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I. Prática desportiva federada  
 

DADOS GERAIS 

Em 2010, o número de praticantes inscritos na Federação Portuguesa de Futebol (FPF) representava 28,5% do total de 

praticantes federados (518.968). 

Segundo dados oficiais do Instituto de Desporto de Portugal (IDP) estavam inscritos nesta federação 148.106 praticantes1. 

Destes apenas 6.160 são mulheres, o que revela uma taxa de feminização de somente 4,2%. (Ilustração 1). 

 

Ilustração 1 - Número de mulheres e homens inscritas(os) na Federação Portuguesa de Futebol (2010). 

 
 

Na FPF os escalões competitivos são diferentes para homens e para mulheres, de acordo com o Quadro 1. 

 

As raparigas integram o escalão Júnior a partir dos 13 anos, uma alteração dos escalões competitivos que vigora desde 2002. 

Nos escalões Petizes, Traquinas, Benjamins e Infantis as equipas podem ser compostas por praticantes de ambos os sexos. 

 

A maioria das federações desportivas distingue os escalões etários de iniciação/formação e os escalões de 

especialização/competição. Nos escalões de formação, entre os 9/10 e os 16 anos, incluem-se o escalão infantil, iniciado e 

juvenil. O escalão júnior (17-18 anos) corresponde à fase de transição para o escalão mais elevado, o escalão sénior.  

 

                                                             
1 Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2010 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP. (Dezembro 2010). 
2 Fonte: FPF. Comunicado Oficial n.º1 (2010).  

 Mulheres Homens 
Seniores 18+ anos 19+ anos 

Juniores 13-17 anos 17-18 anos 

Juvenis  15-16 anos 

Iniciados 13-14 anos 

Infantis 11-12 anos 

Benjamins (ex-Escolas) 9-10 anos 

Traquinas 7-8 anos 

Petizes 5-6 anos 

Quadro 1 - Intervalos etários dos escalões competitivos. 2 
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Na nossa análise usaremos o critério de divisão dos escalões utilizado pelo IDP: Até Júnior (formação) e  Júnior+Sénior 

(especialização).  

 

Do número total de praticantes inscritos nos escalões Até Júnior, 93.072, apenas 655 são raparigas, o que representa uma brutal 

disparidade correspondente a uma taxa de feminização inferior a 1% (0,7%). 

Nos escalões de especialização (Júnior+Sénior) o número de praticantes de sexo feminino é maior (5.505) e dado que o número 

de praticantes masculinos é cerca de metade do número nos escalões de formação, a taxa de feminização é 10,0%3 (ilustração 

2). 

 

Ilustração 2 - Número de mulheres e homens inscritas(os) nos escalões Até Júnior e Júnior+Sénior na Federação Portuguesa de Futebol 
(2010). 

 
 

Comparando com as restantes modalidades colectivas mais representativas, o Andebol, o Basquetebol, o Rugby e o Voleibol, 

verificamos que no Futebol existe a maior disparidade entre o número de praticantes homens e mulheres. O Voleibol é a 

modalidade colectiva com maior equilíbrio entre o número de praticantes femininos e masculinos, a que tem maior número de 

mulheres praticantes inscritas e a única com mais mulheres que homens praticantes. (Ilustração 3) 

 

Ilustração 3 - Número de mulheres e homens inscritas(os) em 5 federações de desportos colectivos (2010). 

 
 

As taxas de feminização do Voleibol (51,9%), do Basquetebol (40,2%) e do Andebol (38,4%) contrastam com as do Rugby (6,5%) 

e do Futebol (4,2%), mas apesar da taxa de feminização do Futebol ser muito baixa, isto não quer dizer que as raparigas e as 

mulheres não invistam no Futebol/Futsal como modalidade(s) da sua preferência. Por exemplo, a Natação com uma taxa de 

feminização de 43%, ou o Atletismo com 37,9%, inscrevem menos mulheres praticantes do que o Futebol. Ou ainda, como o 

caso da Ginástica, que com uma taxa de feminização bem superior, de 81,3%, inscreve praticamente o mesmo número de 

raparigas praticantes.4 (Ilustração 4) 

                                                             
3
Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2010 (Não publicado, cedido em Julho de 2010 versão electrónica pelo IDP. (Dezembro 2010). 

4 Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2010 (Não publicado, cedido em Julho de 2010 versão electrónica pelo IDP. (Dezembro 2010).  
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Ilustração 4 - Número de mulheres inscritas em 4 federações: Futebol, Ginástica, Natação e Atletismo (2010). 

