
Distrito Santarém 

Associação AF Santarém 

Equipas (15) 

Futebol (2): CA Ouriense (SEN) e UFCI Tomar (SEN) 

Futsal (13): ADCR Paço dos Negros (SEN), AD Mação (SEN), AC Pernes (SEN), CP Mouriscas (SEN), CD Fátima (SEN),CAD Entroncamento (SEN), CAD 
Coruche (SEN), CA Riachense (SEN), FC Goleganense (SEN), GD Marinhais (SEN), SC Ferreira do Zêzere (SEN), SL Cartaxo (SEN), Vitória Clube 
Santarém (SEN) 

Dinamizadores Maria Martins e Sandra Ferreira 
 

ANÁLISE SUMÁRIA DAS SESSÕES DE SENSIBILIZAÇÃO 

Temas Dados recolhidos nas equipas 

BARREIRAS CULTURAIS 

Acesso à Modalidade 
1. Início da Prática: 

 A iniciação desportiva ocorreu através da prática informal na rua com os amigos. Posteriormente, quando lhes 
foi dada possibilidade é que iniciaram a prática federada nos clubes das suas cidades; 

 Algumas jogadoras do GD Marinhais começaram a prática federada num clube com Futebol 7. 
2. Suporte Familiar/Antecedentes Familiares: 

 No que se refere ao suporte familiar, as opiniões divergem muito pouco. No geral, as atletas afirmaram terem 
pouco apoio por parte dos familiares, principalmente dos pais (Vitória Clube Santarém e SL Cartaxo); 

 Por exemplo, alguma jogadoras do Vitória Clube Santarém disseram que os irmãos têm todo o apoio dos pais 
para jogar Futebol, enquanto que elas são censuradas por jogar Futsal; 

 As atletas do AC Pernes afirmaram que os familiares mostram-se pouco interessados pela modalidade, no 
entanto não se mostram desagrados. 

3. Experiência Escolar: 
 A maior parte das atletas pertenceu ou pertence a equipas do Desporto Escolar. 
 Uma jogadora da SL Cartaxo afirmou que foi alvo de discriminação na sua universidade, quando foi 

prejudicada na nota final da disciplina de Futsal por ser rapariga. 
4. Oferta desportiva: 

 As situações são distintas, há clubes que são únicos nos arredores próximos (GD Marinhais), mas existem 
outros em que as atletas têm clubes com Futsal perto do local de residência (Vitória Clube Santarém); 

 No que se refere ao Futebol 11, a oferta desportiva no distrito de Santarém é bastante reduzida, uma vez que 
apenas subsistem duas equipas no distrito. 

 

Condições de Prática 
1. Localização da Oferta Desportiva: 

 Em termos genéricos, as atletas não têm de percorrer muitos quilómetros para jogar Futebol ou Futsal; 
 Porém,  apesar de terem uma baixa representatividade, existem atletas que têm de se deslocar de outras 

localidades para estarem presentes nos treinos e jogos (GD Marinhais)  



2. Horário dos treinos: 
 Os horários dos treinos nem sempre são os ideais mas estes permitem que as jogadoras conjuguem os treinos 

com a sua vida quotidiana. 
3. Apoio médico: 

 Não existe apoio médico disponibilizado pelos clubes às equipas femininas; 
 No caso do SL Cartaxo, o clube tem duas massagistas, mas estas apenas acompanham os jogos da equipa de 
Futebol masculino. 

4. Materiais e Condições de Treino: 
 Em termos genéricos, os materiais e as condições de treino são boas; 
 No Vitória Clube Santarém, as jogadoras mostraram-se insatisfeitas em relação ao material, uma vez que 

outras equipas do clube têm materiais novos, enquanto a equipa feminina utiliza os mesmos de épocas 
anteriores; 

 Já no SL Cartaxo, o material é todo comprado com dinheiro das jogadoras. Há dois anos o clube ofereceu duas 
bolas. Em termos de condições de treino, as jogadoras do SL Cartaxo afirmaram que o pavilhão onde treinam 
tem más condições, mas é o único na cidade. 

