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INTRODUÇÃO 

O jogo é a forma mais alegre de se treinar e evoluir. O Sesimbra Summer Cup 2012 

consiste num torneio a realizar durante os dias 21 a 24 de Junho organizado pela 

Câmara Municipal de Sesimbra e pelos 3 clubes do concelho de Sesimbra. Esta prática 

acarta 4 escalões desde crianças dos 8 até aos 15 anos. É um torneio que serve para uns 

treinadores finalizarem a época, outros começarem a preparar a posterior mas acima de 

tudo para juntar um conjunto de crianças a fazer o que mais gostam (jogar futebol) e a 

ter uma experiência que tende a ser inesquecível até ao fim da vida, pois passam 4 dias, 

a ver e a jogar futebol, dormindo normalmente fora de casa, passando 24 sobre 24horas 

com os seus companheiros de equipa. Na participação do torneio cada equipa 

participará pelo menos em 4 jogos. Sesimbra é uma cidade turística, e deste modo, é 

também uma motivação para os pais poderem acompanhar os seus filhos na sua 

modalidade e poder aproveitar para explorar este espaço turístico na companhia dos 

seus filhos. A organização a pensar neste aspecto tem preços aliciantes para os pais que 

não pertencendo à equipa queiram acompanhar o torneio. 

 

CARACTERISTICAS DO TORNEIO 

Escalões:  

-  Sub.15 [Nascidos em 1997 e 1998] - FUTEBOL de 11  

-  Sub.13 [Nascidos em 1999 e 2000] - FUTEBOL de 7  

-  Sub.11 [Nascidos em 2001 e 2002] - FUTEBOL de 7  

-  Sub.9 [Nascidos em 2003 e 2004] - FUTEBOL de 5  

 

Data: 

- De 21 a 24 de Junho de 2012  

 

Local: 

- Sesimbra | Portugal  
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Preços: 

 

- Taxa de Inscrição por equipa:  

» Sub.15 - 175,00€  

» Sub.13 - 150,00€  

» Sub.11 - 150,00€  

» Sub.9 - 150,00€  

 

- Taxa de Inscrição p/ Participante (inclui adultos inscritos na Ficha de Inscrição): 

» Sub.15 - 15,00€  

» Sub.13 - 12,50€  

» Sub.11 - 10,00€  

» Sub.9 – GRATUITA  

A Inscrição (para todas as equipas/escalões) no circuito de futebol de praia é facultativa 

e gratuita.  

 

Pacotes de Alojamento (com pensão completa)*:  

 

- PACK 1 (a) - Alojamento em Pavilhão Gimnodesportivo (Não Inclui Saco Cama ou 

Colchão) - 100,00€/Participante  

- PACK 2 (b) - Alojamento em Parque de Campismo (Não Inclui Tenda nem Pequeno 

Almoço) - 90,00€/Participante  

- PACK 3 (c) - Alojamento em Hotel*** - 245,00€/Participante  

 

(a) Inclui 4 Noites, pequeno-almoço servido no pavilhão. Almoços e Jantares servidos 

em restaurantes da organização.   

(b) Inclui 4 Noites, Sem pequeno-almoço. Almoços e Jantares servidos em restaurantes 

da organização.  

(c) Inclui 4 Noites, em quarto duplo ou triplo. Suplemento single: +55,00€/participante. 

Pequeno-almoço servido no Hotel. Almoços e Jantares em restaurantes da organização.  

 

* Inclui alojamento dos dias 20, 21, 22 e 23. Pequeno-almoço (excepto Parque de 
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Campismo), dos dias 21, 22, 23 e 24. Almoços dos dias 21, 22, 23 e 24. Jantares dos 

dias 20, 21, 22, 23. Jantar Volante Final.  

A Organização dispõe de preços vantajosos para alojamento e alimentação de 

acompanhantes e familiares.   