 
 

 

A diminuta taxa de feminização no Futebol (4,2%) é devida em grande parte à reduzidíssima taxa de feminização nos escalões de 

formação (0,7%). De facto, a grande maioria (89,4%) das praticantes está inscrita nos escalões Júnior+Sénior e as inscrições nos 

escalões de formação (Até Júnior) correspondem apenas a 10,6%. (Ilustração 5) 

 

Ilustração 5 - Percentagem de mulheres inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, por escalão competitivo (2010). 

 
 

Esta realidade do Futebol é muito particular e não se verifica nos outros desportos colectivos, à excepção do Rugby. Se 

considerarmos o número de praticantes inscritas no Futebol, nos escalões Júnior+Sénior (5.505), este número corresponde, 

grosso modo, à soma destas praticantes nos 4 desportos colectivos com taxas de feminização muito mais elevadas. (Ilustração 6)  

 

Ilustração 6 - Número de mulheres inscritas, em cada escalão etário (Até Júnior e Júnior+Sénior), em 5 federações de desportos colectivos 
(2010). 

 
 

EVOLUÇÃO DA PRÁTICA DESPORTIVA FEDERADA (2001-2010) 
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Na última década (2001-2010), o número total de praticantes inscritos na FPF aumentou de 115.283 para 148.106, 

correspondente a uma taxa de crescimento de cerca de 28,5%. Este aumento de 32.823 praticantes é devido, principalmente, ao 

crescimento do número de praticantes nos escalões masculinos Até Júnior, que correspondeu a mais 34.216 praticantes e que 

de certa forma anulou o decréscimo de praticantes nos escalões Júnior+Sénior (-4.209). (Ilustração 7) 

 

Ilustração 7 - Número de mulheres e homens inscritas(os) na Federação Portuguesa de Futebol, em cada escalão etário (Até Júnior e 
Júnior+Sénior), entre 2001 e 2010. 

 
No mesmo período o número de praticantes nos escalões femininos também aumentou, de 3.344 em 2001, para 6.160 em 

2010. Ao contrário dos masculinos, os escalões femininos Júnior+Sénior tiveram um crescimento superior, mais 2.424 

praticantes, enquanto o crescimento nos escalões de formação Até Júnior foi de apenas 392. (Ilustração 8) 

 

A taxa de feminização nos escalões Júnior+Sénior revela uma subida de 5,4%, em 2001, para 10,0% em 2010, enquanto nos 

escalões Até Júnior a taxa mantém-se quase estagnada, variando entre os insignificantes 0,5% e os 0,7%. Esta imobilidade da 

prática federada nos escalões de formação contrasta, como veremos mais à frente, com o investimento das raparigas no 

Desporto Escolar, nas actividades de Futsal. 

 

Ilustração 8 - Taxas de feminização na Federação Portuguesa de Futebol por escalão etário, entre 2001 e 2010. 

 
 

 

Na última década verificou-se um crescimento do número de mulheres praticantes nas modalidades colectivas em análise: 

Andebol, mais 8.799 praticantes, Basquetebol, mais 10.105 praticantes, Futebol mais 2816 praticantes, Rugby mais 261 

praticantes e Voleibol mais 15.718 praticantes.  

 

Comparativamente, a taxa de crescimento no Futebol (84%) foi a mais baixa de todas as modalidades colectivas. A do Rugby 

(343%) foi a mais alta, seguida do Voleibol (249%), do Basquetebol (150%) e do Andebol (136%). (Ilustração 9) 
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Ilustração 9 - Taxas de crescimento do número de mulheres inscritas em 5 federações de desportos colectivos, entre 2001 e 2010. 

 
 

Nos escalões etários, o crescimento de mulheres praticantes diverge de modalidade para modalidade. Nos escalões de formação 

(Até Júnior) os acréscimos são muito mais acentuados no Voleibol, Andebol e Basquetebol. No Futebol o crescimento é de 

apenas 392 mulheres praticantes inscritas. (Ilustração 10) 

 

Ilustração 10 - Número de mulheres inscritas, nos escalões Até Júnior em 5 federações de desportos colectivos, entre 2001 e 2010. 

  
Nos escalões Júnior+Sénior verifica-se o oposto. O Futebol é a modalidade com maior aumento do número de mulheres 

praticantes, seguida do Basquetebol. No Andebol e Voleibol a variação é quase inexistente. (Ilustração 11) 

 

Ilustração 11 - Número de mulheres inscritas, nos escalões Júnior+Sénior em 5 federações de desportos colectivos, entre 2001 e 2010. 

