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INTRODUÇÃO 

 

O funcionamento de uma instalação desportiva, aberta ao público, requer um conjunto 

de normas e regras que devem ser seguidas por todos os utilizadores. A existência das 

mesmas numa instalação desportiva, de resto consagradas na legislação em vigor, 

contribui para a existência de um espírito de harmonia e satisfação de todos os 

intervenientes nesse espaço desportivo, ficando clara a responsabilidade de cada 

interveniente. 

A existência de novos paradigmas da prática desportiva na sociedade contemporânea e a 

exigência de parâmetros de qualidade nas ofertas de modalidades e nos espaços para a 

sua prática à comunidade local do concelho de Cascais, levaram-nos a proceder a uma 

reflexão e estudo sobre as rotinas existentes a nível de pessoal qualificado e de gestão 

desses espaços, a qual implica, necessariamente, a existência de documentos 

específicos, a saber, os regulamentos, elaborados de forma exaustiva e criteriosa. 

As motivações que presidiram à escolha do tema do presente trabalho são de natureza 

diversa. Em primeiro lugar, a prática profissional desenvolvida no Complexo 

Desportivo de S. Domingos de Rana e a consequente experiência adquirida no 

desempenho de funções de gestão. Em segundo lugar, esta experiência conduziu a uma 

necessidade de aprofundamento de conhecimentos sobre as especificidades das infra-

estruturas desportivas. Vimos, nesses conhecimentos, a oportunidade de problematizar a 

questão da segurança, à luz do conteúdo dos regulamentos internos e das funções e 

responsabilidades dos diretores técnicos, bem como de promover uma ação de 

fiscalização mais profícua. 

A nossa preocupação relativamente a uma organização de funcionamento do complexo 

desportivo conduziu-nos à realização deste trabalho e à necessidade de avaliar a 

regulamentação aplicável aos pavilhões desportivos do concelho de Cascais, com 

especial destaque para o valor da segurança como, aliás, decorre da Lei nº 5/2007 de 16 

de janeiro. 

A segurança dos praticantes desportivos integra vários segmentos e vê-se plasmada, 

embora nem sempre. nos regulamentos das infraestruturas públicas e público/privadas 
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do concelho de Cascais, bem como na existência da figura do Diretor Técnico nessas 

mesmas instalações desportivas, mas não em todas. 

Deste modo, a investigação circunscreve-se a um estudo de caso assente na amostra de 

nove espaços desportivos localizados neste concelho: os complexos desportivos de 

Alcabideche, da Abóboda, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Cascais e de São Domingos de Rana; os pavilhões do Centro Recreativo e Cultural da 

Quinta dos Lombos, do Clube Nacional de Ginástica, do Grupo Dramático e Sportivo 

de Cascais, do Clube de Futebol de Sassoeiros e do Grupo Recreativo e Cultural Os 

Vinhais.  

Pretende-se saber se as infraestruturas desportivas acima mencionadas se encontram em 

conformidade com as disposições legais estabelecidas, nomeadamente no que concerne 

ao regulamento interno e à figura do diretor técnico.  

Adotou-se, assim, uma metodologia de estudo de caso que, através da recolha e análise 

de dados, possibilitou a formulação de conclusões e a apresentação de algumas 

recomendações, enquanto plataforma de otimização no processo de gestão dos espaços 

desportivos e consequente satisfação dos seus utentes. 

O presente trabalho de investigação assume uma natureza qualitativa, com recurso à 

entrevista semiestruturada como instrumento de recolha de dados, por se considerar este 

o mais adequado ao objetivo e ao objeto de estudo. Relativamente à análise de dados, a 

opção tomada é o método qualitativo, através da análise de conteúdo. 

No sentido de dar cumprimento aos objetivos propostos, dividimos o trabalho em partes 

distintas– enquadramento teórico – é constituída pela problematização de alguns 

conceitos que balizam a prática desportiva, as incumbências do poder local e o quadro 

legislativo; o – estudo de caso – apresenta o estudo empírico realizado nos espaços 

desportivos do concelho de Cascais e a – metodologia da investigação – onde são 

descritos os dispositivos metodológicos e apresentados os resultados dos dados 

analisados. 
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Através da análise qualitativa de todos os dados obtidos, conseguiu-se verificar quais as 

infraestruturas em estudo, que têm diretor técnico e um regulamento assinado pelo 

próprio nas suas instalações. 

Consegui-se assim aferir, que das nove infraestruturas em estudo, a maioria não tem nas 

suas instalações a figura do diretor técnico, apesar de esta ser uma exigência legal, 

através da legislação em vigor. 

Verificou-se tamém, que a maioria dos regulamentos, não estavam assinados pelo 

respetivo diretor técnico, visto a inexistência do mesmo. 

O estudo termina com a exposição de algumas recomendações decorrentes das 

conclusões extraídas, com vista à otimização do processo de gestão dos espaços 

desportivos estudados convocada pelo conteúdo dos seus regulamentos internos e pela 

definição de responsabilidades da figura do diretor técnico. 
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Capítulo I. Conceitos de referência 

I.1. Paradigmas da prática física ao longo dos tempos 

 

A prática desportiva constitui uma das muitas marcas civilizacionais encontradas ao 

longo dos tempos nas diferentes sociedades, preservando e transmitindo valores de 

natureza cultural e estética.  

Desde os tempos mais remotos, nos períodos do Paleolítico e do Neolítico, as 

comunidades recoletoras e produtoras desenvolviam uma atividade física associada a 

atividades de subsistência e luta pelo território, na medida em que caminhar, correr ou 

nadar eram comportamentos próprios e determinados pela prática da caça, da pesca e da 

agricultura. Para além destes comportamentos, a luta pela defesa ou conquista de bens 

determinava a necessidade de estabelecer relações de grupo, potenciando o êxito dessas 

práticas, o que revela, já nesta altura, que o homem é um animal gregário e, como tal, 

viver em grupo é uma manifestação de defesa e sobrevivência. 

No período da Grécia antiga, nomeadamente na cidade de Atenas, a educação dos 

jovens combinava a formação física enquanto processo harmonioso entre corpo e alma, 

com a formação estética, da arte e do pensamento. Esse programa educativo culminava 

na instrução militar, durante dois anos, no juramento de obediência às leis e na 

participação militar de defesa do estado. Ao invés, na cidade-estado de Esparta 

(Saavedra, 1991: 78), a educação era essencialmente desportiva, militar e cívica. A 

estrutura da sociedade esclavagista do mundo grego e a consequente disponibilidade dos 

cidadãos definiram as condições para a realização dos jogos olímpicos (Saavedra: 79; 

Esteves, 1999: 41-42) permitidos apenas aos cidadãos e vedados a escravos, mulheres e 

estrangeiros. Pese embora o facto de se evidenciar um sentido discriminatório, a 

realização dos referidos jogos, de 4 em 4 anos, permitia não só estabelecer um período 

de tréguas em tempo de guerra, como também permitia renovar a oferta entre os povos. 

Esta oferta era igualmente uma oferenda aos deuses assente em valores como a 

generosidade, a disciplina, a lealdade, o empenho, a perseverança e o agradecimento. Os 

atletas competiam por um prémio e a sua força física era colocada ao serviço do bem 

que, tal como o belo, seguiam a ética moral. 
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Na época imperial romana, a prática desportiva dissocia-se destes valores associados a 

uma ética e estética tão valorizados pelos gregos. Pelo contrário, os imperadores 

romanos organizavam espetáculos de luta cujos objetivos convergiam para a exibição 

do seu poder, a valorização da violência e a banalização e instrumentalização da vida 

humana.  

Entre os séculos V e XV, a sociedade medieval era profundamente lúdica. Os jogos 

eram vividos com paixão e com seriedade, sendo que a guerra era entendida como um 

jogo. Sendo esta uma sociedade profundamente hierarquizada com grandes níveis de 

dependência assentes numa relação feudal entre os elementos da nobreza, o herói 

medieval é, por excelência, o cavaleiro. O formalismo presente nesta estrutura social 

incluía a prática de jogos de armas realizados para formar os jovens para a guerra. Esta 

era uma forma de vida com regras específicas, promotora de um estatuto social, pelo 

que o adversário era encarado como um ser humano pressupondo o cumprimento de um 

código de honra. A cavalaria, representativa da nobreza, encontrava-se ao serviço da 

igreja para defender o bem e estava associada ao valor físico: a consagração do nobre, 

alcançada através da participação em torneios e combates para ajuda e favor prestados 

ao rei e respetiva nomeação, residia no seu desempenho em atividades bélicas. A 

preparação física estava presente nos jogos aristocráticos, nomeadamente, nas caçadas, 

torneios, justas, passos de armas, combates à barreira, entre outros. Estava igualmente 

presente na participação em cruzadas. Da elevada mortandade verificada na prática dos 

torneios, decorreu a eliminação do jogo e os torneios transformaram-se numa cerimónia 

ritual apresentada à nobreza em cerimónias de casamento e outras festas. 

No período do Renascimento, a ligeira valorização dada à prática da educação física não 

teve repercussões significativas devido às fracas condições económicas e sociais da 

maioria da população e à intransigência da Igreja. Segundo Saavedra (1991:109), o 

protestantismo contribuiu para alterações políticas, sociais e culturais e para uma nova 

atitude face às atividades físicas. 

As origens do desporto moderno remontam ao século XVIII no mundo anglo-saxónico 

(Contreras, 2012: 93), tendo os clubes ingleses desempenhado um papel preponderante 

e autónomo na medida em que, sem apoios públicos projetaram e construíram as suas 

próprias instalações desportivas. Estes clubes eram associações livres constituídas por 

indivíduos de classes privilegiadas que se interessavam pela prática desportiva e 
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contribuíram para o aparecimento de novos desportos, a organização de competições, a 

regulamentação desportiva e para a criação de entidades de controlo do cumprimento 

das regras. 

A revolução industrial, iniciada naquele século, potenciou profundas transformações 

tecnológicas, sociais e económicas. De facto, a manufatura deu lugar à maquinofatura, 

pelo que a lógica da sociedade deixou de incidir no lazer para se concentrar na produção 

e no trabalho. Fatores como o empreendedorismo, a valorização da força física e sua 

demonstração foram, entre outros, determinantes na criação do espírito desportivo 

inglês e no desenvolvimento do desporto moderno. 

Em Portugal, a atividade física não estava ao alcance da maioria da população, pelo que 

apenas a alta burguesia e militares de alta estirpe praticavam e encaravam o desporto 

como um benefício para a saúde. Nos finais do século XVIII e princípios do século 

XIX, desenvolveu-se uma certa relutância pelo desporto o que provocou mudanças na 

moral e ética. Esta situação prolongou-se durante décadas, contrariando os valores 

essenciais para a saúde, o vigor e o crescimento dos jovens portugueses defendidas por 

Juan Jacobo Rousseau (Contreras: 98) no que respeita à ideia do desporto como parte 

fundamental na pedagogia e desenvolvimento pessoal do indivíduo. O irrelevante 

número de pessoas que praticavam desporto em espaços ao ar livre eram censurados e, 

consequentemente, ignorados os benefícios desta prática.  

A prática desportiva em Portugal não era, pois, uma realidade significativa como o 

demonstram alguns reconhecidos escritores portugueses nas suas obras. É de registar 

Ramalho Ortigão quando, em 1875, se refere à inatividade física dos jovens e Eça de 

Queirós:  

 

O verdadeiro patriotismo seria, em lugar de corridas, fazer uma boa 

tourada… Cada raça possui o seu “sport” próprio, e o nosso é o toiro: o 

toiro com muito sol, ar de dia santo, água fresca e foguetes. A vantagem da 

tourada é ser uma grande escola de força, de coragem e de destreza. Em 

Portugal não há instituição que tenha uma importância igual à tourada de 

curiosos. E acredito numa coisa: é que se nesta triste geração moderna 

ainda há em Lisboa uns rapazes com certo músculo, a espinha direita, e 
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capazes de dar um bom soco, deve-se isso ao toiro e à tourada dos 

curiosos… Não temos o “cricket” , nem o “football”, nem o “running”, 

como os ingleses; Não temos a ginástica como ela se faz em França; não 

temos o serviço obrigatório, que é o que torna o alemão sólido. Não temos 

nada capaz de dar a um rapaz um bocado de fibra, senão badamecos 

derreados da espinha a melarem-se pelo Chiado. 

                                                                               Eça de Queirós, Os Maias 

 

O regime democrático instaurado em Portugal após a revolução de abril de 1974 causou 

profundas alterações em todos os domínios da vida da população, inclusive na área da 

prática desportiva. 

As primeiras referências em matéria de competências da atuação do poder local datam 

do período pós 25 de abril, em que as autarquias se mobilizaram na elaboração de 

políticas públicas desportivas.  

 

 

I.2. Conceito de desporto 

 

Vários têm sido os autores que, ao longo dos tempos, definiram o conceito de desporto 

nas suas diversas dimensões: no aspeto cultural, Pierre de Coubertin, sobre a 

classificação dos jogos, Roger Caillois, no aspeto social, Huizinga, sobre a satisfação do 

ato de jogar, McIntosh e Parlebas e Antonelli sobre os contributos psicológicos da 

prática desportiva (Cunha, 2007: 67). 

