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ANEXO 1 – Classificação das Actividades Económicas (CAE) 

Este critério tem bastante utilidade na delimitação do “todo” a ser estudado pelas 

inúmeras possibilidades de exploração de informação a partir de análises estatísticos, 

que são possíveis de realizar com base nesta CAE. 

Fileira 

Consiste na análise e explicitação de um conjunto de relações da cadeia interligada de 

produção, desde a obtenção da matéria-prima, processo produtivo em si, até chegar 

ao consumidor final. 

Permite, por um lado, delimitar o sector como um “todo” e organizar agrupamentos 

estratégicos internos, na fileira do sector. 

Cluster 

Refere-se à análise de uma fileira de indústrias relacionadas entre si através de laços 

horizontais e/ou verticais, resultantes de acordos de fornecimento e compra ou de 

diversificação para negócios afins. 

Cadeia de valor 

A análise da cadeia de valor incide nas actividades primárias de todas as empresas 

que têm influência directa na criação efectiva do produto ou serviço: na sua 

transferência para o consumidor final, quer seja elas operações, logística ou actividade 

comercial/marketing; quer pelas actividades de suporte às actividades primárias tais 

como (as compras) a pesquisa e desenvolvimento de recursos humanos. 

Neste contexto, segundo o Inofor, “a cadeia de valor é, assim, constituída pelas 

actividades que geram valor para a empresa e a sua análise poderá permitir a 

identificação dos empregos específicos do sector nas diferentes áreas profissionais”. 

 

Processo produtivo 

Este critério permite analisar as diferentes fases do processo produtivo de um 

qualquer conjunto de bens ou serviços e, na maioria dos casos encontra-se associado 

ao tipo de utilização final dos produtos e ao tipo de matéria-prima utilizada. 
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ANEXO 2 - Estratégias competitivas do sector, de Weed & Bull (2004) 
Strategies 

- Converting Intenders; 

- Generating repeat visits; 

- Expanding participation profiles; 

- Co-operative marketing; 

- Capturing incindentals; 

- Creating competitive advantage; 

- Exploiting intenders. 

 

Converting intenders 

Hill O’Sullivan (1995) Intenders – those who are positivel inclined toward sports 

tourism, and the idea of a tourist trip involving sport, but who never quite “get round to 

it”. 

The “tourism with sport content” category relates to trips where sport is not the prime 

purpose, but may have been a factor, albeit one among many others, in destination 

choice. 

Intenders will appear on provider’s mailing list because they are likely to sent off for 

brochures or registered an interest in sports tourism. Converting such intention into 

actual participation is clearly one potentially productive strategy for providers. 

 

Generating repeat visits 

The offers and incentives used to attract first-time sports tourists(…) guest will return 

for another, longer, higher-priced stay. 

South Wales, provide not only the necessary equipment and resources for the activity, 

but also the people and the places necessary for the experience. 

The role sports tourism can Play in generating both visits and repeat visits for family 

groups should not be undersubestimate. 

For many families, the availability of activities that will keep the children occupied can 

be a central factor in destination choice. 

Similarly, the availability of sport on beach holidays has been shown to be a factor in 

generating repeat business (Jackson and Glyptis, 1992) 

 

Expanding participation profiles 

One of the strenghts of the Sports Tourism Participation Model is that it can be 

conceived as a three-dimensional model including an individual’s participation across 



  

3 
 

range of sports tourism activities. An individual may be a driven football spectator, but 

an incidental or sporadic participant in water sports on tourist trips. 

(..) Examples of such providers  would be Center Parcs and Club Med, both of whom 

offer a range of leisure sport activities in a relaxed environment. The Center Parcs 

villages are largely sited in Northern Europe in forest locations, and are each centred 

around an indoor simulated sbtropical pool environment, with the further provisiono f, 

among others, tennis, badminton, cycling, health centre and spa activities. In contrast 

to Central Parcs, Club Med villages are largelly located in warm locations and so there 

is no need for na indoor pool environment. Club Med also employs ‘animators’ or 

activity leaders who tend to the needs of guests, not only into relation to their sports 

and recreational activities, but also to virtually any other holyday requirement. 

 

Co-operative marketing 

May take place at a number of levels, but at its most straightforward it simply envolves 

mutual promotion of activities and facilities at a particular destination (Briggs, 2001). 

This is often led or supported by local or regional policy-makers who may develop 

‘destination’ marketing strategies and promotional materials. 

There ia a Great deal of co-operative marketing, that takes place between outdoor 

activity providers. Centers thad specialized in some sports may contain material for 

other centres that provide related and complementary activities. In other cases 

instructional centres will provide information on where sports tourists can continue their 

activity once they have developed the required competences. 

 

Capturing incidentals 

The capturing of incindental relates largely to tourism with sports content, but can also 

be a productive strategie for providers of luxury sports tourism and spots events. 

The capture of potential incident participants is largely about ensuring that information 

is available to such participants in the right place at thhe right time (Jaccsin and 

Glyptis, 1992) This may mean leaflets and posters in local accomodation , information 

in strategic places around the destination, and an awareness of the availability of 

sports tourism products among those working in other áreas of tourism within the 

destination. 

 

Creating competitive advantage 

Sports facilities and events are now being used by a considerable number of tour 

operators, accomodation providers and destinations to ‘add value’ to their tourism 

offering (Standeven and De Knopp, 1999) 



4 
 

Many hotels now have their own health and fitness suites, either through direct 

provision, or through strategic alliances with health club chains. Related to such 

provision, the health/spa/welness concept is an área that is seen to offer considerable 

growth potential in hotel sector. 

Sports events and tournaments, for júnior or adult participants, can be the excuse for a 

longer family holiday at the destination in question (Dobson, Gratton and Holliday, 

1997; Marsh, 1984; Yardle Mc Donald and Clarke, 1990)  

 

Exploiting intenders 

Research at Butlins Holiday Worlds in the UK (Mc Koy, 1991; Reeves, 2000) provides 

primary evidence of the existence of intenders for whom participation never actually 

materializes. 

The following quote, from a focus group of Butlins holiday makers is representative of 

this behaviour: ‘I must admite, I had all these Great ideas of taking advantage of the 

facilities both indoors and outdoors, and in tem days all I’ve managed is a couple of 

games of snooker with a guy I met on the first day.’ 

Many providers are banking on take-up being low, because if the level of participation 

matched intention to participate, then the level of provision would be woefully 

inadequate. Thus intenders are exploites by providers wose market research tells them 

that sport and leisure provision sells holidays, but also tells them that activity take-up is 

comparatively low (Cf. Keynote, 2001; Mintel, 2002c). 
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ANEXO 2 - Entrevista a interlocutor privilegiado 

Dr. António Almeida Pires,  

Vice-presidente do Turismo do Algarve. 

1.Quais são, na sua opinião, as profissões chave do sector do Desporto Ambiente e 
Turismo? 

Destaca o facto de há já muitos anos, a actividade turística do Algarve apostar em produtos 

tradicionais e num produto com um ciclo de vida já significativo, o Sol e Praia. E com o 

aparecimento de outros destinos turísticos e de turistas ou potenciais turistas com motivações 

diversas diferentes, é necessário perceber que determinado número de mercados têm 

motivações diferentes: Turismo Natureza, Turismo Desportivo, Turismo Activo. Há um 

cruzamento entre estas três áreas e verificamos que nos dias de hoje, há mercados 

emissores em que 40 a 50% dos mercados, radicam precisamente neste tipo de motivações. 

Neste sentido, temos que identificar determinado tipo de práticas desportivas e práticas 

ambientais, pelo que a formação de técnicos especializados nestas matérias torna-se 

fundamental em destinos turísticos que queiram evoluir, que queiram enriquecer a sua oferta 

de produtos turísticos sob pena de não serem competitivos. 

 

2. Na sua opinião, quais as profissões que sofrerão alterações no futuro? E que tipo de 
alteração? Que tipo de formações serão necessárias para combater a sazonalidade? 

Considera que, as formações especializadas que referiu, não se destinam apenas à época dita 

baixa. Na própria época alta existem um conjunto de práticas ligadas ao Turismo Natureza, 

Turismo Náutico e Turismo Activo que poderão ser encadeados nos produtos âncora, portanto 

no Sol e Praia, agora denominado pelo Plano Nacional de Turismo de Sol e Mar.  

Quanto às profissões algumas têm que ser enriquecidas do ponto de vista das competências, 

de forma que um conjunto de modalidades desportivas possam ser transformadas em 

actividade turística para com os clientes/turistas. Refere que as várias actividades deverão ser 

adaptadas a diversos níveis etários, actividades essas que têm a ver com o território, com os 

recursos da própria região. Destaca como exemplo o Turismo Náutico e a multiplicidade de 

actividades que poderão ser programadas e o facto de muitas vezes não termos os 

formadores adequados, com as competências necessárias para poder fazer iniciação, 

acompanhamento e evolução de pessoas. E compara com uma estância de ski na neve, em 

que temos níveis de iniciação e aperfeiçoamento, níveis de competências cada vez 

superiores, práticas diversas e actividades de animação onde o Turismo Activo/Desportivo 

acaba por ser também animação turística. 

Consoante o sector, os recursos e as matérias que estejamos a falar a denominação mais 

concreta que poderá ser dada será Animador Turístico ou Desportivo, por exemplo. 
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3. Na sequência da sua resposta à pergunta anterior, considera que em relação ao 
Turismo Náutico, existe falta de profissionais formados para o ensino de diferentes 
níveis de aprendizagem?  

Existe falta de pessoas formadas para diferentes níveis de aprendizagem e para diferentes 

modalidades. Defende que o Turismo Náutico é muito mais abrangente do que a imagem que 

nos vem à idéia, a marina, os barcos a motor e os barcos à vela. Seria fundamental estruturar 

a oferta náutica, perceber que tipo de modalidades estão no terreno, que podem ser 

desenvolvidas. A Náutica com pessoas formadas e sensibilizadas para esta área de actividade 

poderiam ser uma peça fundamental para a dinamização desta temática. 

 

4. Qual deverá ser a base da formação de banda larga do Desporto e Turismo? De 
formação inicial em Desporto e especializado em Turismo? ou vice-versa? 
E quais as competências profissionais necessárias para dar resposta a estas novas 
necessidades de mercado? 

Tem de haver uma solução de compromisso entre a formação de Desporto e a formação de 

Turismo, porque estamos a falar de actividades que exigem acompanhamento e conhecimento 

ao nível do desempenho físico dos clientes. A um técnico de turismo, como ponto de partida, 

faltam-lhe algumas competências ao nível desportivo, não obstante ser sempre possível fazer 

formação complementar relativamente a técnicos de turismo para desempenhar este tipo de 

funções. No entanto, considera que face à diversidade e multiplicidade de formação que uma 

pessoa com formação superior em Desporto tem, ficará com mais conhecimentos e 

competências, sendo que também deverá ter uma formação complementar em Turismo, para 

perceber a articulação que deverá ser feita entre a prática desportiva e o Turismo. 

 

5. Como caracteriza as actividades profissionais relacionadas com o DAT em Portugal, 
em relação ao mercado internacional do sector de actividade? Quais os mercados 
específicos que Portugal actua ou que tem possibilidade de conquistar? Que nichos de 
mercado? 

O Algarve tem possibilidades únicas para a prática do mais variado tipo de actividades 

desportivas. Dentro do Turismo náutico, podemos falar no mergulho, remo, canoagem, vela, 

surf, kitesurf, etc. Destaca também o caso Vila Real de Santo António, ao nível do Atletismo 

onde existe um Centro de Alta Competição/Alto Rendimento. E refere a oferta bastante rica 

em golfe, onde os participantes são na sua maioria estrangeiros, reclamando a existência de 

escolas de formação da modalidade, para a própria população residente. 

Sugere que deveria ser feita uma aposta muito séria no sentido de termos técnicos formados 

de maneira a potenciarmos o Turismo interno: escolas e Turismo Sénior. 
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Defende que, para quebrar a sazonalidade, tem que haver programas de Turismo Sénior no 

Algarve. Programas de férias activos, férias desportivas em certa escala, sendo que a 

capacidade de “colagem” do Desporto e do Turismo é fundamental. 

Destaca ainda o fenómeno de Cicloturismo em Maiorca, que recebe por ano cerca de 400.000 

turistas por causa do ciclismo/cicloturismo. Refere também as caminhadas/pedestrianismo. 

E argumenta que o Algarve possui equipamentos, infra-estruturas, acessibilidades e, 

nomeadamente, a possibilidade de pessoas de toda a Europa poderem cá se deslocar com 

apenas 2h a 3.5h de distância de voo. Temos um bom clima, temos as condições 

excepcionais e únicas para a dinamização do turismo desportivo. 

 

6. Que conhecimento têm os interlocutores (entidades empregadoras) da formação 
inicial existente e direccionada para o sector do DAT? Qual a sua opinião? Qual o tipo 
de formação que deveria ser promovida e desenvolvida? 

Aquilo que se passa é que há uma antiga geração, que ainda está ao nível das direcções 

comerciais dos hotéis, em que o tipo de trabalho que dinamiza e desenvolve tem a ver com 

padrões que hoje estão perfeitamente ultrapassados. Antigamente era necessário apenas 

fazer o contacto com o operador, que garantia a ocupação das unidades hoteleiras. Hoje, 

temos que ir mais pelo produto turístico para, efectivamente, poder atrair turistas. Nesse 

sentido, há toda uma nova geração, de pessoas ligadas ao turismo, à Educação Física e ao 

Desporto que devem ter a capacidade de poder criar e formatar actividades turístico-

desportivas. A universidade e algumas entidades oficiais devem dar o exemplo, no sentido de 

poder dinamizar projectos estruturantes ao nível do Turismo Desportivo. Não competirá 

apenas ao proprietário de uma unidade hoteleira, porque se, previamente não houver da parte 

de responsáveis políticos e públicos, a capacidade de criar formação, de sensibilizar e de 

educar para aquilo que são as novas tendências e consumo. Naturalmente que, não é ao nível 

de um balcão, de uma direcção de um hotel que as podemos fazer a diferença, tem que haver 

um plano estratégico, uma forma articulada de um conjunto de entidades poder pensar 

estrategicamente esta área de negócio: universidade, IDP, ARH que tutela todas as áreas 

marítimas. 

 

7. Existem algumas medidas de política económica e/ou emprego, genérica ou 
particular que tenha beneficiado o sector ou subsectores? Que barreiras se colocam às 
empresas e entidades para articularem entre si? 

Nada impede que entidades, aparentemente com pouco ou nada em comum articulem 

esforços. O que acontece é que até à data não havia esta sensibilidade/perspectiva de que a 

área da Educação Física podia trabalhar e intervir na área do Turismo. A Educação Física 

fazia parte de uma formação que tinha como fim último ser professor de uma escola. Hoje, a 
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Educação Física tem que ser vista numa perspectiva mais integradora em relação à 

sociedade, às populações e aos próprios turistas. Portanto, nada impede que as entidades 

possam trabalhar em conjunto, em prol de determinados projectos estruturantes para a região. 

 

8. Considera que as competências específicas de um profissional de DAT, devem ser 
conjugadas num perfil profissional específico? Ou devem ser promovidas formações 
diversas transversais a diferentes profissões ao nível do turismo?  

Tem a ver com as apostas que forem feitas relativamente ao tipo de turistas/clientes, ao tipo 

de programas que possam ser desenvolvidos e adequar o conjunto de competências 

profissionais, através de conteúdos programáticos que possam responder àquilo que são as 

expectativas e as necessidades do cliente final. Ter um modelo perfeitamente estanque pode 

estar a ser prematuro, teremos que ver as tendências e aquilo que do ponto de vista das 

possibilidades de formatação de actividades no terreno possa efectivamente acontecer, para 

depois formatarmos formações adequadas a esse nível de procura.  

 

9. Qual o tipo de tecnologia predominante no sector e a sua importância na 
produtividade, qualidade e competitividade? Qual a evolução tecnológica previsível? 
Que impacto é previsível ao nível da formação dos recursos humanos? 

Quem está a trabalhar no terreno, relativamente a determinado tipo de actividades desportivas 

específicas, tem necessidade de acompanhar a evolução tecnológica, porque determinado 

tipo de modalidade, hoje exige tecnologias de ponta, equipamentos efectivamente capazes de 

corresponder a determinado tipo de expectativas e de interesses do cliente final. 

Veja-se, por exemplo, a questão da geo-referenciação, os sistemas de GPS para práticas de 

Turismo Natureza, exigem por parte dos profissionais que desenvolvem esta actividade uma 

actualização permanente. 

Em relação às competências da promoção e da angariação de clientes, compete aos técnicos 

de turismo, que trabalham nessa área: da promoção, da venda, da comercialização do produto 

turístico. Mas, não coloco de parte a colaboração do técnico superior de Desporto com o 

departamento de vendas, para explicar o produto: as características das modalidades e os 

programas que estão estruturados, tem que ser um trabalho de equipa que tem que ser 

formatado.  
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ANEXO 3 - Entrevista a interlocutor privilegiado 

Dr. Joaquim Paulino, 

Director da Delegação Regional do Algarve do Instituto do Desporto de Portugal (IDP) 

1.Quais são, na sua opinião, as profissões chave do sector do Desporto Ambiente e 
Turismo? 

São licenciaturas ligadas à área do desporto. Contudo, atenta para o facto de o leque ser 

muito alargado a nível nacional, o que denota uma falta de articulação ao nível do ensino 

superior, afirmando que deverá existir um órgão regulador da qualidade da formação. 

Refere que existem outras áreas complementares em que os profissionais do Desporto 

podem dar contributos bastante válidos, como é o caso da Universidade do Algarve que 

oferece alguns cursos, principalmente na área da formação pós-graduada, dirigida a 

profissionais com formação inicial diversas como o Desporto e o Turismo. 

Refere que o espaço de intervenção do Desporto, Ambiente e Turismo se pode estender à 

Gestão ou à Arquitectura Paisagística, sendo estas áreas complementares, pelo que é 

necessário haver uma articulação efectiva entre as áreas de conhecimento. 

 

2. Na sua opinião, quais as profissões que sofrerão alterações no futuro? E que tipo de 
alteração? Que tipo de formações serão necessárias para combater a sazonalidade? 

O sector do Turismo não valoriza a intervenção de um profissional qualificado. Os custos 

relacionados com as pessoas que desempenham funções na área das actividades físicas e 

desportivas são encarados numa perspectiva de custo mínimo possível, pelo que existe uma 

panóplia de qualificações no sector do Turismo em que a qualidade é muito questionável. 

Enquanto se mantiverem estes pressupostos, incidir nos custos e não nas valências que um 

profissional qualificado poderá acrescentar, torna-se difícil inovar. Estrangula a opção de 

pessoas com qualidade, muito devido à sazonalidade e devido aos custos de produção serem 

cortados ao nível da qualidade da oferta desportiva. 

Atenta para o facto de praticamente não existirem profissionais com qualificação superior ao 

nível do desporto e actividade física, no Turismo. E que os responsáveis pela Animação e o 

Golfe são pessoas com uma formação muito rudimentar, de fácil recrutamento pelos baixos 

custos e dispostas a aceitar poucos meses de trabalho, o que depois naturalmente se reflecte 

na baixa qualidade do serviço. 

Refere que a questão da sazonalidade, preocupa há muito tempo quer as entidades públicas, 

quer as entidades privadas, não sendo um problema de fácil resolução. 

Afirma que as entidades ligadas ao Golfe fizeram uma grande aposta para combater a 

sazonalidade, mas que por diversos factores da conjuntura actual, não foi um bom ano. 

Acrescenta que a qualidade do destino não deve estar condicionada pela deficiente formação, 

que se reflecte na qualidade da prestação dos serviços, defendendo que a qualidade deve 

imperar apesar da sazonalidade. Refere o papel da AHETA neste sentido.  
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O Golfe está mais virado para a oferta externa, ao passo que o Ténis tem uma componente 

interna muito maior, sendo que são profissões em permanente evolução. 

Outra área muito importante é a relacionada com os “desportos de mar” (Surf, Kitesurf, 

Canoagem, etc.), onde poderiam haver alguns nichos de mercado, com vantagem para a 

qualificação da oferta em termos externos. 

Por fim refere ainda o Cicloturismo, que tem uma emergência total no Norte e Centro da 

Europa. Para além da actividade em si, disponibilizam o conhecimento da região utilizando o 

veículo bicicleta associados a outros interesses turísticos tais como a gastronomia ou o 

artesanato local. Inclui bicicleta, manutenção técnica, refeições, alojamento (…). 

 

3. Existe mão-de-obra excedentária no sector, ou dificuldades de recrutamento de 
profissionais em alguma(s) área(s) específica(s) de actividade? Quais os motivos?  

 O sector da Vela debate-se com dificuldades ao nível do recrutamento de técnicos 

actualizados, sendo um sector onde a oferta pode aumentar significativamente. Refere que 

esta insuficiência de profissionais qualificados também se verifica ao nível do Golfe e Ténis e 

nos restantes “desportos aquáticos” (Canoagem, Surf e Kitesurf). Realça dentro das variáveis 

desta última área, a componente mar mas também a componente barragens, onde começa a 

ser possível desenvolver diversas actividades. Defende que esta conjugação de 

conhecimentos pode ser um espaço importante de formação. 

Refere que a mão-de-obra excedentária que existe é de profissionais de Desporto na vertente 

escolar. Critica os desajustamentos das formações em Desporto, em particular no que diz 

respeito ao Ensino Politécnico. 

Surgem já licenciados em Desporto, com formação quer académica, quer das próprias 

federações específicas, o que vai aumentar a qualificação dessas intervenções. 

O exercício das actividades de uma forma autónoma, como em relação à Saúde, não é 

possível sem uma formação específica de base (licenciatura na área do Desporto e Actividade 

Fisica). O exercício de actividades para as quais estejam certificados através de cursos 

específicos de cada modalidade é possível, sem uma formação superior de base, desde que 

se refiram aos níveis de ensino para os quais estão certificados pelas federações e 

desempenhem as suas funções apenas no contexto federado. 

Acrescenta ainda que, uma das prioridades neste momento, para o IDP, é conseguir a 

cooperação das federações para a construção de um corpo de conhecimento de base comum 

e que os níveis de treinador se equiparem ao nível da profundidade de temas abordada em 

cada nível de qualificação, em cada uma das modalidades federadas (Ex: andebol, natação ou 

canoagem).   
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4. Quais os tipos de competências transversais a vários sectores de actividade, que 
poderão ser a base de formação de banda larga do DT? E quais as competências 
profissionais necessárias para dar resposta a estas novas necessidades de mercado? 

Destaco que a componente biológica e psicológica, das ciências exactas e das ciências 

comportamentais do homem, deve constar na componente profissional ou universitária e que 

esta deve ser a base da banda larga do DT. Defende que deve haver uma linguagem comum. 

Considera que as áreas das Relações Públicas e Marketing são muito importantes pela 

grande competitividade que o sector apresenta. No sector público tem menos influência, mas 

no privado é mais preponderante pela vertente de captação, satisfação e fidelização de 

clientes. 

A dinamização e diferenciação desse tipo de empresas vai ser determinante para a qualidade 

do serviço e captação de clientes. A promoção e exposição da qualidade do produto vai ser 

determinante para a sua sustentabilidade. E disso depende muito a sustentabilidade dos 

empresários hoteleiros e das próprias unidades hoteleiras. A distinção dos produtos tem a ver 

com a estratégia dos hoteleiros. 

Refere ainda que, o cliente para voltar ao destino tem não só que ficar satisfeito, mas que ter 

ficado com vontade de experimentar outras actividades de animação por exemplo, outros 

percursos ou rotas interessantes para o turista que ficaram por realizar. 

Defende ainda que neste sentido, o Spa é um serviço estático, oferece uma série de serviços 

num espaço perfeitamente delimitado. E aí a procura de percursos pedestres ou vias para 

andar de bicicleta em que existem possibilidades de exploração de diversos locais muito 

diversas e este tipo de actividades torna-se assim um fenómeno de grande peso porque traz 

novas oportunidades de experiências que poderão levar o cliente a voltar ao mesmo destino 

turístico. 

Associar elementos como o vento, a água, a Natureza, espaços interiores de qualidade, são 

factor de atracção turística para inúmeros países da Europa que têm maior qualidade de vida 

(Suécia, Noruega, Finlândia, Suíça, Bélgica, Holanda). 

 

5. Como caracteriza as actividades profissionais relacionadas com o DAT em Portugal, 
em relação ao mercado internacional do sector de actividade? Quais os mercados 
específicos que Portugal actua ou que tem possibilidade de conquistar? Que nichos de 
mercado? 