 
 

Embora o número de mulheres e raparigas tenha crescido nos escalões Júnior+Sénior, a taxa de feminização global do Futebol 

não tem vindo a crescer como poderia ser de esperar. E os motivos são sobretudo o aumento também verificado no número de 

rapazes inscritos, especialmente nos escalões Até Júnior, os mesmos onde o crescimento do número de raparigas inscritas 

aumentou pouco. 
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De forma geral, o reduzido acréscimo da taxa de feminização no Futebol, deveu-se fundamentalmente ao aumento do número 

nos escalões Júnior+Sénior. Por sua vez, o aumento das taxas de feminização das restantes modalidades colectivas resultou 

essencialmente pelo aumento no número de inscritas nos escalões de formação. O Voleibol tem conseguido ao longo da década 

manter o equilíbrio do número de praticantes homens e mulheres. O Basquetebol e o Andebol tendem a aproximar–se desse 

equilíbrio, o primeiro passou de uma taxa de feminização de 34% para 40% e o Andebol de 29% para 38%. (Ilustração 12) 

Ilustração 12 - Taxas de feminização em 5 federações de desportos colectivos, entre 2001 e 2010. 

 
 

CLUBES 

A FPF continua a inscrever o maior número de clubes. Em 2001, os 2.150 clubes inscritos nesta Federação correspondiam a 

21,5% do número total de clubes em 41 federações desportivas. Em 2010, o seu peso decresce cerca de 2%. Embora o número 

de clubes tenha passado para os 2.206, isto é, um ganho de mais 56 clubes.  

O aumento do número de clubes nestas modalidades colectivas provavelmente conduziu ao aumento do número de equipas 

femininas.  

 

Em 2011, no Futebol cerca de 85% dos clubes (1.811) não enquadravam equipas femininas, e cerca de 70% dos clubes (1.474), 

não inscreveu qualquer praticante de sexo feminino5. Este facto poderá explicar a estagnação do crescimento das praticantes 

nos escalões de formação. Se é certo que a grande maioria dos clubes, 85 em 100, não enquadra qualquer equipa feminina, 

também é certo que uma ínfima parte deles, 73 clubes (3%) enquadram 20% do total de jogadoras inscritas.   

 

Neste período, as federações das modalidades colectivas aumentaram o número de clubes federados, à excepção do 

Basquetebol, sendo a Federação de Voleibol a que mais conseguiu ampliar o seu número de clubes, mais 716. (Ilustração 13) 

 

Ilustração 13 - Número de clubes inscritos em 5 federações de desportos colectivas, entre 2001 e 2010. 

 

                                                             
5 Nota explicativa: Levantamento efectuado entre Abril a Junho de 2010, através do registo de cada Associação Distrital nas ligações do sítio Internet da FPF 

(www.fpf.pt) 

http://www.fpf.pt/
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II. Desporto Escolar (Ano Lectivo 2010/2011) 

 

O programa do Desporto Escolar aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do 

Ensino Secundário6, sendo potenciais praticantes as/os alunas/os que os frequentam7. 

 

Os dados oficiais sobre a participação no Desporto Escolar não fornecem, infelizmente, informação sobre o número total de 

praticantes, facto que decorre da mera inventariação das inscrições em cada uma das modalidades desportivas. E como cada 

aluna/o se pode inscrever no máximo em duas modalidades desportivas8, é assim impossível conhecer com exactidão o seu 

alcance e impacto no conjunto da população escolar.  

 

No ano lectivo de 2010/2011 foram registadas pelo Desporto Escolar 167.090 inscrições de alunas/os, das quais 32.421 (19,4%) 

de raparigas, 50.474 (30,2%) de rapazes e 84.195 (50,4%) de praticantes mistos, onde não está especificado o sexo
9
. (Ilustração 

14) 

 

Ilustração 14 - Número de inscrições de rapazes e raparigas registadas pelo Desporto Escolar (ano lectivo 2010/2011). 

 
 

No Desporto Escolar as competições desportivas dirigidas às crianças e jovens, entre os 9 e 17 ou mais anos, estão distribuídas 

por 5 escalões etários que tendem a corresponder aos ciclos de escolaridade: Infantil A (9-10 anos), Infantil B (11-12 anos), 

Iniciado (13-14 anos), Juvenil (15-16 anos) e Júnior (17 ou mais anos). 

 

Analisando o número de praticantes por escalão, verifica-se que nos escalões etários inferiores a prática de Desporto Escolar é 

superior. Estes factos parecem indiciar que a prática de Desporto Escolar atinge o seu zénite no escalão de Infantis B, com o 

maior número de praticantes (28.674). Esta situação parece visivelmente desajustada, dado que as/os alunas(os) se encontram 

no início da sua formação desportiva, ou seja, apenas no segundo “degrau” (escalão) da sua participação no Desporto Escolar. 

(Ilustração 15) 

 

                                                             
6 Decreto-Lei n.º 95/91, de 26 de Fevereiro, Artigo 5º. 
7
 DGIDC/GCDE. Junho 2009. Regulamento Geral de Provas 2009-2013, Artigo 1º. 