Por outro lado, mais recentemente, o conceito foi definido na Carta Europeia do 

Desporto, do Conselho da Europa, de maio de 1992, como: 

“…todas as formas de actividade física que através de uma participação 
organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou o melhoramento da 
condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção 
dos resultados na competição a todos os níveis”. 
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O desporto de competição, associado ao alto rendimento, pressupõe motivações de 

maximização de empenho, de aperfeiçoamento técnico, sucesso e superação. 

O desporto de natureza ultrapassa a simples prática desportiva em espaços ao ar livre. 

Trata-se, sobretudo, do seu aproveitamento em determinados locais e de uma frequência 

não vinculativa a qualquer organização, mas assumida individualmente por padrões 

comportamentais e de respeito pelo meio ambiente. 

O desporto escolar apresenta duas vertentes, a prática obrigatória da educação física 

como disciplina integrante do currículo nacional e a prática de uma determinada 

modalidade com carácter opcional, mas dependente da oferta de cada escola. 

Por último, referimos com maior acuidade o desporto de lazer por refletir o âmbito do 

presente estudo. Trata-se de um conjunto de práticas assumidas como formas de 

ocupação de tempos livres, eventualmente propiciadoras de bem-estar, fruição, 

divertimento e de saúde. Para tal, são disponibilizados aos indivíduos de uma 

determinada comunidade espaços, técnicos, modalidades e momentos, os quais 

permitem que cada indivíduo mediante as suas motivações, interesses e aptidões usufrua 

consoante a sua disponibilidade. O tempo de lazer é, portanto, um tempo residual face à 

relação estabelecida com o tempo de trabalho. O paradigma da sociedade atual, cada 

vez mais, impõe um ritmo vivencial intenso e um desgaste físico e/ou psíquico no 

desempenho de uma qualquer atividade profissional. Consequentemente, assiste-se a um 

aumento da procura de ocupação de tempos livres em atividades que respondem aos 

interesses e necessidades dos cidadãos e que se integram num vasto quadro organizativo 

por parte de diferentes organismos privados ou públicos. 

 

1.3. Conceito de segurança 

 

A gestão da segurança é, à partida, uma questão de particular importância para os 

agentes que intervêm na gestão de espaços educativos. Tal preocupação conduz à 

tomada de medidas conducentes à minimização de níveis de risco e, consequentemente, 

à prevenção de acidentes. 
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Da sua pureza, o desporto é uma atividade de risco, colocando os seus intervenientes 

numa posição de confronto, com vista à vitória sobre o adversário. Porém, a partir do 

momento em que, em especial o Estado, tem de intervir no desporto é sua obrigação 

gerir a respetiva segurança o que implica um posicionamento inteiramente diferente. 

Importa desenvolver o conhecimento dos fatores de risco, modelar os comportamentos 

dos intervenientes e calcular as probabilidades de ocorrência de acidentes tudo em 

ordem a evitá-los ou, pelo menos, a minimizar as respetivas consequências.  

Os gestores dos espaços desportivos devem, assertivamente, elencar comportamentos 

corretos e comportamentos pouco adequados tanto nos regulamentos como nos 

protocolos. É igualmente importante proceder a um trabalho de antecipação 

enumerando as diferentes tipologias de situações de acidente e as respetivas respostas a 

dar (Cunha, 2007: 400). 
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Capítulo II – Autarquia e desporto 

 

Segundo Luís Cunha (1997: 28), o setor autárquico reveste-se de um papel que sustenta 

ou inicia processos de desenvolvimento do desporto com competências e atribuições 

específicas através das câmaras municipais e juntas de freguesia. 

Ao longo dos tempos, assistiu-se a uma maior intervenção por parte das entidades 

governamentais na regulamentação e consagração constitucional do direito ao desporto, 

considerando-o um direito fundamental do cidadão, de acordo com o disposto no artigo 

79.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), de 25 de abril de 1976. Para além 

da referência à cultura física e ao desporto como um direito de todos os cidadãos, 

sublinha-se, ainda, o papel colaborativo do Estado com escolas, associações e 

coletividades desportivas na promoção, incentivo, orientação e apoio à prática da 

cultura física e do desporto. 

A relevância do desporto enquanto direito configurado no quadro de direitos 

económicos, sociais e culturais reflete a sua crescente importância na formação dos 

cidadãos e justifica o seu enquadramento no princípio da universalidade e igualdade, 

porquanto ninguém pode ser privado da cultura física e do desporto. 

Por omissão da definição dos conceitos cultura física, desporto e educação física no 

texto da constituição, podemos convocar a Carta Europeia do Desporto, já referida, 

onde se entende por desporto “todas as formas de atividades físicas que, através de uma 

participação organizada ou não, têm por objectivo a expressão ou melhoramento da 

condição física e psíquica, o desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de 

resultados em competição de todos os níveis”. Esta mesma Carta mostra a relevância de 

diferentes vertentes do desporto, a saber, desporto escolar, desporto para fins de lazer e 

de saúde, desporto de rendimento e alta competição e desporto profissional, 

respetivamente nos artigos 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, aliás variantes contempladas na 

Constituição da República, aquando da referência ao desporto, bem como o desporto 

dirigido à continuação de um melhor quadro de saúde e qualidade de vida do cidadão.  

A prática do desporto reveste-se de uma natureza intencional e beneficia da evolução do 

sistema desportivo e, simultaneamente, da evolução dos próprios direitos e deveres dos 
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cidadãos imbricados nos poderes públicos e respetivas competências, refletidos na atual 

sociedade civil. 

II.1.- Incumbências públicas na concretização do direito ao desporto 

 

O desporto tem um papel determinante no desenvolvimento das condições de saúde e 

bem-estar dos indivíduos, inerentes à promoção e qualificação das sociedades 

modernas. Atualmente, a atividade desportiva é uma realidade importante no quotidiano 

das populações, potenciando o desenvolvimento das suas capacidades cognitivas.  

No entanto, existe um conjunto de problemas associados a este fenómeno, os quais 

impedem, porventura, o seu desenvolvimento exponencial, quer a nível da organização 

quer da oferta desportiva, no tocante às condições infraestruturais e serviços 

desportivos.  

No período pós-guerra, em países como a Alemanha, França, Inglaterra e Espanha, as 

autarquias locais evidenciaram uma maior intervenção na vida desportiva das respetivas 

populações, situação que, em Portugal, apenas se verificou devido às transformações 

políticas e sociais decorrentes da alteração do regime político até então vigente. 

Segundo Alfredo M. de Carvalho (1994), o fim do Estado Novo e o movimento do 25 

de abril de 1974 foram determinantes para a própria representação feita pelos cidadãos 

sobre a prática do desporto bem como para as dinâmicas assumidas pelo poder local. 

Tal como afirma Maria José Carvalho (2007), o desenvolvimento desportivo local e 

nacional foi, de facto, impulsionado pelos municípios numa vertente de 

desenvolvimento local e de promoção da qualidade de vida de cada um dos munícipes. 

Para isso concorreram a construção de infraestruturas desportivas, a gestão de espaços e 

equipamentos, a organização de eventos desportivos e, ainda, o apoio dado a clubes de 

diferentes modalidades. 

A partir de 1990, a República Portuguesa passou a dispor de um instrumento de 

referência no âmbito do desporto, a Lei nº1/90, de 13 de janeiro - Lei de Bases do 

Sistema Desportivo (LBSD) -, mas tendo-se verificado que as suas disposições eram, 

nuns casos, pouco claras e noutros insuficientes veio a ser alterada pela Lei n.º 19/96 de 

25 de junho. 
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Posteriormente foi revogada pela Lei n.º 30/2004 de 21 de julho - Lei de Bases do 

Desporto (LBD). 

Apesar deste percurso, é possível comprovar o cuidado na delimitação das competências 

entre o estado e as autarquias locais.  

Repare-se no texto do art.º 36.º da referida Lei n.º 1/90: 

Artigo 36.° 

Infra-estruturas desportivas 

1 - O Governo e as autarquias locais desenvolvem uma política integrada de instalações e 

equipamentos desportivos, definida com base em critérios de equilibrada inserção no ambiente 

e em coerência com o integral e harmonioso desenvolvimento desportivo. 

2 - Com o objectivo de dotar o País das infra-estruturas necessárias ao desenvolvimento da 

actividade desportiva, o Governo promove: 

a) A definição de normas que condicionem a edificação de instalações desportivas, de cujo 

cumprimento dependerá a concessão das licenças de construção e utilização, a emitir pelos 

competentes departamentos públicos; 

b) O incremento da construção, ampliação, melhoramento e conservação das instalações e 

equipamentos, sobretudo no âmbito da comunidade escolar; 

c) A sujeição das instalações a construir a critérios de segurança e de racionalidade 

demográfica, económica e técnica. 

Mais tarde, tal como já foi referido, a Lei n.º 1/90 de 13 de Janeiro foi revogada pela Lei 

n.º 30/2004 de 21 de Julho (LBD), envolvendo uma transferência de competências do 

estado para as autarquias locais: 

Artigo 9.º 

Princípio da descentralização 

1 - O princípio da descentralização manifesta-se pela autonomia das instituições, tendo em 

vista uma maior aproximação às populações, no quadro da organização e planeamento do 

sistema desportivo e das normas e orientações de âmbito nacional, bem como das funções de 

supervisão e fiscalização das autoridades públicas. 
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2 - O princípio da descentralização deve proporcionar uma intervenção em regime de parceria 

com as autarquias locais nas seguintes áreas de actuação: 

a) Construção, ampliação, recuperação, realização de melhoramentos e equipamento de 

infra-estruturas desportivas; 

(…) 

Paralelamente, foi igualmente elaborada regulamentação específica sobre o 

envolvimento das estruturas do poder local na promoção e desenvolvimento de uma 

correta cultura lúdica e desportiva da população residente nas localidades sob a sua 

responsabilidade. Tomando como exemplo o n.º 1 do artigo 13.º, da Lei n.º 159/99 de 

14 de setembro, que estabelece o quadro de transferência de atribuições e competências 

para as autarquias locais, os municípios dispõem de atribuições nos domínios da 

educação, tempos livres e desporto e, por último, saúde. No n.°1, alíneas c) e d) e no 

n.°2 do artigo 14.º, da mesma lei, encontram-se atribuídas estas competências às juntas 

de freguesia.  

Relativamente à competência dos órgãos municipais, na referida lei, o n.º 1 do artigo 

21.º, integra o planeamento, a gestão e realização de investimentos públicos nos 

seguintes domínios: domínios de instalações e equipamentos para a prática desportiva e 

recreativa; no n.º 2 refere-se a competência dos órgãos municipais no apoio a atividades 

desportivas e recreativas de interesse municipal e à construção e conservação de 

equipamentos desportivos recreativos de âmbito local. 

Sobre esta matéria, a Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, regulamenta as competências e 

regime de funcionamento dos órgãos das autarquias locais atribuindo a estas o que 

respeita a “interesses próprios, comuns e específicos das populações respetivas no que 

concerne à saúde, educação e ensino, cultura, tempo livre e desporto” (artigo 2.º). 

Ultimamente, o poder central desvinculou-se da abordagem de certos problemas, e 

respetiva apresentação de soluções, de resto da sua competência, em virtude de um 

progressivo aumento de responsabilidades assumidas por parte das autarquias locais. 

Defendemos que devem as autarquias aglutinar competências e atribuições, usualmente 

atribuídas ao poder central, nas áreas da educação, da atividade física e desportiva dos 

jovens a frequentar a escolaridade obrigatória. Tal facto justifica-se pelo profundo 
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conhecimento que detêm acerca dos hábitos de vida, interesses e necessidades dos seus 

munícipes. 

Não obstante, a realidade portuguesa apresenta alguma heterogeneidade no 

desenvolvimento das políticas públicas e valoração do desporto: umas promovem e 

oferecem atividades físicas e desportivas para as populações locais; outras apresentam 

modelos de funcionamento desportivos sem contemplar atividades e programas que 

convoquem o direito ao acesso e à prática desportiva da generalidade dos munícipes 

(Carvalho, et al. Bento, 2012: 57). 

Para além de beneficiar de uma legislação reguladora de competências e 

responsabilidades, as autarquias devem criar condições para vincularem a comunidade a 

uma prática física e desportiva, associada à manutenção da condição física, à promoção 

do bem-estar e a uma cultura do tempo livre. Deverá ser esta a preocupação central das 

políticas desportivas locais. 

Concomitantemente, o poder central, para além de deter a responsabilidade no exercício 

do poder legislativo, deve também providenciar a criação de infra estruturas 

conducentes ao exercício da prática desportiva. 

 

II.2. Quadro de responsabilidades 

 

As autarquias locais são as entidades que mais intervêm na estrutura global do sistema 

desportivo e que mais financiam as associações e a atividade desportiva. Em matéria de 

definição de uma política desportiva local, mais relevante do que a dimensão do 

município em termos populacionais, é o conhecimento efetivo das necessidades, a 

previsão ou levantamento da procura e a constatação do nível de adequabilidade à 

referida procura e a criação de novas infraestruturas.   