Destaca a importância da Universidade do Algarve, que promove conhecimentos sobre 

promoção de actividades físicas e desportivas no contexto turístico, o que poderá levar à 

harmonização e maior qualidade das formações. Refere que participou em seminários, em que 

se falou na possibilidade de se inserir estas áreas na formação profissional, como as 

caminhadas e observação da natureza. Em que sejam incluídas não só as modalidades 

desportivas, mas também as modalidades “para-desportivas” e aí deveria existir uma 

formação de nível 3. 
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E nestas circunstâncias, as entidades ligadas ao turismo e aos empresários têm 

responsabilidade neste contexto, no sentido de disciplinar e qualificar a oferta. O Turismo de 

Portugal também está a fazer um esforço neste sentido, por exemplo pelo licenciamento de 

empresas turístico-desportivas.  

Alerta para a importância da existência de articulação entre várias entidades, para que as 

pessoas que já se encontram no mercado de trabalho sejam estimuladas a sentir a 

necessidade de evoluírem pela formação profissional. 

 

6. Que conhecimento têm os interlocutores (entidades empregadoras) da formação 
inicial existente e direccionada para o sector do DAT? Qual a sua opinião? Qual o tipo 
de formação que deveria ser promovida e desenvolvida? 

Refere que quando se constrói um hotel, restaurante ou Spa se deve procurar os profissionais 

mais qualificados. Mas que as entidades empregadoras têm um alto índice de analfabetização 

em relação ao Desporto, sendo considerada uma actividade menor. 

Defende que os Spas podem ser um sector especializado do sector hoteleiro, o que já 

acontece na Europa. Contudo, a lógica em Portugal está invertida, constrói-se o alojamento e 

a restauração primeiro e depois o Spa como complemento, quando o foco principal poderia ser 

um conceito distinto de Spa e o alojamento e a restauração serem concebidos em função de 

um segmento de mercado específico. 

A actividade deve gerar o alojamento e a restauração, não é deve existir apenas para se poder 

rentabilizar estes serviços, como quando se constrói depois um Spa ou um campo de golfe, 

sem qualquer articulação estratégica entre os serviços prestados (Ex: babysitting, Kid’s Club, 

etc. Afirma que os empresários hoteleiros “começam a casa pelo tecto e não pelos alicerces”. 

E justifica, têm equipamentos de excelência, mas não têm profissionais de excelência para 

assegurar a sua rendibilidade, o que compromete seriamente a sustentabilidade dessas 

actividades. 

Nos Spas, a generalidade das pessoas são curiosos com pouca formação. Não temos uma 

área organizada e disciplinada que permita explorar esse sector. Refere que é necessário 

elevar a qualidade das organizações hoteleiras, não geri-las apenas de forma elementar. 

Da mesma forma como é seleccionado um Director de um hotel ou um Chefe de cozinh, por 

exemplo, o responsável pelas actividades físicas desportivas deve ser um indivíduo com 

formação específica, porque dessa forma tem consciência das diversas variáveis e introduzir a 

necessidade de formação nos vários sectores. É óbvio que alguém que faz animação na área 

da Ginástica, Dança ou Canoagem por exemplo, tem que ter formação e se não tiver tem que 

fazê-la. E o profissional de Educação Física é que tem a capacidade de identificar essas 

necessidades, de formação profissional ou de formação universitária específica. Senão o 

serviço terá certamente menos qualidade. 
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7. Existem algumas medidas de política económica e/ou emprego, genérica ou 
particular que tenha beneficiado o sector ou subsectores? Que barreiras se colocam às 
empresas para se especializarem? 

A obrigatoriedade de os Directores Técnicos de Ginásios e Spas, serem licenciados em 

Educação Física ou Desporto e terem que possuir formação específica reconhecida pelo IDP 

dão-nos esperanças que a qualidade dos serviços prestados irá melhorar. Desta forma, a 

atractividade deste sector para os profissionais do Desporto, poderá ser maior, porque há 

alguma garantia desses estabelecimentos terem que ter profissionais com formação 

qualificada e reconhecida pelo IDP. E de vinculação do empresário ao técnico que contrata. 

Argumenta que poderá ser um tipo de profissional para trabalhar durante o ano inteiro nos 

health clubs e Spas de 4 e 5 estrelas, se a procura no mercado continuar a ter esta tendência. 

Alerta, no entanto, para a hipótese de poder não haver procura e as despesas inerentes ao 

funcionamento durante o ano inteiro poderão não ser rentáveis, mas por outro lado realça que, 

com profissionais mais qualificados poderão ser desenvolvidas estratégias de oferta mais 

agressivas, durante mais meses do ano. 

 

8. Considera que as competências específicas de um profissional de DAT, devem ser 
conjugadas num perfil profissional específico? Ou devem ser promovidas formações 
diversas transversais a diferentes profissões ao nível do turismo?  

 É aquela velha questão da entidade que procura. O empresário do turismo está pouco 

sensibilizado para as actividades desportivas, está mais vocacionado para o alojamento, 

restauração e Spas. 

Considera que os actuais empresários turísticos, quando tiveram a sua formação de actividade 

física desportiva na escola, esta foi deficitária e nos últimos anos tem havido uma tendência 

para desvalorizar as actividades relacionadas com o corpo em detrimento das actividades 

ditas mais intelectuais. É como o exemplo dos nossos dirigentes desportivos, em particular do 

futebol, não terem uma formação desportiva consistente, são ignorantes em muitas áreas de 

intervenção e não têm capacidade para gerir o fenómeno em si.  

Acrescenta que participou num projecto de concepção de um curso profissional de Desporto 

numa escola secundária, que acabou por não ser concluído e implementado, porque chegou-

se à conclusão que o seu perfil profissional não encaixava em qualquer dos sectores 

profissionais existentes. 

 

9. Qual o papel do IDP, neste contexto, em relação à formação? É uma entidade 
formadora? Apoia a formação ou é apenas uma entidade reguladora?  

  O IDP tem essencialmente uma função reguladora, por exemplo, em relação à formação de 

treinadores, para que possam ter alguma articulação entre federações, para que os níveis de 
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classificação da formação de cada modalidade, tenham correspondência entre modalidades, 

para que se possa definir uma formação de base comum. O IDP está a apoiar as federações, 

no sentido de estas criarem essa base comum, para poder desempenhar a sua função 

reguladora, para que no panorama desportivo nacional hajam regras comuns. 

Destaca o esforço dispendido pela Secretaria de Estado do Desporto, desde 2006, para 

regulamentar e disciplinar a actividade profissional no sector. 

Informa ainda que, o IDP tem um departamento de formação que dá parecer e apoio a 

federações que queiram promover formações, assim como já acontece no que diz respeito às 

instalações do Parque Desportivo Nacional. 

Defende que as associações devem estar articuladas na Confederação e procurar bases 

comuns, onde devem assentar e fundamentar-se as competências específicas para cada 

modalidade e respectivo nível de qualificação de treinador federado. 

 

10. Qual o tipo de tecnologia predominante no sector e a sua importância na 
produtividade, qualidade e competitividade? Qual a evolução tecnológica previsível? 
Que impacto ao nível dos recursos humanos? 

 As TIC são um lugar comum, não há actualmente nenhuma profissão no mundo que não exija 

conhecimentos ao nível de informática ou internet, para destacar as tecnologias mais 

importantes. 

As TIC têm um papel importantíssimo, quer para o praticante, quer para o formador. Para o 

praticante existem empresas comercializar chips (e painéis informativos), quer para 

delimitação de percursos e caminhadas, quer para o controlo do ritmo cardíaco, Índice de 

massa corporal ou o seu histórico desportivo registado, em relação aos últimos treinos. Sem 

dúvida que torna-se estimulante para a prática (para correr ou pedalar mais, esforçar-se mais. 

Tudo isto tem influência no produto, na sua atractividade e sucesso. 

Para o formador, com a Internet, acedemos às bases de dados de todo o mundo, o 

conhecimento é incomensurável. Por exemplo, hoje em dia se formos à internet e colocarmos 

no motor de busca a expressão “curso tecnológico de desporto”, temos acesso a inúmeras 

planificações, testes e trabalhos produzidos sobre o tema. 

Poderá ser factor de retrocesso, se utilizarmos a informação como um produto acabado, mas 

por outro lado refere que, recentemente esteve presente num seminário com professores e 

conclui que o potencial da permuta de documentos por parte de professores de várias escolas, 

poderá ser enorme.  

No seu entender, significa que hoje em dia os destinatários das formações recebem muito 

mais material e melhor informação que há 10 ou 20 anos atrás, quando pouco se utilizava 

ainda os computadores e a internet não tinha a importância que tem hoje. 
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ANEXO 4 - Entrevista a interlocutor privilegiado 

Prof. João Carvalho,  

Director do Curso de Educação Física, da Universidade do Algarve. 

1.Quais são, na sua opinião, as profissões chave do sector do Desporto e Turismo? 

Nos hotéis, unidades hoteleiras, há um espaço de intervenção profissional ao nível do 

acompanhamento das práticas e coordenação dos serviços. Os hoteleiros ainda não estão 

sensibilizados. Ao nível da iniciativa privada e empresarial, que prestam serviços nesta área, 

outsourcing, por exemplo, os hotéis contratam empresas de prestação de serviços desportivos 

e em conjunto com as agências de viagens constroem pacotes turísticos, quando deveriam 

ser técnicos desportivos especializados a conceber a oferta turística-desportiva. A Região de 

Turismo do Algarve e as câmaras municipais, desde que houvesse iniciativa para desenvolver 

o cluster do DAT, seriam dois dos principais intervenientes. 

 

2. Na sua opinião, quais as profissões que sofrerão alterações no futuro? E que tipo de 
alteração? Que tipo de formações serão necessárias para combater a sazonalidade? 

A crise vai fazer com que o turismo seja capaz de atrair turistas, deixar de ser apenas o 

paradigma do sol e praia e abraçar outros paradigmas. Temos que criar produtos turísticos 

que integrem actividades desportivas que possam captar novos mercados de turismo. É uma 

necessidade identificada que vai ter que ser uma realidade. O único cluster bem definido é o 

golfe. Temos condições para desenvolver outros clusters e para torná-los competitivos no 

mercado internacional. 

Quanto à sazonalidade no Algarve, o verão é a época mais procurada pelo segmento de 

famílias (por causa das férias dos miúdos) e tem que haver capacidade de resposta de atrair 

outras actividades, “outros golfes” como, por exemplo, o turismo náutico e o turismo natureza. 

Temos locais lindíssimos a que podemos associar o pedestrianismo, contacto com a natureza 

e o espaço regional, o que torna o destino diferente dos outros e atraí turistas interessados na 

natureza, tais como, bird watching, pedestrianismo associado à fotografia ou com interesses 

mais culturais e regionais. 

Quanto às actividades náuticas destaco a vela, windsurf e a pesca, que considero um cluster 

muito interessante, uma vez que temos locais únicos para a sua prática. Outro cluster é o da 

terceira idade, uma vez que cada vez mais existem pessoas a entrar na casa dos sessenta 

anos que têm dinheiro para investir nestas actividades. 

 

3. Existe mão-de-obra excedentária no sector, ou dificuldades de recrutamento de 
profissionais em alguma(s) área(s) específica(s) de actividade? Quais os motivos?  

Quando os hoteleiros sentirem a necessidade de qualificação a este nível, irão precisar de 
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recursos humanos especializados. Tem um potencial muito grande para aumentar a procura. 

Estes actores não estão sensibilizados para o desporto qualificar o turismo, os que estão, não 

sentem que seja necessária uma grande especialização. Os hoteleiros têm uma margem de 

lucro e no final de tudo é que vão pensar quanto podem gastar com o técnico.  

Tem que haver técnicos que conheçam o contexto e a tecnologia específica do desporto. Mão-

de-obra barata (como, por exemplo, brasileiros), fazem a animação nocturna, diurna, peddy-

papers, são muito animados mas não fazem nada que tenha base científica de desporto. O 

desporto não pode ser encarado como um complemento do pacote turístico, tem que ser o 

factor de decisão da escolha do destino. 

 

4. Quais os tipos de competências transversais a vários sectores de actividade, que 
poderão ser a base de formação de banda larga do Desporto e Turismo? E quais as 
competências profissionais necessárias para dar resposta a estas novas necessidades 
de mercado? 

Dois níveis de intervenção: 

Acompanhamento e implementação de actividades e formação de banda larga nas áreas do 

desporto, focada no saber fazer e ensinar. Outro nível que atribuí funções de coordenação e 

gestão e criação de novos produtos, assim como, a implementação de novas estratégias. 

No primeiro ciclo de Bolonha é dada formação profissionalizante (politécnico), são pessoas 

que sabem acompanhar outras pessoas na actividade concreta, sabem os constrangimentos 

das actividades e adaptá-las a cada contexto específico em que se realizam. Consegue ver o 

fenómeno de maneira diferente, contextualizá-lo e definir produtos, assim como, integrá-los na 

oferta turística. 

 

5. Como caracteriza as actividades profissionais relacionadas com o Desporto e 
Turismo em Portugal, em relação ao mercado internacional do sector de actividade? 
Quais os mercados específicos que Portugal actua ou que tem possibilidade de 
conquistar? Que nichos de mercado? 

Mercado Inglês, Nórdico, Irlanda, Escócia e Reino Unido vêm muito para o Algarve devido ao 

golfe, ao sol e praia. Os holandeses são muito ligados ao pedestrianismo e circuitos de 

bicicleta demarcados. Quanto à organização de eventos (que agora dizem que estão muito na 

moda), estes correm sempre bem mas não se retiram todos os benefícios que se poderiam 

retirar. O investimento para fazer esse grande evento, embora dê a ganhar a algum sector 

empresarial banal, está muito longe do que pode ser feito. Queremos dizer que umas 

determinadas actividades deveriam ser promovidas em diferenciados locais e condições 

espaciais, articuladas entre actividade pública e privado. Não há capacidade da região para 

desenvolver eventos desportivos, uma vez que estes na sua maioria são organizados por 

pessoas de outras regiões, que desfrutam das potencialidades específicas do Algarve para 



  

17 
 

retirar benefícios que em nada contribuem para o desenvolvimento das populações locais.   

 

6. Que conhecimento têm os interlocutores (entidades empregadoras) da formação 
inicial existente e direccionada para o sector do Desporto e Turismo? Qual a sua 
opinião? Qual o tipo de formação que deveria ser promovida e desenvolvida? 

Hoje têm alguma, porque é pretensão da minha parte, porque falei com todos eles e 

sensibilizei-os para esta área. Colhi muito desconhecimento e alheamento. Os técnicos têm 

que ir para o terreno e fazer mais coisas diferentes que possa levar a um encaixe financeiro 

diferente.  

 

7. Existem algumas medidas de política económica e/ou emprego, genérica ou 
particular que tenha beneficiado o sector ou subsectores? Que barreiras se colocam às 
empresas para se especializarem? 

O IDP não vê o desporto e turismo como uma profissão de desporto. O desporto depende do 

turismo, depende da tutela do turismo e não do desporto, porque é mais dinâmico. O IDP está 

mais sensibilizado para o desporto federado. Depois pedem que o perfil seja muito ligado ao 

turismo. Só valorizam os conhecimentos inerentes ao turismo, em vez de as tecnologias do 

desporto. O técnico não vende turismo, tem que vender desporto. 

 

8. Considera que as competências específicas de um profissional de Desporto e 
Turismo, devem ser conjugadas num perfil profissional específico? Ou devem ser 
promovidas formações diversas transversais a diferentes profissões ao nível do 
turismo?  

Optei por fazer uma formação inicial diferenciada e depois um nível mais específico. Fui 

obrigado a fazer uma formação de banda tão larga que a determinação de um cluster se torna 

mais difícil. Depois deverá haver formações complementares e pós-graduadas. Para se fazer 

um acto médico tem que se ser médico, para se fazer algo em desporto tem que se ser 

licenciado em desporto. Formação para monitores destina-se apenas a coadjuvação de 

actividades.  

 

9. Qual o tipo de tecnologia predominante no sector e a sua importância na 
produtividade, qualidade e competitividade? Qual a evolução tecnológica previsível? 
Que impacto ao nível dos recursos humanos? 

Nível de gestão - tecnologias de informática, software que ajudam no planeamento de estas 

actividades. Exemplos tecnológicos quantitativos: medição do oxigénio, produção de trabalho, 
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diagnósticos rigorosos e precisos o suficiente para que o trabalho seja sério. Os ginásios e os 

materiais devem ser adaptados e apropriados a cada tipo de participante (exemplo: no ténis, 

vários tipos de bolas e raquetes par se poder promover a superação e o rendimento). Fazem 

com que pessoas inexperientes possam vivenciar o prazer da prática. 

Parque Aventura – os materiais são seguros e permitem que pessoas sem experiência 

anterior, possam vivenciar experiências “de vertigem”, tenham sucesso e queiram voltar. 

Quais os constrangimentos que influenciam a prática e como as pessoas reagem a estes, são 

variáveis que um técnico especializado em Desporto e Turismo deve dominar. 

 

 

ANEXO 5 - Entrevista a interlocutor privilegiado 

Drª Manuela Vairinhos  

Directora do Departamento de Formação Profissional do IEFP, da delegação de Faro. 

Quais são, na sua opinião, as profissões chave do sector do Desporto Ambiente e 
Turismo? 

São o Golfe, Hidrobalneoterapia (Spas), todos os que trabalham em Turismo Ambiental, Guias 

Turísticos, Técnicos de Animação Turística, Operadores de campos de golfe (pessoas a 

montante), Engenheiros do Ambiente (e engenheiros agrónomos), Preservação do Ambiente, 

Gestão Ambiental, Turismo Aventura, Técnico de piscinas/nadador-salvador, guia de 

observação de aves. 

E “tudo de banda larga que tenha a ver com o Ambiente”. 

 

 

2. Na sua opinião, quais as profissões que sofrerão alterações no futuro? Quais e que 
tipo de alteração? 

Ao nível da Balneoterapia, pela evolução do Termalismo para o novo conceito de Spa, como 

acontece nas termas de Monchique. Em relação aos monitores de Fitness, houve alterações 

ao nível da legislação e apenas os licenciados na área do desporto poderão prescrever 

exercício físico, apesar de existir um período de 3 anos transitório para dar possibilidade de 

certificação aos profissionais que estão no mercado de trabalho e não possuem a habilitação 

profissional adequada.  

Por outro lado, existe uma portaria específica sobre as áreas de Educação e Formação, que 

são organizadas a partir de um referencial, contemplando conhecimentos transversais de 

diversos sectores e competências específicos para cada perfil de saída. 
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3. Existe mão-de-obra excedentária no sector, ou dificuldades de recrutamento de 
profissionais em alguma(s) área(s) específica(s) de actividade? Quais os motivos?  

Os operadores de campos de golfe, que desempenham uma função a jusante da prática 

desportiva, neste caso do golfe, são bastante procurados. Refere um protocolo realizado entre 

o o IEFP, o Centro Agrário de Tavira e uma unidade hoteleira para a formação destes 

profissionais. Acrescenta que tal facto só foi possível devido a uma parceria estratégica entre 

as referidas entidades. 

Destaca a promoção do golfe no combate à sazonalidade, uma vez que é um desporto muito 

procurado no Algarve, pelos turistas do Norte da Europa, uma vez que o clima é muito mais 

ameno. 

Indica a falta de “ técnicos de Manutenção Hoteleira”, que deverão ter competências em 

diversas áreas (Ex: electricidade, construção civil, pintura, canalização etc.), sendo é um 

profissão de suporte à actividade turística em geral e para a qual não existe formação 

específica. Uma pessoa com esta polivalência de funções é muito útil, uma vez que é muito 

complicado e dispendioso estar a contratar um electricista ou um canalizador sempre que 

avarie algo numa unidade hoteleira.  

 

4. Quais as profissões em si que irão sofrer alterações no futuro próximo? E quais as 
competências profissionais necessárias para dar resposta a estas novas necessidades 
de mercado? 

Serão o Golfe e o Desporto Aventura.  

Contudo, as profissões futuras estão condicionadas pela falta de subsídios para promover 

acções de formação. Neste momento não estão previstas quaisquer formações, uma vez que 

não foram atribuídos fundos para esse efeito, à região Algarve, uma vez que no último quadro 

comunitário, deixou de ser considerado como zona prioritária… 

São as TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), Línguas, Desenvolvimento Pessoal, 

Relações Públicas, Marketing, “disponibilidade mental” para estabelecer uma relação de 

confiança com o cliente para que possa sugerir locais de interesse e prestar informações 

relevantes sobre o destino turístico para que o turista fique satisfeito com os serviços 

prestados e tenha intenção de voltar. 

 

5. Como caracteriza as actividades profissionais relacionadas com o DAT em Portugal, 
em relação ao mercado internacional do sector de actividade? Quais os mercados 
específicos que Portugal actua ou que tem possibilidade de conquistar? Que nichos de 
mercado? 

O contexto actual de crise económica mundial, não permite investimentos nesta área e, desta 

forma, torna-se impossível concorrer com o Mercado Internacional em nichos especializados 

se não houver investimento na formação, o que não se sucede neste momento, não sendo 
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esse o papel do IEFP. A sua função é estabelecer as condições propícias para que o 

trabalhador seja auxiliado e encaminhado para as entidades empregadoras mais adequadas 

ao seu perfil e competências profissionais. 

Prevê que não deverão surgir novos perfis profissionais, a curto prazo, mas sim formações em 

competências diversas comuns a diferentes sectores de actividade. 

 

6. Quais as pessoas com maiores dificuldades de empregabilidade e respectivos 
motivos? 

As pessoas com poucas competência e que não querem aprender. Refere a importância de as 

pessoas que estão empregadas e têm baixos níveis de escolaridade, realizarem formações 

sobre diversos temas, nem que seja através de pequenas formações modulares, que podem 

ser realizadas em poucas horas. Defende que a importância da certificação profissional (e 

académica) para que caso seja despedidas possam voltar rapidamente ao mercado de 

trabalho. 

Refere ainda o facto de as pessoas muitas vezes não terem noção do tipo de tarefas que terão 

de desempenhar numa determinada função e de quais os prós e os contras de cada 

actividade profissional. 

 

7. Que conhecimento têm os interlocutores (entidades empregadoras) da formação 
inicial existente e direccionada para o sector do DAT? Qual a sua opinião? Qual o tipo 
de formação que deveria ser promovida e desenvolvida? 

Na maioria das vezes limitam-se a perguntar qual a oferta de formação disponível. Por norma, 

não indicam quais as áreas em que gostariam que houvesse formação fornecida pelo IEFP. 

Sugere que a área da Protecção da Natureza, Turismo Natureza, observação de fauna e flora 

está pouco explorada e que deve ser investigada. 

Propõe que o conhecimento de banda larga sobre Ambiente, deve ser a base da formação em 

Desporto e Turismo. 

 

8. Existem algumas medidas de política económica e/ou emprego, genérica ou 
particular que tenha beneficiado o sector ou subsectores? Que barreiras se colocam às 
empresas para se especializarem? 

Não. Refere dois factores incontroláveis que abalaram fortemente a actividade do Turismo: a 

nuvem de cinza vulcânica originária na Islândia, que levou ao cancelamento de milhares de 

voos por toda a Europa, tendo o aeroporto de Faro sido um dos mais afectados; e o contexto 

socioeconómico bastante desfavorável para que haja um investimento na formação, para que 

se consigam formar pessoas para novas funções emergentes que se equiparem às existentes. 
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9. Qual o tipo de tecnologia predominante no sector e a sua importância na 
produtividade, qualidade e competitividade? Qual a evolução tecnológica previsível? 
Que impacto ao nível dos recursos humanos? 

Desenvolvimento da internet foi muito importante e é necessário que as pessoas estejam 

minimamente qualificadas nesta área, para acederem a grande parte dos empregos actuais. 