8 GCDE/DGIDC. Junho 2009. Programa do Desporto Escolar 2009/13 
9 Fonte: GCDE/DGIDC. Inscrições de alunos e professores 2010/11. (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo GCDE, em Julho 2011). 
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Ilustração 15 - Número de inscrições de rapazes e raparigas registadas pelo Desporto Escolar, por escalão etário (ano lectivo 2010/2011). 

 
O número de inscrições em cada escalão demonstra uma variação ligeira nas taxas de feminização e apesar do número global de 

inscrições ser superior no escalão Infantil B, bem como o número de inscrições de alunas, a taxa de feminização só atinge o seu 

máximo no escalão Juvenil.  

 

A taxa de feminização varia entre 24,7% no escalão Infantil A, 37,5% no escalão Infantil B, 40,2% no escalão Iniciado, 45,7% no 

escalão Juvenil e 15,2%10 no escalão Júnior, traduzindo pelo menos nos números de inscrição, um equilíbrio crescente entre 

raparigas e rapazes com o aumento da idade. 

 

No Futsal, tal como nos restantes desportos colectivos, as inscrições são desagregadas por sexo, com 25.727 inscrições de 

rapazes e 8.503 de raparigas, constituindo-se assim uma taxa de feminização de 24,8%, ligeiramente superior à taxa de 

feminização global do Desporto Escolar (19,4%). (Ilustração 16) 

 

No ano lectivo 2010/2011, o número de alunos e alunas inscritas no Futsal representou 20,5% do total de inscrições no Desporto 

Escolar (167.090)11.  

 

 

Ilustração 16 - Número de inscrições, na modalidade de Futsal, de rapazes e raparigas registadas pelo Desporto Escolar (ano lectivo 
2010/2011). 

 
 

Ao fraccionarmos os números totais do Futsal por escalão etário e sexo, verifica-se a tendência global do Desporto Escolar, isto 

é, o incremento da taxa de feminização com o aumento da idade, apesar do decréscimo do número de raparigas inscritas no 

escalão de Juvenil e Júnior. (Ilustração 16) 

 

                                                             
10 Nota: Devido à elevada representatividade das/os praticantes mistos, a taxa de feminização do escalão Júnior é menos compreensível.  
11 Fonte: GCDE/DGIDC. Inscrições de alunos e professores 2010/11. (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo GCDE, em Julho 2011). 
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Ilustração 17 - Número de inscrições, de rapazes e raparigas registadas pelo Desporto Escolar na modalidade de Futsal, por escalão etário 
(ano lectivo 2010/2011). 

 
 

No entanto e apesar desse decréscimo, é extremamente importante exaltar o número de raparigas inscritas nos escalões de 

Infantil, Iniciado e Juvenil e fazer o paralelo com a prática desportiva federada, onde foi visto que existiam apenas 655 raparigas 

inscritas nos escalões Até Júnior. Este facto alicerça a ideia de que para a maioria das raparigas, a escola constitui a única 

oportunidade de prática desportiva organizada, onde o acesso está mais facilitado, sobretudo para as idades mais precoces. 

Como tal, nunca é demais realçar a importância do papel da escola pública de qualidade, apetrechada das condições adequadas 

para cumprir o imperativo constitucional quer do direito à igualdade, quer do direito ao desporto para todos e todas. 

 

Contudo, deve ser feito o reparo à diferente organização dos escalões de competição, no Desporto Escolar e no contexto 

federativo. Os escalões etários Até Júnior –  considerados pelo IDP como escalões ditos de formação – são distintos entre estas 

duas formas de prática desportiva organizada. Enquanto que na Federação vai desde os 5 até aos 12 anos, no Desporto Escolar, 

vai desde os 9 anos até aos 16 anos. (Quadro 2) 

 

Desporto Escolar Federação Portuguesa de Futebol 

 Petizes 5-6 anos 

Traquinas 7-8 anos 

Infantil A 9-10 anos Benjamim 9-10 anos 

Infantil B 11-12 anos Infantil 11-12 anos 

Iniciado 13-14 anos 

Júnior 13-17 anos Juvenil 15-16 anos 

Júnior 17+ anos 

 Sénior 18+ anos 
Quadro 2 - Comparação dos intervalos etários dos escalões competitivos entre o Desporto Escolar e a Federação Portuguesa de Futebol. 

 

No entanto, isto parece não causar grande diferença, pois é sempre notória a superioridade do número de inscritas do Desporto 

Escolar face à FPF, ou não fosse, por exemplo, a taxa de feminização das praticantes de Futsal no Desporto Escolar na ordem dos 

24,8%, seis vezes superior à média nacional federada (4,2%). 