Gordinho (2004: 14) entende que as autarquias têm como missão “criar, melhorar e 

aumentar as condições de acesso da população à prática do desporto através da 

atratividade, segurança e enquadramento técnico das suas condições de prática”. 
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Deste modo, a dinâmica das autarquias locais, arrogadas de uma importante 

responsabilidade no desenvolvimento desportivo local, obedece “a uma política de 

desenvolvimento integrado das actividades físicas, educativas e da prática desportiva 

numa perspectiva cultural…” (Carvalho, 1994: 112), nomeadamente no 

aperfeiçoamento e manutenção da saúde física e mental, na inclusão social, na 

integração social dos jovens, na ocupação dos tempos livres da população sobretudo das 

crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiências e no desenvolvimento sociocultural 

sob formas diversificadas não competitivas ou competitivas.         

De facto, o papel autárquico alterou-se substancialmente com o fim do Estado Novo.  

A Constituição da República Portuguesa redefiniu as incumbências do poder local 

relativamente às políticas desportivas. Se a descentralização de poderes reforçou a 

autonomia das autarquias, também aumentou as suas responsabilidades. Constantino 

(2006: 104) refere que “esta delegação de competências é imprescindível, como forma 

de reforçar a participação cívica em tarefas de interesse público, mas também porque o 

desporto é uma actividade propícia à expressão do exercício da cidadania através da 

dimensão associativa”.        

Para além da Constituição da República Portuguesa sobre as responsabilidades dos 

poderes central e local, importa referir a Lei n.º 5/2007 de 16 de janeiro – Lei de Bases 

da Actividade Física e do Desporto (LBAFD) –, a qual veio revogar a LBD.  

Numa primeira análise, assiste-se a um aditar da referência “desporto” à referência 

“actividade física” e à consequente promoção da prática da atividade física nos hábitos 

de vida da população pela certeza dos seus efeitos benéficos na saúde pública.  

A LBAFD “define um modelo assente numa gestão participada e responsável entre o 

Estado, as Regiões Autónomas, as autarquias locais e todos os agentes desportivos, 

tendo em vista o aumento dos índices de participação desportiva de toda a população". 

Conscientes de que a concretização do objetivo central da atuação das autarquias é 

sensibilizar a comunidade local para os benefícios da prática desportiva, também 

partilhamos da opinião de Parlebas (Cunha, 2007: 119) ao afirmar que a sistematização 

das práticas desportivas decorre das próprias instalações e, assim, intensificam a 

expressão desportiva local de forma “institucionalizada e permanente”. Não menos 

importante, é a gestão destas instalações, de resto um processo complexo de 
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desenvolvimento e tomada de decisão, no quadro da responsabilidade técnica bem como 

a elaboração de regulamentos, instrumentos administrativos e de regulação de referência 

inerentes ao funcionamento da cada instalação desportiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

II.3. - Processo de obtenção de licença para a entrada em funcionamento de 

instalações desportivas 

Após a tomada de decisão sobre a localização e construção da instalação desportiva, 

importa desenvolver o processo de licenciamento para o funcionamento das instalações 

desportivas de uso público consignado no Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de novembro, 

posteriormente complementado pelo Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 

referente a recintos de espetáculos e de divertimentos públicos e também aplicável às 

instalações desportivas. 

O processo de obtenção da licença de funcionamento pode ser descrito no seguinte 

quadro (Cunha, 2007: 177): 

 

 

Quadro n.º 1 - Obtenção de licença de utilização de instalações desportivas 

N

.

º 

Ação 
Artigo 

n.º 

Dec.- Lei 

n.º 
Aspetos Complementares Obs. 

1 

Após concluída a obra o 

interessado deve requerer ao IND 

a emissão da licença de 

funcionamento 

10. º  
309/2002 

de 16 dez. 

Fotocópias autenticadas de:  

1 - Certificado de inspeção 

2 - Apólice de seguro de 

responsabilidade civil 

3 - Apólice de seguro de 

acidentes pessoais 

Em caso de renovação, 

deve ser pedida com 30 

dias antes do termo da 

sua validade, com 

apresentação do 

certificado de inspeção do 

recinto 

15.º, 

 n.º 1 

317/97 de 

25 nov. 

2 

Vistoria realizada por uma 

comissão convocada pela Câmara 

Municipal - O IND deve solicitar a 

participação na vistoria dos 

elementos que pertencem à 

comissão 

11.º, 

 n.º 2 

309/2002 

de 16 dez. 

Pertencem à comissão: 

1 - Dois técnicos a designar pela 

Câmara Municipal um dos quais 

com formação e habilitação 

para assinar projetos 

2 - Representante do Serviço 

Nacional de Bombeiros 

Deve realizar-se no prazo 

de 30 dias após a 

apresentação do 

requerimento. 

Comissão é convocada 

com oito dias de 

antecedência mínima 

15.º, 

 n.º 2 e 

3 

317/97 de 

25 nov. 
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3 - Representante da 

Autoridade de Saúde  

3 Elaboração do auto de vistoria 

11.º, 

 n.º 4 

309/2002 

de 

 16 Dez 

Nome do responsável pelas 

condições técnicas e de 

segurança do recinto. 

Lotação para cada uma das 

atividades a que se destina 

Até 15 dias após a data da 

vistoria 

Deve ser entregue uma 

cópia ao requerente 
7.º, 8.º 

e 16.º, 

n.º 2 e 4 

317/97 de 

25 nov. 

4 Emissão do Alvará 

12.º 
309/2002 

de 16 dez. Emitido pelo IND, mediante 

alvará da licença de utilização 

emitida pelo Presidente da 

Câmara 

O requerente é notificado 

no prazo de 20 dias. 

Após 30 dias (prazo) de 

realização da vistoria 

17.º, 

nº1 

317/97 de 

 25 Nov 

5 

Responsabilidade Social  

- Dos autores do projeto e 

empreiteiros 

 

 

Seguros 

- Dos proprietários  

15.º 
309/2002 

de 16 dez. 

Os autores do projeto, 

empreiteiros e construtores 

devem apresentar Seguro de 

responsabilidade civil 
Contraordenações 

Coimas 

Sanções acessórias 
16.º 

309/2002 

de 16 dez. 

Proprietários e promotores 

devem apresentar seguro de 

acidentes pessoais que cubram 

danos e lesões corporais 

sofridos em caso de acidente  

 

 

Ainda segundo Cunha, a construção de instalações e espaços desportivos representa 

uma mais valia no plano urbanístico de uma determinada localidade.  

 

 

Pese embora o facto de considerarmos existir algum desequilíbrio nas competências 

balizadas para o Estado e para as autarquias sobre as construções de infraestruturas, a 

legislação existente no que concerne à obtenção de licença de funcionamento é mais 

clara. 
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II.4. Responsabilidade técnica da gestão de instalações desportivas 

 

O conceito de responsabilidade técnica não se encontra definido na legislação 

desportiva em Portugal.  

No entanto, podemos inferir da análise do seu conteúdo, as competências técnicas 

exigidas, bem como as consequências das decisões dos responsáveis no que diz respeito 

às instalações desportivas.  

Assim, compete ao técnico de instalações a responsabilidade de gerir o risco, assumir as 

consequências que recaem sobre os utilizadores destes espaços, sobre os materiais e 

sobre as atividades realizadas nesses mesmos espaços.  

O técnico responsável deve possuir conhecimentos técnicos e científicos que lhe 

permitam desempenhar o cargo e deter um conhecimento apropriado dos recursos 

utilizados na tomada de decisões inerentes às expectativas dos utilizadores, não 

excluindo a componente da vertente humana a qual implica, necessariamente, uma 

relação interpessoal. 

Cunha (2007: 351) refere que o gestor de instalação é “aquele que assume para si 

próprio a capacidade de correr estes riscos e de assumir as consequências e as vantagens 

inerentes às responsabilidades que dele se esperam no exercício dos actos de gestão e 

correspondentes decisões”. 

Consideramos que a responsabilidade técnica de uma instalação desportiva deve estar 

claramente definida e de acordo com a legislação em vigor. Desta forma, a legislação 

aprovada prevê a existência da figura do técnico nas instalações desportivas e a 

identificação do mesmo devidamente afixada nestas instalações.  

As infraestruturas públicas ou público/privadas, nomeadamente no Concelho de 

Cascais, abertas à população, devem dispor de um Diretor Técnico nas suas instalações. 
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II.4.1. Diretor técnico 

 Em primeiro lugar o diploma que abordou este tema foi o Dec.-Lei 385/99, de 28 de 

setembro, hoje revogado, mas que importa referir, que determinava a formação, 

identificação e a sua presença na instalação. 

No seu conteúdo podemos verificar, o mais importante, transcrevendo os respetivos 

artigos; 

 

Decreto-Lei nº 385/99 de 28 de Setembro 

- Responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público. 

(do preâmbulo): 

“De entre as medidas ora consagradas, avulta a obrigatoriedade da existência de um 

responsável técnico nas instalações desportivas, cuja formação é determinada 

consoante a tipologia da mesma ou, em qualquer caso, tratando-se de licenciado em 

estabelecimento de ensino superior na área da educação física ou desporto.” 

Artigo 5.º 

Entrada em funcionamento das instalações desportivas 

Sem prejuízo do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro, 

as instalações desportivas devem ainda dispor de um responsável técnico nos termos do 

presente diploma, por forma a assegurar o seu controlo e funcionamento. 

 Artigo 6º 

Responsável técnico 

1 - O responsável técnico deve dispor de formação adequada ao exercício das funções. 

(…) 

3 - As funções cometidas ao responsável técnico podem, em qualquer caso, ser 

exercidas por licenciado em estabelecimento de ensino superior na área da educação 

física ou desporto. 
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Artigo 7.º 

Identificação do responsável técnico 

Em cada instalação desportiva deve ser afixado em local bem visível para os utentes a 

identificação do responsável técnico, bem como os elementos comprovativos da sua 

inscrição junto do Centro de Estudos e Formação Desportiva.- (Atualmente é a cédula 

de director técnico imitida pelo IDPJ). 

 

Segundo Cunha (2007), a responsabilidade técnica tem duas componentes distintas: a 

vertente do domínio técnico e por outro lado a responsabilidade pública. 

Esta preocupação da responsabilidade técnica nas instalações desportivas foi, como já 

referido, contemplado através do Decreto-Lei nº 385/99, de 28 de Setembro, que define 

o regime de responsabilidade técnica pelas instalações desportivas. Embora o conceito 

não esteja definido no seu conteúdo, é pelo conjunto de competências explicitadas e a 

exercer pelos principais agentes e responsabilidades ai estipuladas, que encontramos a 

correspondência com o que poderia ser o seu conceito. 

Este diploma foca a responsabilidade técnica na pessoa de um responsável da instalação 

desportiva e no que concerne à sua responsabilidade. 

 

O Decreto -Lei n.º 385/99, de 28 de setembro, que definiu o regime da responsabilidade 

técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e actividades aí desenvolvidas, 

tornou-se obsoleto, e mesmo sem sentido, quer quanto ao seu objecto quer quanto ao 

seu âmbito. O facto de nunca ter sido regulamentado, não permitiu a sua plena 

aplicação. 

O diploma veio, assim, a ser revogado pelo Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de outubro, 

que definiu como objectivo, entre outros, o incremento de hábitos de participação 

continuada da população na prática desportiva num ambiente seguro e saudável.  
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Este diploma, também se encontra revogado, mas determinava novamente a formação 

do diretor técnico, as funções, os deveres e a sua identificação nas instalações 

desportivas, transcrevemos os respetivos artigos para verificarmos o seu conteúdo; 

 

Decreto-Lei nº 271/2009 de 1 de outubro 

- Direcção e responsabilidade pelas actividades físicas e desportivas 

Capitulo II 

Artigo 4.º 

Diretor técnico 

O diretor 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; 

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. 

(…) 
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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. 

(…) 

Por seu turno, a LBAFD 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, continuando assim 

em harmonia, as alterações realizadas neste novo diploma, nomeadamente á referencia 

da figura do Diretor técnico. 

 

Hoje em dia o texto legal em vigor, sobre a responsabilidade técnica numa instalação 

desportiva é a Lei nº 39/2012 de 28 de agosto, que vem reforçar o que os anteriores 

definiram: 

CAPÍTULO II 

Artigo 4.º 

Técnicos 

Cada instalação desportiva referida no artigo 1.º deve dispor de: 

a) Pelo menos um diretor técnico (DT) que assuma a direção e responsabilidade pelas 

atividades desportivas que decorrem na instalação; 

b) Técnicos de exercício físico responsáveis pela orientação e condução do exercício de 

atividades desportivas a decorrer na instalação. 
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No artigo 5.º do mencionado Decreto-Lei, a figura do diretor técnico é definida como “a 

pessoa singular que assume a direção e a responsabilidade pelas atividades desportivas 

que decorrem nas instalações desportivas que prestam serviços desportivos na área da 

manutenção da condição física (fitness), designadamente os ginásios, academias ou 

clubes de saúde (healthclubs), independentemente da designação adotada e forma de 

exploração”. 