O aparecimento do GPS torna-se um instrumento bastante útil para, por exemplo, indicar aos 

turistas locais de interesse turístico característicos da região, de acordo coma as suas 

motivações e os seus interesses e que não sejam apenas os principais pontos turísticos.  
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  ANEXO 7 - Guião de Entrevistas a informantes privilegiados 

1. Caracterização do mercado internacional do sector de actividade;  

2. Mercados específicos em que Portugal actua. Razões da existência ou não de 

especialização. Possibilidade de conquistar outros nichos de mercado (quais); 

3. Barreiras que se colocam às empresas para se especializarem;  

4. Estratégias de mercado consideradas desejáveis para garantir uma posição 

competitiva às empresas portuguesas;  

5. Estratégias de mercado que se prevêem relativamente aos produtos para 

garantir uma posição competitiva;  

6. Opções ao nível interno e funcional que as empresas têm vindo a promover em 

função das estratégias de negócio (mercados e produtos);  

7. Impacto das mesmas opções em alterações relativamente aos recursos 

humanos;  

8. Tipo de tecnologia predominante no sector e sua importância na produtividade, 

qualidade e competitividade; 

9. Grau de modernização tecnológica ou de resistência à mesma, a nível de 

sector e subsector; 

10. Evolução tecnológica previsível relativamente à tecnologia dominante no sector 

e extensão às diferentes funções da empresa; Impacto das evoluções 

tecnológicas ao nível dos recursos humanos (em termos quantitativos e 

qualitativos; 

11. Iniciativas por parte das empresas de reestruturação organizacional ao nível da 

estrutura ou da organização do trabalho; 

12. Profissões-chave do sector; 

13. Profissões que sofrerão alterações no futuro. Quais e que tipo de alteração; 

14. Existência ou não de mão-de-obra excedentária no sector, em que profissões e 

por que motivos; 

15. Profissões com maior dificuldade de recrutamento e respectivos motivos; 

16. Competências profissionais necessárias num futuro próximo para que as 

empresas se tornem competitivas; 

17. Conhecimento que os interlocutores têm da formação profissional existente e 

direccionada para o sector, opinião sobre a mesma (qualidade e quantidade) e 

a que deveria ser promovida e desenvolvida; 

18. Existência de medidas de política económica e/ou emprego, genérica ou 

particular que tenham beneficiado o sector ou subsectores; 
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19. O problema central do sector – auscultar a percepção dos interlocutores sobre 

os problemas do sector que poderão estar centrados em cinco grandes 

factores: 

- Recursos materiais (tecnológicos e financeiros); 

- Recursos humanos (competências científicas, técnicas, gestão, etc); 

- Posturas gestionárias e culturais (modelos de gestão e de organização); 

- Medidas governamentais; 

- Pressões externas. 
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ANEXO 7 - Questionário de Estudos de Caso sobre prestação de serviços 

desportivos em unidades de alojamento da Região do Algarve 

Identificação da Empresa 

1. Designação social ________________________________ 

2. Morada _______________________ Tel. _________ Fax __________ 

Endereço electrónico ________________ Website _________________ 

3. Concelho ________________________________________________ 

4. Participação no Capital Social 

 Inicialmente Atualmente 

Capital privado nacional (%) ________________ ________________ 

Capital privado nacional (%) ________________ ________________ 

Capital privado estrangeiro (%) ________________ ________________ 

Nacionalidade do capital ________________ ________________ 

Outro (especifique) __________________________________ 

5. Gestão da empresa 

A gestão da empresa é da responsabilidade: 

do proprietário 

de um gestor contratado 

do proprietário com auxílio de um gestor contratado 

outra situação (especifique) _________________________________ 
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6. Número médio de pessoas ao serviço (nos últimos 3 anos) 

____________________ 

 

7. Volume de negócios 

____________________  

8. Atividades desenvolvidas 

  8.1. Atividade principal 

  __________________________________________________________ 

  8.2 Atividades secundárias 

  __________________________________________________________ 

 

9. Breve historial da empresa 

Ano de início de actividade _____________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Identificação e Caraterização 

Das Estratégias de Mercados e Produtos 

 

1. Gama de Produtos/Serviços 

Produto/Serviço Peso no total de vendas 

  

  

  

  

  

2. Mercados/Clientes 

 

2.1. Principais mercados – Repartição geográfica das vendas 

Mercado Peso nas vendas totais 

Mercado nacional  

Mercados externos  

País a  

País b  

País c  

 

2.2. Quem são os principais clientes da empresa? (outras empresas, 

quais os sectores, clientes finais…) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.3. Existe(m) algum(ns) cliente(s) com um peso significativo? Que 

tipo de relação de poder se estabelece? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2.4. Quais os factores que os clientes mais valorizam no 

produto/serviço? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.5. Como tem evoluído a procura? Tem sido condicionada pela 

emergência de produtos/serviços substitutos? 

_______________________________________________________ 

 
 

3. Fornecedores 

  3.1. Indicar quais os principais fornecedores (se são nacionais ou 

estrangeiros) e as razões dessa escolha (qualidade, custos, 

agressividade comercial, facilidades de acesso…), em termos de: 

  a) Matérias-primas ____________________________________________ 

  ___________________________________________________________ 

  b) Equipamentos______________________________________________ 

 ____________________________________________________________ 

4. Concorrência 

   4.1. Como se comporta a concorrência, quer a nível nacional quer a nível 

internacional (muita, pouca, concentrada, dispersa, agressiva, …)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.2. A nível internacional, quem são os principais países concorrentes? E a 

nível nacional? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.3. Quais são as vantagens competitivas dos principais concorrentes 
(nacionais e internacionais)? 
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5. Estratégia da Empresa 

  5.1 A empresa possui um plano estratégico? Quem o define? Quais as 

principais linhas de orientação? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  5.2. Orientação da Estratégia da empresa: 

 Nos últimos 

3 anos 

Para os 

próximos 5 anos 

Crescimento   

  Aquisição de actividades a montante e a jusante   

  Aumento da gama de produtos/serviços   

  Exploração de novos mercados   

  Aumento do número de segmentos alvo   

  Diversificação em indústrias/serviços relacionados   

  Diversificação em indústrias/serviços diferentes   

Retração   

Estabilidade   

Reestruturações organizacionais   

Reestruturações tecnológicas   

Outras. Quais? _________________________________________________________ 

5.3. Quais os produtos/serviços e atividades que a empresa vai desenvolver 

próximos anos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5.4. Quais os novos recursos que a empresa vai mobilizar para desenvolver 

a sua actividade? 

a) Recursos humanos (Nota: referir níveis de qualificação) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) Formação Profissional 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Equipamento 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d) Aquisição tecnológica (patentes, brevets, licenças, etc) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

e) Consultoria 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

f) Parcerias com outras entidades 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

g) Outros 

____________________________________________________________ 

5.5 Opções chave em termos de estratégia de produtos-serviços/mercados: 

  5.5.1. A empresa compete num mercado alargado ou num conjunto 

restrito de segmentos? 

____________________________________________________________ 
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 5.5.2. Quais os factores privilegiados pela empresa no sentido de aumentar 

a sua competitividade (fontes de vantagem competitiva)? 

 Oferta de gama alargada  Aproveitamento de economias de 

escala 

 Oferta de um produto/serviço 

único diferenciado 

 Aproveitamento de efeitos de 

experiência 

 Oferta de serviços/produtos 

complementares 

 Relações com fornecedores 

(pagamentos/prazos) 

 Intensidade das actividades de 

marketing  

 Localização (aproveitamento de 

incentivos fiscais) 

 Tecnologia de produto 

inovadora/avançada 

 Tecnologia de produção/inovação 

de processo 

 Experiência e qualificação dos 

RH 

 Níveis salariais reduzidos 

 

 Pioneirismo no lançamento de 

produtos/serviços 

 Preços baixos 

 Design  Design de produto adequado à 

produção em massa 

 Qualidade do produto/serviço  Relações sinergéticas/partilha de 

recursos 

 Imagem  Standardização de 

produtos/serviços 

 Personalização das relações com 

os clientes 

  

              Outros. Quais? _______________________________________________ 
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6. Sistemas de Gestão de Qualidade 

  6.1. A empresa possui um Sistema de Gestão da Qualidade? 

            Sim 

     Não 

 (em caso de a resposta ser negativa, passar mediatamente para a 

questão 6.5.) 

6.1.1. Se sim, qual o sistema adoptado: 

 Certificação do Sistema da Qualidade 

 Qual a norma adoptada ____________________________________ 

 Certificação do Sistema de Gestão Ambiental  

 Outro tipo de certificação 

 Qual? __________________________________________________ 

 TQM (Total Quality Management) 

 Kaizen 

 Modelos de Excelência 

 Outro tipo de Sistema de Gestão da Qualidade 

 Qual? __________________________________________________  

6.1.2. Que fatores conduziram à adopção do modelo de gestão da 

Qualidade? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

6.2. No caso da empresa ser certificada, Qual o organismo certificador? 

____________________________________________________________ 
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6.3. A empresa possui produtos/serviços certificados? Quais? (Indicar 

igualmente as normas adoptadas e a entidade certificadora) 

        ________________________________________________________ 

6.4. Se a sua empresa já implementou um Sistema de Gestão da 

Qualidade, diga quais foram as repercussões produzidas pela 

introdução desse Sistema: 

a) nos recursos humanos: 

                 Desenvolvimento de acções de formação  

                 Em que domínios? ___________________________________ 

                 Necessidade de novos recrutamentos 

                 Em que áreas ou funções? _____________________________ 

                 Afetação dos colaboradores da empresa a outras funções 

                 Maior controlo dos recursos humanos 

                 Redução dos postos de trabalho 

b) na organização: 

Criação de novos departamentos 

Reorganização dos layouts 

Menores desperdícios e diminuição de falhas 

Adopção de métodos e ferramentas de controlo da Qualidade 

Quais? ____________________________________________ 

Discriminação de procedimentos mais rigorosa 

Descentralização de tarefas, maior delegação e autonomia dos 

trabalhadores 

Especialização técnica do departamento da Qualidade 

Participação da Qualidade em outras áreas da empresa 

Quais? ____________________________________________ 
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Adopção de modelos de organização do trabalho mais 
inovadores 

Quais? ____________________________________________ 

Outras 

Quais? ____________________________________________ 

c) nos produtos/processos: 

Controlo mais rigoroso dos processos e produtos 

Maiores investimentos na inovação dos produtos 

Aumento da satisfação dos clientes 

Maiores exigências de qualidade ao nível da matéria prima 

Aumento de custos 

Redução de custos 

Aumento dos lucros da empresa 

Outras 

Quais? ____________________________________________ 

d) ao nível da tecnologia: 

Aquisição ou incrementos na tecnologia de produção 

Maiores investimentos na manutenção dos equipamentos 

Aquisição ou incrementos tecnológicos em outras áreas da 

empresa 

Quais? _______________________________________________ 
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Criação de parcerias (exº: Universidade, Centros de Formação, 

Centros Tecnológicos, Instituições de Investigação e 

Desenvolvimento, Consultoras,) 

Outras 

Quais? _______________________________________________ 

6.5. Se a sua empresa não possui um 

Sistema de Gestão da Qualidade, diga: 

6.5.1. Encontra-se em fase de 

desenvolvimento ou de implementação? 

Sim 

Não 

(se a resposta for negativa passar para as questões referentes à estratégia 

de internacionalização) 

6.5.2. Qual o Sistema de Gestão da Qualidade que a empresa pensa 

adoptar, futuramente, e quais os motivos subjacentes a esta opção? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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7. Estratégia de Internacionalização 

7.1. A empresa está internacionalizada? 

    Sim 

    Não 

(se a resposta for negativa passar para a questão 8) 

7.2. Quais os motivos da internacionalização da empresa? 

Importância dos mercados destinatários 

Saturação do mercado interno 

Pequena dimensão do mercado interno 

Acompanhar clientes que se internacionalizaram 

Concorrência acrescida no mercado português, proveniente do 

exterior 

Internacionalização dos concorrentes portugueses 

Recursos produtivos (mão de obra, tecnologia ou matérias-primas) 

mais baratos 

Redução dos custos de transporte e outros associados à exportação 

Economia de escala nas funções de marketing, publicidade e vendas 

Economias de escala nas funções de finanças, recursos humanos, 

logística 

Acesso a know how de outros países e de outras empresas 

Prestígio da empresa, inclusive no mercado português 

Proposta de um intermediário português ou estrangeiro 

Proximidade da língua, cultura e localização dos clientes 

Outros motivos: 
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7.3. Quais os modos de entrada nos mercados estrangeiros e em que 

países? 

 Países/Produto Serviço 

Exportação Indirecta através de agente ou 

distribuidor estrangeiro 

 

______________ 

 

____________ 

Exportação Directa através de rede 

própria de vendedores 

 

______________ 

 

____________ 

Investimento Directo através de 

construção de nova unidade 

 

______________ 

 

____________ 

Investimento Directo através da aquisição 

a 100% 

______________ ____________ 

Investimento Directo através de Joint 

Venture: participação maioritária 

 

______________ 

 

____________ 

Investimento Directo através de Joint 

Venture: 50-50% 

 

______________ 

 

____________ 

Investimento Directo através de Joint 

Venture: participação minoritária 

 

______________ 

 

____________ 

Acordos de cooperação ______________ ____________ 

Alianças estratégicas ______________ ____________ 

Consórcios ______________ ____________ 

Acordo de Licença ______________ ____________ 

Franchising ______________ ____________ 

Contrato de Gestão ______________ ____________ 

Contratos Chave-na-mão ______________ ____________ 

            Outros. Quais? ____________________________________________________  

7.4. O que permitiu viabilizar a internacionalização da empresa? 
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____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.5. Quais as repercussões da internacionalização na estrutura da empresa 

(criação/desenvolvimento/integração ou desaparecimento de funções)? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

7.6. Para gerir o negócio internacional da empresa, que tipo de estrutura foi 

adoptada? 

         a) Criação de um Serviço de Exportação 

         b) Criação de uma Divisão Internacional 

         c) Divisional por País 

         d) Divisional por Região 

         e) Divisional por Linhas de Produtos/Serviços Mundiais 

         f) Funcional, com áreas internacionais como produção, finanças, marketing, 

         g) Matricial 

         h) Holding 

         i) Nenhuma adaptação 

         j) Outra: _____________________________________________________ 
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8. Política de Distribuição 

8.1. Quais os canais de distribuição utilizados pela empresa? São diferenciados 

consoante o tipo de produto/serviço? 

                  Canais Produtos/Mercados 

 Rede própria de distribuidores ______________________ 

 Venda direta ______________________ 

 Distribuidores ______________________ 

 Agentes ______________________ 

 Representantes ______________________ 

 Retalhistas ______________________ 

 Grossistas ______________________ 

 Lojas próprias ______________________ 

 Venda por catálogo ______________________ 

 Comércio eletrónico ______________________ 

 Venda ao domicílio ______________________ 

 Outros _________________________________________________ 

  

9. Política de Marcas 

9.1. A empresa vende com marca própria? 

           Sim 

           Não 

9.2. Se não, porque razão tomou esta opção? 

  ________________________________________________________________ 

 

 

9.3. Se vende com marca própria diga: 
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a) quando começou a vender com marca própria? 

_______________________________________________________________ 

 

b) que razões levaram a esta opção? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

c) quantas marcas tem? (quais os produtos/serviços) 

d) essa(s) marca(s) são utilizadas nos mercados internacionais? 

     Sim 

            Não. Quais as razões? ___________________________________________ 

 

10. Política de Promoção 

    10.1. Como fazem a promoção do produto/serviço? 

       Publicidade nos media. Quais? _______________________________________ 

       Participação em feiras nacionais 

       Participação em feiras internacionais 

       Folhetos/Brochuras 

       CD ROM 

       Internet 

       Outras formas/meios. Quais? ________________________________________ 

 

 

 

 

11. Relações Externas 

11.1. Relações de Cooperação com outras entidades 
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     11.1.1. A empresa estabelece relações de cooperação com outras entidades 

(a) Promoção das empresas; Recrutamento de trabalhadores, …     

11.1.2. Pensa no futuro integrar alguma das atividades que estão na base da 

cooperação? Qual/quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11.1.3. No caso de integração deste tipo de atividades, de que recursos humanos vai 

necessitar e qual a sua proveniência? 

 Acordos/ 

/Contratos de 

Cooperação 

Participação  

em Projetos  

de I & D 

Acordos/ 

/Contratos 

de Formação 

 

Contatos 

pontuais 

Laboratórios Públicos     

Universidades     

Centros Tecnológicos     

IEFP     

Centros de Formação     

Instituto Português de 

Qualidade 

    

Instituto Português do 

Design 

    

Agência de Inovação     

Empresas Nacionais     

Empresas Estrangeiras     

Sindicatos     

Associações 

Profissionais 

    

Associações 

Empresariais 

    

Outras Instituições 

Nacionais 

    

Outras Instituições 

Estrangeiras 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11.2. Relações de Subcontratação 

11.2.1. A sua empresa é subcontratada por outras empresas? 

Sim 

       Não 

Se sim diga: 

a) Para que tipo de produto/actividades? 

____________________________________________________________________ 

b) Quais as razões dessa subcontratação? 

____________________________________________________________________ 

c) Qual a tendência de evolução dessas relações de subcontratação? 

____________________________________________________________________ 

d) Qual o peso das receitas provenientes da subcontratação no total das receitas da 

empresa? 

 

11.2.2. A sua empresa subcontrata outras empresas? 

Sim 

Não 

Se não, diga as razões pelas quais não opta pela subcontratação 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Se sim diga: 

a) para que tipo de produtos/atividades? 

____________________________________________________________________ 
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b) quais as razões dessa subcontratação? 

____________________________________________________________________ 

c) qual a tendência de evolução dessas relações de subcontratação, manter a 

subcontratação ou integrar as operações subcontratadas? Que consequências para 

os recursos humanos? 

____________________________________________________________________ 

d) quais o peso das despesas provenientes da subcontratação no total das despesas 

da empresa? 

____________________________________________________________________ 

12. Análise Swot 

12.1. Quais são os principais pontos fortes e fracos da empresa? 

Pontos fortes 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Pontos fracos 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________  

12.2. Quais são as principais ameaças e oportunidades que o meio envolvente oferece 

à empresa? 

Ameaças 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Oportunidades 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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12.3. Quais os principais fatores de competitividade do setor? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

13. Apreciação do Sector/Região 

13.1. Como encara a situação atual e futura do seu setor de atividade em relação a: 

a) evolução económica (mercados, produtos, etc) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

b) evolução tecnológica 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

c) recursos humanos (emprego, formação, qualificações, ec) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

13.2. Porque é que a empresa está localizada nessa região? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13.3. Quais são os pontos fortes e fracos da região? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Identificação e Caraterização 

das Estratégias Tecnológicas 
1. Produção do Serviço 

Descreva as principais fases do processo produtivo/áreas de atividade da produção 

do serviço e identifique as respetivas figuras profissionais. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Atitude Face à Inovação 

2.1. A empresa realiza investimento em inovação tecnológica1? 

__________________________________________________________________ 

2.2. Quem participa na tomada de decisão sobre os investimentos a realizar em 

inovação tecnológica? 

__________________________________________________________________ 

2.3. Qual a formação das pessoas envolvidas nesse processo? 

__________________________________________________________________ 

         2.4. Qual a periodicidade das actividades de inovação? 

                     Rara 

                     Ocasional 

                     Contínua 

         2.5. Qual o tipo de Inovação? 

                     Produto 

            Processo 

            Gestão 

 

                                                                 
1 Processo de criação e introdução de novas tecnologias na própria organização ou no mercado 
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2.5.1. Inovação no Produto? 

     Incremental 

a) Melhor Design/Embalagem 

b) Maior Funcionalidade/Ergonomia 

c) Satisfação de Especificações Técnicas 

d) Certificado 

2.5.2. Inovação no Processo? 

      Produção 

a) Robotização 

b) CNC/DNC 

c) CAD/CAM/CAE 

d) TQM (Total Quality Management) 

e) SPC (Statistics Control Process) 

f) JIT (Just in time) 

g) Kaizen 

h) Células de fabrico 

       Operações 

a) ERP 

b) Internet/Inranet 

c) Comércio eletrónico 

d) m-business (mobili business) 

e) B2B (Business to Business) 

f) B2C (Business to Consumer) 

g) CRM (Customer Relationship Management) 

h) Knowledge Management 
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2.5.3. Inovação na Gestão? 

a) Gestão por Objetivos  

b) Descentralização de Decisões 

c) Análise de Mercado 

d) Criação ou Desenvolvimento de Redes de Comercialização 

e) Novos Métodos de Gestão de stocks 

f) Informatização da Gestão 

g) Formação Profissional 

h) Estímulo à Participação/Iniciativa 

2.5.4. Há inovação radical no produto, processo ou organização? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
3.Equipamentos 

3.1. Qual a idade média dos equipamentos utilizados? 

_______________________________________________________________ 

3.2. Quais os equipamentos e sistemas mais utilizados? 

________________________________________________________ 

3.3. Qual o grau de integração dos equipamentos? 

_______________________________________________________________ 

3.4. Quem participa na decisão de aquisição de novos equipamentos? 

_______________________________________________________________ 

 3.5. Qual a formação das pessoas envolvidas na decisão? 

              _______________________________________________________________ 

3.6. A empresa tem instalada uma rede (informática) local? 

             ________________________________________________________________ 

3.7. Se sim, diga quem gere a rede? 

_______________________________________________________________ 
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1. Grau de Informatização da Empresa 

Qual o grau de informatização da empresa? 

Actividades Manual Automática Computorizada Robotizada 

Armazenagem     

Transporte/ 

Circulação 

    

Alimentação de 

Máquinas 

    

Preparação e 

Programação 

    

Centro 

Operacional 

    

Qualidade     

Gestão da 

Produção 

    

Assistência 

pós-Venda 

    

 

 

5. Sistema de Informação 

5.1. Quais os sistemas mais utilizados? 

a) Concepção Assistida por Computador (CAD) 

b) Fabrico Assistido por Computador (CAM) 

c) Engenharia Assistida por Computador (CAE) 

d) Programação Assistida por Computador 

e) Sistemas de Realidade Virtual (RV) 

f) Simulação do Produto 

g) Manutenção 

h) Groupware e Workflow 

i) Gestão Documental 
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j) Gestão do Conhecimento 

k) Sistemas de Suporte à Decisão 

l) Datamining e DataWarehouse 

m) Correio Eletrónico 

         5.2. Que sistemas de Informação em Gestão são utilizados na empresa? 

a) Sistema de Informação em Gestão Integrado  

b) Gestão de Recursos Humanos 

c) Gestão Comercial 

d) Gestão Financeira 

e) Gestão de Clientes 

f) Gestão de Compras 

g) Gestão de Produção 

h) Gestão de Armazém 

i) Gestão de Imobilizado 

 

6. Redes e Fontes de Informação 

   6.1. Quais as fontes a que a sua empresa recorre mais frequentemente para obter 

informações e conhecimentos tecnológicos: 

6.1.1. Fontes Internas 

             a) técnicos da empresa 

             b) atividades de investigação e desenvolvimento da empresa 

6.1.2. Fontes Externas 

a) fornecedores de equipamentos 

b) fornecedores de materiais 

c) clientes da empresa 

d) consultores externos 
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e) Observação de outras empresas 

f) associações empresariais 

g) organismos políticos, autoridades locais 

h) centros de formação 

i) universidades 

j) feiras, conferências e seminários 

k) imprensa e publicações técnicas 

 

6.2. A empresa estabelece relações de cooperação, no âmbito tecnológico, com outras 

entidades? 

         Sim  

                  Não 

Se sim diga, quais os tipos de relações e com que entidades 

Tipo de relações Entidade 

Formais2   

Informais3   

 

            6.2.1. Que benefícios retira deste tipo de relações? 

                   ____________________________________________________________ 

                   __ __________________________________________________________ 

     6.2.2. Se não estabelece relações de cooperação neste âmbito, diga quais 

as razões dessa opção? 

                  _______________________________________________________ 

 

                                                                 
2 Acordos de cooperação 
3 Relações não formalizadas em contratos escritos mas associadas a outro tipo de contatos e trocas de 
informações 
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7. Investimento em Tecnologia 

7.1. A empresa realizou investimentos em novas tecnologias nos últimos 5 anos? 

7.1.1. Se realizou tais investimentos diga 

a) Em que tecnologias e para que áreas funcionais? 

         __________________________________________________________________ 

b) Quais os principais benefícios sentidos em resultado desses investimentos? 

__________________________________________________________________ 

c) Quais principais problemas/bloqueios com que se defrontou na introdução de 

novas tecnologias? 

__________________________________________________________________ 

7.1.2. Se não investiu em novas tecnologias diga quais as principais razões para 

esse fato? 

        ___________________________________________________________________ 

     7.2. A empresa tenciona adquirir novas tecnologias nos próximos 5 anos? 

     Sim 

     Não 

Se sim, diga 

a) Que tipo de tecnologia?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Para que áreas funcionais  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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c) Quais as consequências esperadas desses investimentos ao nível dos Recursos 

Humanos? 

Desaparecimento de postos de trabalho. Quais? _________________________ 

Emergência de postos de trabalho. Quais? _____________________________ 

Reagrupamento de postos de trabalho. Quais? __________________________ 

Necessidades de novas competências. Quais? ___________________________ 

Necessidades de formação. Quais? ___________________________________ 

Outras, especifique por favor ________________________________________ 

 
8. Materiais 

9.1. Quais os tipos de materiais e/ou matérias-primas utilizadas e/ou transformadas? 

_______________________________________________________________________ 

8.2. A empresa prevê, a curto ou médio prazo, introduzir inovações no que respeita a 

matérias-primas e/ou materiais? 

