (2/3) e terá que ser maior que 25% dos 

utilizadores. Bancos fixos, com largura de 0,4m e altura de 0,45m, a ocupar a área do vestiário.  
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- Balneários com uma retrete por menos de 50 utentes femininas, uma retrete por menos de 100 

utentes masculinos e 3 acessíveis por cada 10 retretes. Um urinol por menos de 50 utentes e 3 acessíveis 

por cada 10 urinóis. 1 lavatório por menos de 50 utentes. 1 chuveiro por menos de 50 utentes, de cada 

sexo, com 3 acessíveis por cada 10. 

- Sala de Exercício com área igual ou superior a 5m2 por praticante, pavimento sintético ponto 

elástico, com seis ou mais espaldares, bancos fixos em duas paredes ou mais da sala e espelhos em três 

paredes. 

- Espaços Complementares com serviços facilitados: bar, restaurante, loja de equipamentos 

desportivos, centro de estética, centros de bem-estar, centro de eventos, centro de lazer, caixa multibanco, 

entre outros.  

 

7.4 Município Tipo- Amigo dos espaços desportivos d e qualidade para idosos 

Da mesma forma sentimo-nos capazes de descrever o que consideramos ser um Município Tipo- 

Amigo dos espaços desportivos de qualidade para idosos. 

 

O Município Tipo tem um sistema de obrigatoriedade de licenciamentos dos espaços desportivos. 

Relacionada com esse licenciamento tem uma base de dados com a identificação dos ginásios e dos 

responsáveis dos mesmos, que possa ser consultada com frequência e que seja regularizada em períodos 

temporais curtos. 

 

As instalações desportivas, além de utilização escolar, recreativa e particular,  são dinamizadas com 

projectos autárquicos proporcionando actividade física às populações locais. As Juntas de Freguesia 

estabelecem a ligação entre o Projecto Autárquico e os residentes da Freguesia, promovendo uma maior 

oferta de actividade física. Os espaços utilizados estão classificados com qualificação de “Bom”, “Muito 

Bom” ou “Excelente”. 

Há espaços desportivos em remodelação, para melhoria da acessibilidade, de forma a aumentar a 

oferta a todos os utentes.  

Em paralelo existem espaços escolares com protocolos com lares de terceira idade e outras 

entidades para se aumentar a utilização do espaço e rendibilizar os custos gastos na construção e 

remodelação dos mesmos. 
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VIII. LIMITAÇÕES DO TRABALHO 

O estudo que efectuámos conteve limitações, em algumas áreas, que nos parecem possíveis de 

melhorar em estudos posteriores. 

Os níveis de cada parâmetro de avaliação dos espaços foram determinados por nós, de acordo com 

as legislações de acessibilidade portuguesas e internacionais, no entanto, nem todos os níveis estarão em 

concordância, pois não há estudos que os suportem. Não existem medidas ideais para determinar a 

acessibilidade para pessoas idosas, nós estabelecemos as medidas que nos pareceram mais ajustadas, no 

nosso entender e em conversas com pessoas com mais de 65 anos.  

O facto dos parâmetros, do acesso ao edifício, não se encontrarem legislados e terem sido 

atribuídos pelo nosso parecer, levou a um nivelamento baixo. Embora não haja obrigatoriedade de um 

espaço desportivo fornecer aos seus utentes parqueamento, de automóveis e bicicletas, no nosso entender, 

seria uma melhoria importante na acessibilidade. 

A nossa amostra inicial era composta por 111 espaços, tendo ficado reduzida a 81 espaços por 

razões diversas: remodelações dos espaços, abertura posterior a 31 de Março de 2008 e recusa de 

participação no estudo. A nossa amostra é constituída por 73% dos espaços da população total, o que 

poderá condicionar os resultados. Embora a amostra tenha alguma dimensão, o tratamento estatístico foi 

condicionado pela dimensão da escala que estabelecemos. Sentimos a necessidade, no âmbito da amostra 

recolhida, de reduzir de 5 para 2 níveis, o que diminuiu a minuciosidade da avaliação. 