Resumidamente no quadro: 

Diretor Técnico 

Dec. Lei Artigo Formação exigida Funções 

Diretor Técnico 

    

 

 

385/99 

de 28 

setembro 

 

 

 

10º 

As funções cometidas ao responsável 

técnico podem, em qualquer caso, ser 

exercidas por licenciado em 

estabelecimento de ensino superior na 

área da educação física ou desporto 

-O responsável técnico superintende 

tecnicamente as atividades desportivas 

desenvolvidas nas instalações desportivas, 

competindo-lhe zelar pela sua adequada 

utilização 

 

    

 

 

 

 

 

 

271/99 

de 1 outubro 

 

 

 

 

 

 

 

5º 

 

Titular do grau de licenciado na área do 

Desporto ou da Educação Física 

-Coordenar a prescrição e avaliação aos 

utentes de actividades físicas e 

desportivas; 

-Coordenar a avaliação da qualidade dos 

serviços prestados, bem como propor 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. 
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Lei 

 

39/2012 

 de 28  agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4º 

 

Licenciatura na área do desporto ou da 

educação física, tal como identificada 

pela Direção -Geral do Ensino Superior 

- Coordenar e supervisionar a prescrição, 

avaliação, condução e orientação de todos 

os programas e atividades, da área da 

manutenção da condição física (fitness), no 

âmbito do funcionamento das instalações 

desportivas, aos seus utentes; 

- Coordenar e supervisionar a avaliação da 

qualidade dos serviços prestados, bem 

como propor ou implementar medidas 

visando a melhoria dessa qualidade; 

- Elaborar um manual de operações das 

atividades desportivas que decorrem nas 

instalações desportivas que prestam 

serviços desportivos na área da 

manutenção da condição física (fitness); 

- Coordenar a produção das atividades 

desportivas; 

- Superintender tecnicamente, no âmbito 

do funcionamento das instalações 

desportivas, as atividades desportivas nelas 

desenvolvidas; 

- Colaborar na luta contra a dopagem no 

desporto 

    

 

 

 

Das instalações desportivas que são objeto de estudo do presente trabalho somente o 

Clube Nacional de Ginástica e os Complexos Desportivo da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Cascais e Abóboda procederam à afixação da identificação 

dos seus responsáveis técnicos.  
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Capítulo III – Caracterização genérica do concelho de Cascais 

 

III.2. Infraestruturas e Protocolos 

III. 2.1. As instalações desportivas das freguesias do concelho de Cascais 

Cascais é uma vila portuguesa pertencente ao distrito de Lisboa, região de Lisboa e sub-

região da Grande Lisboa. Sede de município, Cascais é limitada, a norte, pelo município 

de Sintra, a leste, por Oeiras e a sul e oeste pela costa atlântica. 

Concelho Area Densidade populacional 

Cascais 99,07 km²  206.479 habitantes 

 

O Concelho de Cascais é constituído por seis freguesias, a saber, Alcabideche, 

Carcavelos, Cascais, Estoril, Parede e São Domingos de Rana, onde se localizam as 

infraestruturas alvo do presente estudo.  

 

III.2.2. Alcabideche  

Freguesia  Area Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

desportiva em estudo 

Alcabideche 39,76 km²  42.162 habitantes Complexo Desportivo 

de Alcabideche 
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Propriedade do Município de Cascais, o Complexo Desportivo de Alcabideche é gerido 

pela Junta de Freguesia desde 1996  e serve as coletividades e grupos desportivos da 

área. O complexo é constituído pelo pavilhão gimnodesportivo e pela piscina, os quais 

disponibilizam respetivamente a prática de onze e seis modalidades e, ainda, por 

polidesportivos descobertos, nomeadamente, campo de ténis, parede bate bolas, parque 

infantil e campos de street basquetebol. 

O protocolo de gestão deste complexo desportivo foi assinado a 7 de janeiro de 2003 

com a Câmara Municipal de Cascais. Este organismo assumiu o compromisso de 

analisar propostas para criação de novos espaços, contribuir financeiramente para a sua 

construção e de atribuir uma verba compensatória, caso a exploração do complexo 

apresente um saldo negativo. À Junta de Freguesia de Alcabideche compete gerir o 

complexo com capacidade decisória sobre a utilização das instalações, realização de 

obras e aquisição de equipamentos. Compete igualmente garantir uma gestão 

responsável e o bom estado de instalações e equipamentos; garantir recursos humanos 

qualificados; gerir os recursos financeiros para despesas de manutenção, limpeza, 

segurança, energia, água, comunicações e pessoal; elaborar o regulamento geral de 

utilização das instalações e apresentar, anualmente, as taxas de utilização dos diferentes 

espaços. O protocolo prevê o compromisso de cedência das instalações à Escola 

Secundária Ibn Mucana, estabelecimento que goza de prioridade para a prática de 

educação física e desporto escolar. Esta prioridade é extensível aos centros de dia e 

restantes estabelecimentos de ensino da freguesia de Alcabideche no que concerne à 

utilização da piscina. 

 

III.2.3. Carcavelos 

Freguesia  Area Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

desportiva em estudo 

Carcavelos 4,37 km²  23.347 habitantes Pavilhão Desportivo 

Qta. Lombos 

Pavilhão Desportivo  

CF Sassoeiros 
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Relativamente ao Pavilhão Multiusos da Quinta dos Lombos, inaugurado a 4 de junho 

de 2005, apresenta a lotação de 650 lugares e tem como valências dois campos 

polivalentes, um campo de voleibol em relva, salas de conferência, garagens, um 

restaurante, um campo mini golfe, um parque infantil e um circuito de manutenção, 

espaços onde se praticam cinco modalidades federadas com escolas de formação e se 

realizam atividades de natureza cultural, recreativa e social. 

Por sua vez, o Clube de Futebol de Sassoeiros, fundado a 13 de junho de 1946, integra a 

prática de treze modalidades desportivas, algumas delas com componente de formação e 

competição. 

O protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e o Centro Recreativo e Cultural dos 

Lombos foi celebrado a 3 de maio de 2006, ficando por clarificar as incumbências 

relativas à gestão, rentabilização e manutenção. Estas incumbências viriam a ser mais 

tarde asseguradas de modo a salvaguardar o interesse público.  

De acordo com o disposto no clausulado do protocolo, compete à Câmara Municipal de 

Cascais: nos primeiros quatro anos de funcionamento, prestar apoio financeiro para 

garantir o equilíbrio da gestão do espaço - após esse período, a gestão passou a ser da 

responsabilidade do Centro Recreativo e Cultural de Lombos; ter a prioridade do 

usufruto do espaço para atividades regulares, desportivas e recreativas ou culturais a 

qual deve seguir uma ordem hierárquica de acesso por parte da Junta de Freguesia de 

Carcavelos, dos estabelecimentos de ensino e das entidades da freguesia de Carcavelos; 

por ocasião da utilização das instalações para realização de eventos, o Clube será 

ressarcido das inerentes despesas extraordinárias; analisar propostas de criação de novos 

espaços ou alteração dos já existentes, apresentadas pelo Centro Recreativo e Cultural 

dos Lombos. Ficou ainda acordado entre ambas as partes que o protocolo assinado é 

passível de um processo de avaliação protagonizado por uma comissão constituída por 

três elementos pertencentes à Câmara e ao Centro. 

Por sua vez, compete ao Centro Recreativo e Cultural dos Lombos: garantir uma gestão 

responsável e eficaz, nomeadamente, o funcionamento e a conservação das instalações e 

equipamentos de acordo com as normas em vigor; proporcionar condições de 

higienização e segurança aos utentes; definir e contratar pessoal técnico especializado e 

pessoal encarregue da manutenção, limpeza e segurança; adquirir equipamentos e 

materiais necessários à prática desportiva; elaborar o regulamento geral de utilização; 
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emprestar equipamentos, quando solicitado, desde que não interfira com as atividades 

do clube; proceder à manutenção dos imóveis; permitir a fiscalização do cumprimento 

das obrigações legais e/ou contratuais por parte dos funcionários da Câmara; elaborar e 

divulgar, anualmente, o relatório de contas e desempenho da gestão do pavilhão. O 

clube pode, ainda, apresentar propostas de ajustamento do protocolo. Em caso de litígio, 

fica designado o Tribunal Arbitral a funcionar em Cascais. 

O protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e o Clube de Futebol de Sassoeiros 

foi celebrado a 13 de junho de 2005. Compete à Câmara Municipal de Cascais 

comparticipar com um montante correspondente a 78% do custo estimado da construção 

do novo pavilhão, sendo que o clube é responsável pela obra e pela construção da sede 

social da Associação de Escoteiros de Portugal no interior da nova infraestrutura.  

É da competência do clube: proceder à venda das antigas instalações e receber as verbas 

entregues pela Associação de Escoteiros de Portugal, repartidas e aplicadas entre 2005 e 

2009, na construção da nova infraestrutura; a gestão das instalações e a dinamização de 

atividades desportivas fomentadas pelo próprio clube; colaborar com a Câmara 

Municipal na cedência gratuita, por um período anual máximo de dez dias, das 

instalações para atividades de natureza desportiva, cultural, social ou recreativa desde 

que as mesmas não interfiram com atividades desportivas do clube; apresentar projetos 

de promoção de prática física e desportiva para crianças e jovens do concelho, os quais 

carecem de protocolo específico elaborado pela Câmara Municipal. Tendo este acordo a 

validade de vinte anos e a especificidade das instalações serem utilizadas para os fins 

previstos, ficou acordado que a sua utilização para outros fins sem autorização da 

Câmara, incorre na obrigação de devolução à Câmara de todos os valores já pagos. Por 

fim, o clube obriga-se a aceitar a constituição de uma comissão de avaliação constituída 

por três elementos designados por ambas as partes. 

 

III.2.4. Cascais 

Freguesia  Area Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

desportiva em estudo 

Cascais 20,07 km²  35.409  habitantes Pavilhão Desportivo 

Dramatico Cascais 
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Complexo Desportivo 

A. H. B. V Cascais 

 

O protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e o Grupo Dramático e Sportivo de 

Cascais foi celebrado a 13 de maio de 2006. Compete à Câmara assegurar condições 

financeiras de modo a garantir o fim a que se destina a infraestrutura e estabelecer 

conversações com o clube visando esclarecer devidamente as incumbências de cada 

uma das partes, salvaguardando o interesse público e assegurar o pleno funcionamento 

do espaço. A Câmara deve garantir o equilíbrio económico e financeiro na gestão das 

verbas compensatórias distribuídas entre 2006 e 2009. 

O Grupo Dramático e Sportivo de Cascais, conforme referido no protocolo elaborado, 

adquirira parte considerável de materiais e equipamentos assumindo os respetivos 

custos, facto que provocou significativas dificuldades no equilíbrio da gestão financeira 

da infraestrutura.  

Compete ao Clube gerir, de forma responsável e eficaz, o funcionamento da 

infraestrutura; manter os equipamentos e materiais em perfeito estado de conservação; 

definir um quadro de pessoal suficiente e com formação adequada; fazer face a todos os 

custos resultantes da gestão corrente do pavilhão; pagar os consumos energéticos, de 

água, de comunicação, manutenção e reparação das instalações, equipamentos e 

materiais; adquirir equipamentos e materiais necessários à prática desportiva; ceder à 

Câmara ou a quem por ela indicado, todos os equipamentos; facilitar o acesso ao 

interior das instalações, aos funcionários e/ou agentes da Câmara para fiscalização do 

cumprimento das obrigações legais e/ou contratuais; assegurar as grandes reparações de 

manutenção dos imóveis; aceitar a constituição de uma comissão de avaliação 

constituída por três elementos designados por ambas as partes; elaborar o relatório anual 

às contas e apresentar os resultados aos parceiros; elaborar propostas de eventuais 

ajustes ao protocolo. Em caso de litígio, será designado um Tribunal Arbitral a 

funcionar em Cascais. 

III.2.5. Parede 

Freguesia  Area Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

desportiva em estudo 
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Parede 3,56 km²  21.660 habitantes Pavilhão Desportivo 

do Clube Nacional 

Ginástica 

 

Inclui ginásios, piscina, pavilhão, courts de ténis, campo de voleibol praia e um campo 

de futebol, espaços onde se praticam quinze modalidades desportivas. 

 

III.2.6. São Domingos de Rana 

Freguesia  Area Densidade 

populacional 

Infraestrutura 

desportiva em estudo 

São Domingos de 

Rana 

20,51 km²  57.502 habitantes Complexo Desportivo 

de São Domingos de 

Rana 

Complexo Desportivo 

da Abóboda 

Pavilhão Desportivo  

“Os Vinhais” 

 

A nível de infraestruturas desportivas, regista-se o Complexo Desportivo de São 

Domingos de Rana, o Complexo Desportivo da Abóboda e o pavilhão do Grupo 

Recreativo e Desportivo Os Vinhais. Quanto ao primeiro espaço, inaugurado em 25 de 

abril de 1995, possibilita a prática de um vasto leque de modalidades desportivas; o 

Complexo Desportivo da Abóbada integra duas piscinas com sete modalidades e um 

ginásio e, por último, o pavilhão do Grupo Recreativo e Desportivo Os Vinhais. 

O protocolo entre a Câmara Municipal de Cascais e a Junta de Freguesia de São 

Domingos de Rana foi celebrado a 28 de dezembro de 1996. A Junta de Freguesia fica 

incumbida de gerir o complexo desportivo, instalar os equipamentos necessários ao seu 

bom funcionamento e ceder o espaço à Escola Secundária Frei Gonçalo de Azevedo 

para atividades de educação física curricular e desporto escolar, em horário a acordar. 