Hotel Oficial do Sesimbra Summer Cup  

 

→ Hotel do Mar**** www.hoteldomar.pt | hoteldomar@hoteldomar.pt  

Outros Alojamentos em Sesimbra  

 

→ Sesimbra Hotel & Spa **** www.sesimbrahotelspa.com | 

info@sesimbrahotelspa.com  

→ Sana Park Hotel **** http://www.sanahotels.com  | sana.sesimbra@sanahotels.com  

→ Hotel dos Zimbros **** http://www.hotelzimbros.com  

→ Hotel Rural Quinta do Rio http://www.estalagemquintadorio.com  | 

geral@estalagemquintadorio.com  

 

Seguros: 

 

- As equipas deverão enviar cópia dos cartões de filiação das respectivas 

Associações/Federações de cada um dos participantes, garantindo desta forma a isenção 

do pagamento de seguro desportivo, junto da organização. Caso contrário será cobrada 

uma taxa de 3,00€/participante para efectuar o seguro de acidentes pessoais/desportivos. 

Cada equipa poderá optar por realizar um seguro próprio, devendo para o efeito, enviar 

cópia da apólice (com o nome dos segurados) à organização do torneio. A organização 

não se responsabiliza em caso de acidente, doença, roubo, ou dano à propriedade. Aos 

segurados da responsabilidade da organização, será entregue uma cópia da apólice, 

devendo os mesmos comunicar imediatamente à organização qualquer acidente. 

 

http://www.hoteldomar.pt/
mailto:hoteldomar@hoteldomar.pt
http://www.sesimbrahotelspa.com/
mailto:info@sesimbrahotelspa.com
http://www.sanahotels.com/
mailto:sana.sesimbra@sanahotels.com
http://www.hotelzimbros.com/
http://www.estalagemquintadorio.com/
mailto:geral@estalagemquintadorio.com
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Condições para os participantes:  

 

Todos os participantes têm direito a:  

- Tshirt Oficial do Sesimbra Summer Cup 2012  

- Boné Oficial do Sesimbra Summer Cup 2012  

- Caneta do Sesimbra Summer Cup 2012  

- Cartão de Participante  

- 1 lanche diário composto por: sandes, água, sumo e fruta.  

 

Prémios colectivos:  

 

» Equipas Vencedoras em cada escalão:  

 

- Troféu de Campeão  

- Troféu de Participação  

- Camisolas do equipamento oficial do Sesimbra Summer Cup  

- 3 Bolas Oficiais  

- 1 Foto Oficial  

- 1 Diploma  

- Medalhas para todos os participantes  

 

» Restantes equipas participantes:  

 

- Troféu de Participação  

- 1 Bola Oficial  

- 1 Diploma  

- Medalhas para todos os participantes  

 

Prémios em disputa (por escalão):  

 

- Taça de Campeão  
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- Troféus de Classificação - 2º, 3º e 4º   

- Troféu Fair-Play  

- MVP (Best-Player)  

- Podem ser atribuídos outros prémios surpresa, individuais e colectivos 

As equipas vencedoras, em todos os escalões do Sesimbra Summer Cup 2012, vão 

receber um Kit de Equipamentos numerados (Camisola + Calção) da marca ZEUS, uma 

oferta da PLAYpt.  

Os vencedores em Sub.15 receberão um conjunto de 18 equipamentos numerados (2 de 

GR). 

Os vencedores em Sub.13 e Sub.11 um conjunto de 12 equipamentos numerados (2 

GR). 

Os vencedores em Sub.9 um conjunto de 10 equipamentos numerados (2 GR). 

 

A empresa Dagol, sediada em Sesimbra, importadora, transformadora e distribuidora de 

vidro acrílico e derivados, para além de se associar ao Sesimbra Summer Cup2012, 

como Patrocinador principal, vai ainda patrocinar o prémio FAIR-PLAY para todos os 

escalões participantes.  

A taça fair-play será um exclusivo do Sesimbra Summer Cup e da Dagol, na medida em 

que esta empresa irá fabricar um troféu único através dos seus serviços.  