     Sim 

     Não 

        Se sim, quais as consequências ao nível dos empregos e das competências 

requeridas? 

 

 

_______________________________________________________________________ 
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Caraterização de Estrutura Organizacional 
1. Configurações Estruturais 

Organograma 

(Desenhar ou pedir o formal. Deve-se, no entanto, confirmar com o inquirido as 

eventuais diferenças entre o organograma formal e o efectivamente existente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. A empresa está organizada por: 

a) Funções 

b) Divisões por Produto/Serviço 

c) Divisões por Mercado 

d) Matriz (ou projeto) 

e) Unidades Estratégicas de Negócio (SBUs) 

f) Rede de Empresas 

g) Mista 

 

1.1.1. Se a empresa está organizada por funções, refira as suas 

caraterísticas: 

Quantos níveis hierárquicos existem? 

_______________________________________________________ 

Qual o número de funções existentes e quais são essas funções? 

_______________________________________________________ 
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1.1.2. Se a empresa está organizada por divisões, refira as suas 

caraterísticas: 

  Sim Não 

Existe um responsável próprio para cada divisão?   

As divisões possuem autonomia, sendo unidades autónomas?   

As divisões têm objetivos definidos?   

As divisões têm órgãos de saff internos?   

Outra situação? __________________________________________________ 

 

1.1.3. Se a empresa está organizada por matriz, quais as suas 

caraterísticas: 

Quantas linhas de produtos/serviços existem? __________________________ 

             Qual o número de equipas a funcionar? ________________________________ 

 

  Sim   Não 

Existem 2 gestores responsáveis por cada projeto (funcionais e 

de projeto)? 

  

Existe partilha de recursos humanos por projeto?   

 

1.1.4. Se a empresa está organizada por unidades estratégicas de negócio, 

quais as suas caraterísticas? 

   Sim   Não 

Cada unidade tem um gestor responsável?   

As unidades estão divididas por área de negócio?   

Existem diferentes tipos de produtos/serviços?   
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1.1.5. Se a empresa está organizada em rede quais as suas caraterísticas: 

Quem são os diferentes intervenientes da rede? 

_______________________________________________________ 

                 Existe uma relação de confiança entre os diferentes intervenientes? 

      Sim    Não 

Os diferentes intervenientes da rede partilham os 

objetivos? 

  

Os diferentes intervenientes da rede partilham a 

mesma marca? 

  

Os diferentes intervenientes da rede partilham os 

mesmos recursos e atividades? 

  

Os diferentes intervenientes da rede partilham o 

mesmo capital? 

  

Os diferentes intervenientes da rede recorrem a 

novas TIC? 

  

As competências críticas para o funcionamento da 

rede estão subcontratadas? 

  

 

1.2. A empresa está associada a outras empresas? 

     Sim 

     Não 

           1.2.1 Se sim, qual a relação que estabelece com as outras empresas? 

           _________________________________________________________________ 

           1.2.2. Qual o impacto destas estratégias de associação no sistema do trabalho e 

nos Recursos Humanos? 

                   a) Partilha de algumas funções inter-empresas. Quais? ________________ 

                   b) Partilha de Recursos Humanos. Quais? ___________________________ 

                   c) Emergência de postos de trabalho. Quais? ________________________ 

                   d) Desaparecimento de postos de trabalho. Quais? ____________________ 

     1.2.3. Se não, está prevista alguma estratégia de associação com outras 
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empresas, de que tipo e com que objetivos? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

1.3. Como é efetuada a coordenação entre departamentos e /ou direções? 

a) Relações diretas e informais entre chefias 

b) Coordenadores nomeados. Quem? ______________________________ 

c) Atribuição do papel de ligação a uma figura profissional? Qual? 

__________________________________________________________ 

d) Equipas de projeto. Como? 

__________________________________________________________ 

e) Equipas de projeto inter ou multifuncionais. Como? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

f) Outros. Quais? ______________________________________________ 
 

1.4. Que tipo de processo é utilizado na tomada de decisão da 

empresa/organização? 

 

 Gestores Chefias Executantes 

 Que profissões? 

Individual    

Consultivo    

Participativo    
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Cultura e Identidade 

1.5. A empresa possui: 

a) Um plano estratégico formalizado (missão, objetivos, valores…) 

b) Regras formalmente impostas 

c) Um manual de funções definido 

d) Perfis de competências definidas para cada profissional 

e) Procedimentos estabelecidos para todos os empregados 

f) Manual da qualidade 

 

1.6. Os empregados da empresa têm acesso à informação relativa à empresa? 

 Sim Não 

Missão   

Objetivos   

Volume de negócios   

Valores   

Se sim, quais os empregados que têm acesso a essa informação? 

           Gestores 

           Chefias 

           Trabalhadores 

 

Outsourcing de Competências 

1.7. A empresa subcontrata atividades? 

    Quais? _______________________________________________________ 
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i. Onde se encontram as competências estratégicas/nucleares para 

a empresa? 

a) Internamente 

b) Externamente 

• Se internamente, quem as possui? 

a) Gestores 

b) Chefias 

c) Trabalhadores 

• Se externamente, quem as possui? 

                a) Consultores 

b) Outras entidades (universidades, instituição de 

investigação…). Quais? __________________________ 

1.8 Foram introduzidas algumas alterações na estrutura organizacional 

nos últimos anos? 

            Sim 

            Não 

i. Se sim, quais? 

a) Diminuição de departamentos 

b) Criação de novas unidades 

c) Integração de unidades 

d) Constituição de unidades estratégicas de negócio 

e) Grupos de projeto 

f) Centros de responsabilidade 

g) Grupos de trabalho 

h) Descentralização 

i) Diminuição das áreas de negócio 
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1.8.2. Que impactes tiveram no emprego? 

           a) Emergência de empregos 

           b) Desaparecimento de empregos 

           c) Agregação de empregos 

           d) Alteração dos conteúdos de trabalho 

           e) Necessidade de novas competências 

           f) Necessidades de formação 

           g) Outros _________________________________________________________ 

1.9. Estão previstas mudanças para os próximos anos? Quais? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Caraterização de Modelos Organizacionais 

Nota: Há que ter em atenção que esta fase do guião deve ser aplicada a todas as áreas estratégicas da 

empresa (ex: concepção, produção, qualidade, comercial, logística, gestão administrativa e financeira) 

 

1. Como está organizado o trabalho? 

a) Individual 

b) Em equipa/grupo 

1.1. Porque adoptaram este tipo de organização do trabalho? 

a) Diminuir os níveis hierárquicos (maior flexibilidade das estruturas) 

b) Aumentar a produtividade 

c) Reduzir custos 

d) Aumentar a polivalência 

e) Optimizar os recursos (humanos, materiais, tecnológicos) 

f) Melhorar a qualidade do produto 

g) Oferecer um melhor serviço ao cliente 

h) Identificar e analisar problemas 

i) Maior integração funcional 

j) Maior cooperação funcional 

k) Aumentar a satisfação dos colaboradores 

l) Melhorar o potencial das pessoas 

m) Aumentar a responsabilidade e autonomia 

n) Outros. Quais? ____________________________________ 

1.2. Se o trabalho for organizado em equipa/grupo, qual a modalidade? 

a) Células de produção 

b) Grupos semi-autónomos 

c) Grupos autónomos 

d) Grupos de projeto transversais 
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e) Círculos da qualidade 

f) Programas da qualidade total 

g) Grupos de progresso 

h) Grupos de expressão 

i) Equipas multidisciplinares 

j) Trabalho em rede 

k) Outros. Quais? __________________________________________ 

 

1.3. Constituição das equipas 

a) Existe um responsável pela equipa? 

Se sim, 

Sim Não 

 a1) Esse responsável é fixo? 

Se não, 

Sim Não 

 a2) A equipa tem responsabilidade e autonomia 

para tomar decisões? 

Sim Não 

 a3) O trabalho é autoregulado/gerido pela equipa 

(concebe, planeia, executa, controla) 

Sim Não 

b) Existe rotação entre os diferentes elementos da 

equipa? 

 Sim Não  

     b1) Se sim, qual a finalidade desta rotatividade? 

     _______________________________________________________ 

c) Os diferentes elementos da equipa pertencem à          Sim       Não 

mesma área de trabalho?  

Se não, quais as áreas que estão normalmente  

presentes nestes grupos? 

______________________________________________________ 
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d) O trabalho é realizado sempre em equipa? Sim  Não 

    Se não, porque é que há necessidade de se formarem grupos de 

trabalho? 

__________________________________________________________ 

 

2. A quem é atribuída cada uma das fases do trabalho? 

 

 Gestores 

da 

empresa 

Chefias Trabalha-

dores 

Grupo Serviço 

Especiali- 

Zado 

Concepção do 

trabalho 

     

Preparação do 

trabalho 

     

Coordenação 

do trabalho 

     

Controlo dos 

resultados 

     

Controlo da 

qualidade 

     

Manutenção 

dos 

equipamentos 

     

Avaliação de 

desempenho 

     

 

3. Que tipo de trabalho é desempenhado? 

a) especializado 

    por produto 

    por mercado 

    por fase do processo 
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    por domínio de intervenção (concepção, controlo, auditoria) 

    outro. Qual? ___________________________________________________ 

b) polivalente (alargado) 

4. Tem aumentado a polivalência? 

          Sim 

          Não 

5. Quais os meios utilizados pela empresa para criar ou aumentar a 

polivalência? 

 Em que profissões? 

a) Alargamento de tarefas (polivalência horizontal) _____________________ 

b) Enriquecimento de tarefas (polivalência vertical) _____________________ 

c) Rotação entre postos de trabalho similares _____________________ 

 

6. Quais os meios mais usuais de efetuar a coordenação e controlo do 

trabalho realizado pelas pessoas? 

a) Supervisão direta 

         b) Partilha entre chefias e trabalhadores 

a) Estandardização dos processos de trabalho 

b) Estandardização dos resultados 

c) Descrição formal dos postos de trabalho 

d) Outros. Quais? ___________________________________________________ 

7. A empresa permite que os seus trabalhadores: 

a) Definam objetivos (relativos à sua função) 

b) Partilhem as informações da empresa 

c) Tomem decisões (relativas à sua função) 

c1) Individuais 

c2) Pelo grupo 
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d) Apostem no seu desenvolvimento pessoal e profissional 

e) Organizem o seu trabalho 

f) Sejam autónomos 

g) Estabeleçam parcerias com clientes e fornecedores 

h) Estabeleçam relações de cooperação com as chefias 

i) Estabeleçam relações de cooperação com outros colaboradores da empresa 

j) Sejam auto-confiantes, dando-lhes feedback do seu trabalho 

k) Desenvolvam a sua capacidade de iniciativa 

 

8. Quais as alterações que têm sido introduzidas na organização do trabalho 

nos últimos anos? Por que motivos? 

a) Desaparecimento de postos de trabalho/funções. Quais? _________________ 

b) Emergência de postos de trabalho. Quais? ____________________________ 

c) Alargamento de tarefas 

d) Enriquecimento de tarefas 

e) Rotação de tarefas 

f) Trabalho em grupo (grupos semi-autónomos) 

g) Criação de equipas de projeto 

h) Descentralização da execução (os problemas são resolvidos onde surgem) 

i) Outras. Quais? __________________________________________________ 

 

9. Estão previstas mudanças para os próximos anos? Quais e por que 

razões? 

a) Trabalho em grupo 

b) Criação de equipas de trabalho 

c) Aumento da polivalência e autonomia 
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d) Encurtamento dos circuitos de informação 

e) Redução da hierarquia 

f) Aposta na partilha de valores para construir uma sólida cultura de empresa 

g) Participação de todos na tomada de decisão  

h) Maior aposta na formação e desenvolvimento de capacidades individuais 

i) Fomento da criatividade e da responsabilização coletiva 

j) Maior responsabilização coletiva em relação à garantia de qualidade 

k) Descentralização das tomadas de decisão 

l) Maior aposta em outras modalidades de emprego. Quais? _________________ 

m) As chefias convertem-se em assessores e formadores 

n) Outras. Quais? ___________________________________________________ 

 

10. Qual o impacte dessas mudanças no emprego e nas competências? 

a) Necessidades de tomar medidas de manutenção dos RH (programas de 

socialização, por ex.). Quais? _______________________________________ 

b) Necessidade de novos recrutamentos. Para que empregos? ________________ 

c) Necessidade de apostar em novas qualificações. Em quais? ________________ 

d) Necessidade de gerir saídas 

e) Necessidade de novas competências. Quais? ___________________________ 

f) Necessidade de reforçar as competências já existentes. Quais? _____________ 

g) Necessidades de formação. Quais? (áreas técnicas, comportamentais…) 

h) Outras. Quais? ___________________________________________________ 
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Caraterização de Práticas 

de Gestão de Recursos Humanos 

1. Estrutura Profissional 

(Pedir Balanço Social, Quadros de Pessoal ou base de dados do pessoal) 

a) Número de trabalhadores 

b) Idade 

c) Habilitações 

d) Estrutura de qualificações 

2. Emprego 

2.1. Qual a tendência atual em relação ao volume de emprego? 

  Profissões-alvo 

 a) Aumento _____________________ 

 b) Estabilização _____________________ 

 c) Diminuição _____________________ 

2.2. Relativamente às saídas previstas, quais os motivos mais 

notórios: 

2.2.1 Para a empresa? 

a) Idade 

b) Baixo nível de formação escolar 

c) Baixo nível de qualificação profissional 

d) Inexistência das competências requeridas 

e) Desaparecimento das atividades exercidas 

f) Diminuição ou estagnação da atividade económica da 

empresa 

g) Outros. Quais? _________________________ 
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2.2.2. Para o trabalhador? 

a) Política de remunerações praticada na empresa 

b) Poucas oportunidades de formação e 

desenvolvimento profissional 

c) Fracas perspetivas de evolução na carreira 

d) Forte procura destas funções pelo mercado 

e) Outros. Quais? _____________________________ 

2.3. Flexibilidade do emprego 

2.3.1 A que modalidades de emprego a empresa recorre?   

 

 

Para que áreas? 

Para que profissões?4 

a) Contratos a termo ______________________ 

b) Trabalho por turnos ______________________ 

c) Trabalho temporário ______________________ 

d) Trabalho em part-time ______________________ 

e) Subcontratação/outsourcing ______________________ 

f) Empregos de inserção 

- estágios profissionais 

- estágios curriculares 

- voluntariado 

         - contratos de emp./solidar. 

           (reinser.social) 

 

 

 

 

 

 

g) Teletrabalho ______________________ 

h) Prestação de serviços ______________________ 

i) Outras. Quais? ______________________ 

                                                                 
4 (concepção/marketing,…) (diretores/chefias/técnicos/executantes) 
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3. Aquisição/Desenvolvimento de Competências 

Recrutamento 

3.1. Qual o suporte utilizado para a definição dos perfis de 

recrutamento? 

a) Modelo de Competências 

b) Informações de Chefia 

c) Outro _________________________________________ 

3.2. A política de recrutamento está direcionada para: 

a) Aquisição de Novas Competências 

Quais: ___________________________________________ 

b) Reforço das Competências Existentes 

Quais: ___________________________________________ 

3.3. Qual o tipo de recrutamento mais utilizado? 

           a) Interno 

                   Para que profissões ou áreas: __________________________ 

       b) b) Externo 

                   Para que profissões ou áreas: __________________________ 

3.4. Quais os meios mais utilizados pela empresa para o 

recrutamento? (identificar diferenças por profissões/áreas) 

a) Transferência 

b) Reconversão 

c) Promoção 

d) Recrutamento escolar 

e) Centros de emprego 

f) Empresas especializadas em recrutamento 

g) Captação de profissionais empregados 
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h) Anúncio 

i) Fich. Candidaturas expontâneas 

j) Executive search 

k) Informal 

3.5. A empresa já recorreu ao recrutamento online? 

    Sim 

    Não 

                    Para que profissões ou áreas: ________________________ 

3.6. Quais as profissões com mais dificuldades de recrutamento? 

Porquê? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.7. Quais os critérios de seleção utilizados (habilitações, formação e 

experiência profissional, competências)? (identificar diferenças por 

profissões/áreas) 

a) Gestores e Chefias de topo  

__________________________________________________

__________________________________________________ 

b) Chefias Intermédias 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

c) Técnicos 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

d) Operacionais  

__________________________________________________

__________________________________________________ 
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3.8. A empresa tem promovido acções de formação? 

                  Sim 

                  Não 

3.9.  Existe uma política de formação definida? 

              Sim 

              Não 

3.10. Se sim, especifique quem colabora na definição da política de 

formação da empresa? 

a) Gestores da empresa 

b) Chefias 

c) Trabalhadores 

3.11. Existe um Plano de Formação organizado? 

              Sim 

              Não 

3.12. Fontes de financiamento 

   3.12.1 A empresa recorre a autofinanciamento (a recursos 

financeiros próprios)?5 

     Sim 

     Não 

Se sim: 

b1) Quais os alvos do financiamento? 

 

 

                                                                 
5 O objetivo é perceber se a empresa afeta fundos próprios para o desenvolvimento de formação e se o 
faz de uma forma sistemática, isto é, se afeta uma percentagem do seu orçamento financeiro 
regularmente para a formação. 
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      Infra-estruturas. Quais? _________________________ 

      Materiais pedagógicos. Quais? ____________________ 

      Formadores. Quais? ____________________________ 

      Formandos. Quais? ____________________________ 

      Outros. Quais? ________________________________ 

         3.12.2. A empresa recorre a programas financiados  

                    (fundos estruturais)? 

                           Sim 

                           Não 

Se sim: 

b1) Porquê? _____________________________________ 

_______________________________________________ 

b2)Quais?_______________________________________

_______________________________________________ 

b3) Quais os alvos do financiamento? 

      Infra-estruturas. Quais? _________________________ 

      ____________________________________________ 

      Materiais pedagógicos. Quais? ____________________ 

      ____________________________________________ 

      Formadores. Quais? ____________________________ 

      ____________________________________________ 

      Outros. Quais? ________________________________ 

b4) Qual o peso das atividades formativas financiadas por 

estes programas no total da formação desenvolvida pela 

empresa? 

_______________________________________________ 
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3.12.3. A empresa recorre a outras fontes de financiamento? 

                Sim 

                Não 

Se sim: 

b1) Porquê? __________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b2) Quais? ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

b3) Qual o peso das atividades formativas financiadas por estes programas 

no total da formação desenvolvida pela empresa? ____________________ 

____________________________________________________________ 

3.13. A formação é realizada: 

           a) Internamente (formadores internos) 

           b) Externamente (formadores externos) 

           c) Por uma entidade externa. Qual? _________________________ 

3.14. A que formadores recorre e para que áreas: 

 Áreas 

Internos  

Externos  

3.15. Existem dificuldades de recrutamento de formadores? 

            Sim. Para que áreas? ____________________________________ 

                   __________________________________________________ 

           Não 
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3.16. Os trabalhadores mais experientes são utilizados na formação no 

posto de trabalho? 

          Sim. Em que profissões? __________________________________ 

          Não 

3.17. Onde é realizada a formação? 

          a) Centro de Formação Profissional da empresa/entidade 

          b) Associação Patronal 

          c) Associação Profissional 

          d) Organização Sindical 

          e) Entidade Formadora Privada 

          f) Centro de Formação Profissional 

          g) Estabelecimento de Ensino Superior 

          h) Sistemas de e-learning 

          i) Outros meios. Quais? ____________________________________ 

3.18. Quais os objetivos da formação promovida pela empresa? 

       Integração de Trabalhadores através de:  

a) Aprendizagem no P.T. com apoio de trabalhadores experientes 

e/ou com chefia direta 

b) Rotação por diferentes P.T. no mesmo serviço/setor 

c) Rotação por diferentes P.T. em diferentes serviços/setores 

d) Programas específicos de socialização (pessoas com necessidades 

especiais) 

e) Formação em sala 

f) Estágio integrado num programa de Formação Profissional 
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Desenvolvimento de competências 

a) Qualificação (aquisição de conhecimentos) 

b) Aperfeiçoamento (desenvolvimento de conhecimentos já 

adquiridos) 

c) Especialização (aprofundamento de conhecimentos numa área 

específica) 

d) Reciclagem (atualização de conhecimentos) 

e) Reconversão interna (preparação para uma mudança de profissão 

na empresa) 

f) Reconversão externa (preparação para uma mudança de profissão 

no mercado de trabalho associada a uma saída da empresa) 

g) Promoção 

h) Sensibilização/Informação para determinadas políticas da empresa 

3.19. Quais as áreas de atuação prioritárias, a nível de necessidade de 

formação? Porquê? (identificar diferenças por profissões/áreas) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

3.20. Como são definidas as necessidades de formação? 

         a) Realização de um diagnóstico de necessidades de formação 

         b) Informações das chefias 

         c) Outra forma. Qual? ____________________________________ 

3.21. A empresa realiza a avaliação da formação? 

         Sim 

         Não 
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3.22. Refira como é feita essa avaliação e quem a realiza? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

3.23. Essa avaliação é utilizada como um instrumento de gestão, servindo 

de base a um possível ajustamento de funções? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.24. Tendo em conta as acções de formação formalizadas, considera a 

formação um custo ou um investimento? Porquê? Tem existido ou não 

retorno do investimento? Quais os benefícios da formação? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3.25. A empresa realiza projetos multidisciplinares, com o objetivo de gerar 

e partilhar informações/conhecimentos? 

        Sim 

        Não 

3.26. Que técnicas são utilizadas na partilha de conhecimento? 

        a) Reuniões presenciais 

        b) Placards 

        c) Ações de Formação/Seminários 
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        d) Ferramentas de Gestão Integrada da Informação 

        e) Gestão documental 

        f) Discussões Online 

        g) Reuniões Virtuais 

        h) Impressos eletrónicos 

        i) Mecanismos de pesquisa 

        j) Videoconferências 

        k) Aplicações partilhadas 

        l) Perfis de Utilizador Personalizados 

        m) Alertas e Notificações 

        n) Notas de Serviço Internas 

        o) Boletins de Informação 

        p) Outros meios. Quais? ____________________________________ 

3.27. Quem gere estes sistemas? 

        a) Gestor de Recursos Humanos 

        b) Gestor do Conhecimento 

        c) Gestor de Sistemas de Informação 

        d) Outro. Qual? ___________________________________________ 

3.28. Quem pode aceder ao conhecimento? 

        a) Gestor de empresas 

        b) Chefias 

        c) Trabalhadores 
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4. Gestão de competências 

        Sim 

        Não 

   4.1. A empresa em implementado um sistema de avaliação do 
desempenho? 

              Sim 

              Não 

   4.2. Quais os principais objetivos? 

              a) Detetar lacunas ao nível das competências 

              b) Como instrumento formal para o sistema de remunerações 

              c) Como instrumento de gestão (Cenarização ao nível da 

progressão na carreira) 

   4.3. A empresa realiza diagnósticos de necessidades de 
competências/formação? 

              Sim 

              Não 

   4.4. Se sim, indique qual o tipo de competências a que dá mais 

importância (na definição de lacunas)? 

              a) Técnicas 

              b) Sociais/Relacionais 

              c) Não formais 

   4.5. A empresa promove a prática da mobilidade? 

              Sim 

              Não 
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4.6. Se sim, indique as áreas onde existe maior mobilidade? 

              a) Operacional 

              b) Técnica 

              c) Gestão 

4.7. E, que tipo de mobilidade é mais praticada? 

              a) Horizontal (alargamento de tarefas) 

              b) Vertical (enriquecimento de tarefas) 

4.8. Foi utilizado algum instrumento de GRH que tenha permitido saber se 

há competências que possibilitem a mobilidade? 

              Sim 

              Não 

  4.9. Se sim, indique qual o tipo de instrumento utilizado? 

              a) Sistema de Avaliação de Desempenho 

              b) Diagnóstico de Necessidades de Formação 

              c) Outro _____________________________________________ 

 

5. Gestão Administrativa de Recursos Humanos 

   Gestão da Informação Pessoal dos Trabalhadores 

5.1. Existe uma base de dados com o cadastro atualizado dos trabalhadores 

da empresa? 

              Sim 

              Não 
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5.2. Os dados do cadastro são utilizados para criar indicadores de RH, que 

sirvam de suporte à tomada de decisão ou ao planeamento (gestão de 

carreiras, gestão de competências, gestão das remunerações…)? 