Deve, ainda, assegurar a manutenção, definir o quadro de pessoal, elaborar o 
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regulamento geral de utilização e apresentar as taxas de utilização. Por fim, obriga-se a 

criar uma comissão consultiva constituída por cinco elementos. 

À Câmara Municipal de Cascais compete: disponibilizar à Junta de Freguesia uma verba 

resultante do cálculo previsto nos primeiros três meses de funcionamento para custear 

os encargos correspondentes ao início de exploração; atribuir, mensalmente, uma verba 

compensatória no valor da diferença entre a receita e a despesa através da apresentação 

do balancete; pagar 1% da verba gasta anualmente pela Junta de Freguesia em despesas 

de conservação e reparação das instalações e equipamentos; autorizar a realização de 

atividades de caráter cultural ou recreativo desde que salvaguardada a integridade de 

instalações e equipamentos; analisar propostas emanadas da Junta para criação de novos 

espaços ou alterações aos já existentes; realizar reparações de maior envergadura, tanto 

no interior como no exterior, enquanto proprietária da infraestrutura; autorizar a 

concessão de espaços pela Junta a terceiros, por períodos não superiores a três anos; 

utilizar gratuitamente as instalações durante vinte e quatro dias por ano, desde que seja 

efetuada uma marcação prévia com o mínimo de quinze dias de antecedência.  

A vigência do protocolo tem a duração de três anos e contempla a possibilidade de 

renovação por igual período. Em caso de denúncia de incumprimento, deve a Junta 

proceder ao pagamento das remunerações e demais encargos com os trabalhadores à 

Câmara Municipal, ficando privada da responsabilidade de gestão e superintendência de 

pessoal. 
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III.3. Regulamentos de gestão das instalações desportivas 

 

De acordo com Luís Cunha (2007: 356), “O Regulamento da Instalação Desportiva é 

um instrumento administrativo e de regulação de referência dentro das instalações 

desportivas” e deve incluir o estatuto de funcionários, utentes e outros intervenientes, os 

diferentes tipos de espaços e suas funcionalidades, critérios de utilização de espaços e 

equipamentos e, por último, a tipificação de situações problemáticas e respetivas 

possibilidades de resposta. 

 

III.3.1. Regulamento interno 

Data de 1997 o primeiro diploma que alude, tenuemente, ao regulamento das condições 

técnicas desportivas. O Decreto-Lei n.º 379/97, de 27 de dezembro, procede a uma 

regulamentação sobre os requisitos de segurança de espaços de jogo e recreio, de 

equipamento e superfície de impacte. 

Posteriormente, e já duma forma mais clara, o diploma que aprofundou mais este tema 

do regulamento interno, foi o Decreto-Lei nº 385/99 de 28 de Setembro, que no seu 

artigo 12º impõe que as instalações desportivas, devem dispor de um regulamento, e 

este deve estar afixado em local visível, mesmo revogado, importa referir o seu 

conteúdo, para se verificar que essa preocupação há muito existe na lei: 

Artigo 12º 

Regulamento 
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1 — As instalações desportivas devem dispor de um regulamento de utilização 

elaborado pelo proprietário ou cessionário, contendo as normas de cumprimento a 

serem observadas pelos utentes. 

2 — O regulamento a que se refere o número anterior deve estar afixado em local 

visível na entrada das instalações. 

 

Hoje em dia vigora o Decreto-Lei nº 271/2009 de 1 de outubro, que acrescenta a 

necessidade da assinatura do regulamento pelo Diretor Técnico. 

Artigo 17.º 

Regulamento interno 

1 — As instalações desportivas onde decorram actividades abrangidas pelo presente 

decreto -lei devem dispor de um regulamento interno elaborado pelo proprietário, ou 

entidade que o explore se for diferente daquele, contendo as normas de utilização a ser 

observadas pelos utentes, o qual é ser assinado pelo DT. 

2 — O regulamento a que se refere o número anterior deve estar afixado em local 

visível na recepção e na zona de acesso às áreas de actividade física ou desportiva e 

instalações de apoio. 

 

A par da obrigatoriedade da existência do regulamento nas instalações desportivas, 

surge também regulamentação para outros tipos de espaços, nomeadamente, recintos de 

espetáculos e divertimentos públicos, recintos com diversões aquáticas, instalações 

desportivas escolares e estádios. 

Como o presente estudo se cinge à comparação dos regulamentos dos pavilhões 

desportivos de Cascais e dos regulamentos dos recintos de diversões aquáticas quanto às 

condições técnicas e de segurança, passaremos à análise da legislação existente.  

O Decreto-Lei n.º 5/97, de 31 de março, esclarece mais detalhadamente os 

procedimentos a ter em conta desde o momento da obtenção da licença de 

funcionamento até ao efetivo funcionamento das instalações aquáticas, nomeadamente, 
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os requisitos para a obtenção da licença, quer dos pavilhões desportivos, quer dos 

recintos de diversão aquática. A apresentação do regulamento interno é, pois, um dos 

requisitos exigidos. 

No que diz respeito aos recintos de diversão aquática, o diploma que os regulamenta, 

através de articulado, descreve as atividades existentes, as áreas e condições de acesso a 

esses recintos e as disposições de segurança nos tanques, descrição essa que não se 

verifica no caso do diploma dos pavilhões desportivos. 

Pese embora o facto dos recintos de diversão aquática disporem de regulamentação 

quanto à segurança nos tanques, os pavilhões desportivos que incluem área de piscina 

não dispõem de enquadramento legal, como é o caso de alguns pavilhões desportivos 

alvos do nosso estudo.  

Julgamos, assim, pertinente a elaboração de legislação que salvaguarde esta situação e 

que permita sustentar o próprio regulamento, bem como legislação específica para os 

pavilhões desportivos com indicações precisas sobre vestiários, balneários e sanitários. 

Do mesmo modo, acreditamos ser importante reservar alguma atenção às condições de 

higienização sanitária na regulamentação dos pavilhões desportivos, à semelhança do 

que se verifica nos recintos aquáticos. 

O referido diploma, no seu artigo 56º, refere a necessidade do regulamento interno 

conter menções sobre a organização e obrigações do pessoal, a restrição de utilização 

por menores sem acompanhamento de adultos, a proibição de acesso a pessoas 

causadoras de desordem, entre outros. No quadro legislativo dos pavilhões desportivos 

estes aspetos são omissos criando, consequentemente, alguma dificuldade na imputação 

de responsabilidade.  

 

III.3.1.1. Oferta de instalações desportivas 

 

Segundo o Decreto-Lei n.º 317/97 de 25 de novembro, no seu art.º 2.º, consideram-se 

“instalações desportivas os espaços de acesso público organizados para a prática de 

actividades desportivas, constituídos por espaços naturais adaptados ou por espaços 

artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e complementares”.   
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Cunha (2007: 27) afirma a este propósito que a função de uma instalação desportiva é 

oferecer, de forma continuada, a possibilidade de praticar uma atividade desportiva num 

local que integre um processo de estandardização, codificação e regulamentação. 

Tendo em conta estes pressupostos e ao analisarmos os regulamentos do Complexo 

Desportivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais, do 

Complexo Desportivo da Abóboda, do Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana, 

do Pavilhão Desportivo dos Lombos, do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais e do 

Clube Nacional de Ginástica, verificamos que: o Regulamento do Complexo Desportivo 

da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais faz referência às 

instalações de serviços anexos e complementares, nomeadamente, às “zonas de 

bar/cafetaria, esplanada, vestiários, cacifos, cais da piscina, assim como, parque de 

estacionamento anexo à instalação”, (Anexo F, p. 3); o Regulamento do Complexo 

Desportivo de S. Domingos de Rana e do Clube Nacional de Ginástica não referencia 

estes espaços assim como também não identifica as instalações de que dispõem para a 

prática do desporto (Anexos H e K); o Regulamento do Pavilhão Desportivo dos 

Lombos refere que a oferta de instalações desportivas se destina ao pavilhão e menciona 

as áreas de serviços anexos e complementares “espaços de restaurante e esplanada” 

(Anexo I, art.º 15); o Regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda descreve as 

instalações pormenorizadamente, referindo “duas piscinas, uma desportiva com 25x17m 

e outra de aprendizagem com 16,6 x10m e uma Academia com um ginásio e dois 

estúdios” a “recepção, balneários, casas de máquinas e bar” (Anexo G, p.4); por fim, o 

Regulamento do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais, enumera os espaços 

existentes no clube tais como o pavilhão desportivo 20m2x40m2, com uma zona 

designada por “banco de suplentes”, um átrio de entrada, bancadas com acesso para 

pessoas deficientes incluindo a capacidade das bancadas, balneários desportivos e 

corredor de acesso aos balneários (Anexo J). 

 

III.3.1.2 Oferta de atividades desportiva 

 Na opinião de Cunha (2007: 233), da gestão de uma instalação desportiva decorre, 

obrigatoriamente, a identificação e a definição explícita da vocação de cada um dos seus 

espaços, tendo em conta o exercício de uma determinada modalidade e a forma da sua 

prática. A interceção das variáveis espaço e prática deve ser geradora de uma plataforma 
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de emoções junto do utilizador em momentos diferentes: à entrada, a consciência de 

querer ali permanecer e de realizar as práticas oferecidas; na permanência, “o pleno 

envolvimento”; à saída, a satisfação sentida e, por último, à distância a memória de 

momentos agradáveis e o desejo de os replicar (idem, ibidem: 184). 

Procedemos à análise dos regulamentos dos espaços desportivos alvo do presente 

estudo, no que concerne à oferta de atividades, tendo verificado que, no Complexo 

Desportivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais, não 

existe qualquer referência específica a alguma das atividades ali praticadas, mas apenas 

“…todas as atividades” (Anexo F, p. 1); os regulamentos do Complexo Desportivo de 

S. Domingos de Rana (Anexo H), do Clube Nacional de Ginástica (Anexo K) e do 

Pavilhão Desportivo dos Lombos (Anexo I) não descrevem as atividades praticadas nas 

suas instalações. 

Pelo contrário, no regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda é discriminada a 

oferta de atividades desportivas, tais como o “Ginásio de Cardio-Musculação”, prática 

de aulas de grupo (Anexo G, p. 9) e a piscina para “aulas de natação Hidroginástica, 

Hidroterapia, ou aulas individuais”, bem como em “regime de natação livre” (p. 10). 

Por sua vez, o regulamento do Complexo Desportivo de Alcabideche (Anexo L, p. 25) 

refere as condições de reserva dos espaços oferecidos para a prática desportiva. 

Finalmente, o regulamento do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais, inclui a 

informação de que o pavilhão pode ser utilizado por todas as equipas, federadas ou não 

e apresenta as condições de reserva do espaço oferecido. 

 

III.3.1.3 Direitos e deveres do utilizador 

Relativamente aos direitos e deveres dos utentes dos espaços desportivos do concelho 

de Cascais, não se encontram definidos em todos os regulamentos por nós analisados, 

tal como se verifica nos seguintes quadros: 

Tabela 1 - Análise comparativa dos Regulamentos dos Complexos Desportivos relativamente 

aos direitos e deveres dos utilizadores. 

Quadro 2 - Regulamento do Complexo Desportivo da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Cascais (AHBVC) 
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Direitos Deveres 

▪ Utilização de todas as atividades e serviços 

contratualizados em funcionamento;  

▪ Acesso livre às instalações públicas do Complexo 

Desportivo da AHBVC, de acordo com a 

regulamentação aplicável e dentro do seu horário 

de funcionamento;  

▪ Acompanhamento e assistência por parte dos 

colaboradores do Complexo Desportivo da AHBVC 

de Cascais, sempre que solicitado e/ou justificado 

no âmbito das suas funções;  

▪ O Utilizador encontra-se coberto por um seguro 

que abrange acidentes ou doenças decorrentes 

da prática desportiva, em conformidade com o 

Decreto-lei nº10/2009 de 12 de Janeiro. Este 

seguro é pago pelo Utilizador no início da 

actividade desportiva e é válido por uma época 

desportiva.  

▪ Suspensão da Adesão, sem penalização, nos 

termos contratualmente previstos.  

▪ Assegurar-se, individualmente, de que não 

possuem ou revelam quaisquer contra-indicações 

para a prática da actividade física que se propõem 

praticar, assumindo total responsabilidade pelas 

suas consequências;  

▪ Tomar conhecimento e cumprir a 

regulamentação aplicável elaborada pelo  

Complexo Desportivo da AHBVC;  

▪ Proceder com urbanidade e educação em 

relação aos outros utilizadores, colaboradores e 

fornecedores do Complexo Desportivo da AHBVC;  

▪ Pagar pontualmente as mensalidades e outras 

prestações que são devidas em virtude do 

presente contrato e/ou da regulamentação avulsa;  

▪ Aceitar e cumprir todas as indicações e 

recomendações que lhe forem validamente 

dirigidas pelos colaboradores. 

 

Quadro 3- Regulamento do Complexo Desportivo de S. Domingos e Rana 

Direitos Deveres 

 

 

▪ Não consta qualquer menção aos direitos dos seus 

utilizadores. 