Para além destes troféus a Dagol vai ainda oferecer aos árbitros participantes uma 

lembrança, tamabém ela exclusiva, do Sesimbra Summer Cup. 

A Associação de Futebol de Setúbal vai oferecer os prémios de melhor jogador em cada 

um dos escalões participantes no Sesimbra Summer Cup 2012.  

Os melhores jogadores serão votados pelos treinadores de cada uma das equipas 

participantes em cada escalão! 

A PLAYpt é a patrocinadora dos prémios para os melhores guarda-redes de cada 

escalão participante no Sesimbra Summer Cup 2012.  

A empresa de material desportivo irá oferecer o troféu a cada uma dos vencedores nesta 

categoria. 
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Campos: 

- Complexo Desportivo Municipal da Maçã 

- Centro Desportivo de Alfarim 

- Parque Desportivo da ACRUTZ 

 

Outros: 

 

Durante o evento haverá lugar a um conjunto de actividades suplementares com 

personalidades do mundo do futebol.  

 

Para serviço de transporte durante o torneio, lavagem de equipamentos, refeições ou 

outros assuntos consulte a organização, e será analisado e orçamentado o valor 

consoante as necessidades. 

 

PROGRAMA/DATAS 

Até 15 de Março  

- Pré- Inscrição em período promocional, para mais do que uma equipa/escalão do 

mesmo clube, com o pagamento da Taxa de Equipa  

 

Até 4 de Maio 2012  

- Pré-Inscrição e Pagamento da Taxa de Equipa  

 

Até 31 de Maio   

- Envio da Ficha de Inscrição das Equipas e Pagamento das respectivas taxas. 

 

9 de Junho | 16h30 |  Auditório Conde de Ferreira | Sesimbra  

- Apresentação Oficial e Sorteio do Sesimbra Summer Cup  

 

 



10 
 

20 de Junho  

- Chegada das equipas com pacotes de alojamento e acomodação. Acreditação de todas 

as equipas.  

 

21 de Junho   

- Inicio do Sesimbra Summer Cup  

 

24 de Junho  

- Finais e Encerramento do Sesimbra Summer Cup 

Os comprovativos de pagamento deverão sempre ser enviados para o email 

sesimbracup@jf-castelo.pt ou fax 212682818. Não serão devolvidos quaisquer valores 

referentes a pagamentos, em caso de anulação de inscrição. 

A inscrição pode ser feita através do site: http://sesimbracup.jf-castelo.pt/  

 

 

REGULAMENTO 

1. REGRAS 

O "SESIMBRA SUMMERCUP 2012" será jogado de acordo com as regras da F.I.F.A. 

e F. P. F., à excepção dos detalhes que se explicam neste regulamento. 

 

2. FORMATO DO TORNEIO 

Em todas as categorias de idade se formarão grupos de 3, 4 ou 5 equipas. 

Todas as equipas de cada grupo jogarão entre si, garantindo-se desta forma um número 

mínimo de jogos no decorrer do torneio de 4 jogos. 

Cada jogo ganho supõe a obtenção de 3 (três) pontos. Em caso de empate cada equipa 

terá 1 (um) ponto. A derrota corresponde a 0 (zero) pontos. 

mailto:sesimbracup@jf-castelo.pt?subject=Comprovativos%20de%20Pagamento
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3. DESEMPATES 

Se no final das classificações, duas ou mais equipas tiverem somado o mesmo número 

de pontos, passará a determinar-se a classificação de uma e outra equipa da seguinte 

forma: 

- 1º Número de pontos alcançados pelas equipas empatadas, nos jogos realizados entre 

si. 

- 2º Diferença entre golos marcados e sofridos pelas equipas empatadas em todos os 

jogos realizados.  

- 3º Maior número de golos marcados em toda a prova.  

- 4º A equipa com menor média de idades. 