5. Contrapartidas 
 Não há nenhuma atleta no distrito que receba contrapartidas monetárias. 
 Em termos de contrapartidas oferecidas pelos clubes, o AC Pernes disponibiliza duas carrinhas para as 

jogadoras se deslocarem para os jogos fora e no Vitória Clube Santarém as jogadoras receberam o 
equipamento e o fato de treino; 

 Por outra lado, ocorrem situações em que são as atletas que pagam uma mensalidade, de forma a reduzir os 
encargos do clube com a equipa (AC Pernes). O caso do SL Cartaxo é ainda mais preocupante, pois são as 
jogadoras que compram os seus equipamentos, enquanto todos os escalões do clube tiveram equipamentos, 
saco desportivo e casacos personalizados. 

INVISIBILIDADE 

1. Comunicação Social: 
 A visibilidade das equipas de Santarém nos órgãos de comunicação social é bastante diminuta; 
 Os jornais da região são o meio de comunicação que ainda publica uma ou outra notícia sobre equipas 

femininas; 
 Quando é publicada alguma notícia das equipas do Vitória Clube Santarém é porque um dos directores do 

clube é jornalista de um jornal local. 
2. Patrocinadores: 

 Quase todas as equipas afirmaram que os apoios para o Futebol e Futsal Feminino são difíceis de angariar; 
 Mais uma vez a situação do SL Cartaxo é inquietante, na medida em que os patrocínios que a equipa tem são 

as jogadoras que os conseguem. Este fundos angariados passam a ser do clube e só parte é que é averbado à 
equipa feminina. 

ESTEREÓTIPOS 

1. Imagem da praticante feminina 

 As jogadoras consideram que a maior parte das pessoas as vêem como “marias rapaz”. Notam que aos poucos 

essa imagem vai-se modificando, pelo menos aos olhos do público feminino; 



 A quase totalidade das equipas afirmou que o facto da imagem da praticante feminina ser de alguém pouco 

feminina, dificulta a inclusão de novas praticantes, que poderão ter medo das opiniões de terceiros.  

 Atletas do Vitória Clube Santarém acreditam que o projecto “O Jogo das Raparigas” pode ser uma ferramenta 

para alterar a imagem do Futsal feminino. 

DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE 
NO DISTRITO 

Em Santarém está presente o Futebol 11 e o Futsal. Porém, o peso das equipas de Futsal no total de equipas 

femininas de Leiria é de 86,67%. Este facto pode dever-se em parte à maior disponibilidade de pavilhões, em 

comparação com campos de futebol. 

DESIGUALDADES 
Quais seriam os pilares fundamentais para a 

evolução sustentada do futebol/futsal 
feminino? 

 Aumento do nº de participantes 

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

 Maior ligação entre o Desporto Escolar e as equipas federadas 

 Iniciação da prática em idades precoces e de forma continuação 

 Apoios financeiros, humanos e materiais que permitam melhores condições de trabalho 

 Prática federada sem custos para as atletas 

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

quilómetros para ir treinar 

 Maior visibilidade 

PROPOSTAS DE CLUBES 
Notas soltas de algumas Sessões de 

Sensibilização 

 Oferta Desportiva: 

 Inclusão do Futebol 11 Feminino em mais clubes do distrito. (AC Pernes) 

 Formação: 

 Criação de um Campeonato Distrital de Juniores de Futsal. (AC Pernes)  

 

 Campeonato Nacional de Futsal: 

 A criação de um Campeonato Nacional de Futsal não foi referida por nenhuma das equipas em análise. Esta 

situação pode dever-se ao facto das jogadoras se encontrarem um pouco resignadas com a realidade actual do 

Futsal feminino em Portugal. 

OUTROS  

 