 

▪ Caso tenham celebrado acordo de utilização das 

instalações, cumprir, pontualmente o estipulado nos 

mesmos, de acordo com o Artigo 7º deste regulamento; 

▪ Cumprir escrupulosamente as normas de utilização 

das instalações; 

 ▪ Caso tenham celebrado acordo de utilização das 

instalações, cumprir, pontualmente o estipulado nos 

mesmos, de acordo com o Artigo 7º deste regulamento; 

▪ Cumprir escrupulosamente as normas de utilização 

das instalações; 

 ▪ Utilizar as instalações apenas para os fins previstos 

no acordo; 

▪ Não desenvolver, dadas as caraterísticas das 

instalações, atividades que ponham em risco as 

mesmas; 

▪ Não ceder a terceiros os espaços de utilização, salvo 
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autorização prévia do responsável pela gestão do 

complexo; 

▪ Não realizar nas instalações atividades que originem 

receitas, salvo autorização prévia do responsável pela 

gestão do complexo; 

▪ No caso de grupos, fazerem-se acompanhar de um 

responsável, que contactará e tratará com os serviços. 

 

O regulamento do Pavilhão Desportivo dos Lombos não faz referência a direitos e 

deveres dos seus utilizadores. 

 

Quadro 4 - Regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda 

Direitos Deveres 

▪ Têm acesso ao Complexo Desportivo da 

Abóboda os utilizadores com os pagamentos 

devidamente regularizados. 

▪ Têm também acesso às instalações os 

funcionários da Cascais Dinâmica, E.M., S.A.. 

▪ Cada utente terá um cartão de acesso, que lhe 

dará acesso às instalações do Complexo 

Desportivo, de acordo com as modalidades e 

horários que forem contratadas. 

▪ Podem ser criados cartões de acesso para 

acompanhante ou visitantes. 

▪ O Utente poderá ainda utilizar os serviços 

específicos, pelo valor que se encontrar tabelado, 

no respetivo preçário. 

▪ O Cartão de Acesso é pessoal e intransmissível, 

devendo ser mostrado sempre que solicitado. 

▪ A falta de cartão de acesso ou a existência de 

pagamentos em atraso obsta à entrada dos 

utentes nas instalações. 

▪ O Utente deverá proceder ao check-in, por 

questões de segurança e controlo. 

▪ Em caso de extravio justificado do cartão de 

Utente, será emitido um novo cartão, sendo o 

custo desta nova emissão suportado pelo Utente. 

▪ Em determinadas atividades, o utente deverá 

proceder ao check-in ou à marcação antecipada 

das atividades que pretende praticar. 

▪ O ponto de check-in encerra 30 minutos antes da 

hora de fecho do Complexo. 

 

Quadro 5 - Regulamento do Clube Nacional de Ginástica 

 

Direitos Deveres 

▪ Podem utilizar as instalações, os utilizadores que 

se inscrevem na respectiva modalidade 

▪ Ser socio do clube nacional de ginástica 

▪ Usar roupa apropriada para cada modalidade 

▪ Não é permitido ingerir alimentos, fumar ou 
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tomar bebidas nos ginásios e balneários 

▪ É dever do praticante, o pagamento da 

mensalidade até dia 8 do respectivo mês 

 

 

 

 

Quadro 6 - Regulamento do Complexo Desportivo de Alcabideche 

Direitos Deveres 

▪ Podem utilizar o espaço desportivo que foi 

alugado 

▪ Cumprir as normas de utilização 

▪ Respeitar os horários 

▪ Não se apresentar em estado de embriaguez 

▪ Estar devidamente equipado na área desportiva 

que foi alugada 

▪ Usar calçado adequado ao piso 

 

 

Quadro 7 - Regulamento do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais 

Direitos Deveres 

▪ Podem utilizar o espaço desportivo que foi 

alugado 

▪ Zelar pelas instalações 

▪ Pagar pela utilização do espaço desportivo 

 

Do exposto, verificamos que os direitos e deveres do utilizador no regulamento do 

Complexo Desportivo da AHBVC são mencionados e descritos de forma clara e 

objetiva; no regulamento do Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana apenas 

estão contempladas as obrigações dos seus utilizadores; o regulamento do Pavilhão 

Desportivo dos Lombos é totalmente omisso; no regulamento do Complexo Desportivo 

da Abóboda, no capítulo II, existe um ponto designado “Acesso e proibições”, sendo 

que o acesso se refere aos direitos e a alguns deveres dos utilizadores e a proibição às 

regras de utilização das instalações; o regulamento do Clube Nacional de Ginástica 
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menciona um direito quase elementar, isto é, só pode utilizar as instalações quem estiver 

inscrito e, no que respeita aos deveres, indica que só podem ser utilizadores das 

instalações ou frequentadores de aulas na qualidade de sócios do clube; o regulamento 

do Complexo Desportivo de Alcabideche apenas refere que devem ser respeitadas as 

regras de utilização, apresentar-se num estado normal e devidamente equipado para a 

prática desportiva e, finalmente, o regulamento do Clube Desportivo e Recreativo “Os 

Vinhais” aponta a obrigação do zelo pelas instalações e espaços objeto de aluguer. 

 

III.3.1.4. Acessibilidade às instalações 

 

No que diz respeito à regulamentação da acessibilidade às instalações desportivas, 

verifica-se um vazio em relação à caracterização dos acessos às referidas instalações. 

Observamos, ainda, que nenhum regulamento alude às barreiras arquitetónicas que, 

eventualmente, possam existir, nem aos acessos para suprimir as dificuldades de 

pessoas com mobilidade reduzida e/ou dificuldades sensoriais. É o caso do Complexo 

Desportivo da AHBVC.  

O regulamento do Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana e do Clube Nacional 

de Ginástica menciona os acessos dos utilizadores, mas na perspetiva das “condições de 

utilização do complexo”.  

Por sua vez, o regulamento do Pavilhão Desportivo dos Lombos especifica que “São de 

acesso exclusivo aos utentes praticantes e aos responsáveis os espaços de prática 

desportiva, os balneários e respetivos corredores de acesso indicados pelo funcionário” 

(Anexo B, art.º 9.º) e “…não é permitido o acesso ao recinto de jogos pelas bancadas, 

nem o acesso às bancadas pelo recinto de jogo” (idem). O mesmo se verifica nos 

regulamentos do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais. 

O regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda aponta os “direitos do utilizador 

do complexo”, incluindo algumas condições de acesso às instalações desportivas do 

Complexo. O regulamento do Complexo Desportivo de Alcabideche referencia, 

igualmente, a acessibilidade, mas na perspetiva das condições de utilização. 
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III.3.1.5. Recursos humanos disponíveis 

 

O Regulamento do Complexo Desportivo da AHBVC é omisso quanto ao número de 

funcionários que ali trabalham e quanto às funções por eles desempenhadas; apenas 

indica que dispõe de “colaboradores” (Anexo F, p. 1). 

No tocante ao regulamento do Complexo Desportivo de S. Domingos de Rana, o artigo 

14.º, sobre os funcionários, descreve algumas das funções que estes devem 

desempenhar. Não existe uma descrição de categorias, apenas menciona no preâmbulo 

“funcionários ou agentes responsáveis” e “responsável pela atividade” (Anexo H, artigo 

13.º,).  Da mesma forma, o regulamento do Pavilhão Desportivo dos Lombos menciona 

“funcionários”, não acrescentando nenhum outro dado.  

O regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda, para o exercício das suas 

competências, dispõe de uma equipa de “técnicos e ou funcionários” (Anexo G,p. 4), 

“professor responsável” (p. 9), “vigilante responsável” e “técnico responsável” (p. 10). 

O regulamento do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais, omisso quanto a este 

ponto, não faz referência ao número de funcionários, no entanto, no artigo 11.º, refere 

que qualquer objeto pode ser guardado pelo elemento do staff designado para esse fim. 

O regulamento do Clube Nacional de Ginástica é omisso quanto ao número de 

funcionários. 

Por fim, o regulamento do Complexo Desportivo de Alcabideche descreve, no seu 

artigo 19.º, as obrigações dos funcionários. Relativamente à secção da piscina há 

referência à coordenação da piscina por um licenciado em Educação Física ou Ciências 

do Desporto. 

 

 

III.3.1.6. Normas de arrumação 

 

Julgamos ser pertinente verificar se os regulamentos analisados contemplam as normas 

de arrumação do material. Constatamos, assim, que os Regulamentos do Complexo 

Desportivo da AHBVC, de Alcabideche e o Clube Nacional de Ginástica, não fazem 
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alusão às normas específicas para a arrumação. O regulamento do Complexo Desportivo 

de S. Domingos de Rana somente refere que faz parte das funções do responsável pela 

atividade “providenciar pela arrumação do material” (Anexo H, artigo 13º, alínea e). No 

Regulamento do Pavilhão Desportivo dos Lombos surge, unicamente, uma alínea sobre 

esta matéria, nomeadamente, “Após utilização os equipamentos e materiais são 

arrumados nas arrecadações ou noutros locais indicados pelo funcionário” (Anexo I, 

artigo 7.º).  

O regulamento do Complexo Desportivo da Abóboda concretiza esta temática da 

seguinte forma: “Sempre que uma classe implique a utilização de equipamento, deve o 

Utente responsabilizar-se pela sua adequada arrumação” (Anexo G, p.9) e acrescenta 

“Os Utentes deverão utilizar uma toalha nos estúdios, com a qual deverão repor os 

equipamentos que utilizarem, no estado de limpeza em que os encontraram” (idem). 

Por fim, não há referências a materiais usados para a prática desportiva no regulamento 

do Clube Desportivo e Recreativo Os Vinhais. 

 

 III.3.1.7. Recomendações e disposições regulamentares 

 

Pela análise dos diferentes regulamentos, verificamos que o seu conteúdo é, 

particularmente, heterogéneo.  

Por esta razão, consideramos imperioso elaborar legislação que permita balizar e 

normalizar as diferentes instalações destinadas à prática desportiva.  

O mesmo é corroborado pelo Decreto-Lei nº 271/2009, de 1 de outubro, ao referir, no 

art.º 17.º, que “As instalações desportivas onde decorram atividades abrangidas pelo 

presente decreto-lei devem dispor de um regulamento interno elaborado pelo 

proprietário, ou entidade que o explore se for diferente daquele, contendo as normas de 

utilização a ser observadas pelos utentes, o qual é ser assinado pelo DT” e que o 

regulamento “deve estar afixado em local visível na receção e na zona de acesso às 

áreas de atividade física ou desportiva e instalações de apoio”. A falta de 

regulamentação constitui, pois, uma contra-ordenação. 
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Sarmento (2001) defende a rentabilização e valorização das instalações desportivas de 

forma a evitar o aparecimento de infraestruturas desportivas desequilibradas e 

desadequadas às necessidades dos seus utentes.  

Nesta linha de pensamento, Correia (2000) adianta que, para contrariar esta 

possibilidade, as autarquias devem ter uma ação proativa e cumprir o disposto no ponto 

n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho: efetuar e manter 

atualizado o registo das instalações desportivas disponíveis no concelho em sistema de 

informação disponibilizado pelo Instituto do Desporto de Portugal (IDP, I.P.) e ainda o 

disposto no artigo 14.º do mesmo diploma que fixa “a capacidade máxima de utilização 

e de acolhimento de eventual público nas instalações desportivas de base referidas nos 

artigos 6.º e 7.º, em função da respetiva tipologia e em conformidade com as normas 

técnicas e de segurança constantes da regulamentação prevista no artigo 14.º”, ou seja, 

estabelecer a lotação da instalação e o número máximo de espetadores admissíveis para 

cada atividade praticada. Esta atuação, por parte da autarquia, inviabilizará o 

aparecimento de instalações sem qualidade e a construção de infraestruturas desprovidas 

de conforto desportivo. 

Da análise realizada aos regulamentos das instalações desportivas do concelho de 

Cascais, e da heterogeneidade dos mesmos no que respeita às normas que constam em 

cada um deles, consideramos que devem incluir determinadas orientações previstas na 

lei e que salvaguardam os interesses dos seus utilizadores.  

Referimo-nos às instruções de segurança e planos de evacuação - Decreto-Lei n.º 

141/2009 de 16 de junho, artigo 18.º, alínea c); à acessibilidade por parte de pessoas 

com mobilidade reduzida - Decreto-Lei n.º 163/06, de 8 de agosto, secção 3.4; à 

obrigatoriedade da realização de um seguro - Decreto-Lei n.º 10/2009, de 12 de janeiro, 

artigo 14.º. A informação relativa à existência do seguro deve estar afixada em local 

visível para os utentes - Lei n.º 27/2011, de 16 de junho, artigo 17.º; à arrumação, 

informação sobre a localização dos materiais, procedimento adequado e horários de 

funcionamento de cada instalação desportiva.  

Relativamente aos funcionários e responsáveis da instalação desportiva, nomeadamente, 

o diretor técnico, responsável pelas atividades desportivas e os técnicos de exercício 

físico, responsáveis pela orientação e condução do exercício de atividades desportivas 

devem constar do regulamento e a sua identificação em local de fácil consulta pelos 
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utentes - Decreto-Lei n.º 271/2009, de 1 de outubro, e a já referida Lei n.º 39/2012 de 28 

de agosto. 