Nas rondas de eliminatórias e nas finais, em caso de empate o jogo decidir-se-á com a 

marcação de pontapés da marca de grande penalidade. No futebol de 11, a primeira série 

será de 5 pontapés da marca grande penalidade e no futebol 7 será de 3 pontapés da 

marca de grande penalidade. Após a realização da primeira série se ainda subsistir 

situação de igualdade, a execução prossegue até que uma equipa tenha marcado um golo 

a mais do que a outra com o mesmo número de tentativas. 

4. CATEGORIAS DE IDADE 

Masculino 

SUB.15 » Nascidos em 1997 e 1998 - Futebol 11  

SUB.13 » Nascidos em 1999 e 2000 - Futebol 7  

SUB.11 » Nascidos em 2001 e 2002 - Futebol 7  

SUB.9 » Nascidos em 2003 e 2004 - Futebol 5 

5. PROGRAMA DE JOGOS 

Os jogos disputam-se desde a manhã de Quinta-feira, dia 21 Junho até Domingo dia 24 

Junho, segundo o calendário de jogos que será enviado a todos os participantes. Este 

calendário define a hora e o campo de jogo, sua localização, e os escalões 

correspondentes. Segundo a configuração do grupo há a possibilidade de uma equipa 

disputar mais do que um jogo diário.  
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6. DURAÇÃO DOS JOGOS 

Segundo os escalões, os encontros terão a seguinte duração (em todas as fases): 

Categoria de idade: 

(sub 15) 2 x 25 min.   

(sub 13) 2 x 20 min.   

(sub 11) 2 x 15 min.  

(sub 9) 2 x 10min.  

Os intervalos serão de 5 minutos, não sendo permitido durante o respectivo intervalo 

que as equipas recolham ao balneário. 

7. LISTA DOS JOGADORES 

Até ao dia 31 de Maio, as equipas deverão enviar á organização a lista da ficha de 

inscrição que indique o nome completo, datas de nascimento e nº de Bilhete de 

Identidade Cartão de Cidadão ou Passaporte, de todos os participantes inscritos, bem 

como a cópia de cartão de jogador ou cartão de identificação e apólice de seguro. 

 

8. CONTROLO DE IDADE 

O controlo de idade será efectuado pela organização no dia da chegada, em todos os 

campos e em cada jogo que as equipas disputem sempre que o oficial de mesa da 

organização o solicite, devendo os responsáveis das equipas disponibilizarem todos os 

documentos necessários para o efeito. 

9. NÚMERO DE PARTICIPANTES POR ESCALÃO: 

Futebol 11 – Sub15 – Max. 25 jogadores e 8 adultos. 

Futebol 7- Sub13 e sub11 – Max 18 jogadores e 6 adultos 

Futebol 5 – sub9 – Max. 12 jogadores e 4 adultos 
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Não se permite a utilização de um jogador em mais que uma equipa. Apesar de todos os 

inscritos poderem fazer parte da ficha de jogo, no escalão de sub.15 só poderão ser 

feitas 7 substituições, sendo que 4 delas terão obrigatoriamente de ser efectuadas até ao 

intervalo. 

10. DOCUMENTAÇÃO A TRAZER PARA CADA JOGO 

Quinze (15) minutos antes de cada jogo, o delegado da equipa deverá entregar ao 

Delegado de Mesa uma das fichas de jogo que foram entregues ao responsável da 

equipa. Estas deverão estar completamente preenchidas nos espaços destinados para o 

efeito, com os nomes (1º e ultimo nome) e números de dorsal. 

É obrigatório que em cada jogo se apresente os seguintes documentos originais de cada 

jogador: 

- Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão, ou Passaporte, ou, em alternativa,  Cartão de 

Jogador/Técnico/Dirigente (filiação em Associação ou Federação.) 

11. RECLAMAÇÃO 

Os delegados que queiram comprovar a ilegalidade da participação de qualquer jogador, 

poderão fazê-lo até ao final do jogo, dando conhecimento ao oficial de mesa da 

organização encarregado no campo. No momento da reclamação, o reclamante deverá 

fazer um depósito de 60,00€ por cada jogador reclamado. No caso em que o jogador 

reclamado certifique a sua legalidade mediante a apresentação de alguns dos 

documentos originais solicitados, o oficial de campo dará a reclamação como finalizada. 