 

Na FPF, segundo os dados fornecidos pelo IDP, nos escalões Até Júnior, seriam 655 praticantes, e nos escalões Júnior+Sénior 

5.505 as raparigas inscritas
12

. No Desporto Escolar, tendo em atenção devida as diferenças, e constituindo os escalões como a 

Federação, apuramos que os escalões Até Júnior (Infantil A e B), entre os 9 e 12 anos, tem 1.620 raparigas inscritas, e para os 

Júnior+Sénior (Iniciado, Juvenil e Júnior), isto é, entre os 13 e até aos 17 ou mais, 6.883 raparigas
13

. Como é fácil de verificar, em 

ambas as divisões é superior o número de raparigas inscritas no Desporto Escolar. Para além disso, é também importante 

acrescentar que no Desporto Escolar apenas se trata da modalidade de Futsal, e no federado são três as modalidades em que as 

raparigas se podem inscrever (Futsal, Futebol 11 e Futebol 7), o que agrava ainda mais o cenário ao nível federado. (Ilustração 

18) 

 

                                                             
12 Fonte: IDP. Estatísticas do desporto 2010 (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo IDP. (Dezembro 2010). 
13 Fonte: GCDE/DGIDC. Inscrições de alunos e professores 2010/11. (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo GCDE). 
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Ilustração 18 - Taxa de feminização, na modalidade de Futsal, por escalão etário, no Desporto Escolar (ano lectivo 2010/2011). 

 
 

Assim sendo, este papel das escolas faz todo o sentido, especialmente no caso específico do Futsal, atendendo que esta é 

modalidade que contou com maior número de inscrições, seguida do Voleibol, Badminton, Natação e Basquetebol. (Ilustração 

19) 

 

Ilustração 19 - Número de inscrições de rapazes e raparigas nas 5 modalidades com maior número de inscrições, no Desporto Escolar (ano 
lectivo 2010/2011). 

 
 

Se compararmos com as modalidades colectivas mais representativas, verifica-se que a taxa de feminização do Futsal (24,8%) é 

a mais baixa. O Voleibol é a modalidade que tem a taxa de feminização mais elevada, sendo esta a modalidade com maior 

número de raparigas e a única que tem mais raparigas inscritas que rapazes.  

 

Não obstante esses factos, o Futsal consegue o feito de, com uma taxa inferior às restantes modalidades colectivas referidas, ter 

o segundo maior número de raparigas inscritas (8.503), alcançando por exemplo, o total das modalidades de Basquetebol e 

Andebol juntas, e cujas taxas de feminização são bem superiores
14

. (Ilustração 20) 

 

Ilustração 20 - Número de inscrições de rapazes e raparigas nas modalidades colectivas, no Desporto Escolar (ano lectivo 2010/2011). 

                                                             
14 Fonte: GCDE/DGIDC. Inscrições de alunos e professores 2009/10. (Não publicado, cedido em versão electrónica pelo GCDE).  



14 
 

 

III. Análise da prática desportiva federada em detalhe (Época 2010/2011) 
 

Com o objectivo de conhecer de forma mais detalhada os dados da prática desportiva federada do Futebol, entre Abril a Junho 

de 2011, procedemos ao levantamento15 do número de praticantes inscritos (época de 2010/2011) por escalão, sexo e 

modalidade em cada um dos clubes de todo o país. Foi apurado um total de 153.415 praticantes, dos quais 6.046 do sexo 

feminino e 147.369 do sexo masculino, ou seja, 24 vezes mais o número de mulheres praticantes, sendo a taxa de feminização 

de apenas 4%. 

 

Nos praticantes rapazes e homens, a preferência recai sobre o Futebol 11, levando a maior fatia, com 84.808 praticantes, depois 

pelo Futebol 7, com 34.334, e por fim pelo Futsal, com 24.547. Por sua vez e contrariamente ao que se passa no sexo masculino, 

as raparigas e mulheres parecem optar mais pelo Futsal, onde contabilizamos 4.059 praticantes. (Ilustração 21) 

 

Ilustração 21 - Número de mulheres e homens inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por modalidade. 

 
Estes valores demonstram que o Futsal é a modalidade com maior taxa de feminização, 14%, a única acima da taxa de 

feminização geral (4%). O Futebol 11 é a modalidade com a menor taxa, apenas 1,4%, sendo que o Futebol 7 e as Actividades 

Lúdicas encontram-se entres estas duas, com taxas de feminização de 2% e 1,5%, respectivamente. (Ilustração 22) 

 

Ilustração 22 - Taxa de feminização na Federação Portuguesa de Futebol por modalidade, na época de 2010/2011,. 