O facto de haver três categorias de espaços com utilizações diferentes, embora permita a 

comparação dos diferentes tipos de espaços, não permite uma caracterização segura da acessibilidade dos 

espaços, talvez fosse mais assertivo existir uma comparação de cada tipologia de espaços em diferentes 

autarquias. Desta forma seria possível uma análise mais exacta da acessibilidade de cada tipo de espaços 

desportivos. 

 

Temos conhecimento de que entraram em funcionamento novos ginásios após a nossa recolha de 

dados, 31 de Março de 2008, que já não foram considerados para o nosso estudo. 

 

 Os items: ano de remodelação e ano de entrada da actual gerência permitiram-nos verificar se o 

ginásio já tinha sofrido alterações, no entanto, não nos permitiram perceber que modificações foram 

efectuadas, logo não nos garante que tenha sido a remodelação a melhorar a acessibilidade do espaço. 

 

 Outra limitação do estudo é o tipo de piso das salas de exercício. O nosso entendimento sobre a 

constituição dos pisos é vago e debruça-se em trabalhos consultados e pesquisas efectuadas, no entanto, 

apenas avaliámos o material do piso desportivo, não havendo averiguação da dimensão da superfície de 

impacto. Essa situação poderá condicionar o nosso estudo neste parâmetro. 

 

Desenvolvimentos no Futuro/ Recomendações 

O nosso estudo sugere novas investigações que seria interessante que fossem realizadas para o 

completar e para dar maior suporte às conclusões, por nós, efectuadas. 
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O número de praticantes de que temos conhecimento nos espaços desportivos, embora referido por 

pessoas responsáveis dos espaços, não são absolutos, são estimados por aproximação. A maioria deu-nos 

um número, das entidades gestoras, arredondado, provavelmente por excesso, o que poderá ter uma 

margem de erro significativa. Era importante, para este tipo de estudos, que se conseguisse averiguar o 

número de todos os praticantes desportivos do Concelho e não apenas das salas de exercício/ ginásios, 

para fazer uma estimativa do número de pessoas, idade e actividade profissional, que fazem desporto pago, 

tentando promover mais e melhor actividade física para os residentes. Interessante seria, também, a 

determinação dos custos em cada espaço desportivo, de forma a perceber se o estatuto sócio-económico 

dos idosos impossibilita a sua frequência deste tipo de espaços. 

Seria curioso ainda averiguar, através de contactos com a população idosa, o motivo da ausência 

desta faixa etária nos espaços desportivos. Este estudo poderia ter por base a nossa avaliação de forma a 

perceber se as medidas e os níveis se adequam. Esta aferição teria de ser feita através de testes 

fisiológicos em diferentes esforços e questionários de opinião a idosos. 

 

Esperamos que esta investigação sensibilize os responsáveis das instalações desportivas para 

promoverem melhor acessibilidade nos espaços, de forma a promover a actividade física para todos, 

atendendo aos benefícios que a mesma tem para as pessoas. 

 

Após a realização do estudo dos espaços desportivos do Concelho de Sintra, sugerimos que: 

- Para aproveitar os espaços associativos sejam criados projectos autárquicos de desenvolvimento 

de actividades físicas para a população sénior, em todas as freguesias do Concelho, com o objectivo de 

proporcionar actividade e bem-estar ao maior número possível de idosos. 

- Sejam realizados protocolos de parceria entre as escolas e outras entidades locais para a 

utilização dos espaços desportivos. 

- Seja criada uma entidade fiscalizadora de qualidade da acessibilidade dos espaços desportivos.  

- Sejam desenvolvidas políticas de instalações desportivas ao nível construtivo que promovam a 

adaptação dos espaços, dos equipamentos do conforto e do apetrechamento, dirigido de um modo 

focalizado para as as populações idosas dadas as tendências demográficas observadas, e a percentagem 

crescente de faixas etárias de nível superior. 

 

 Para finalizar, pensamos que todas as considerações que desenvolvemos no trabalho e as 

recomendações que enumerámos são fundamentais para uma melhoria da qualidade das acessibilidades 

em espaços desportivos, que seria fundamental se fossem para todos os cidadãos. Como profissionais do 

desporto pensamos também que estas verificações deveriam ser implementadas e expandidas a outros 

espaços desportivos, em prol da melhoria do desporto em Portugal.  
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