              Sim 

              Não 

5.3. Se sim, que tipo de indicadores de RH são normalmente utilizados 

(formação/absentismo/HST…)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Remunerações 

5.4. Onde é realizado o processamento de salários? 

          a) Internamente, pelo Dep. Rec. Humanos 

          b) Internamente, pelo Dep. Financeiro 

          c) Externamente, por uma empresa especializada 

          d) Outro _______________________________________________ 

Serviços aos Trabalhadores 

5.5. Que tipo de serviços são prestados pelo Dep. de Recursos Humanos 

aos trabalhadores? 

          a) Declarações 

          b) Informações Diversas 

          c) Serviços Sociais 

          d) Outro _______________________________________________ 

6. Dimensões de Suporte à Gestão de Recursos Humanos 
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    Tecnologias de Informação e Comunicação 

6.1. Existe um Sistema de Informação de Recursos Humanos 

          Sim 

          Não 

6.2. Se sim, para que áreas? 

          a) Avaliação e Gestão de Desempenho 

          b) Gestão de Carreiras 

          c) Recrutamento e Seleção 

          d) Análise e Qualificação de Funções 

          e) Gestão de Competências 

          f) Gestão de remunerações 

          g) Sistema de comunicação interno 

          h) Gestão do conhecimento 

          i) Relatórios Legais 

          j) Outro ___________________________________ 

6.3. O Departamento de Recursos Humanos recorre a soluções Internet 

para melhorar as suas prestações à empresa e aos trabalhadores? 

          Sim 

          Não 

6.4. Se sim, de que tipo? 

          a) Correio eletrónico 

          b) Videoconferência 

          c) Discussão/Debates Online 

          d) Portais Profissionais de RH 
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          e) Portais de Gestores 

          f) Portais de Empregados 

          g) Portais de Candidatos 

          j) Outro ___________________________________ 

6.5. O Departamento de Humanos realiza uma análise estratégica às 

informações (indicadores) que detém sobre os RH? 

          Sim 

          Não 

6.6. Se sim, que ferramentas utiliza? 

          a) Orçamentação 

          b) Simulações 

          c) Benchmarking 

          d) Recrutamento e Seleção 

          e) Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

          f) Outra ___________________________________ 

6.7. Se sim, com que fins? 

          a) Melhoria na tomada de decisões 

          b) Gestão de Carreiras 

          c) Sistemas de Recompensas equitativos 

          d) Desenvolvimento Organizacional 

          e) Outra ___________________________________ 
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Outsourcing 

6.8. A empresa externaliza algumas atividades de RH? 

          Sim 

          Não 

6.9. Se sim, que atividades? 

          a) Processamento de salários 

          b) Formação 

          c) Recrutamento e Seleção 

          d) Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho 

          e) Outra ___________________________________ 
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ANEXO 8 - Versão simplificada de Questionário de Estudo de Caso 

Identificação da Empresa/Unidade Hoteleira 

1. Designação social _________________________________ 

2. Categoria da Unidade Hoteleira ______________________ 

3. Responsável da Unidade Hoteleira ____________________ 

5. Participação no Capital Social 

 Inicialmente Atualmente 

Capital privado nacional (%) ________________ ________________ 

Capital privado nacional (%) ________________ ________________ 

Capital privado estrangeiro (%) ________________ ________________ 

Nacionalidade do capital ________________ ________________ 

Outro (especifique) __________________________________ 

6. Gestão da empresa 

A gestão da empresa é da responsabilidade: 

do proprietário 

de um gestor contratado 

do proprietário com auxílio de um gestor contratado 

outra situação (especifique) _________________________________ 

7. Número médio de pessoas ao serviço (nos últimos 3 anos) 

       ÉPOCA ALTA      ÉPOCA MÉDIA/BAIXA 

Menos de 10 empregados Menos de 10 empregados 

Menos de 50 empregados Menos de 50 empregados 

Menos de 250 empregados Menos de 250 empregados 

Mais de 250 empregados Mais de 250 empregados 
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9. Atividades fisicas desenvolvidas 

  9.1. Atividade principal 

  __________________________________________________________ 

  9.2. Atividades secundárias 

  __________________________________________________________ 

10. Breve historial da empresa 

Ano de início de actividade _____________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

________________________________________________________ 
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I - Identificação e Caraterização 

Das Estratégias de Mercados e Produtos 

5. Gama de Produtos/Serviços 

Produto/Serviço Peso no total de vendas (%) 

  

  

  

  

  

6. Mercados/Clientes 

2.1. Principais mercados – Repartição geográfica das vendas 

Mercado Peso nas vendas totais (%) 

Mercado nacional  

Mercados externos  

País a  

País b  

País c  

 

2.2. Quem são os principais clientes da empresa? (outras empresas, 

quais os sectores, clientes finais…) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

2.3. Existe(m) algum(ns) cliente(s) com um peso significativo? Que 

tipo de relação de poder se estabelece? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

2.4. Quais os factores que os clientes mais valorizam no 

produto/serviço? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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2.5. Como tem evoluído a procura? Tem sido condicionada pela 

emergência de produtos/serviços substitutos? 

_______________________________________________________ 

 

 

7. Concorrência 

   4.1. Como se comporta a concorrência, quer a nível nacional quer a nível 

internacional (muita, pouca, concentrada, dispersa, agressiva, …)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

6.3. A nível internacional, quem são os principais países concorrentes? E a 

nível nacional?  

____________________________________________________________ 

6.4. Quais são as vantagens competitivas dos principais concorrentes 

(nacionais e internacionais)? 

 

7. Estratégia da Empresa 

  5.1 A empresa possui um plano estratégico? Quem o define? Quais as 

principais linhas de orientação? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  5.3. Quais os produtos/serviços e atividades que a empresa desenvolveu 

nos últimos três anos e vai desenvolver nos próximos anos? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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5.4. Quais os novos recursos que a empresa vai mobilizar para desenvolver 

a sua actividade? 

a) Recursos humanos (Nota: referir níveis de qualificação) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

f) Parcerias com outras entidades 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

g) Outros 

____________________________________________________________ 

7. Política de Distribuição 

7.1. Quais os canais de distribuição utilizados pela empresa? São diferenciados 

consoante o tipo de produto/serviço? 

                  Canais Produtos/Mercados 

 Rede própria de distribuidores ______________________ 

 Venda direta ______________________ 

 Distribuidores ______________________ 

 Agentes ______________________ 

 Representantes ______________________ 

 Retalhistas ______________________ 

 Grossistas ______________________ 

 Lojas próprias ______________________ 

 Venda por catálogo ______________________ 

 Comércio eletrónico ______________________ 
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 Outros _________________________________________________ 

  

 

9. Política de Promoção 

    9.1. Como fazem a promoção do produto/serviço? 

       Publicidade nos media. Quais? _______________________________________ 

       Participação em feiras nacionais 

       Participação em feiras internacionais 

       Folhetos/Brochuras 

       CD ROM 

       Internet 

       Outras formas/meios. Quais? ________________________________________ 

 

10.2.2. A sua empresa subcontrata outras empresas? 

Sim 

Não 

Se não, diga as razões pelas quais não opta pela subcontratação 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Se sim diga: 

e) para que tipo de produtos/atividades? 

____________________________________________________________________ 

f) quais as razões dessa subcontratação? 

____________________________________________________________________ 

g) qual a tendência de evolução dessas relações de subcontratação, manter a 
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subcontratação ou integrar as operações subcontratadas? Que consequências para 

os recursos humanos? 

____________________________________________________________________ 

14.  

13.1. Como encara a situação atual e futura do seu setor de atividade em relação a: 

a) evolução económica (mercados, produtos, etc) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

c) recursos humanos (emprego, formação, qualificações, ec) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________             

 

II - Caraterização de Estrutura Organizacional 
2. Configurações Estruturais 

Organograma 

(Desenhar ou pedir o formal. Deve-se, no entanto, confirmar com o inquirido as 

eventuais diferenças entre o organograma formal e o efectivamente existente) 
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IV - Caraterização de Práticas 

de Gestão de Recursos Humanos 

3. Estrutura Profissional 
e) Habilitações 

f) Estrutura de qualificações 

4. Emprego 

2.3. Qual a tendência atual em relação ao volume de emprego? 

  Profissões-alvo 

 d) Aumento _____________________ 

 e) Estabilização _____________________ 

 f) Diminuição _____________________ 

 

2.3.2 A que modalidades de emprego a empresa recorre?   

 

 

Para que áreas? 

Para que profissões?6 

j) Contratos a termo ______________________ 

k) Trabalho por turnos ______________________ 

l) Trabalho temporário ______________________ 

m) Trabalho em part-time ______________________ 

n) Subcontratação/outsourcing ______________________ 

o) Empregos de inserção 

- estágios profissionais 

- estágios curriculares 

- voluntariado 

         - contratos de emp./solidar. 

 

 

 

 

 

                                                                 
6 (concepção/marketing,…) (diretores/chefias/técnicos/executantes) 
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p) Prestação de serviços ______________________ 

q) Outras. Quais? ______________________ 

 

3.13. Quais os meios mais utilizados pela empresa para o 

recrutamento? (identificar diferenças por profissões/áreas) 

l) Transferência 

m) Reconversão 

n) Promoção 

o) Recrutamento escolar 

p) Centros de emprego 

q) Empresas especializadas em recrutamento 

r) Captação de profissionais empregados 

s) Anúncio 

t) Fichas de Candidaturas espontâneas 

u) Executive search 

v) Informal 

3.14. A empresa já recorreu ao recrutamento online? 

    Sim 

    Não 

                    Para que profissões ou áreas: ________________________ 

3.15. Quais as profissões com mais dificuldades de recrutamento? 

Porquê? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



92 
 

Formação 

3.16. A empresa tem promovido acções de formação? 

                  Sim 

                  Não 

3.17.  Existe uma política de formação definida? 

              Sim 

              Não 

3.18. Existe um Plano de Formação organizado? 

              Sim 

              Não 

3.13. A formação é realizada: 

           a) Internamente (formadores internos) 

           b) Externamente (formadores externos) 

           c) Por uma entidade externa. Qual? _________________________ 

3.14. A que formadores recorre e para que áreas: 

 Áreas 

Internos  

Externos  

3.15. Existem dificuldades de recrutamento de formadores? 

            Sim. Para que áreas? ____________________________________ 

           Não 

3.19. Quais as áreas de atuação prioritárias, a nível de necessidade de 

formação? Porquê? (identificar diferenças por profissões/áreas) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 10 – Caracterização de outras actividades física e desportivas a 
desenvolver no contexto turístico 

 

Cordas 

Originalmente, as actividades com cordas serviam apenas para complementar outras 

modalidades, como a escalada. Hoje devido ao elevado número de participantes 

tornaram-se independentes. As actividades com cordas são, entre outras: rapel, 

tirolesa, ponte Himalaia, paralelas, o deslizamento ventral e o slide7. 

 

Exemplo: Ponting ou Salto de Pêndulo 

Consiste em saltar de uma ponte do lado oposto àquele onde se fixam as cordas 

dinâmicas (i.e. cordas específicas de escalada com capacidade de amortecimento). 

 

Hipismo  
Para além dos passeios a cavalo, outras actividades equestres podem ser 

enquadradas no meio do Turismo, nomeadamente: Horse papers; Raids; Cavalhadas 

(provas de equitação populares de tradição portuguesa); Gincanas; Jogos medievais. 

 

No que respeita às actividades de um centro hípico, as possibilidades são igualmente 

variadas: aluguer de boxes ou baias; trabalho de cavalos; desbastar (para poldros); 

passar à guia (Trabalho diário de maneio); montar / treinamento. 

Área de escola/ensino: volteio (ginástica a cavalo, para ganhar equilíbrio); saltos de 

obstáculos; dressage (Ensino); equitação terapêutica (cavaleiros especiais). 

 

Mergulho 
No mergulho, existem as seguintes disciplinas: 

- Mergulho Amador, Desportivo, Autónomo, com Garrafa ou com Escafandro, o 

mergulhador conta com equipamento que lhe permite respirar autonomamente por 

longos períodos; 

- Mergulho Livre ou em Apneia, o mergulhador conta apenas com a suspensão da sua 

respiração. 

 
                                                                 
7 rapel (descida vertical por cabo), tirolesa (percorrer a corda apenas com a força dos braços);  
ponte Himalaia (percorrer a corda em pé apoiado em duas cordas ao mesmo nível, uma para cada mão; a terceira 
serve de apoio para os pés); paralelas (duas cordas, a inferior para os pés e a superior para apoio das mãos), o 
deslizamento ventral (um cabo onde o corpo desliza horizontalmente); e por fim o slide (consiste em deslizar de um 
ponto elevado até ao nível do chão através de um cabo de aço; apenas as mãos estão seguras à roldana que efectua o 
deslizamento).  
 



94 
 

Ambas estas modalidades se distinguem do mergulho profissional por consistir num 

fim em si mesmo, não sendo encarado como uma técnica que constitua o principal 

instrumento de trabalho, mas como uma actividade lúdica (ou eventualmente 

acessória, como no caso dos fotógrafos subaquáticos, por exemplo). 

 

Para além dos cursos de Mergulhador e Monitor, existem ainda cursos de 

especialização. 8 

No que respeita ao Mergulho em Apneia, existe formação para praticantes e 

Monitores, cujos requisitos foram definidos pela FPAS. 

 

Surf 
No Surf, existem as seguintes disciplinas: 

Surf - o praticante tem como objectivo colocar-se de pé em cima da prancha e 

deslocar-se com a onda pelo máximo de tempo e executando manobras que dificultam 

esse objectivo; 

Longboard - assemelha-se em tudo ao surf, excepto na prancha que é mais longa, 

adequando-se mais a outro tipo de ondas, mais pequenas e manobras mais clássicas. 

Por esse motivo, o longboard é muitas vezes praticado por iniciantes ou pessoas de 

menor preparação física; 

Kneeboard - praticado com uma prancha semelhante à de surf, mais pequena, difere 

no facto de o praticante permanecer de joelhos, e não em pé sobre a prancha; 

Bodyboard - consiste na execução de manobras mais ou menos elaboradas ao descer 

ondas marítimas numa prancha flutuante sobre a qual o praticante se coloca deitado 

de bruços, ficando com as pernas livres para, através de barbatanas, controlar e 

impulsionar a prancha; 

Kitesurf - é um dos mais recentes desportos aquáticos, mistura o surf e o parapente. 

 
Vela 
Na Vela, existem as seguintes disciplinas: 

- Vela Ligeira - contempla as seguintes classes (em Portugal): Optimist, L’Equipe, 

Hobie Cat, 420, Laser, Europe, Funboard (prancha à vela), Mistral (prancha à vela), 

Dart, IOM, Star, Tornado, 470, Dragão, Snipe, Vaurien, Sharpie 12 m2, JOD; 
                                                                 
8 Os cursos de especialização actualmente ministrados pela FPAS são os seguintes: Navegação Subaquática 

(Certificação CMAS); Mergulhador Socorrista; Salvamento; Administração de Oxigénio; Mergulho Nocturno 

(Certificação CMAS); Compressores e Estações de Enchimento (curso também aberto a não mergulhadores); Pesquisa 

e Recuperação (Certificação CMAS); Mergulho com misturas - Nitrox (Certificação CMAS); Após a conclusão destes 

cursos serão atribuídos Diploma e Cartão FPA S ou CMAS. 
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- Vela de Cruzeiro - contempla as seguintes classes (em Portugal): IMS, OR CClub, 

IRC e AN C; 

- Match Racing - disciplina cujas regatas assumem características diferentes das 

regatas de frota. É considerada a disciplina espectáculo, na medida em que as suas 

regatas são disputadas junto a terra (tão próximas quanto possível) por 2 barcos com 

características idênticas, pelo que a diferença que conduz à vitória de uma tripulação 

sobre a outra, depende exclusivamente das opções tácticas e da destreza da 

tripulação. 

 

Windsurf 
Apesar de ser considerado um desporto em si, o Windsurf está ele próprio enquadrado 

numa disciplina da vela: a Vela Ligeira. No entanto, e no seu termo mais lato, pode 

considerar-se que o Windsurf, ou Funboard, engloba as seguintes variantes: 

- Windsurf; 

- Formula Windsurfing; 

- Race; 

- Wave Performance; 

- Freestyle; 

- Slalom. 

 
Canoagem 
Podemos distinguir duas vertentes da canoagem, consoante o tipo de embarcação 

(em qualquer dos casos, são embarcações fechadas, de 1, 2 ou 4 lugares); 

- Canoagem em canoas, as embarcações são mais largas e pesadas, menos estáveis 

e portanto mais vocacionadas para águas lisas e calmas. Para remar, utilizam-se pás. 

O atleta corre numa posição de joelhos, com uma perna à frente da outra. Na 

especialidade de Slalom o atleta de C (canoa) encontra-se totalmente de joelhos (com 

os dois joelhos a par); 

 - Canoagem em caiaques, os caiaques (ou kayaks) oferecem maior estabilidade e 

uma manobrabilidade, estão portanto mais vocacionados e indicados para águas 

bravas ou mesmo para o mar. Para remar, utilizam-se pagaias, semelhantes a um 

remo duplo. São construídos em fibras de madeira, fibra de vidro, de carbono ou de 

termoplástico (polietileno), e têm normalmente um leme que é comandado pelos pés 

do praticante. No caiaque o atleta compete sentado. 

 

Importa, ainda, distinguir a canoagem: 
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 - Em águas calmas, proporciona passeios mais tranquilos, ideal para principiantes ou 

para quem quer desfrutar da paisagem em percursos mais longos; 

- Em águas bravas, requer maior concentração e esforço físico, vocacionado para 

atletas com maior experiência ou para quem procura emoções mais intensas. 

 

As disciplinas da Canoagem organizam-se em: 

 - Kayak-Mar, percurso em mar, normalmente entendido como turismo náutico; no 

entanto, em 2003 começou-se a realizar o campeonato nacional de clubes da 

especialidade; 

- Kayak-Polo, desporto tipo o pólo aquático, mas praticado em caiaques próprios para 

a especialidade. 

- Regatas em Linha, Slalom e Longa Distância (Maratonas e Fundo). 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
9 » Regatas em Linha - Modalidade olímpica, 1000, 500 e 200 metros, num percurso de águas calmas e em recta. Praticado 
com canoas ou caiaques, mais leves e mais rápidos; 
» Slalom - Praticado em águas agitadas com vários níveis, o objectivo é o de percorrer determinado percurso passando por 
diversas portas suspensas ao longo do percurso. Uso de canoas e caiaques próprios; 
» Longa Distância (Maratonas e Fundo) - Consiste na realização de um longo percurso ao longo de um rio em águas calmas. 
Distâncias de 5000 metros até 36km; 
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ANEXO 11 – Programa de Animação do Resort/Hotel Martinhal 
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ANEXO 12 – Organigrama do Club Med Balaia 

 

 

 

 



  

99 
 

 

ANEXO 13 – Tivoli Experiences (Exemplo: Passeio de BTT) 

 



100 
 

 

  

ANEXO 14 – Health Club Vale do Lobo – serviços e preços 
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ANEXO 15 – Centro Náutico da Praia de Faro “Estação Náutica” 

 
Oferta de serviços desportivos (náuticos e aquáticos) na Praia de Faro 

(empresa/actividades): 

- Centro Náutico da Praia de Faro, Canoagem, Windsurf, Vela (Nível I) e Passeio de 

caiaque;  

- Ginásio Clube Naval de Faro, Remo e Vela (Nível I e II); 

- Clube de Surf de Faro, Surf e Longboard; 

- Academia de Bodyboard de Faro, Bodyboard e Kitesurf; 

- Santa Kite School, Skiming , Kitesurf, Kiteland (cursos de iniciação e de 

aperfeiçoamento); 

- South Adventure Kite School, Stand up paddle; 

- SUP Surf Portugal Stand up paddle; 

- Hidroespaço, Mergulho (Escola e Centro de Mergulho Cursos Recreativos, Técnicos, 

Apneia, Saídas de mergulhos); 

- Lands.  Passeio de observação de aves e Passeio de caiaque;  

- Hobie Kayaking, Hobie paddle e Kayak Sailing; 

- Algarve by segway, Passeio de segway na Ria. 
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ANEXO 16 - Novo conceito de Spa – Spa Nature 

No exterior, praia, campo ou jardim, 

Nature Programs: 

1. Nature Sensations 

Nos trilhos naturais da Ria Formosa, actividade física personalizada, cientificamente 

prescrita e acompanhada. A mente e o corpo em harmonia com a natureza. A 

caminhar, a pedalar, ou a correr sinta-se bem com a Natureza. Suspenda-se com a 

tecnologia TRX.10 

2. Soft Nature Sensations 

Deixe-se levar num passeio a pé pelos trilhos na Natureza. Observe a fauna, os 

flamingos, a Garça Real e a flora única de um dos sapais mais ricos em diversidade de 

espécies, do Parque Natural da Ria Formosa. 

3. Hard Water, Sensations 

No rio, no mar ou no lago. Deixe-se levar pela corrente e pelos ventos quentes. 

Canoagem, Windsurf, Mergulho, Vela, venha descobrir o mais desconhecido que as 

águas cálidas do Algarve têm para oferecer 

4. Beach Refresh 

Na areia ou no mar fortaleça os músculos de forma dinâmica enquanto respira o ar 

puro da Natureza. As ondas e a praia são o cenário ideal para um treino de condição 

física geral, potencializando os efeitos benéficos da utilização da água na mobilização 

das articulações e na tonificação dos músculos, através de jogos de coordenação de 

pura recreação. 

5. Garden Balance 

O Core Training é o treino mais completo da parte interna da nossa musculatura. O 

equilíbrio do nosso corpo começa no interior da nossa cavidade torácica e abdominal. 

A Fit Ball e o Bosu são a tecnologia que faltava para ficar em forma sem ter que sair 

de casa.  

6. Pilates Stretching 

                                                                 
10 O sistema TRX é ideal para o treino de força functional, treino desportivo específico, treino de grupo 
indoor e outdoor, flexibilidade e reabilitação, personal trainers, alta competição, fisioterapia, etc. 
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A flexibilidade das articulações ósseas e o fortalecimento dos músculos da coluna 

vertebral são pilares fundamentais do equilíbrio físico e psíquico que se procura numa 

sessão de Pilates/Alongamentos. Estique-se e relaxe. Disfrute das vantagens do 

controlo respiratório e da apropriação de uma correcta e saudável postura corporal. 

7. In Door Water Refeel 

Na piscina, com o acompanhamento técnico especializado, desenvolva a sua 

mobilidade articular e tonicidade muscular ao mesmo tempo aperfeiçoa a sua técnica 

de natação. Com pranchas, bolas e objectos flutuantes e as técnicas de aprendizagem 

mais adequadas às suas necessidades, vai-se sentir regenerado. 
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ANEXO 17 – Caracterização de Curso Tecnológico de Desporto e de Curso 
Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

Curso Tecnológico de Desporto 
Permite a obtenção do 12º ano de escolaridade assim como uma qualificação 

profissional de nível III, visa a formação de jovens para um tipo de perfil, que se 

especifica em duas áreas fundamentais: 

 

– Organização Desportiva 

Esta especificação terminal permite ao aluno, que teve uma formação de banda larga 

na área do Desporto, adquirir saberes e competências para o exercício da profissão de 

Técnico de Organização Desportiva. 

Um aluno com esta formação poderá exercer a sua actividade na Administração 

Pública (central e local), em Empresas, no Movimento Associativo (clubes, 

associações e federações) e em instituições diversas, realizando tarefas de 

organização e gestão de actividades físicas e desportivas, nomeadamente como 

coadjuvante dos responsáveis técnicos e pedagógicos de diversos equipamentos e 

estruturas de enquadramento das práticas de actividades físicas e desportivas. 

 

– Dinamização Desportiva 

Esta especificação terminal permite ao aluno, que teve uma formação de banda larga 

na área do Desporto, adquirir saberes e competências para o exercício da profissão de 

Técnico de Dinamização Desportiva. 

Um aluno com esta formação poderá exercer a sua actividade como Técnico de 

Dinamização Desportiva, na Administração Pública (central e local), em Empresas, em 

Complexos Turísticos, em Instituições Particulares de Solidariedade Social, em 

Associações de Desenvolvimento Regional e em instituições diversas, realizando 

tarefas de dinamização desportiva, nomeadamente em campos de férias, em 

actividades de Desporto Aventura ou em programas de índole lúdicodesportiva”. 

(Ministério da Educação, 2000)11 

Esse perfil implica determinar o espaço de intervenção profissional futura, evitando 

ambiguidades com outras profissões, em particular as que advém da obtenção de 

graus de formação superior em Educação Física e Desporto. 

Assim, deve ser claro o seu papel de apoio ao desenvolvimento de actividades no 

campo específico das actividades físicas e/ou desportivas, sendo que, em nenhuma 

                                                                 
11 1 - Cursos Gerais e Cursos Tecnológicos 1. p. 113 

 



106 
 

circunstância serão chamados a exercer responsabilidades de âmbito pedagógico ou a 

tarefas em que seja por si determinada a prescrição de actividades ou de exercício no 

âmbito em que decorre a sua função. 