 
 

Analisando por escalão e modalidade, vemos que os escalões etários com maior número de inscritas são o Sénior e o Júnior, o 

que desde logo evidencia uma chocante ausência de praticantes nos escalões de formação. A preferência das jogadoras dos 

escalões etários superiores recai sobre o Futsal, enquanto que nos inferiores sobre o Futebol 7. (Ilustração 23) 

 

                                                             
15 Nota explicativa: Levantamento efectuado entre Abril a Junho de 2010, através do registo de cada Associação Distrital nas ligações do sítio Internet da FPF 

(www.fpf.pt) 

http://www.fpf.pt/
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Nas Actividades Lúdicas estavam inscritas 58 raparigas, destas 35 eram Traquinas e 23 pertenciam ao escalão de Petiz.  

 

Ilustração 23 - Número de mulheres inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por modalidade e escalão 
etário. 

 
 

No entanto, ainda na análise por modalidade, mas agora dando primazia aos escalões Até Júnior, sabe-se que é o Futebol 7 que 

reúne o maior número de raparigas inscritas, e que apesar de não ter qualquer inscrita no escalão Infantil, é também a única 

modalidade da Federação que tem praticantes inscritas no escalão Iniciado. (Ilustração 24) 

Ilustração 24 - Número de mulheres e homens inscritas(os) na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por modalidade, 
nos escalões Até Júnior. 

 
 

Nos escalões de especialização Sénior+Júnior, o Futebol 7 perde terreno no número de raparigas inscritas, como seria de 

esperar, pois só em determinadas Associações Distritais é que ocorrem campeonatos e provas desportivas organizadas pelas 

mesmas, com equipas seniores e juniores de Futebol 7, como é o caso de Beja, Braga (prova extraordinária sub-18), Portalegre, 

Guarda, Leiria e Aveiro. (Ilustração 25) 

 

Ilustração 25 - Número de mulheres e homens inscritas(os) na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por modalidade, 
nos escalões Sénior+Júnior. 
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Nestes escalões volta-se, mais uma vez, a verificar a preferência das praticantes pelo Futsal. Embora a maior taxa de feminização 

pertença ao Futebol 7 (100%), devido à não existência de competições nestes escalões para o sexo masculino. Por vários destes 

motivos depreende-se que o Futebol 7 seja um caso particular.  

 

A taxa de feminização nos escalões Sénior+Júnior do Futsal é de 24% e a do Futebol 11 de 3%. 

 

Volta-se a relembrar que na FPF as idades das raparigas do escalão Júnior vão desde os 13 até aos 17 anos enquanto nos 

rapazes, para essas mesmas idades, existem três escalões diferentes: o Júnior (17 e 18 anos), o Juvenil (15 e 16 anos) e o Iniciado 

(13 e 14 anos). Por este facto, quando se pretende determinar o número de praticantes Até Júnior isso deveria ser tomado em 

conta. No levantamento que fizemos, levámos isso em consideração e observou-se a data de nascimento das 1.976 raparigas 

inscritas no escalão de Júnior. Neste âmbito apuramos 490 Iniciadas, 928 Juvenis e 558 Juniores. (Ilustração 26) 

Ilustração 26 -Número de mulheres inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, no escalão Júnior, mas de acordo 
com a divisão feita para os praticantes da mesma idade masculinos. 

 
 

 

Idade Juniores Futebol 11 Futebol 7 Futsal Total 

12 anos 7 8 29 44 

13 anos 66 19 143 228 

14 anos 81 34 191 306 

15 anos 113 33 299 445 

16 anos 105 53 360 518 

17 anos 85 38 311 434 

18 anos - - 1 1 

Total 457 185 1334 1976 

 

Na análise à época desportiva anterior, da análise da quantificação das equipas e da sua distribuição territorial, verificaram-se 

muitas assimetrias entre os distritos e entre modalidades. No Futsal estiveram 218 equipas Seniores, que evoluíram nos 

pavilhões de 19 Associações Distritais. Apenas em Beja, Madeira e Portalegre é que os campeonatos de Futsal não foram 

organizados. A Associação de Futebol de Lisboa com 34 equipas foi a maior contribuinte, seguida de muito perto por Leiria com 

30 equipas e a do Porto com 24. (Ilustração 27) 

Quadro 3 - Relação das idades, por modalidade, das 1.976 praticantes inscritas como Juniores (2010/2011). 
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Ilustração 27 - Número de equipas Seniores de Futsal inscritas por distrito, na época de 2010/2011. 