No caso do jogador reclamado não dispor dos documentos solicitados, ou não apareça 

nas listas, serão citados, reclamante e reclamado (junto ao responsável de equipa), duas 

horas depois na sede da Comissão de Competição do torneio (Central de Informação) a 

qual decidirá a respeito.  

Se a reclamação não for julgada procedente, o valor depositado não será devolvido. 

Reclamações sobre erros de arbitragem não podem modificar o resultado do jogo. 

A decisão da Comissão de Competição, é final e irrevogável. A interpretação dos factos 

e regras serão definitivas. 
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12. PONTUALIDADE 

Todas as equipas deverão estar junto ao relvado onde vão jogar, 15 minutos antes da 

hora de início do jogo, devidamente preparadas, e informar o respectivo delegado de 

mesa. No caso de não ser assim e sem justificação, a comissão de competição poderá 

tomar uma das seguintes medidas:  

- Dar o jogo por perdido da equipa infractora (3-0) - Falta de Comparência 

- Realizar o jogo com algum atraso, sendo que essa decisão caberá ao delegado de mesa. 

A não apresentação a um jogo sem causa justificada, significará dar esse jogo como 

perdido (3-0) e sancionará a equipa infractora com três pontos a menos. 

Em ambos os casos, a Comissão de Competição reserva o direito de sanção em caso de 

afectar equipas terceiras. 

13. ÁRBITROS 

Todos os árbitros e árbitros assistentes serão oficiais, sendo designados para cada jogo 

pela Comissão de Competição/Arbitragem. 

14. EQUIPAMENTOS 

- Se o árbitro decidir que uma equipa deve mudar as suas camisolas devido a 

semelhança com as da equipa contrária, a equipa que apareça em segundo lugar no 

calendário deverá mudar as suas cores.*  

- Os jogadores devem manter o mesmo número de dorsal durante todo o torneio. 

- É expressamente proibida a utilização de botas com pitons de alumínio. 

* A organização, em caso de falta de 2º equipamento, emprestará coletes de 

identificação. 

15. PROGRAMA DE JOGOS 

A Organização reserva-se o direito de mudar os grupos, o calendário, os campos de jogo 

e as horas dos jogos. Aos delegados das equipas afectados será dado o aviso com a 

devida antecedência. 
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16. SEGUROS 

As equipas deverão enviar cópia dos cartões de filiação nas respectivas 

Associações/Federações de cada um dos participantes, garantindo desta forma a isenção 

do pagamento de seguro desportivo, junto da organização. Caso contrário será cobrada 

uma taxa de 3,00€/participante para efectuar o seguro de acidentes pessoais/desportivos. 

Cada equipa poderá optar por realizar um seguro próprio, devendo para o efeito, enviar 

cópia da apólice (com o nome dos segurados) à organização do torneio. A organização 

não se responsabiliza em caso de acidente, doença, roubo, ou dano à propriedade.  

Aos segurados da responsabilidade da organização, será entregue uma cópia da apólice, 

devendo os mesmos comunicar imediatamente à organização qualquer acidente. 

17. CAMPOS DE FUTEBOL 

Todos os campos de futebol são de Relva Sintética de última geração. 

18. TROFÉUS 

No Domingo, 24 de Junho, serão entregues os troféus ao campeão de cada categoria, 

troféus de classificação - 2º, 3º e 4º, troféu Fair-Play e troféu Best Player (MVP), de 

cada escalão. A decisão de atribuição do Troféu Fair-Play será da Organização. 

Às restantes equipas será entregue um troféu de participação, bem como outros prémios 

surpresa, individuais ou colectivos, da responsabilidade da organização. 