O Decreto-Lei n.º 24/2006,de 6 de Fevereiro -DR - I Série-A, n.º 26, regulamenta o 

Plano Curricular do Curso Tecnológico de Desporto, englobando a componente 

técnica, que é constituído pelas seguintes disciplinas: Organização e Desenvolvimento 

Desportivo (10º, 11º 12º anos); Práticas Desportivas e Recreativas (10º e 11º anos); 

Práticas de Dinamização Desportiva, Práticas de Organização Desportiva, Projecto 

Tecnológico e Estágio (12º ano). 

 
Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 
É o profissional que colabora na gestão e manutenção de instalações e de 

equipamentos desportivos e que participa na concepção, desenvolvimento e avaliação 

de programas, actividades e eventos desportivos em diversos contextos 

organizacionais. 
 
Segundo a Portaria n.º 176/2011, de 28 de Abril, as actividades principais a 

desempenhar por este técnico são:  

 
- Organizar e planear actividades e eventos desportivos tendo em conta a estratégia e 

a política comercial da organização, o público-alvo e o mercado; 

- Organizar e desenvolver actividades e eventos desportivos, utilizando os 

equipamentos, os espaços e as instalações adequadas, de acordo com a estratégia e 

a política comercial da organização e as necessidades e as motivações dos clientes; 

- Organizar e coordenar a manutenção dos equipamentos, dos espaços e das 

instalações desportivas; 

- Atender a reclamações e sugestões dos clientes, identificando as suas necessidades 

e expectativas; 

- Elaborar relatórios e outros documentos de controlo, relativos à sua actividade. 

 
Saídas Profissionais: 

- Administração Pública central e local, como por exemplo Autarquias; 

- Sector Privado não Lucrativo, como por exemplo clubes e associações; 

- Sector Privado Lucrativo, como por exemplo empresas de actividades desportivas. 
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A componente tecnológica do curso, contempla um total de 1600 horas lectivas 

distribuídas por 3 anos lectivos, distribuídas pelas seguintes disciplinas, da seguinte 

forma:  

- Saúde e Segurança no Desporto (275 horas);  

- Sistemática dos Desportos e Actividades de Animação (355 horas);  

- Práticas de Organização e Planeamento Desportivo (300 horas);  

- Instrumentos de Gestão (250 horas); 

- Formação em Contexto de Trabalho (420 horas). 
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ANEXO 18 - Caracterização de Cursos de Técnico de Turismo Ambiental e Rural 
e Animador Sócio-cultural 

 
Técnico de Turismo Ambiental e Rural  
Actividades 
1. Organizar e dinamizar actividades de animação ambiental e rural, em espaços 

abertos e/ou fechados, de acordo as necessidades e as motivações dos clientes: 

1.1. Elaborar programas de animação ambiental e rural, definindo, 

nomeadamente, as actividades a realizar, os objectivos a alcançar, a duração de cada 

actividade, o alojamento e o orçamento. 

1.2. Conduzir briefings antes da realização das actividades de animação 

ambiental e rural, de modo, nomeadamente, a prestar informações e a fornecer 

orientações sobre as actividades a realizar e os procedimentos de segurança a aplicar, 

assim como, a preparar os participantes para eventuais imprevistos que possam 

ocorrer e assegurar formas de actuação correctas. 

1.3. Efectuar a comercialização dos produtos do turismo de natureza, 

nomeadamente, informando os clientes sobre as opções possíveis e as alternativas, 

calculando tarifas, preços, condições especiais e encargos adicionais e acordando as 

condições de pagamento. 

2. Efectuar ou colaborar na prospecção de novos clientes, assim como na gestão da 

carteira de clientes. 

3. Elaborar relatórios e outros documentos de controlo, relativos à sua actividade. 

4. Prestar os primeiros socorros e os cuidados básicos de saúde e bem-estar. 

 

Competências 
Noções de: 

- Divulgação e promoção de actividades de animação turística; 

- Mercado turístico nacional e internacional; 

- Técnicas de primeiros socorros; 

- Segurança, higiene e saúde; 

- Planeamento e organização do trabalho. 

 

Conhecimentos gerais e específicos de: 

- Legislação turística; 

- Marketing turístico; 

- Turismo de natureza; 
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- Relações interpessoais e comunicação; 

- Língua inglesa e outra língua estrangeira (conversação fluente e utilização de 

vocabulário técnico específico); 

- Comercialização de actividades de animação turística (tarifários, taxas, descontos, 

reservas e facturação de actividades de animação turística); 

- Informática aplicada à actividade turística; 

- Técnicas de venda e de negociação; 

- Técnicas de atendimento e recepção de clientes; 

- Informação turística. 

 

Conhecimentos aprofundados de: 

- Normas de segurança e regras ambientais; 

- Regras e normas de utilização de espaços naturais e zonas rurais; 

- Jogos e actividades a praticar em espaços naturais e zonas rurais; 

- Técnicas de condução de briefings; 

- Técnicas de animação turística no turismo de natureza. 

 

Animador Sócio-cultural 
Uma das modalidades disponíveis para obtenção da certificação de nível III, 

correspondente ao 12º ano, é a realização de unidades de Formação de curta duração 

(50 horas)  

UFCD comuns ao sector em estudo: 

-História da animação sociocultural; 

- Animador - perfil e estatuto profissional; 

- Animação sociocultural - áreas de intervenção; 

- Animação sociocultural - contextos e práticas; 

- Projecto de animação sociocultural – implementação; 

- Projecto de animação sociocultural – avaliação; 

- Saúde e socorrismo; 

- Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho - conceitos básicos; 

- O jogo; 

- Animação sócio-educativa; 

- Animação para a terceira idade; 

- Animação turística e desportiva; 

- Associativismo e animação; 

- Animação e desenvolvimento comunitário; 

- Gestão de projectos de animação. 



110 
 

ANEXOS 19 - Perfis Profissionais (cont.) 

a) Perfis específicos do sector:  

1.2.Técnico(a) de Desportos de Natureza 

I. Referencial de Actividades 

Designação Outras Designações Utilizadas 

Técnico(a) de Desportos de Natureza Técnico(a) de Desportos Aventura, 

Desportos Aquáticos, Desportos Náuticos  

Profissões / Empregos Agregados 

Monitor(a) de Desportos de Natureza, 

Animador(a) Turístico de Tempos Livres 

e Desporto, Personal Trainer Outdoor 

Missão 

Coordena, desenvolve e executa actividades de carácter lúdico e/ou desportivo 

desenvolvidas ao ar livre, em contacto directo com a natureza, destinadas a grupos-

alvo e ao público em geral, participando na aplicação de medidas de valorização do 

turismo em espaço natural. 

Local de Exercício da Actividade Condições de Exercício 

As actividades desenvolvem-se em áreas 

protegidas12 (parques nacionais, parques 

naturais, reservas naturais, reservas 

naturais e paisagens protegidas) 

O trabalho é geralmente exercido ao ar 

livre, sujeito a condições atmosféricas 

variáveis. É necessária boa preparação 

física para acompanhar e aexecutar a 

maioria das actividades propostas 

Área Funcional 

Planeamento/Execução 

Actividades 

- Domina o conhecimento da motricidade humana que lhe permite desenvolver 

programas que integrem as diferentes dimensões do desenvolvimento humano; 

 - É capaz de prescrever programas de treino e de actividade física e desportiva para 

os diferentes segmentos da população; 

                                                                 
12 Ao abrigo da Resolução do conselho de Ministros nº 112/98 de 30 de Julho, que criou o Programa 
Nacional de Turismo Natureza. 
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- Sabe contextualizar o desporto ao nível do sistema turístico 

- É capaz de enquadrar actividades físicas e desportivas ao nível dos diferentes 

produtos turísticos/desportivos. 

- Planeia e organiza serviços turísticos/desportivos, tendo em conta o planeamento 

estratégico da actividade, a oferta turística base, os recursos turísticos disponíveis e 

as características e motivações dos clientes, procurando contribuir para a qualidade e 

para a atractividade do serviço turístico a prestar; 

- Desenha e elabora programas de actividades de desportos de natureza; 

- Planeia a actividade de forma estratégica, de acordo com as necessidades, 

motivações e características dos clientes actuais e potenciais, das oportunidades de 

mercado detectadas e das condições de espaço, tempo e recursos afectos à 

animação; 
- Define para cada actividade, conteúdos e regras, fases de desenvolvimento, 

metodologia, duração, critérios de êxito, recursos necessários e normas de 

segurança; 

- Define actividades e programas alternativos que dêem resposta a contingências; 

- Identifica os recursos humanos, materiais e técnicos necessários; 

- Calcula custos, tarifas e preços dos serviços incluídos, orçamentar o programa e 

determinar o preço; 

- Especifica os requisitos da qualidade e as formas de avaliação; 

- Propõe as acções promocionais necessárias; 

- Presta informação e dar orientações sobre as actividades a realizar os e 

procedimentos de segurança a aplicar; 
- Prepara os clientes para eventuais mudanças ou imprevistos que poderão ocorrer e 

formas de actuação; 

- Dinamiza e conduz actividades de cariz desportivo em contexto turístico, a partir dos 

procedimentos definidos para o efeito, das características do serviço a prestar e das 

necessidades, motivações e características dos clientes; 
- Dinamiza e conduz o grupo dando indicações oportunas e feedback sobre o 

progresso e os resultados atingidos; 

- Garante o cumprimento das regras e horários previstos e das normas de segurança 

aplicáveis; 

- Procura promover a atractividade das actividades e a satisfação dos clientes e 

garantir o cumprimento das normas de segurança. 

II. Referencial de Competências Mobilizáveis 

Saberes-Fazer Técnicos 
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- Identificar as características, necessidades e interesses dos clientes actuais e 

potenciais; 

- Avaliar as condições de espaço, tempo e recursos (nomeadamente o orçamento 

disponível) a afectar ao programa ou às actividades de animação; 

- Avaliar as ofertas e os recursos turísticos disponíveis e determinar a exequibilidade 

e o carácter distintivo e atractivo das actividades a propôr; 

- Definir as actividades que compõem o serviço desportivo e a sua conjugação com 

outras eventuais ofertas turísticas; 

- Definir objectivos, conteúdos e regras das actividades, sua sequência, duração, 

metodologia de operacionalização e intervenções previstas para os participantes e 

para a equipa de animação; 

- Determinar os recursos (humanos, materiais, técnicos e financeiros) necessários 

para a execução das actividades; 

- Definir critérios de êxito por actividade e requisitos da qualidade do serviço; 

- Identificar normas de segurança específicas ao serviço a prestar; 

- Prever a necessidade da existência de planos de contingência e de emergência para 

situações específicas e de contratação de serviços especializados.  

Saberes 

- Conhecimentos profundos da actividade turística em geral e produtos turísticos; 

- Conhecimentos profundos dos tipos de turismo Desportivo; 

- Conhecimentos profundos do perfil dos clientes actuais e potenciais (características, 

necessidades e interesses);  

- Conhecimentos profundos de actividades de desportos de natureza soft e hard;  

- Conhecimentos profundos de actividades de animação de natureza soft (passeios 

pedestres e passeios de bicicleta em percursos de interesse turístico paisagístico); 

- Conhecimentos sólidos de actividades de desportos de natureza hard (escalada, 

rapel, slide); 

- Conhecimentos sólidos de actividades de desportos náuticos (canoagem, vela, 

windsurf); 

- Conhecimentos sólidos de actividades de desportos aquáticos (surf, bodyboard, 

padel surf); 

Conhecimentos sólidos de actividades de grupo/Fitness (Boot camp, Pilates, Personal 

Trainer Outdoor); 

- Conhecimentos profundos de técnicas de técnicas simples de socorrismo para 

controlar um cenário de acidente ou doença súbita (SBV, ligaduras funcionais); 
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- Conhecimentos sólidos das normas e legislação nacional e comunitária em vigor, 

sobre actividades desenvolvidas em áreas protegidas; 

- Conhecimentos sólidos das técnicas de liderança; 

- Conhecimentos sólidos da dinâmica de grupos; 

- Conhecimentos sólidos da gestão de equipas; 

- Conhecimentos sólidos em línguas; 

- Conhecimentos sólidos da importância e requisitos do “Turismo Seguro”; 

- Conhecimentos sólidos da importância da qualidade do serviço turístico. 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

- Reconhecer o objectivo e contributo das actividades de desportos de natureza para 

a dinamização de um destino turístico e de uma unidade hoteleira; 

- Trabalhar em equipas multifuncionais e dinamizar grupos; 

 - Agir em conformidade com as normas de segurança, higiene e saúde aplicadas à 

área; 

- Agir em conformidade com as normas de qualidade aplicadas à área; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novo conhecimento nas suas 

actividades; 

- Abertura à inovação e à melhoria da qualidade na prestação do serviço. 

- Ser criativo, dinâmico e possuir capacidade de iniciativa e decisão; 

- Ter capacidade de comunicação e de adequação da linguagem ao público-alvo; 

- Controlar e gerir situações de crise e pânico; 

- Estabelecer relações interpessoais com clientes diversos (cultura, idade, sexo). 

III. Formação e Experiência 

Este perfil é acessível, preferencialmente, a partir de uma formação académica de 

nível superior específica na área do Desporto Licenciatura na área do Desporto, que 

possuam experiência nas funções solicitadas em outros contextos: técnico desportivo 

de desportos de natureza, de actividades náuticas, de actividades aquáticas e de 

actividades de grupo/Fitness outdoor. 

IV. Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego Especialização em Domínios de Intervenção 

Este profissional poderá desenvolver a 

sua actividade profissional por conta 

própria, estar inserido numa empresa 

de academia/escola de formação, ou 

Caso o(a) Técnico(a) de Animação 

desenvolva programas de actividades 

turística/desportiva, destinadas a Desportos 

de Natureza específicos e/ou Desporto 
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estar ainda, inserido num 

Ginásio/Health Club de numa unidade 

hoteleira de média/grande dimensão. 

Saúde/Fitness, necessita de realizar 

formação complementar certificada, 

adequada aos níveis de instrução que irá 

ministrar. 

V. Elementos de Prospectiva 

(ver capítulo 4 ponto 3.2. - Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as 

Competências). 

 
 
 
 
1.3. Director (a) Técnico(a) de Ginásios/Health Clubs/Academias/Centros 
Náuticos 
 

I. Referencial de Actividades 

Designação Outras Designações Utilizadas 

Director(a) Técnico(a) de Instalações 

Desportivas 

Gestor de Actividades Físicas e 

Desportivas 

Profissões / Empregos Agregados 

Director(a) Técnico de Ginásio/Health Club; 

Director de Academia/Escola de 

Golfe/Ténis/Surf; Director(a) de Centro 

Náutico. 

Missão 

Organizar e Dirigir uma Instalação Desportiva, contratando e dirigindo os técnicos e 

restante pessoal, promovendo actividades de sucesso, rentabilizando a ocupação dos 

espaços, optimizando os custos de exploração e maximizando as receitas da instalação.  

Local de Exercício da Actividade Condições de Exercício 

As actividades desenvolvem-se em 

instalações desportivas ou para-desportiva 

privadas de unidades de alojamento, 

O trabalho é geralmente exercido ao ar 

livre, sujeito a condições atmosféricas 

variáveis, que caso não o permitam as 
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espaços naturais envolvente e áreas 

protegidas13 (parques nacionais, parques 

naturais, reservas naturais, reservas 

naturais e paisagens protegidas). 

actividades serão realizadas indoor. É 

necessária boa preparação física para 

acompanhar e executar a maioria das 

actividades propostas 

Área Funcional 

Planeamento/Gestão/Avaliação/Controle 

Actividades 

- Criar um sistema de interacção técnica, aplicando os princípios da fisiologia e 

metodologia do exercício; 

- Estruturar um departamento de Personal Training, com ênfase na prescrição de 

exercício em condições especiais; 

- Inovar nas actividades desenvolvidas; 

- Promover a segurança nas actividades físicas da instalação; 

- Supervisionar tecnicamente as actividades físicas, os profissionais, as instalações e 

equipamentos; 

- Zelar pelo cumprimento da regulamentação anti-dopagem; 

- Planear e Organizar Produtos e Serviços Turísticos, tendo em conta o planeamento 

estratégico da actividade, a oferta turística base, os recursos turísticos disponíveis e as 

características e motivações dos clientes, procurando contribuir para a qualidade e para 

a atractividade do serviço turístico a prestar. 

- Planear as actividades físicas de forma estratégica, de acordo com as necessidades, 

motivações e características dos clientes actuais e potenciais, das oportunidades de 

mercado detectadas e das condições de espaço, tempo e recursos afectos à animação; 
- Definir para cada actividade física, conteúdos e regras, fases de desenvolvimento, 

metodologia, duração, critérios de êxito, recursos necessários e normas de segurança; 

- Definir actividades e programas alternativos que dêem resposta a contingências; 

- Identificar os recursos humanos, materiais e técnicos necessários; 

- Calcular custos, tarifas e preços dos serviços incluídos, orçamentar o programa e 

determinar o preço; 

- Especificar os requisitos da qualidade e as formas de avaliação; 

- Propôr as acções promocionais necessárias; 

- Prestar informação e dar orientações sobre as actividades a realizar os e 

procedimentos de segurança a aplicar; 

                                                                 
13 Ao abrigo da Resolução do conselho de Ministros nº 112/98 de 30 de Julho, que criou o Programa 
Nacional de Turismo Natureza. 
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- Preparar os clientes para eventuais mudanças ou imprevistos que poderão ocorrer e 

formas de actuação; 

- Dinamizar e conduzir actividades de cariz desportivo em contexto turístico, a partir dos 

procedimentos definidos para o efeito, das características do serviço a prestar e das 

necessidades, motivações e características dos clientes; 
- Garantir o cumprimento das regras e horários previstos e das normas de segurança 

aplicáveis; 

- Procurar promover a atractividade das actividades e a satisfação dos clientes e 

garantir o cumprimento das normas de segurança. 

II. Referencial de Competências Mobilizáveis 

Saberes-Fazer Técnicos 

- Identificar, seleccionar e explorar as fontes de informação disponíveis; 

- Identificar as características, necessidades e interesses dos clientes actuais e 

potenciais; 

- Avaliar as condições de espaço, tempo e recursos (nomeadamente o orçamento 

disponível) a afectar ao programa ou às actividades de animação; 

- Avaliar as ofertas e os recursos turísticos disponíveis e determinar a exequibilidade e o 

carácter distintivo e atractivo do programa e das actividades desportivas a propôr; 

- Definir as actividades desportivas que compõem o programa disponível e a sua 

conjugação com outras eventuais ofertas turísticas; 

- Determinar os recursos (humanos, materiais, técnicos e financeiros) necessários para 

a prestação de serviços desportivos; 

- Definir critérios de êxito por actividade e requisitos da qualidade do serviço; 

- Coordenar a prescrição e avaliação aos utentes de actividades físicas e desportivas; 

- Coordenar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como propôr ou 

implementar medidas visando a melhoria dessa qualidade; 

- Coordenar a produção das actividades físicas e desportivas; 

- Superintender tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, 

as actividades físicas e desportivas nelas desenvolvidas; 

- Colaborar na luta contra a dopagem no desporto; 

- Identificar normas de segurança específicas ao serviço a prestar; 

- Prever a necessidade da existência de planos de contingência e de emergência para 

situações específicas e de contratação de serviços especializados quando se justificar;  

Saberes 

- Conhecimentos profundos em Marketing e Gestão de Clientes (Estratégias de 
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Marketing, Marketing Operacional, Comunicação e Vendas, Estratégias e Práticas de 

Fidelização);  

- Conhecimentos profundos em Gestão Estratégica e Política de Negócio (Estratégia 

Empresarial e Fitness Trends, Gestão de Instalações, Direito e Fitness, 

Empreendedorismo e Plano de Negócios, Gestão de Ginásios para Senhoras, Gestão 

de Spa’s, Gestão de Equipamentos); 

- Conhecimentos profundos em Gestão de Pessoas (Liderança e Comportamento 

Organizacional; 

- Conhecimentos profundos em Gestão Financeira (Análise de Performance, Balance 

Scorecard); 

- Conhecimentos profundos em Direcção Técnica e Liderança de Equipas (Liderança, 

Coaching, Gestão e Coordenação Técnica, Gestão de Departamento específico do(s) 

serviços(s)); 

- Conhecimentos sólidos do Quadro Normativo e Tendências de Mercado;  

- Conhecimentos sólidos de Enquadramento Ético e Legal; 

- Conhecimentos sólidos de Doping; 

- Conhecimentos sólidos em Línguas; 

- Conhecimentos sólidos da importância e requisitos do “Turismo Seguro”; 

- Conhecimentos sólidos da importância da qualidade do serviço turístico. 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

- Trabalhar em equipas multifuncionais e dinamizar grupos; 

 - Agir em conformidade com as normas de segurança, higiene e saúde aplicadas à 

área; 

- Agir em conformidade com as normas de qualidade aplicadas à área; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novo conhecimento nas suas actividades; 

- Abertura à inovação e à melhoria da qualidade na prestação do serviço. 

- Ser criativo, dinâmico e possuir capacidade de iniciativa e decisão; 

- Ter capacidade de comunicação e de adequação da linguagem ao público-alvo; 

III. Formação e Experiência 

Licenciados na área do Desporto, que queiram enveredar por uma carreira vocacionada 

para a Direcção Técnica e Gestão de Equipamentos Desportivos, no sector público ou 

no sector privado. 

IV. Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego Especialização em Domínios de Intervenção 
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Este profissional poderá desenvolver a 

sua actividade profissional numa 

unidade de alojamento/Resort de 

média/grande dimensão ou estar 

ainda, em Ginásios/Health 

Clubs/Academia/Centros Náuticos 

privados ou inseridos em entidades da 

Administração Central e Local. 

Caso o(a) Director Técnico de Instalações 

Desportivas(a) desenvolva programas de 

actividades turísticas/desportivas, destinadas 

a Desportos de Natureza específicos e/ou 

Desporto Saúde/Fitness, necessita de realizar 

formação complementar certificada, adequada 

à(s) actividades desportiva(s) escolhida(s). 

V. Elementos de Prospectiva 

(ver capítulo 4 ponto 3.2. - Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as 

Competências). 

 
 
 
1.4.Gestor(a) de Ginásio/Health Club/Academia/Centros Náutico 

VI. Referencial de Actividades 

Designação Outras Designações Utilizadas 

Gestor(a) de Ginásio/Health 

Club/Academia/Centro Náutico 

Gestor(a) de Instalações Desportivas; 

Gestor(a) de Actividades Físicas e 

Desportivas. 

Profissões / Empregos Agregados 

Gestor(a) de Ginásio/Health Club; Gestor 

de Academia de Golfe/Ténis/Surf; Gestor 

de Centro Náutico 

Missão 

Conceber, planear e gerir projectos, que compreendam os diversos fluxos de turistas, na 

multiplicidade das suas necessidades e motivações culturais e desportivas; 

Local de Exercício da Actividade Condições de Exercício 

As actividades desenvolvem-se em Áreas 

Protegidas, Ginásios/Health Clubs, 

Academias e Centros Náuticos. 

Caso o(a) Gestor(a) de Ginásios/Health 

Clubs/Academias/Centros Náuticos, 

desenvolva programas de actividades, 

destinados a Desportos de Natureza 
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específicos e/ou Desporto Saúde/Fitness, 

necessita de reforçar os seus 

conhecimentos sobre as actividades 

específicas abordadas e das normas 

ambientais e de segurança que lhe estão 

associadas. 