Dos regulamentos observados, verificamos que apenas o das instalações da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cascais, Clube Nacional de Ginástica e do 

Complexo Desportivo da Abóboda, apresentam a assinatura da pessoa que desempenha 

o cargo de diretor técnico, tal como é exigido por lei. 

 

Capítulo IV. 

IV.1. Metodologia 

IV.2. Caracterização da amostra 

A análise experimental deste estudo contou com uma amostra de nove pavilhões 

desportivos, sendo na maioria pavilhões municipais, situados no Concelho de Cascais. 

Após uma pesquisa inicial, foram escolhidos aleatoriamente os seguintes pavilhões:  

 

- Complexo Desportivo de Alcabideche; 

- Complexo Desportivo da Abóboda; 

- Complexo Desportivo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Cascais; 

- Complexo Desportivo de São Domingos de Rana; 

- Pavilhão Desportivo do Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos; 

- Pavilhão do Clube Nacional de Ginástica; 

- Pavilhão do Grupo Dramático e Sportivo de Cascais; 

- Pavilhão do Clube de futebol de Sassoeiros; 

- Pavilhão do Grupo Recreativo e Cultural Os Vinhais. 
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De referir que, 3 pavilhões têm gestão municipal (Complexos Desportivos da Abóboda, 

Alcabideche e São Domingos de Rana), tendo os restantes gestão privada, no entanto 

receberam verbas municipais para ajuda da sua construção e manutenção (conforme 

mencionado anteriormente). 

 

 

 

IV.3. Equipamentos e métodos 

O presente trabalho teve como objetivo geral: 

 Verificar a existência ou não da figura do Diretor Técnico nas instalações, visto uma 

das funções do Diretor Técnico é zelar pela segurança e equipamentos nas instalações 

onde exerce as suas funções; 

Associado a este objetivo, iremos verificar da existência ou não de regulamentos do 

funcionamento da instalação, visto este ter que ser assinado pelo diretor técnico de cada 

instalação. 

Para obtenção das informações sobre o regulamento interno de cada pavilhão desportivo 

o instrumento utilizado foi entrevistas semiestruturada. Esta foi elaborada a partir de 

uma análise de literatura existente a este nível e tendo sempre em conta a nossa linha de 

investigação (qualitativa). 

Podemos assim ficar a conhecer os diversos regulamentos existentes nos pavilhões 

desportivos do Concelho de Cascais escolhidos na amostra, determinar os critérios na 

elaboração dos mesmos, verificar o enquadramento desses regulamentos na legislação 

em vigor e, numa fase final, propor soluções de uniformidade em futuras elaborações de 

regulamentos;  

A seguir listam-se os objetivos específicos associados á investigação: 

• Conhecer o ambiente onde estão localizadas as infra-estruturas 

• Conhecer a organização e a elaboração dos regulamentos; 
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• Identificar os critérios de acessibilidades dos utentes; 

• Saber as opiniões dos responsáveis acerca da importância de regulamentos numa 

instalação desportiva; 

•  Conhecer a opinião sobre os regulamentos utilizados; 

• Reconhecer a importância da existência de regulamentação sobre elaboração de 

regulamentos; 

• Identificar a figura do Diretor Técnico nas infraestruturas em estudo; 

• Reconhecer a importância da existência do Diretor Técnico nas infraestruturas e as 

suas funções; 

 • As perspetivas de futuro de haver a existência de um modelo único de regulamentos. 

 

 

Para a realização do objetivo geral, obteve-se o material recolhido através de uma 

metodologia qualitativa, fazendo uso de um instrumento aconselhável para o objetivo 

em estudo, A entrevista semiestruturada. 

Realizaram-se também análises no sentido de tentar dar resposta aos objetivos 

propostos, utilizando o que cada entrevistado pensava sobre as questões em torno do 

regulamento e do Diretor Técnico.  

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas a profissionais que representam a 

infraestrutura em estudo, listado no Quadro 8 
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Quadro 8- Caracterização do Grupo de Estudo 

Infraestrutura Gestor/Responsável Diretor Técnico Anos de serviço na 

Infraestrutura -

Gestor- 

Anos de serviço na 

Infraestrutura -Diretor 

Técnico- 

Complexo Desportivo 

de Alcabideche 

Manuel Santinho Não 

 

12 

 

- 

Complexo Desportivo 

da Abóboda 

Artur Ferreira Paulo Jorge 

Marques 

4 4 

Complexo Desportivo 

da 

 A H.B.V. Cascais 

 

Vitor Neves 

 

Diogo Vilhena 

 

10 

 

1 

Complexo Desportivo 

de 

 São Domingos de 

Rana 

João Navarro Não  4 - 

Pavilhão Desportivo do 

C.Rec. e Cul. Qta. dos 

Lombos 

 

Jorge Vieira 

 

Joana Drumond 

 

12 

 

4 

 

Pavilhão do Clube 

Nacional de Ginástica 

Manuel Madeira Gonçalo Beirão 30 4 

Pavilhão do Grupo 

Dramático e Sportivo 

Luis Ferreira Não  - - 
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de Cascais 

Pavilhão do Clube de 

futebol de Sassoeiros 

Rui Ribeiro Não 15  

Pavilhão do Grupo 

Recreativo e Cultural 

“Os Vinhais” 

António Pimentinha Não 20 - 

 

No Quadro 9, listam-se as formas mais comuns para recolha de dados. 

Quadro 9- Características dos principais métodos de recolha de dados 

 

Tipo Principais 
características 

Vantagens Desvantagens 

Auto-relato; diário, 

entrevista ou 

questionário 

Os participantes são 

questionados acerca 

de determinado 

aspecto das suas 

vidas; o 

questionamento 

pode ser altamente 

estruturado ou mais 

flexível. 

Pode favorecer 

informação em 

primeira mão 

acerca da vida, 

atitudes ou opiniões 

do indivíduo. 

O participante pode 

não se recordar da 

informação de uma 

forma precisa ou 

pode distorcer as 

respostas de uma 

forma socialmente 

desejável; a forma 

como a questão é 

colocada ou por 

quem é colocada 

pode afectar a 

resposta. 

Medidas 

comportamentais 

Os participantes são 

testados em 

capacidades, 

competências, 

conhecimentos ou 

respostas físicas. 

Fornece informação 

objectivamente 

mensurável; evita 

distorções 

subjectivas. 

Não pode medir 

atitudes ou outros 

fenómenos não 

comportamentais; 

os resultados podem 

ser afectados por 

factores externos. 

Observação 

naturalista 

As pessoas são 

observadas no seu 

ambiente normal, 

sem nenhuma 

tentativa de 

manipular o 

comportamento. 

Fornece boa 

descrição do 

comportamento; 

não submete as 

pessoas a ambientes 

não-naturais, o que 

pode distorcer o 

comportamento. 

Falta de controlo; 

viés do observador. 

Observação 

laboratorial 

Os participantes são 

observados no 

Fornece boas 

descrições; maior 

Viés do observador; 

a situação 
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laboratório, sem 

haver uma tentativa 

de manipular o 

comportamento. 

controlo do que na 

observação 

naturalista. 

controlada pode ser 

artificial 

 
Adaptado de Papalia, D., Olds, S.& Feldman, R. O mundo da criança.McGraw 

Hill , 2001, p.38 

 

A técnica escolhida para esta investigação foi a entrevista semiestruturada, através da 

aplicação de questionário. A entrevista é uma das formas de recolha de dados mais 

utilizada, uma vez que permite obter informações sobre o que as pessoas sabem, sentem, 

e fazem, bem como as suas opiniões, razões ou explicações sobre determinados 

assuntos. É uma técnica em que o investigador coloca ao entrevistado questões, com o 

objetivo de obter dados que são relevantes para a investigação.  

“A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, 

individuais ou de grupos, com várias pessoas seleccionadas cuidadosamente, cujo grau 

de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos objetivos da recolha 

de informações” (De Ketele, 1999, p.18) 

As entrevistas usadas têm os elementos centrados no problema da investigação. Com 10 

questões sobre Diretor Técnico e 8 sobre o regulamento. As questões a responder, como 

se fará a recolha de dados e a sua respetiva interpretação e bem como a apresentação de 

conclusões permitirá a validação do trabalho.  
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IV.4. Instrumento 

Entrevista Semiestruturada 

O procedimento de contacto baseou-se fundamentalmente na entrevista semiestruturada 

pessoal. 

A recetividade dos responsáveis nas instalações foi na sua maioria positiva, pelo que o 

processo se desenrolou de uma forma relativamente célere. Durante o encontro era 

explicado aos gestores a importância e objetivo do estudo, e também o modo de 

preenchimento dos questionários.  

Esta fase decorreu durante o mês de maio 2013. 

Para melhor entendermos a estrutura da entrevista, dividimo-la em temas diferenciados 

com objetivos próprios como se apresenta no Quadro 10.  

 

Quadro 10 – Estrutura da Entrevista Semi-estruturada de acordo com os temas 

e os objectivos 

 

Temas Objectivos 

Termos gerais Conhecimentos gerais sobre a instalação 

Diretor Técnico Conhecer as infra-estruturas que 

procederam á contratação da figura do DT, 

e que superintende as demais atividades 

desportivas. 

Regulamento Conhecer o regulamento de cada 

instalações e quais os itens que estão 

contemplados. 

Curriculum Conhecer as diferentes formações dos 
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profissionais das instalações desportivas. 

Perspectivas futuras Saber em que sentido este trabalho ajudará 

a melhorar o problema inicial. 

 

Numa segunda fase procedeu-se à análise qualitativa dos dados para compararmos 

posteriormente os resultados. 

 

 

IV.5. Resultados 

Depois de uma leitura e de uma análise exaustiva das entrevistas semiestruturadas aos 

responsáveis das diferentes instituições desportivas fez-se a decomposição das mesmas, 

com o intuito de confirmar ou não as opiniões com os conhecimentos teóricos 

existentes. 

No presente estudo descritivo, a figura do Diretor Técnico de cada entidade desportiva 

teve maior destaque na direção da entrevista. Das questões colocadas a cada polo 

desportivo, notámos que nem todos eles possuem Diretor Técnico, demonstrando 

portanto uma desigualdade de organogramas institucionais.  

Da amostra dos pavilhões desportivos do Concelho de Cascais, o Grupo Recreativo e 

Cultural “Os Vinhais”, os Complexos Desportivos de Alcabideche e de S. Domingos de 

Rana, não possuem Diretor Técnico, contrariamente ao AHBVCascais, Clube Nacional 

de Ginástica, Lombos e Abóboda. Os polos desportivos de Alcabideche e São 

Domingos de Rana possuem apenas um gestor, colmatando a falta, através do elemento 

do Executivo da Freguesia, “Os Vinhais”, colmatam a falha através de elemento da 

Direção do clube. Das infraestruturas desportivas que detêm a presença de um Diretor 

Técnico, estes encontram-se devidamente inscritos no Instituto Português do Desporto 

(obrigatório por lei).  

Embora entre as entidades, seja notório algumas diferenças, só neste campo (existencia 

do DT), a imagem como cada polo desportivo vê o Diretor Técnico é homogénea, sendo 

este visto como um elemento crucial que garante a qualidade técnica das atividades do 

complexo e dos profissionais que operam nessas atividade, zela pela segurança dos 
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utentes e equipamentos e ainda, é encarado como o elemento que em caso de acidente 

assume a responsabilidade em responder perante as entidades fiscalizadoras. No que 

concerne ao conhecimento dos deveres que são exigidos por lei aos responsáveis 

técnicos de instalações, todos os polos se encontram em conformidade perante a lei em 

vigor (nos complexos que  têm Diretor Técnico). 

A resposta não foi unânime quando se questionou se as funções dos responsáveis se 

encontram visivelmente definidas na lei. Verificou-se que, para a AHBVCascais estas 

não deveriam ser atribuídas ao Diretor Técnico mas sim ao responsável pela 

modalidade. Na opinião do responsável de São Domingos de Rana o principal está 

definido mas algumas funções estão um pouco claras, não querendo este especificar. O 

parecer por parte do Grupo Desportivo “Os Vinhais”, recai na falta de mais medidas 

definidas pela lei, a fim de, confirmar uma melhor segurança para os utentes. Das sete 

(duas não responderam) infraestruturas inseridas na entrevista, o grupo desportivo da 

Abóboda, Alcabideche e Clube Nacional de Ginástica, foram as únicas entidades 

desportivas que consideraram que as funções dos responsáveis se encontram bem 

definidas pela lei.  

Esta questão suscitou um particular interesse para o entrevistado da Quinta dos Lombos. 

É um grupo desportivo que prima pelo serviço de excelência e consideram-se uma 

entidade que aposta na qualidade e segurança dos utentes. Para este técnico, a legislação 

atual não é facilmente interpretável e é muito pouco específica relativamente às funções 

do responsável técnico, pois na realidade as funções abrangem muito mais do que está 

descrito na lei e também a acrescentar as obrigatoriedades adjacentes às suas funções 

nomeadamente, seguro de responsabilidade civil e inspeções periódicas dos 

equipamentos ainda existe algumas lacunas na interpretação da legislação, que por sua 

vez provoca dúvidas junto das seguradoras relativamente ao seguro que efetivamente é 

obrigatório e o que ele deve abranger. 