19. CENTRAL DE INFORMAÇÃO 

A Central de Informação estará à disposição dos clubes participantes, de Quarta-feira a 

Domingo, para colaborar e apoiar em qualquer assunto que possa surgir. Entre outros 

poderão encontrar os seguintes serviços:  

- Pagamentos;   

- Informação geral  

- Informação acerca do torneio (situação dos campos, horários dos jogos, classificações, 

etc.) 

- Informação turística, pode sugerir os lugares mais interessantes onde podem realizar 

excursões, actividades extra desportivas, etc.  
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- Fotos oficiais do torneio.  

- Lembranças do torneio: T-shirts, bonés, etc.  

- Alimentação  

- Entre outros 

Será o centro nevrálgico do torneio onde sempre encontrará alguém disposto a 

esclarecer qualquer dúvida ou problema. 

20. COMPORTAMENTO 

Cada clube será responsável pelo comportamento da sua comitiva oficial, 

acompanhantes e familiares, tanto dentro como fora do terreno de jogo. O mau 

comportamento pode levar a exclusão do torneio. 

21. SANÇÕES DISCIPLINARES 

a) Um jogador que foi admoestado pelo árbitro com dois cartões amarelos no mesmo 

jogo será considerado expulso do terreno de jogo não podendo ser substituído, e será 

impedido de participar no jogo imediatamente a seguir.  

b) Sempre que um jogador acumule três cartões amarelos, em jogos diferentes, será 

impedido de participar no jogo imediatamente a seguir.  

c) Um jogador expulso pelo árbitro com um cartão vermelho directo será expulso do 

terreno de jogo e impedido de participar no jogo imediatamente a seguir, 

salvaguardando-se, face ao comportamento do jogador a aplicação de outra pena, pela 

Comissão da Competição/Disciplina.  

d) Ás equipas que utilizem num jogo atletas impedidos disciplinarmente será atribuída 

derrota por 3-0 e consequente perda de 3pontos.  

 

22. BOLAS 

Todas as partidas serão jogadas com bolas da organização. Em caso algum serão 

disponibilizadas bolas para o aquecimento das equipas.  
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ORGANIZAÇÃO 

 

A Organização do Sesimbra Summer Cup é resultante de um parceria entre a Junta de 

Freguesia do Castelo (Sesimbra), o Grupo Desportivo de Sesimbra, o Grupo Desportivo 

de Alfarim e a Associação CRUT Zambujalense, com o apoio da Câmara Municipal de 

Sesimbra. 

 

Morada: Av. Padre António Pereira de Almeida Lote 6 R/C Santana 2970-590 Sesimbra  

Telefone: 212689210  

Fax: 212682818  

Email: sesimbracup@jf-castelo.pt  

Site: http://sesimbracup.jf-castelo.pt/ 

 

COMISSÃO DE HONRA 

 

Augusto Pólvora | Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra 

 

Alexandre Mestre | Secretário de Estado do Desporto e Juventude 

 

Odete Graça | Presidente da Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

Fernando Gomes | Presidente da Federação Portuguesa de Futebol 

 

Joaquim Rosa do Céu | Presidente da Entidade Regional de Turismo de Lisboa e Vale 

do Tejo 

 

Joaquim Sousa Marques | Presidente da Direcção da Associação de Futebol de 

Setúbal 

 

Francisco Jesus | Presidente da Junta de Freguesia do Castelo 

 

Jose Polido | Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Sesimbra 

mailto:sesimbracup@jf-castelo.pt
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Sebastião Patrício | Presidente da Direcção do Grupo Desportivo de Sesimbra 

 

José Fernando Dias | Presidente da Direcção do Grupo Desportivo de Alfarim 

 

Humberto Leandro | Presidente da Direcção da Associação CRUT Zambujalense 

 

Sandra Carvalho | Presidente da Assembleia de Freguesia do Castelo 

 

 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA/EXECUTIVA 

 

Francisco Jesus  

 

Sebastião Patrício  

 

José Fernando Dias  

 

Humberto Leandro 

Ricardo Dias 

 

Carlos Faneca 

 

Júlio Joaquim 

 

João Encantado 

 