Área Funcional 

Planeamento/Gestão/Avaliação/Controle 

Actividades 

- Compreender numa perspectiva conceptual e histórica a evolução do binómio 

Desporto e Turismo; 

- Conhecer o fenómeno turístico/desportivo num contexto internacional e nacional; 

- Compreender os diferentes impactes do Desporto e Turismo; 

- Analisa a influência económica, política e social do turismo para uma cidade, país e 

região; 

- Reconhece o impacto da política nacional, regional e internacional nas tendências do 

turismo; 

- Identifica, selecciona e explorar as fontes de informação disponíveis; 

- Planeia e gere projectos desportivos/turísticos de acordo com a análise de tendências 

e direcções futuras e as orientações estratégicas emitidas pela Direcção da unidade de 

alojamento, que sustentam a tomada de decisão pelo posicionamento da empresa no 

mercado; 

- Identificar as características, necessidades e interesses dos clientes actuais e 

potenciais; 

- Planeia e gere projectos dirigidos aos segmentos de mercado Turismo Activo e 

Turismo Passivo; 

- Avalia as condições de espaço, tempo e recursos (nomeadamente o orçamento 

disponível) a afectar ao desenvolvimento das actividades desportivas; 

- Avalia as ofertas e os recursos turísticos disponíveis e determinar a exequibilidade e o 

carácter distintivo e atractivo do programa e das actividades desportivas a propôr; 

- Define as características dos serviços desportivos que compõem a oferta da empresa 

e a sua conjugação com outras eventuais ofertas turísticas (construção de pacotes 

turísticos); 

- Define objectivos, conteúdos e regras das actividades desportivas, sua calendarização, 

frequência, duração, metodologia de operacionalização e intervenções previstas para os 
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participantes e para a equipa de profissionais intervenientes; 

- Determina os recursos (humanos, materiais, técnicos e financeiros) necessários para a 

execução de programas de actividades desportivas; 

VII. Referencial de Competências Mobilizáveis 

Saberes-Fazer Técnicos 

- Definir projectos, determinar tarefas, modelar projectos, afectar recursos, ajustar 

condições ideais, aprovar e divulgar, executar e estabelecer sistemas de controlo; 

- Planear, gerir, controlar e avaliar projectos vocacionados para o Desenvolvimento 

Sustentado do Desporto; 

- Planear e gerir projectos em Desportos de Natureza Hard e Desportos de Natureza 

Soft; 

- Planear e gerir projectos em Actividades Náuticas; 

- Planear e gerir projectos em Actividades Aquáticas; 

- Planear e gerir projectos em Desportos de Natureza; 

- Planear e gerir projectos de Actividades Físicas/Fitness outdoor; 

- Planear e gerir projectos de Animação; 

- Planear e gerir projectos de Eventos Desportivos; 

- Planeia e gerir projectos em Estágios Desportivos; 

- Planear e gerir projectos no Golfe; 

- Definir critérios de êxito por actividade e requisitos da qualidade do serviço; 

- Identificar normas de segurança específicas ao serviço a prestar. 

Saberes 

- Conhecimentos profundos em Gestão Estratégica e Política de Negócio; 

- Conhecimentos profundos em Gestão Financeira; 

- Conhecimentos profundos em Marketing e gestão do cliente; 

- Conhecimentos profundos em Captação de clientes; 

- Conhecimentos profundos dos Princípios Fundamentais da Gestão; 

- Conhecimentos profundos em Gestão dos Clientes;  

- Conhecimentos profundos em Gestão da Qualidade;  

- Conhecimentos profundos em Gestão das Actividades;  

- Conhecimentos profundos em Gestão Administrativa; 

- Conhecimentos profundos em Gestão do Pessoal; 

- Conhecimentos profundos na Fidelização de clientes; 

- Conhecimentos sólidos em Gestão Orçamental; 

- Conhecimentos sólidos em Gestão Comercial; 
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- Conhecimentos sólidos em Estudos de Mercado; 

- Conhecimentos sólidos em Elementos do Plano de Marketing de uma Instalação;  

- Conhecimentos sólidos em Promoção e Publicidade;  

- Conhecimentos sólidos em Relações Públicas; 

- Conhecimentos sólidos sobre a Legislação em vigor;  
- Conhecimentos sólidos do Quadro Normativo e Tendências de Mercado;  

- Conhecimentos sólidos em Línguas; 

- Conhecimentos sólidos da importância e requisitos do “Turismo Seguro”; 

- Conhecimentos sólidos da importância da qualidade do serviço turístico. 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

- Trabalhar em equipas multifuncionais e dinamizar grupos; 

 - Agir em conformidade com as normas de segurança, higiene e saúde aplicadas à 

área; 

- Agir em conformidade com as normas de qualidade aplicadas à área; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novo conhecimento nas suas actividades; 

- Abertura à inovação e à melhoria da qualidade na prestação do serviço. 

- Ser criativo, dinâmico e possuir capacidade de iniciativa e decisão; 

- Ter capacidade de comunicação e de adequação da linguagem ao público-alvo; 

- Reconhecer o impacto que a evolução das tecnologias de informação e comunicação 

produziu no turismo. 

VIII. Formação e Experiência 

Licenciatura na área do Desporto. Pós Graduação ou Mestrado na área da Animação, 
Gestão, Gestão dos Recursos Humanos ou Gestão do Desporto. Experiência nas 
funções solicitadas, mesmo que em outros contextos de sectores de actividade. 

IX. Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego Especialização em Domínios de Intervenção 

Este profissional poderá desenvolver a 

sua actividade profissional por conta 

própria, numa unidade hoteleira de 

média/grande dimensão ou Resort 

Turístico vocacionado para Famílias, 

Séniores e Natureza ou estar ainda, 

inseridos em entidades da 

Administração Central e Local. 

Caso o(a) Gestor de Ginásio/Health 

Club/Academia/Centros Náutico, desenvolva 

programas de actividades turística/desportiva, 

para segmentos de mercado específicos e 

subsectores do Desporto e Turismo distintos, 

necessita de realizar formação complementar 

específica, para dar uma resposta mais 

adequada ao perfil tipo de turistas escolhido.  
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X. Elementos de Prospectiva 

(ver capítulo 4 ponto 3.2. - Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as 

Competências). 

 
 
1.5. Director(a) de Marketing 

I. Referencial de Actividades 

Designação Outras Designações Utilizadas 

Director(a) de Marketing Director(a) de Marketingdo Desporto, 

Marketing do Fitness e Marketing do 

Turismo 

Profissões / Empregos Agregados 

Consultor(a); Relações Públicas 

Técnico(a) de Marketing; 

Missão 

Colaborar na elaboração de estudos de mercado e apoiar o estudo do 

comportamento do consumidor/ cliente com o objectivo de ajudar a definir/redefinir 

segmentos de mercado, permitindo o ajustamento permanente da actividade da 

empresa com o mercado e colaborar na definição das estratégias de marketing-mix e 

operacionalização de políticas de gestão, centradas nas necessidades e satisfação do 

cliente/consumidor. 

Local de Exercício da Actividade Condições de Exercício 

Unidades de alojamento ou empresas do 

sector público e privado em geral. 

 

Área Funcional 

Planeamento/Gestão/Avaliação/Controle 

Actividades 

.- Colabora na elaboração e realização de estudos de mercado, bem como no apoio à 

caracterização do perfil do consumidor/cliente alvo da empresa; 

- Contribui para a definição e caracterização do segmento alvo, suportado pelas 

estratégias de segmentação; 
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- Operacionaliza políticas de gestão de marketing-mix da empresa, executando 

tarefas respeitantes à análise dos produtos, preços e vendas; 

- Operacionaliza políticas de comunicação da empresa, nomeadamente 

contactando clientes, fornecedores ou outras entidades ligadas directa ou 

indirectamente à actividade da empresa; 

- Operacionaliza políticas de lançamento e promoção de novos produtos; 

- Colabora na definição de políticas de atendimento, acompanhamento e fidelização 

de clientes; 

- Colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, bem como no 

planeamento e implementação de acções pontuais de marketing, nomeadamente 

recolhendo e organizando os elementos necessários à sua execução. 

- Planeia e Organiza Produtos e Serviços Turísticos, tendo em conta o planeamento 

estratégico da actividade, a oferta turística base, os recursos turísticos disponíveis e 

as características e motivações dos clientes, procurando contribuir para a qualidade e 

para a atractividade do serviço turístico a prestar; 

- Planeia a oferta de actividade física de forma estratégica, a partir dos procedimentos 

definidos para o efeito de acordo com as necessidades, motivações e características 

dos clientes actuais e potenciais, das oportunidades de mercado detectadas e das 

condições de espaço, tempo e recursos.  
- Presta informações e aconselhamento sobre oferta e os recursos turísticos 

disponíveis no local/região, infra-estruturas de lazer e outras informações de carácter 

geral com interesse turístico; 

- Realiza o atendimento e a recepção do cliente, a partir dos procedimentos definidos 

para o efeito, das características do serviço a prestar e das necessidades, motivações 

e características dos clientes; 

- Procura promover a atractividade das actividades e a satisfação, fidelização e 

lealdade dos clientes;  

- Procede à avaliação do grau de satisfação dos clientes com o serviço prestado, 

assegurando a política de qualidade de serviço da empresa. 

II. Referencial de Competências Mobilizáveis 

Saberes-Fazer Técnicos 

- Elaborar folhetos/brochuras de divulgação e promoção das actividades/programas 

de animação; 

Planear e operacionalizar o Plano de Marketing: 

− Analisar a situação interna e externa da empresa; 

− Definir os objectivos do plano; 
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− Definir a estratégia de marketing mix; 

− Afectar recursos para a operacionalização do plano; 

− Estabelecer do plano de acção; 

− Concretização do plano de acção; 

− Controlar as acções desencadeadas;  

- Elaborar um plano estratégico de comunicação, tendo por base o plano de 

Marketing; 

- Definir e implementar a política e as estratégias de marketing mix de empresas 

turísticas, em colaboração com os órgãos responsáveis da empresa; 

- Proceder ao planeamento, organização, promoção e venda de produtos e serviços 

turísticos; 

- Programar, organizar e controlar a realização de eventos, conferências e programas 

de animação para grupos; 

- Conceber e promover programas especiais de incentivos para organizações 

(packages e à medida); 

- Promover a venda de serviços e produtos turísticos ajustados às necessidades dos 

clientes, colaborando na gestão comercial; 

- Proceder à avaliação do grau de satisfação dos clientes com o serviço prestado, 

assegurando a política de qualidade de serviço da empresa; 

- Aplicar vocabulário específico da língua inglesa aos estudos de mercado e 
marketing mix; 

- Identificar, seleccionar e explorar as fontes de informação disponíveis; 

- Identificar as características, necessidades e interesses dos clientes actuais e 

potenciais; 

- Avaliar as ofertas e os recursos turísticos disponíveis e determinar a exequibilidade 

e o carácter distintivo e atractivo do programa e das actividades a propôr; 

- Determinar os recursos (humanos, materiais, técnicos e financeiros) necessários 

para a execução de planos de Marketing; 

Saberes 

- Compreender a importância da visão estratégica dos serviços de Desporto no 

contexto do Turismo; 

- Conhecer as diferentes opções estratégicas para os serviços de Desporto no 

contexto do Turismo; 

- Saber justificar a escolha da estratégia em função das condições concretas do 

serviço de Desporto no contexto do Turismo.  

- Identificar e aplicar as técnicas e instrumentos necessários à divulgação e promoção 
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de actividades e eventos desportivos; 

- Analisar a contribuição do turismo online para a procura e oferta global;   

- Reconhecer o papel do marketing, a sua função e impacto no mercado turístico; 

- Reconhecer o papel da promoção comercial no marketing mix; 

- Aplicar ferramentas de marketing em diferentes processos e situações turísticas; 

- Interpretar factores motivacionais da compra, através dos aspectos 

comportamentais do turista; 

- Descrever os mercados turísticos, e identificar as estratégias utilizadas para os 

segmentar e posicionar; 

- Analisar questões e problemas de marketing, utilizando diferentes ferramentas e 

enquadramentos; 

- Desenvolver um plano de marketing turístico. 

Saberes-Fazer Sociais e Relacionais 

- Trabalhar em equipas multifuncionais; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novo conhecimento nas suas 

actividades; 

- Trabalhar em equipas multifuncionais; 

- Agir em conformidade com as normas de qualidade aplicadas à área; 

- Iniciativa para pesquisar, actualizar e aplicar novo conhecimento nas suas 

actividades; 

- Abertura à inovação e à melhoria da qualidade na prestação do serviço. 

- Ser criativo, dinâmico e possuir capacidade de iniciativa e decisão; 

- Ter capacidade de comunicação e de adequação da linguagem ao público-alvo; 

- Reconhecer o impacto que a evolução das tecnologias de informação e 

comunicação produziu no turismo. 

III. Formação e Experiência 

Licenciatura na área do Desporto. Pós Graduação ou Mestrado na área do Marketing, 

Turismo ou Animação. Experiência nas funções solicitadas em outros contextos. 

IV. Especificidades do Mercado de Trabalho 

Variabilidade do Emprego Especialização em Domínios de Intervenção 

Este profissional poderá desenvolver a 

sua actividade profissional por conta 

própria, numa unidade hoteleira de 

média/grande dimensão ou Resort 

Caso o(a) Director(a) de Marketing, 

desenvolva programas de actividades 

turística/desportiva, para segmentos de 

mercado específicos e subsectores do 
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Turístico vocacionado para Famílias, 

Séniores e Natureza ou estar ainda, 

inseridos em empresas públicas ou 

privadas em geral. 

Desporto e Turismo distintos, necessita de 

realizar formação complementar específica, 

para dar uma resposta mais adequada ao 

perfil tipo de turistas escolhido.  

V. Elementos de Prospectiva 

(ver capítulo 4 ponto 3.2. - Repercussões dos Cenários Sobre o Emprego e as 

Competências) 
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ANEXO 20 – Novo currículo de formação do Curso de Desporto da Universidade 
do Algarve 
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ANEXO 21 - Despacho n.º 5373/2011, referente à renovação de cédulas de directores 
técnico e de profissional responsável pela orientação e condução do exercício de 
actividades físicas e desportivas. 

Resulta do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de Outubro, que os directores 

técnicos (DT) e os profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de 

actividades físicas e desportivas (PROCEAFD) devem frequentar acções de formação contínua 

durante o período de validade da sua inscrição. Uma vez que no sector coexistem profissionais 

com formações de base muito diferenciadas, as preocupações relativas à qualidade e 

importância da formação contínua (FC) são acrescidas. Desta forma, a FC deve ser 

perspectivada de forma transversal e de oferta múltipla, valorizando as práticas técnico-

pedagógicas dos profissionais do sector e a garantia de condições de acesso a uma formação de 

qualidade. 

A promoção da FC é, pois, um importante instrumento para a competitividade das entidades 

envolvidas e para a valorização e actualização profissional, nomeadamente quando a mesma é 

promovida e desenvolvida com base na iniciativa dos profissionais e respectivos empregadores. 

Por outro lado, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, através da permanente 

actualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática, deve 

constituir-se como uma premissa decisiva na melhoria da qualidade da actividade dos DT e dos 

PROCEAFD. Foram ouvidas as entidades relacionadas com este processo, tendo sido 

constituído um grupo de trabalho com representantes designados pelo Conselho de Reitores 

das Universidades Portuguesas (CRUP), da Associação de Ginásios e Academias de Portugal 

(AGAP) e das entidades formadoras certificadas pela Direcção-Geral do Emprego e das 

Relações de Trabalho (DGERT). 

Para efeitos da renovação da cédula de director técnico e de profissional responsável pela 

orientação e condução do exercício de actividades físicas e desportivas, ao abrigo do disposto 

no n.º 2 do artigo 7.º e no n.º 1 do artigo 13.º, ambos do Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de 

Outubro, determino: 

1 — Uma unidade de crédito (UC) corresponde a 5 horas de formação presencial ou 10 horas 

de formação através de plataformas de ensino a distância. 

2 — As acções de formação a frequentar devem corresponder a um mínimo de 25 UC. 

3 — Das 25 UC, no máximo, 15 UC têm que ser obtidas através de cursos e as restantes 10 

UC podem ser obtidas através da participação em seminários, colóquios, conferências, ou 

similares. 

4 — Das 25 UC, 10 UC podem ser obtidas através da formação com recurso a plataformas de 

ensino a distância, devendo as restantes 15 UC ser obtidas através de formação presencial. 

5 — Para efeitos do presente despacho, os 2.º e 3.º ciclos de Bolonha (mestrados e 

doutoramentos), bem como as pós-graduações com carga horária presencial igual ou superior a 

125 horas, conferem automaticamente 25 UC. 

6 — As UC obtidas durante um período de validade da cédula não transitam após a 

renovação da mesma.  
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7 — Para efeitos do presente despacho, são consideradas acções de formação que se 

enquadrem nas seguintes áreas de formação: 

1) Área geral: 

1.1) Actividade física, exercício e desporto; 

1.2) Exercício, nutrição e saúde; 

1.3) Gestão e direito do desporto; 

1.4) Treino desportivo; 

1.5) Desportos de aventura e natureza; 

1.6) Educação física. 

 

2) Área específica: 

2.1) Sala de exercício; 

2.2) Aulas de grupo; 

2.3) Actividades de meio aquático; 

2.4) Actividades body and mind; 

2.5) Exercício para populações especiais. 

 

3) Área de inovação: 

Outras áreas de formação com relevância para a área profissional, nomeadamente as áreas 

das novas tecnologias, meios e materiais. 

8 — Para efeitos do presente despacho, só são consideradas as UC que tenham sido 

obtidas através de frequência de acções promovidas por entidades certificadas, 

nomeadamente: 

a) As instituições de ensino superior (universitário e politécnico); b) As entidades certificadas 

pela Direcção-Geral do Emprego e Relações do Trabalho (DGERT) nas áreas de formação 

definidas no n.º 7; c) As federações desportivas no âmbito das suas áreas de intervenção e que 

coincidam com as áreas de formação definidas no n.º 7. 

9 — Compete ao Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP, I. P.), para efeitos exclusivos do 

presente despacho, certificar as acções de formação bem como a atribuição das respectivas 

UC. 

10 — Podem, ainda, ser certificadas acções de formação de carácter pontual, 

nomeadamente seminários ou colóquios, realizados por entidades não incluídas no n.º 8, 

desde que previamente homologadas pelo IDP, I. P. 

11 — Os DT têm que frequentar acções de formação que correspondam a, pelo menos, 5 UC 

numa das seguintes áreas: 

Segurança nas actividades;  

Direito do desporto; 

Gestão de recursos humanos;  

Gestão de clientes; 

Gestão de instalações; 



130 
 

Prescrição do exercício em condições especiais; 

Metodologia do treino; 

Fisiologia do exercício; 

Supervisão técnico-pedagógica. 

 

12 — As entidades previstas no n.º 8 devem submeter os pedidos de certificação das acções 

de formação, bem como a proposta de atribuição das respectivas UC, até 90 dias antes da 

realização das mesmas. 

13 — As entidades responsáveis pela organização de acções de formação previstas no n.º 10 

devem submeter os pedidos de certificação dessas acções, bem como a proposta de atribuição 

das respectivas UC, até 180 dias antes da realização das mesmas. 

14 — As entidades referidas nos n.os 12 e 13 do presente despacho, após certificação do 

IDP, I. P., devem colocar o número de UC de cada acção nos respectivos certificados ou 

diplomas. 

21 de Março de 2011. — O Secretário de Estado da Juventude e do 

Desporto, Laurentino José Monteiro Castro Dias. 
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ANEXO 22 - Decreto-Lei n.º 271/2009 de 1 de Outubro, excerto referente à qualificação 
mínima de Director Técnico e Profissional Responsável pela Orientação e Condução de 
Actividades Físicas e Desportivas. 

O programa do XVII Governo Constitucional define como objectivo, entre outros, o incremento 

de hábitos de participação continuada da população na prática desportiva num ambiente 

seguro e saudável. 

Nesta medida, a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, que aprovou a Lei de Bases da Actividade 

Física e do Desporto, prevê a necessidade de serem definidas as qualificações necessárias ao 

exercício das diferentes funções técnicas na área da actividade física e do desporto, 

estabelecendo ainda que não é permitido, nos casos especialmente previstos na lei, o exercício 

de profissões nas áreas da actividade física e do desporto, designadamente no âmbito da 

gestão desportiva, do exercício e saúde, da educação física e do treino desportivo, a título de 

ocupação principal ou secundária, de forma regular, sazonal ou ocasional, sem a adequada 

formação académica ou profissional. 

Por seu turno, a Lei de Bases da Actividade Física e do Desporto estabelece que as entidades 

que proporcionam actividades físicas ou desportivas, que organizam eventos ou manifestações 

desportivas ou que exploram instalações desportivas abertas ao público, ficam sujeitas ao 

definido na lei, tendo em vista a protecção da saúde e da segurança dos participantes nas 

mesmas, designadamente no que se refere aos níveis mínimos de formação do pessoal que 

enquadre estas actividades ou administre as instalações desportivas. 

O Decreto -Lei n.º 385/99, de 28 de Agosto, que definiu o regime da responsabilidade técnica 

pelas instalações desportivas abertas ao público e actividades aí desenvolvidas, revelou -se 

insuficiente, e mesmo incoerente, quer quanto ao seu objecto quer quanto ao seu âmbito. O 

facto de nunca ter sido regulamentado obstou, ainda, à sua plena aplicação. 

Mais recentemente, o Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho, veio estabelecer o novo 

regime jurídico das instalações desportivas de uso público, procedendo à revogação do 

Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, e prevendo a existência de um director ou 

responsável pelas instalações desportivas. 

Desta forma, vem o presente decreto-lei definir a responsabilidade técnica pela direcção das 

actividades físicas e desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam 

serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente aos 

ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação 

adoptada e forma de exploração. 

Visa-se, assim, contribuir para que as actividades físicas e desportivas decorram em 

segurança, tendo em vista o bem -estar e a saúde dos cidadãos. 

Excluem-se do âmbito de aplicação do presente decreto--lei as actividades físicas e 

desportivas que, desde logo, sejam promovidas, regulamentadas e dirigidas por uma federação 

desportiva dotada do estatuto de utilidade pública desportiva. Ficam igualmente excluídas, 

aquelas que tenham como destinatários determinados grupos de cidadãos ou que decorram 

em instalações desportivas localizadas em determinados estabelecimentos. 
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No âmbito do exercício de uma cidadania responsável reconhece -se o direito à prática de 

actividades físicas e desportivas desenvolvidas sem enquadramento técnico, caso em que o 

cidadão assume conscientemente a responsabilidade, inerente à prática das mesmas. 

Ainda neste âmbito, o presente decreto -lei não se aplica, igualmente, às actividades físicas e 

desportivas que decorram em instalações desportivas integradas em unidades hoteleiras ou 

em empreendimentos turísticos, desde que a sua frequência seja reservada, em exclusivo, aos 

utentes dessas unidades, esclarecendo -se, desta forma, uma questão que suscitava dúvidas. 

Pelo presente decreto -lei é instituída a figura do director técnico (DT), pessoa singular que 

assume a direcção e a responsabilidade pela actividade ou actividades físicas e desportivas 

que decorrem nas instalações desportivas. 

O DT deve ser titular do grau de licenciado na área do Desporto ou da Educação Física e deve 

frequentar acções de formação contínua durante o período de validade da sua inscrição. 

É obrigatória a inscrição de um DT, junto do Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP, I. P.), 

para a realização das actividades desportivas abrangidas pelo presente decreto--lei, tendo a 

inscrição validade de cinco anos. 

No que respeita à qualificação dos profissionais responsáveis pela orientação e condução do 

exercício de actividades físicas e desportivas, distinguem-se duas situações: os profissionais 

responsáveis pela orientação e condução do exercício de actividades físicas e desportivas não 

compreendidas no objecto das federações desportivas dotadas de utilidade pública desportiva 

devem, igualmente, ser titulares do grau de licenciado na área do Desporto ou da Educação 

Física; aos profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de actividades 

físicas e desportivas compreendidas no objecto das federações desportivas dotadas de 

utilidade pública desportiva, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 248 -A/2008, de 31 de 

Dezembro. 

Refira -se ainda, neste âmbito, o regime transitório previsto, pelo qual se possibilita, por um 

lado, a todos os profissionais que não preencham os requisitos previstos no presente decreto-

lei, requererem junto do IDP, I. P., o reconhecimento das suas competências actuais e, por 

outro lado, que os profissionais que venham a ser titulares de qualificação, na área do 

desporto, no âmbito do sistema nacional de qualificações possam, igualmente, no prazo de 

dois anos contados da data de publicação do presente decreto-lei, requerer junto do mesmo 

Instituto o reconhecimento das competências entretanto adquiridas. (…) 

Assim: 

No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro, e 

nos termos das alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o 

seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objecto 
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O presente decreto-lei define o regime jurídico da responsabilidade técnica pela direcção das 

actividades físicas e desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam 

serviços desportivos na área da manutenção da condição física (fitness), designadamente aos 

ginásios, academias ou clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação 

adoptada e forma de exploração, bem como determinadas regras sobre o seu funcionamento. 

Artigo 2.º 

Âmbito 

1 — O presente decreto-lei não se aplica às actividades físicas e desportivas que: 

a) Sejam promovidas, regulamentadas e dirigidas por federações desportivas dotadas do 

estatuto de utilidade pública desportiva, desde que compreendidas no seu objecto social; 

b) Sejam desenvolvidas no âmbito do sistema educativo, curricular e de complemento 

curricular; 

c) Se destinem exclusivamente aos membros das forças armadas e das forças de segurança; 

d) Sejam desenvolvidas em instalações desportivas de base recreativas e sem enquadramento 

técnico; 

e) Sejam desenvolvidas no âmbito do sistema prisional; 

f) Sejam desenvolvidas em estabelecimentos termais e unidades de saúde e de reabilitação, 

utilizados sob supervisão médico -sanitária; 

g) Por vontade expressa dos praticantes desportivos federados, sejam realizadas sem 

enquadramento técnico. 