 

Depois dos dados referentes às equipas participantes nos campeonatos de Seniores e para conclusão da análise ao número de 

equipas no Futsal, apresenta-se os respeitantes às equipas de Juniores, as quais desfilaram pelos pavilhões das 7 associações 

que organizaram os respectivos campeonatos: Lisboa, Algarve, Porto, Leiria, Setúbal, Aveiro e Angra do Heroísmo. (Ilustração 

28) 

Ilustração 28 - Número de equipas Juniores de Futsal inscritas distrito, na época de 2010/2011. 

 

A realidade neste escalão, está muito distante das Seniores, quer em número, quer em organização de provas, como se pode 

constatar. Isto pode significar uma evidente não aposta dos clubes na formação, ao nível feminino. Na totalidade, nesta 

categoria, inscreveram-se 52 equipas, contra as 218 existente no escalão etário superior. 

 

É curioso o facto da Associação de Futebol do Algarve ter 9 participantes neste escalão, contra os 6 na categoria Sénior o que 

contraria o verificado nas restantes associações, à excepção de Setúbal, que contabiliza o mesmo número (7) em ambas as 

categorias. 

 

No Futebol 11 só existiu competição para equipas Seniores, que perfizeram um total de 43. Estas equipas respondem 

directamente, em termos organizativos e competitivos, à FPF, pois estas provas são disputadas a nível nacional, através do 

Campeonato Nacional (9 equipas) e da Taça de Promoção (27 equipas), à excepção das provas realizadas nas Regiões 

Autónomas dos Açores e Madeira. Não obstante este facto se analisarmos as localizações geográficas destas mesmas equipas, 

verifica-se uma distribuição muito diversa, destacando-se por exemplo o facto de a Sul do distrito de Setúbal não existir 

qualquer equipa desta modalidade. Já o distrito do Porto é o que coloca mais equipas a competir (10), seguido de perto por 

Aveiro (9). (Ilustração 29) 
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Ilustração 29 - Número de equipas de Futebol 11 inscritas por distrito, na época de 2010/2011. 

 
No Futebol 7 estiveram em competição 19 equipas Seniores, que evoluíram nos campos de quatro Associações Distritais: Leiria 

(8), Beja (5), Portalegre (5) e Santarém (1). (Ilustração 30) 

 

Ilustração 30 - Número de equipas Seniores de Futebol 7 inscritas por distrito, na época de 2010/2011. 

 
As equipas Juniores de Futebol 7 foram 12 e desfilaram apenas nos campos das Associações da Guarda (6), Aveiro (4) e Ponta 

Delgada (2). A Associação Distrital de Braga também organizou um Campeonato Extraordinário de Futebol 7 Sub-18, com 8 

equipas participantes. (Ilustração 31) 

 

 

Ilustração 31 - Número de equipas Juniores de Futebol 7 inscritas por distrito, na época de 2010/2011. 

 
 

Isto perfaz uma totalidade de 39 equipas para o Futebol 7, entre Juniores e Seniores.  

 

Em resumo vemos que o Futsal foi a modalidade que mais equipas inscreveu, tanto ao nível do escalão Sénior (223) como do 

escalão Júnior (52). Seguiu-se o Futebol 11 com 43, e por fim, o Futebol 7 com 39, obtendo-se um total global de 357 equipas 

femininas. Para este número, o distrito que mais contribuiu foi Lisboa, com 49, seguido de Leiria, com 48 equipas. No entanto, 

Leiria teve equipas das 3 modalidades, enquanto que Lisboa só de Futsal e Futebol 11. Os distritos que menos equipas 

inscreveram foram a Madeira e Castelo Branco, apenas com 4 equipas cada. 
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Agora no que ao número de praticantes federadas por localização geográfica diz respeito, os indicadores estatísticos recolhidos 

evidenciam, de igual modo, uma distribuição muito desigual nos 18 distritos de Portugal Continental e nas Regiões Autónomas 

(RA) dos Açores e Madeira.  

 

Lisboa, Porto, Leiria, Aveiro e Açores são os 5 distritos que mais raparigas inscrevem, enquanto que Bragança, Castelo Branco, 

Beja, Portalegre e Madeira são os que menos inscrevem. Das 5 que mais inscrevem, constata-se que só Leiria e Açores estão nos 

lugares cimeiros das contas da taxa de feminização. Sendo mesmo o distrito de Leiria a apresentar a maior taxa de feminização 

(6,5%) destas 20 zonas de Portugal, seguido dos Açores (6,4%), Vila Real (5,6%), Guarda (5,4%) e Santarém (4,5%). (Ilustração 32 

e Ilustração 33)   

 

Ilustração 32 -Taxa de feminização na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por distrito. 

Ilustração 33 - Número de mulheres inscritas na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, por distrito. 