Na sequência da pergunta supra indicada, questionou-se se o zelo pela segurança dos 

equipamentos passa por ser uma das funções do responsável, e o que encontramos foi 

uma resposta heterogénea entre os grupos entrevistados. Enquanto para o Complexo 

desportivo de Alcabideche, Clube Nacional de Ginástica, Qtª dos Lombos e Grupo 

Desportivo “Os Vinhais” declararam que sim. Os responsáveis dos Complexo 

Desportivos da Abóboda e de São Domingos de Rana não concordaram, atribuindo essa 
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função aos técnicos de manutenção. Por último a AHBVCascais atribui essa função ao 

Diretor Técnico, no entanto considera dispensável a presença desta figura nas piscinas. 

Para uma boa gestão de segurança foi indagado a todos os entrevistados que nível de 

escolaridade deveria possuir o responsável de cada entidade desportiva. As respostas 

divergiram entre o curso de primeiros socorros, licenciatura, formação como 

coordenador técnico ou ainda formações específicas de acordo com os equipamentos 

que irá trabalhar. 

Reportando a questão da formação todos os intervenientes referiram que a formação é 

sempre uma mais-valia, e segundo o entrevistado da Quinta dos Lombos considera a 

formação imprescindível, principalmente se na mesma forem focados aspetos relativos 

com o cargo de diretor ou responsável técnico. 

No estudo descritivo, o regulamento de cada infraestrutura desportiva teve também 

destaque no procedimento da condução da entrevista. Das questões colocadas a cada 

entidade desportiva, verificamos em unânime que consideram indispensável a existência 

de um regulamento de funcionamento da instalação, sendo que todas as instalações 

desportivas, excetuando as infraestruturas que não foi possível obter o mesmo (não têm 

regulamento), têm um regulamento de funcionamento na instalação. 

Os regulamentos no Complexo Desportivo da Abóboda e do Complexo Desportivo da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais, estão assinados pelos 

respetivos Diretores Técnicos, sendo que no Clube Nacional de Ginástica, há um 

regulamento por atividade existente na infraestrutura, e cada regulamento está assinado 

pelo Presidente da Direção do clube. Os restantes regulamentos estão assinados pelos 

membros da direcção dos pavilhões desportivos em estudo. 

Quanto às menções que deveriam estar consagradas no regulamento as opiniões variam 

desde as menções à segurança e higiene, horários de utilização, pagamento de 

mensalidades, seguros desportivos existentes, bem como os deveres de acesso às 

instalações desportivas. 

Na questão sobre a expressão dada à segurança dos utilizadores nos regulamentos, 

apenas os responsáveis do Complexo Desportivo de São Domingos de Rana e do Centro 

Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, reconheceram que não era dada a devida 

expressão à segurança dos utilizadores das infraestruturas. Todos os outros responsáveis 
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responderam que era dada a devida importância, nem que fosse minimamente a esse 

aspeto. 

Quando se perguntou sobre a necessidade da criação de uma minuta de regulamento por 

parte do Legislador, todos concordaram que seria uma mais-valia a existência de tal 

minuta de regulamento. 

De referir por último, na questão sobre a pertinência deste trabalho, todos acharam que é 

de extrema importância existirem mais investigações nesta área. Sendo que também é 

igualmente importante divulgar os resultados e conclusões junto das direções dos 

pavilhões, desta forma poderá haver confluência na organização e regulamentação. 

Hipótese de estudo: 

H1: Pretende-se saber se as infraestruturas desportivas mencionadas se encontram em 

conformidade com as disposições estabelecidas por Lei, nomeadamente no que 

concerne à existência da figura do Diretor Técnico. 

H2: Pretende-se saber se as infraestruturas desportivas mencionadas se encontram em 

conformidade com as disposições estabelecidas por Lei, nomeadamente no que 

concerne há existência de regulamento interno, devidamente assinado pelo Diretor 

Técnico. 

 

IV.6. Discussão 

Desde a Lei nº1/90, de 13 de janeiro - Lei de Bases do Sistema Desportivo (LBSD)-, 

que se atribui ao estado o papel intrínseco de regulamentar a atividade praticada nas 

diversas infraestruturas desportivas. Assim, às autarquias foram atribuídos determinados 

poderes públicos, entre os quais, autorizar a construção de infraestruturas desportivas, 

autorizar o funcionamento das mesmas, atribuir os poderes de verificação do 

cumprimento do acordado e verificar o cumprimento da legislação em vigor no que 

concerne aos parâmetros de segurança nas infraestruturas desportivas. 

Deste modo, verifica-se, dentro do parâmetro de segurança, a necessidade da existência 

da figura do Diretor Técnico, sendo umbilicalmente ligado o regulamento de cada 

instalação assinada por essa mesma figura. 
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Deve também existir uma fiscalização eficaz (por parte da ASAE) para que esses dois 

itens (existência de DT e Regulamento) plasmados nas questões de segurança sejam 

cumpridos. 

O regulamento duma instalação é, um requisito obrigatório para que a autarquia passe a 

respetiva licença de funcionamento da instalação. Esse regulamento, segundo a Lei em 

vigor, tem que ser assinado pelo Diretor Técnico.  

 O Estado delegou nas autarquias o poder de total fiscalização desde o início de 

construção até ao pleno funcionamento duma infraestrutura desportiva, assente num 

princípio de confiança, demarcando-se assim das ilegalidades que se possam vir a 

verificar.  

Assim, o princípio de que o desconhecimento não vale de escusa ao cumprimento do 

que se encontra legislado e em vigor nessa matéria. 

A nossa investigação pretende contribuir para o conhecimento dos utilizadores das 

infraestruturas desportivas sobre um assunto tão delicado como o da segurança nos 

recintos desportivos. 

Recolheram-se os dados que achamos pertinentes para esta investigação, com o intuito 

de verificar o cumprimento legal da obrigação de existir em cada infraestrutura 

desportiva um Diretor Técnico e o respetivo regulamento. 

 

IV.7. Conclusão 

 

Neste estudo pretendeu-se apurar quais as instalações que estão em sintonia com o 

exigido por Lei, relativamente há existência e presença da figura do Diretor Técnico nas 

instalações, bem como a existência de regulamento da instalação assinado pelo próprio.  

Através da metodologia utilizada neste estudo (metodologia qualitativa), e usando um 

instrumento muito importante (entrevista semiestruturada), foram apuradas diversas 

variáveis relacionadas com o tema em estudo. 

As principais conclusões encontradas da discrição destas variáveis foram as seguintes: 
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-Dos nove pavilhões desportivos em estudo, três possuem Diretor Técnico (Clube 

Nacional de Ginástica, Complexo Desportivo da Abóboda e Assoc. Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Cascais). 

- Os Regulamentos destes pavilhões estão assinados pelo Diretor Técnico, estando 

assim em conformidade com o exigido pela Lei em Vigor (Existência de Diretor técnico 

na instalação e o Regulamento assinado pelo mesmo). 

- O Centro Recreativo e Cultural da Quinta dos Lombos, apesar de afirmarem terem 

responsável técnico, não se verificou a existência da afixação da cédula de Diretor 

Técnico nas instalações, sendo que o que é exigido por Lei é a existência de Diretor 

Técnico e não responsável técnico.  

- O Complexo Desportivo de Alcabideche, Complexo Desportivo de São Domingos de 

Rana e Grupo Recreativo e Cultural “Os Vinhais” não têm Diretor Técnico nas 

instalações. 

Relativamente ao Grupo Dramático e Sportivo de Cascais e Clube de Futebol de 

Sassoeiros, apesar de não ter sido possível contar com a colaboração de ambos, não se 

verificou a afixação da cédula de Diretor Técnico, sendo que foi confirmado por 

colaboradores de ambos os clubes a inexistência da figura do Diretor Técnico nas 

instalações e de Regulamentos. 

Relativamente à existência de regulamento das instalações, todos dispõem de um 

regulamento, excepto o Grupo Dramático e Sportivo de Cascais e Clube de Futebol de 

Sassoeiros.  

No entanto esse regulamento deve ser elaborado e assinado pelo Diretor Técnico, algo 

que apenas se verifica nos pavilhões desportivos do Complexo Desportivo da Abóboda, 

Assoc. Humanitária de Bombeiros Voluntários de Cascais e Clube Nacional de 

Ginastica. O que não é de estranhar porque são os únicos que têm na sua organização 

essa função específica atribuída. As infraestruturas que têm regulamento e não têm 

Diretor Técnico verifica-se que o regulamento é assinado por outra pessoa responsável 

dentro da direção, sendo que esta pode não ter conhecimentos relativos à segurança nos 

recintos desportivos e relativo aos aspetos técnicos da prática do desporto. 
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Verificou-se que não existe um critério na elaboração dos regulamentos, visto não 

existir um fio condutor, das regras a cumprir nos regulamentos em estudo. 

Não se verificou referencias a outras questões de segurança, por exemplo, da existência 

ou não de planos de emergência em caso de acidentes. Nessa mesma matéria também 

não se verificou referência há existência de sistemas de incêndio. 

Todas as infraestruturas estão situadas em zonas centrais das freguesias, estando por 

isso facilitado o acesso da população às instalações. 

Na questão de acesso às instalações, apenas no pavilhão do clube nacional de ginástica, 

somente é permitido o acesso se o utente for sócio do clube, não se verificando o 

mesmo nas restantes infraestruturas em estudo. 

Relativamente à opinião dos entrevistados sobre a importância de existir um 

regulamento numa instalação desportiva, todos acharam que era importante sim existir, 

embora não informassem se existiu algum critério na elaboração dos regulamentos das 

próprias instalações. 

Verificou-se também, através deste estudo, que não existe regulamentação sobre 

regulamentos das instalações desportivas. 

Sobre a possibilidade de existência de um modelo único de regulamento, todos os 

entrevistados, acharam que seria uma mais valia a ajuda para todos os regulamentos 

estarem em sintonia. 

 De onde se conclui que, através do estudo, relativamente à existência da figura do 

Diretor Técnico e da existência de um regulamento assinado pelo próprio, a maioria das 

instalações, não está de acordo com o exigido na Lei em vigor. 

Quanto à entidade fiscalizador nesta matéria, a ASAE - Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica, tendo sido contatada, verificou-se que não possuiu recursos 

humanos suficientes, para fiscalizar todas as infraestrutuas que não estão em 

conformidade com o exigido pela Lei em vigor.  
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Vantagens e Limitações do Estudo 

Sobressaem as seguintes vantagens, numa investigação desta natureza qualitativa: 

- Riqueza do material obtido numa entrevista semiestruturada; 

- Melhor capacidade de valorizar as informações obtidas; 

- Possibilidade de acrescentar dados de estudos quantitativos, com uso de variáveis. 

Os pontos seguintes evidenciam-se algumas desvantagens do presente estudo: 

- O tamanho reduzido da amostra; 

- A falta de poder estatístico da análise dos dados (análise quantitativa); 

- A subjetividade das respostas dadas na entrevista. 

 

IV.8. Recomendações 

Ao longo deste estudo verificaram-se limitações que julgamos ser importantes a ter em 

conta em pesquisas futuras: 

O questionário desenvolvido apresenta lacunas de desenvolvimento das respostas. Um 

instrumento mais simples e com respostas fechadas poderá ser mais útil que com 

respostas abertas, dado que o extenso preenchimento das respostas pode originar pouco 

rigor ao responder.  

Com o decorrer do estudo verificou-se a existência de pouca bibliografia para o tema 

em estudo. 
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Para além destes aspetos, pensasse que será importante dar continuidade a este estudo, 

com as seguintes sugestões: 

- Necessidade de amostras maiores, para estudos qualitativos; 

- Necessidade de mais investigações acerca do assunto em estudo; 

- Necessidade de investigação, através de metodologia quantitativa (questionários com 

resposta fechada); 

- Necessidade de comparação das variáveis analisadas, de forma qualitativa com 

infraestruturas desportivas de outros Concelhos; 

 

Pensa-se que será fundamental existir também uma fiscalização por parte das entidades 

competentes para o cumprimento do exigido por Lei, relativamente à existência de 

Diretor Técnico e regulamento numa instalação desportiva. 

Além disso deveria também estar definido na Lei as tarefas dos Diretores Técnicos e 

dos professores das modalidades existentes nos pavilhões desportivos. As tarefas que 

estão definidos para cada um estão em diplomas diferentes, e com algumas funções 

iguais, o que pode originar confusão de tarefas a executar por cada um. 

Poderia ser também uma mais valia existir ações de formação para os de Diretores 

Técnicos. Nessas ações de formação abordar temas, por exemplo, sobre a avaliação da 

qualidade dos equipamentos, questões relacionadas com os sistemas de incêndio das 

instalações, entre outras. 

Deveria existir uma minuta para elaboração do regulamento da infraestrutura desportiva 

no próprio diploma, que exige a existência de um regulamento da infraestrutura 

desportiva. Essa minuta de regulamento deveria conter os pormenores mais importantes 

tais como horários, horário do Diretor Técnico na instalação, preços, acessos, condições 

de segurança em caso de acidente, ficando os restantes artigos do regulamento para se 

adaptar a cada infraestrutura desportiva. 
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