2 — O presente decreto-lei não se aplica, igualmente, às actividades físicas e desportivas que 

decorram em instalações desportivas integradas em unidades hoteleiras ou em 

empreendimentos turísticos, desde que a sua frequência seja reservada, em exclusivo, aos 

utentes dessas unidades. 

Artigo 3.º 

Definições 

Para efeitos do presente decreto-lei, são aplicáveis as definições previstas no artigo 5.º do 

Decreto -Lei n.º 141/2009, de 16 de Junho. 

CAPÍTULO II 

Direcção e responsabilidade pelas actividades físicas e desportivas 

Artigo 4.º 

Director técnico 

O director técnico (DT) é a pessoa singular que assume a direcção e a responsabilidade pela 

actividade ou actividades físicas e desportivas que decorrem nas instalações desportivas 

referidas no artigo 1.º 

Artigo 5.º 

Funções 

O DT desempenha as seguintes funções: 

a) Coordenar a prescrição e avaliação aos utentes de actividades físicas e desportivas; 
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b) Coordenar a avaliação da qualidade dos serviços prestados, bem como propor ou 

implementar medidas visando a melhoria dessa qualidade; 

c) Coordenar a produção das actividades físicas e desportivas; 

d) Superintender tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as 

actividades físicas e desportivas nelas desenvolvidas; 

e) Colaborar na luta contra a dopagem no desporto. 

Artigo 6.º 

Deveres 
O DT deve actuar diligentemente, assegurando o desenvolvimento da actividade física e 

desportiva num ambiente de qualidade e segurança. 

Artigo 7.º 

Formação 
1 — O DT deve ser titular do grau de licenciado na área do Desporto ou da Educação Física. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o DT deve frequentar acções de formação 

contínua durante o período de validade da sua inscrição. 

Artigo 8.º 

Inscrição 

1 — É obrigatória a inscrição de um DT junto do Instituto do Desporto de Portugal, I. P. (IDP, I. 

P.), para a realização das actividades desportivas abrangidas pelo presente decreto -lei. 

2 — A inscrição é feita em registo próprio organizado pelo IDP, I. P. 

3 — A inscrição é requerida pela entidade que promove as actividades físicas e desportivas, 

nas quais o DT pretende exercer as suas funções. 

4 — Na inscrição devem constar os seguintes elementos: 

a) Identificação do DT; 

b) Formação contínua de que é titular; 

c) Certificado referido no artigo 11.º; 

d) Indicação da actividade ou actividades físicas e desportivas, bem como da instalação 

desportiva, em que o promotor das actividades desportivas pretende que o DT venha a exercer 

as respectivas funções. 

Artigo 9.º 

Validade e renovação da inscrição 
1 — A inscrição do DT tem a validade de cinco anos, devendo ser renovada, findo este prazo, 

mediante a indicação de elementos novos em relação aos previstos no n.º 4 do artigo anterior. 

2 — A renovação da inscrição do DT implica, obrigatoriamente, a frequência de acções de 

formação contínua de actualização técnica e científica, como tal reconhecidas pelo IDP, I. P. 

Artigo 10.º 

Recusa e cancelamento da inscrição 

1 — É recusada a inscrição do DT que não dispuser, nos termos do presente decreto -lei, de 

formação adequada titulada pelo certificado referido no artigo 11.º 
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2 — Quando o DT deixar de exercer as funções objecto de inscrição, a entidade que requereu 

ou o próprio devem, no prazo de 15 dias contados a partir dessa data, requerer junto do IDP, I. 

P., o cancelamento da sua inscrição. 

3 — A inscrição é, igualmente, cancelada, quando se verifique a violação dos deveres 

constantes do artigo 6.º 

Artigo 11.º 

Emissão do certificado 

Para efeitos da emissão do certificado de DT, pelo 

IDP, I. P., devem ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Requerimento, mencionando a instalação desportiva na qual o candidato pretende exercer 

funções; 

b) Documentos de habilitação comprovativos de: 

i) Titularidade do grau de licenciado na área do Desporto ou da Educação Física; 

ii) Titularidade de quaisquer outros graus académicos, ou formações não conferentes de grau 

com relevo para a respectiva pretensão; 

iii) Ter sido beneficiário de licença anterior, se for o caso. 

Artigo 12.º 

Identificação 

Em cada instalação desportiva devem ser afixados, em local bem visível para os utentes, a 

identificação do ou dos DT e o horário de permanência daquele ou daqueles na mesma. 

Artigo 13.º 

Qualificação dos profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de 
actividades físicas e desportivas 
1 — Aos profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de actividades 

físicas e desportivas não compreendidas no objecto das federações desportivas dotadas de 

utilidade pública desportiva, aplica -se o disposto no artigo 7.º 

2 — Aos profissionais responsáveis pela orientação e condução do exercício de actividades 

físicas e desportivas compreendidas no objecto das federações desportivas dotadas de 

utilidade pública desportiva, aplica -se o disposto no Decreto -Lei n.º 248 -A/2008, de 31 de 

Dezembro. 

3 — Os profissionais a que se refere o n.º 1 devem ser titulares de cédula profissional, cuja 

emissão e renovação compete ao IDP, I. P. 

4 — O modelo da cédula é definido por despacho do membro do Governo responsável pela 

área do desporto. 

Artigo 14.º 

Funções dos profissionais responsáveis pelo exercício de actividades físicas e 
desportivas 

Os profissionais mencionados no artigo anterior desempenham, entre outras, as seguintes 

funções: 
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a) Avaliar e prescrever aos utentes, em coordenação com o DT, as actividades físicas e 

desportivas; 

b) Superintender tecnicamente, no âmbito do funcionamento das instalações desportivas, as 

actividades físicas e desportivas nelas desenvolvidas; 

c) Avaliar a qualidade dos serviços prestados, bem como propor ou implementar medidas 

visando a melhoria dessa qualidade; 

d) Colaborar na luta contra a dopagem no desporto. (…) 

Disposições finais e transitórias 
Artigo 27.º 

Regime transitório 

1 — As instalações desportivas referidas no artigo 1.º que possuam à data responsável técnico, 

de acordo com o previsto pelo Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro, mantêm o mesmo 

em funções até à data da caducidade do seu registo junto do IDP, I. P., aplicando-se 

posteriormente o disposto no artigo 8.º, ou imediatamente se este registo não tiver sido 

efectuado. 

2 — O disposto no número anterior aplica -se, com as necessárias adaptações aos 

coadjuvantes inscritos de acordo com o Decreto -Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro. 

3 — Os profissionais que não preencham os requisitos constantes do n.º 1 do artigo 13.º, 

dispõem de 90 dias, após a entrada em vigor, para requerer junto do IDP, I. P., o 

reconhecimento das suas competências actuais obtidas através de: 

a) Qualificação, na área do desporto, no âmbito do sistema nacional de qualificações; 

b) Experiência profissional na orientação e condução do exercício de actividades físicas e 

desportivas; 

c) Reconhecimento de títulos adquiridos noutros países. 

4 — Os profissionais que venham a ser titulares de qualificação, na área do desporto, no 

âmbito do sistema nacional de qualificações podem, igualmente, no prazo de dois anos 

contados da data de publicação do presente decreto-lei, requerer junto do IDP, I. P., o 

reconhecimento das competências entretanto adquiridas. 

5 — A obtenção da cédula é conferida através de despacho do presidente do IDP, I. P., 

ouvidas as associações socioprofissionais do sector. (…) 

Entrada em vigor 
O presente decreto-lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 5 de Agosto de 2009. — Fernando Teixeira dos 

Santos — Fernando Teixeira dos Santos — Jorge Lacão Costa — José 

Manuel Vieira Conde Rodrigues — Fernando Teixeira dos Santos. 

Promulgado em 17 de Setembro de 2009. 

Publique-se. 

O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA. 

Referendado em 17 de Setembro de 2009. 

O Primeiro -Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. 
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ANEXO 23 – Empreendedorismo – Descrição genérica de Empresa Start up 

Empresa start up fictícia de prestação de serviços de cariz desportivo no contexto 

específico da região da Quinta do Lago e Vale do Lobo - All Nature:14 

O plano estratégico produzido pelos elementos fundadores da empresa Start up All 

Nature, tem como principais factores de inovação e desenvolvimento, a introdução de 

produtos e serviços pioneiros num potencial de mercado que corresponde aos fluxos 

turísticos mais significativos nos dias de hoje, o Turismo de Natureza e o Turismo 

Saúde. 

No contexto paradisíaco da região do Algarve, nos resorts turísticos de Vale do Lobo e 

da Quinta do Lago, tendo como anfiteatro natural de distinção, o Parque Natural da 

Ria Formosa, onde grande parte das actividades acontecem, tendo presente as novas 

possibilidades e potencialidades emanadas pela recém-criada Carta de Desporto 

Natureza, que regula o desenvolvimento de actividades turístico-desportivas em Áreas 

Protegidas. 

Neste contexto, a negociação de parcerias estratégicas com unidades hoteleiras de 4 

e 5 estrelas, em que os benefícios apresentados e acordados sejam evidentes e 

irrefutáveis para as duas partes, poderá catalisar o volume de negócios obtido e 

acompanhar as tendências dos próximos anos, preconizadas por artigos científicos e 

dados oficiais das entidades competentes de regulação da actividade turística. 

A essência da cultura e filosofia da start up All Nature distingue-se da concorrência e 

constitui uma imagem de marca e valor acrescentado, pelo recrutamento e formação 

de recursos humanos que se traduzem em quadros técnicos especializados em 

diferentes áreas paralelas ao Desporto, Ambiente (e sua conservação) e Saúde.  

Existe um hiato na oferta turístico-desportiva regular em todo o ano, que não é capaz 

de responder à actual procura de bem estar físico, psicológico e social em contacto 

com a natureza no seu estado puro. Assim, pela introdução de produtos e serviços 

adaptados aos interesses e motivações específicas dos principais países emissores 

de Turismo nos próximos anos, pretendemos introduzir alterações profundas nos 

modelos e políticas estratégicas de desenvolvimento turístico no Algarve, por uma 

proposta de eventos, workshops ou sessões de grupo regulares e contínuas 

diversificadas e facilmente adaptáveis a oscilações de mercado. 

                                                                 
14 Resumo adaptado de Plano de Negócios, desenvolvido no âmbito da disciplina de Empreendedorismo 
e de Plano de Formação no âmbito da disciplina de Gestão de Pessoal, durante o Mestrado de Gestão de 
Desporto. 
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São produtos que se encontram numa fase inicial e/ou de consolidação do seu ciclo de 

vida, que serão repensados, adaptados e aperfeiçoados para dar resposta a 

emergentes necessidade de consumo, na busca de equilíbrio com a Natureza 

“selvagem”, do convívio com pessoas e o sentimento de pertença a um grupo e da 

longevidade com uma qualidade de vida que se quer elevada, atingível pela 

apropriação de um estilo de vida saudável.  

As estratégias utilizadas para a obtenção de uma maior auto-estima e confiança, 

melhor condição física geral, alteração de hábitos alimentares ou tratamentos por 

medicinas alternativas, alívio do stress ou simples lazer, são certamente argumentos 

consistentes para que uma unidade hoteleira/Health club conquiste a lealdade e 

fidelidade de locais e turistas, durante todo o ano. 

A análise da situação específica da região de Vale do Lobo, contexto interno e externo 

da organização, Ambiente Geral e Específico da região do Algarve, concorrência 

directa ou “indirecta” (produtos substitutos), permite-nos concluir que os produtos a 

introduzir no mercado terão uma taxa de penetração lenta numa fase inicial mas 

consolidada, tendendo para um crescimento exponencial no prazo de 2 a 3 anos. 

No segmento de mercado dos alojamentos de média e alta categoria na região do 

Algarve, a sazonalidade característica do fluxo de turistas nos meses de Verão é 

amenizada pela procura do Turismo de Golfe e de Spas. Estudos de mercado e 

inquéritos de opinião atestam que na época baixa o perfil dos turistas que se deslocam 

ao Algarve, assim como a população local e os residentes durante vários meses ao 

ano, não consideram as suas expectativas satisfeitas em relação à oferta turística 

existente. Estas pessoas na sua maioria são reformadas e com recursos económicos 

e tempo livre para participar em actividades de lazer, sáude e bem-estar, constituindo-

se de forma inequívoca como um mercado potencial em expansão. 

 Considerando que, tendo sido referido pelas mais diversas entidades oficiais 

reguladoras do turismo no Algarve que nos meses de Verão o Turismo de Sol e Praia 

é o factor de atracção principal que conduz a níveis de ocupação muito altos a nível 

hoteleiro; e que durante as restantes estações do ano, o Golfe é praticamente a única 

motivação para os turistas visitarem o Algarve, constatamos que existe uma inegável 

oportunidade de mercado a explorar 

O clima ameno e mais de 300 dias de sol durante o todo o ano, proporciona enormes 

possibilidades de oferta desportiva no âmbito da Saúde e Bem estar em contacto com 

a Natureza. Assim, considerando que no início da Primavera, quando os dias 
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começam a ser mais longos, e a generalidade das pessoas privilegiam as actividades 

ao ar livre, sejam elas quais forem, pretendemos introduzir no mercado um primeiro 

serviço que poderá à priori dar a sensação de se tratar de uma simples caminhada ou 

passeio de bicicleta na Natureza. Porém, diferencia-se por ser um serviço inovador 

que se traduz numa experiência cultural, científica e tradicional. A singularidade destes 

passeios (regulares) assenta em dois conceitos distintos: Natureza Hard e Natureza 

Soft. Dois programas distintos direccionados para uma faixa etária mais elevada e. 

No interface entre áreas científicas e tecnológicas como o Desporto, Nutrição, 

Exercício e Saúde ou a Fisioterapia, surge um corpo de conhecimento que suporta o 

conceito da nossa Start up. O nosso objectivo é criar uma cultura própria, subjacente à 

marca All Nature, que engloba uma outra vertente mais ancestral e tradicional, que se 

distingue por assentar em bases científicas da Naturopatia ou Medicina Tradicional 

Chinesa. 

O posicionamento estratégico desta empresa está orientado para actividades 

promovidas ao ar livre, monitorizadas por profissionais qualificados para que toda a 

sua intervenção seja direccionada para a criação de um identidade forte e uma mais 

valia face à concorrência, demasiado limitada pela oferta de caminhadas para 

observação de aves, simples passeios de bicicleta e ginásios ou piscinas interiores 

apenas para livre uso dos clientes da unidade hoteleira. 

2. Enquadramento da Empresa 

2.1. Contextualização e Posicionamento 

Face ao panorama actual que vivemos em termos de oferta turística na Região do 

Algarve, caracterizado pela sazonalidade resultante da preferência generalizada das 

Unidades Hoteleiras em apostar no tradicional “Sol e Praia”, surge uma lacuna sobre a 

qual nos propomos intervir, o Turismo vocacionado para o Desporto. 

Com a realização deste Plano de Formação, pretendemos suportar um Plano 

Estratégico delineado com vista à implementação e desenvolvimento da missão 

preconizada pela organização, não num modelo de negócio já gasto e muito 

explorado, como o Complexo Desportivo ou o Health Club, mas num Nature Club, que 

se diferencie pelas actividades singulares que promove, no cenário paradisíaco do 

Algarve.  

A diferença desta empresa reside no facto de a sua Cultura preconizar que as 

actividades físicas recreativas, sociais e culturais devem ter lugar, predominantemente 
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em contacto com a Natureza. Pela promoção de eventos regulares como passeios a 

pé ou de bicicleta, desenvolvidos em parceria com as entidades locais e parceiros 

sociais que partilham da nossa filosofia de organização – baseada nos Modelo de 

Preponderância dos Recursos Humanos. 

A empresa funcionará na sua maioria com colaboradores com formação na área da 

Educação Física, Desporto, Aulas de Fitness e Treino Personalizado; assim como 

Nutricionistas, Dietistas e Naturopatas. Será em regime de freelancer, empresários em 

nome individual, com uma remuneração de 50% sobre o preço praticado. 

No âmbito da aplicação do Plano de Marketing, será feita a divulgação dos produtos e 

serviços a oferecer pela empresa, em parceria estratégica com uma unidade hoteleira 

de 4 ou 5 estrelas, e os clientes farão a reserva do serviço que desejar com uma 

antecedência de 24-48 horas. 

Terão como finalidades servir a população local durante todo o ano pela criação do 

Nature club, assim como os clientes do hotel, pela inclusão dos serviços desportivos 

em packages quando adquirirem a estadia e/ou a viagem para o Algarve ou 

oferecendo-os numa fase posterior. 

 

2.2. Apresentação do Nature Club  

2.2.1 Instalações Físicas Desportivas e de Suporte 

Genericamente, deverão incluir: uma piscina coberta e um tanque de aprendizagem; 

um “espaço polidesportivo” (vocacionado para os jogos desportivos colectivos); dois 

courts de ténis; um ginásio, equipado com máquinas de musculação; uma sala 

destinada a aulas de grupo de fitness; e uma área envolvente propícia para a marcha, 

corrida, passeios de bicicleta, actividades de exploração da Natureza, etc. 

Devem existir também todas as estruturas de apoio ao desenvolvimento das 

actividades desportivas nestes espaços, tais como: balneários, sala de 

professores/monitores, arrecadações de material e de manutenção da piscina. E 

disponibilizar ainda uma sala que poderá ser utilizada como consultório a ser utilizado 

pelo Nutricionista, Naturopata e Acunpunctor. 

 

2.2.2. Público-Alvo 
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O “Health Club” que funcionará neste Complexo Desportivo é destinado aos residentes 

de uma zona do Algarve onde o nível social é médio/alto, entre portugueses e 

estrangeiros; apresentaremos também diversos programas de actividades desportivas 

mais curtos no tempo, destinados aos clientes da Unidade Hoteleira que acolhe 

maioritariamente pessoas de médio/alto estrato social. 

Neste contexto, pelos preços praticados, os serviços disponibilizados não serão 

acessíveis ao cidadão comum, nem é esse um dos objectivos desta organização. Para 

promover a diferença em relação a outras organizações concorrentes, os serviços por 

nós prestados caracterizam-se pela qualidade e singularidade no panorama da oferta 

desportiva e turística no Algarve.  

 

2.2.3. Conceito de Health Spa Nature - Serviços associados 

 O presente projecto visa a definição de uma oferta desportiva diversificada e 

particularmente orientada para os benefícios em termos de saúde, alegria e bem-estar 

pela prática de actividades ao ar livre.  

Consoante os objectivos da sua prática desportiva, o cliente ao inscrever-se no Nature 

Club, terá ao seu dispôr um Fisiologista do Esforço, que aplicará um Wellness Check, 

com o intuito de avaliar os principais indicadores de Saúde, em que o exercício físico 

correctamente orientado poderá interferir positivamente, ainda que de forma indirecta 

mas totalmente natural – frequência cardíaca; índice de massa corporal ou VO2 

máximo  

Tendo por base os dados recolhidos anteriormente, um Técnico Superior de Desporto 

e/ou um Treinador Pessoal qualificados, farão a prescrição individualizada das 

actividades físicas a realizar, considerando as suas necessidades e motivações de 

cada pessoa, na escolha do tipo de actividades físicas a sugerir e respectivo volume, 

intensidade e estímulos motores de cada sessão etc.  

Caso o cliente tenha alguma constrangimento de saúde a considerar na prescrição de 

exercício, como é o caso dos: obesos, cardíacos, diabéticos, hipertensos, grávidas, 

pós-parto, idosos e pessoas com problemas nas costas (low back pain) – o fisiologista 

do esforço adaptará o seu programa de treino, de modo a potencializar os seus 

benefícios e diminuir os problemas associados.  
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3. Modelo de Preponderância da Gestão dos Recursos Humanos - 
contextualização 

Para além de promover eventos de caminhadas ou passeios de bicicleta em áreas 

protegidas, a Organização propõe aos seus clientes sessões personalizadas (ou a 

pares): de Natação, Hidroterapia, Personal Training Outdoor e Indoor, Pilates ou Yoga. 

A constituição de classes de grupo regulares ou a oferta de outras actividades 

similares terão lugar caso a sua procura específica assim o justifique, pela promoção 

desejada. 

Este factor desafiador, poderá constituir-se como um estímulo acrescido para o 

trabalhador da nossa empresa, que ao interagir com um potencial cliente, deverá 

seduzi-lo para a apropriação de estilo de vida saudável, propondo actividades para as 

quais tem formação adequada ou são promovidas de forma indirecta por outros 

especialistas da empresa e retirando de ambos os modos recompensas económicas 

(directas e indirectas). 

Assim, pela oferta de produtos inovadores de distinção - na área do Desporto e Saúde, 

num contexto turístico em contacto com a Natureza - o trabalhador da organização 

tem a possibilidade de diversificar e alargar a sua área de intervenção, potencializando 

o seu volume de negócios e crescimento da carreira profissional. Serão 

disponibilizadas actividades de formação com o intuito de apoiar a Gestão da Carreira. 

Pretende-se que os colaboradores da empresa sejam profissionais responsáveis, 

proactivos, inovadores e receptivos à mudança, pela utilização dos meios tecnológicos 

mais avançados ao nível do Fitness do Exercício outdoor. E que estejam 

sensibilizados para a importância do equilíbrio entre as actividades desenvolvidas pelo 

Homem em contacto com a Natureza e quais as normas fundamentais a respeitar para 

assegurar o seu equilíbrio ecológico. 

Percorrendo uma grande diversidade de actividades físicas, modalidades desportivas 

ou simples recreação em contacto com a Natureza, seja pela observação de Fauna e 

Flora característica da região ou pelo simples prazer de passear, diversas áreas de 

estudo complementares - como a Biologia, Marketing do Fitness, Animação Turística 

ou Gestão Hoteleira - deverão ser aprofundadas, adaptadas e aplicados conteúdos 

específicos ao contexto turístico, para serem o Corpo de Conhecimento a transmitir na 

formação específica de trabalhador da empresa, a curto/médio prazo, contribuindo 

para uma Cultura exponencialmente mais forte e duradoura. 
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Iremos privilegiar o Modelo de gestão da Preponderância nos Recursos Humanos, na 

medida em que, uma vez que nos posicionamos no contexto turístico de Saúde e 

Natureza, em que as relações humanas e sociais são factores chave do processo, 

aliar os recursos naturais a instalações desportivas num contexto paradisíaco de lazer 

e bem estar, só poderá ser conseguido por uma equipa de colaboradores dinâmicos e 

proactivos, que estejam especificamente qualificados para as funções a desempenhar 

e será sempre uma mais valia quanto melhor for a sistematização dos seus recursos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attractions Resorts Cruises Tours  
sports museums halls of 

fame 
 
sports conferences/ 

symposia/meetings 
sports heritage sites 

fishing/hunting  resorts 
 

outfitters 

ski/golf/scuba/tennis 

sports celebrity cruises 
 

golf cruises 

tennis cruises 

golf/tennis/scuba tours 
 

heritage site tours 

sports study tours 

regional/  
interna   
events 

champion  
meets  

invitation   
 
international sport 

resorts 
health/fitness  spas 

 
snorkel cruises 

 
mountain climbing tours 

bowls 
profession     
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Sports Tourism Categories (With Examples)**  
 

pan am games 
 

european  games 
 

 
sports 

 
** Sports Tourism  International Council,  1990.  Revised 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

congresses 
sports demonstrations 

 
sport seminar/conference 

 
multiple sports cruises 

 
facilities/sites/tours 

champ  
twinning    

 
gymnastic displays 

resorts 
sports fantasy  camps 

 
sports attractions 

 
game safaris 

games    
world cu  

 
sport ice sculptures/sport 

 
sports clinics/camps 

visitations 
sports fishing 

 
Multiple  sports , 

 
regattas/c   

Art 
theme parks 

 
training  camps 

 
deep sea fishing 

participation tours 
Basketball participation tours 

 
horse rac  

bungee jumping 
white water rafting 

volleyball camps 
basketball  schools 

motor  boat  racing 
boating/sailing 

soccer participation tours 
training  tours 

sports fes  
olympic g   

golf courses soccer schools yacht charters cycle/walking tours commonw   

ski facilities 
water  slides 
wave tech pools 
 
stadiums/arenas 

summer sports camps 
multiple sports resorts 
recreational/sports 

camping 

bareboat chartering  
card cruises 

ski do excursions 
outdoor expeditions  
trekking  tours 

 
adventure  expeditions 

world ch  
unique sp   
dragon  b    

racing/    
ski doo ju    

extrem    
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ANEXOS 21 