  
 

Ao nível concelhio, vemos que têm maior número de mulheres inscritas, por ordem decrescente, os concelhos de Leiria, Lisboa, 

Sintra, Santa Maria da Feira, Cascais, Gondomar, Loures, Paços de Ferreira, Santo Tirso e Cantanhede em ex-aequo com Vila 

Nova de Gaia. Destes, quatro são do distrito de Lisboa (Lisboa, Sintra, Cascais e Loures), quatro do distrito do Porto (Paços de 

Ferreira, Santo Tirso, Gondomar e Vila Nova de Gaia) e os restantes do distrito de Leiria (Leiria), Coimbra (Cantanhede) e Aveiro 

(Santa Maria da Feira). 

 

Salienta-se que nestes 11 concelhos com maior número de mulheres praticantes, nenhum tem o número de praticantes 

femininos superior ao de praticantes masculinos. Contudo, o que mais se aproxima é o de Cantanhede, sendo também deste 

lote aquele cuja taxa de feminização é a maior, de 13,2%. A mais baixa destes é a do concelho de Sintra - 3,9%. (Ilustração 34)  
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Ilustração 34 - Número de mulheres e homens inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, nos 11 concelhos com 
maior número de mulheres inscritas. 

 
Nos 10 concelhos com maior taxa de feminização volta-se a verificar que nenhum tem maior número de mulheres praticantes 

que homens. O concelho com maior taxa de feminização é o de Pombal com 41,7%. (Ilustração 35) 

 

 

 

Ilustração 35 - Número de mulheres e homens inscritos na Federação Portuguesa de Futebol, na época de 2010/2011, nos 10 concelhos com 
maior taxa de feminização. 
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IV. Custos da prática desportiva federada (Época 2010/2011) 
 

O peso excessivo dos custos relacionados com a participação regular e sistemática das equipas femininas em competições 

distritais é um entrave para o aumento da prática desportiva federada. A seguinte ilustração irá mostrar que os custos de 

inscrição nas competições das Associações de Futebol divergem entre si. Para a comparação dos custos de inscrição de uma 

equipa sénior e júnior de Futsal nas diferentes Associações foi definido um plantel com a mesma constituição. 

 

A Ilustração 36 mostra que os custos de inscrição de uma equipa sénior e júnior variam de Associação para Associação. A 

Associação de Futebol de Braga é a que apresenta os maiores custos de inscrição de uma equipa sénior 1428,5 €. A discrepância 

entre a Associação de Futebol de Braga e a Associação que tem um menor custo de inscrição (Santarém) é de 849 €. No escalão 

júnior, o custo de inscrição mais elevado verifica-se na Associação de Futebol do Porto, 1038,25 €. 

 

Ilustração 36 – Custo total de inscrição de uma equipa sénior e júnior de Futsal por Associação de Futebol (época 20010/2011) 

 

No que diz respeito à análise do custo de inscrição dividido pelo número de jogos do Campeonato Distrital de cada Associação 

(Ilustração 37). As Associações de Futebol de Castelo Branco e da Guarda são as que apresentam um maior custo por jogo, ou 

seja, um clube do distrito de Castelo Branco com uma equipa sénior feminina paga à sua Associação 145,8 € por cada jogo do 

Campeonato Distrital. A diferença entre os custos por jogo destas duas Associações e as restantes deve-se ao facto das equipas 

dos Campeonatos Distritais de Castelo Branco e da Guarda jogarem apenas seis jogos.  

 

Ilustração 37 – Custo por jogo do Campeonato Distrital de Seniores Femininos de Futsal por Associação de Futebol (época 2010/2011) 
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Das Associações de Futebol que organizam Campeonatos Distritais de Juniores, a Associação de Futebol do Porto é a que regista 

um custo superior por cada jogo do Campeonato, 64,89 €. No distrito de Setúbal, as equipas juniores apenas pagam 36,13 € por 

jogo. 

Ilustração 38 – Custo por jogo do Campeonato Distrital de Juniores Femininos de Futsal por Associação de Futebol (época 2010/2011) 

 

 
 

Para além dos custos de inscrição da equipa, também existem os custos associados ao policiamento dos jogos em casa. A 

Ilustração 39 revela que as Associações não são uniformes no que concerne ao policiamento. É possível observar que apenas 

sete Associações têm custo com o policiamento dos jogos em casa. Nas restantes Associações, os clubes visitados ficam 

responsáveis pela manutenção da segurança durante o jogo. A ausência da força policial justifica-se pelo facto das competições 

femininas não acarretarem um elevado grau de risco para os intervenientes e também por que os custos com o policiamento 

têm um peso excessivo no orçamento global das equipas femininas.  
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Ilustração 39 – Custo do policiamento por cada jogo em casa e por Associação de Futebol (época 2010/2011) 

 

 