Ricardo Rodrigues 

 

Paulo Simões 
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João Ribeiro 

 

COMISSÃO DE ARBITRAGEM 

 

Carlos Macedo  

 

João Nogueira 

 

Joaquim Marcelino 

 

 

 

APOIO CLÍNICO 

 

Enf. Julio Gomes 

APOIOS 

Patrocinadores principais 
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Apoios 
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Padaria do Gá 

José Fernando Dias, Lda 

Construções Joaquim Carvalho Casaca e Filhos, Lda 

BP Sesimbra – Polido e Gaspar  
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SWOT 

 

Um bom instrumento para a idealização das estratégias que hão-de suportar o 

planeamento é a matriz de decisão estratégica SWOT. Significa Strenghts (Forças), 

Weaknesses (Fraqueza), Opportunities (Oportunidades); threats (ameaças) (Pires, 

2007). 

A análise SWOT deve ser abrangente e dinâmica, isto é, envolver diferentes 

períodos temporais: passado, presente e futuro (Dias, 2011). Este autor considera 

ainda que os pontos fortes e fracos derivam da análise interna feita à organização que 

foi efectuada antes, em que se analise, enquanto que, as oportunidades e as ameaças 

derivam da análise externa efectuada.  

Esta análise vai ser única e exclusivamente feita ao evento desportivo e não ao 

clube em questão. Segundo Giovanni et al. (1995), as modalidades que possuem o 

mais alto nível de profissionalismo, apresentam um potencial maior de capitalização, 

em virtude da sua capacidade de organizar e participar em eventos desportivos de 

maior projecção. Consequentemente, essa projecção desperta um maior interesse não 

só no público, mas também nos media. Este facto evidencia que, quanto mais uma 

modalidade aparece nos meios de comunicação social, maior será o retorno para os 

patrocinadores, e como resultado final, maior será a possibilidade de capitalizar a 

modalidade. Por esta razão cria-se a necessidade de aumentar a notoriedade do 

torneio. 

 

Pontos fortes 

A) Ser um evento desportivo: sendo considerado por Costa (2009 citado por 

Dias 2011) o fenómeno desportivo, talvez, o facto social mais significativo da 

actualidade. Aliado a isto ser futebol, o desporto de eleição em Portugal. 

B) Fonte de receita para o clube. No ano anterior, este valor foi de 700€. 

C) O bom tempo e ser uma cidade turística perto do mar, são factores que 

motivam os pais a acompanhar as equipas e a visitar a cidade, aumentando assim o 

número de equipas a participar no torneio e o número de consumidores para a cidade. 

Nesta cidade são vários os locais que podem ser visitados: Castelos, Igrejas, Capelas, 

Museus, praias, marginal, etc. 
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D) A ligação com as rádios “Sesimbra” e “Voz desportiva”, este último com o 

seu site desenvolvido com informação desportiva apenas sobre a margem sul. A 

Revista “futebolista”, e a A.F.Setubal para a divulgação do torneio e de resultados. 

E) O preço para a entrada no torneio juntamente com a estadia fica mais barata 

que a maioria dos torneios que se fazem neste período, sendo na situação actual, um 

dos factores de decisivos no momento de escolha. 

F) Sendo no final do mês de Junho o clube pode cobrar mais uma mensalidade 

aos seus jogadores. 

G) Consegue muitos voluntários ou funcionários a preços baixos (árbitros, 

fisioterapeutas, etc.). 

H) Regras todas elas bem estabelecidas de forma a que os jogos ocorram, sem 

atrasos e tendo em conta todas as eventuais ocorrências. 

I) Campos sintéticos, podendo haver assim uma utilização de “16horas” diárias 

sem que haja desgaste do campo. As boas condições do terreno contribuem para que 

haja torneio ao longo de todo o dia e sempre propícias ao espectáculo. 

K) A atribuição dos troféus associados às marcas. (Troféu Fair-play; MVP; etc.). 

L) Hotéis 4 estrelas - dá reputação ao torneio e qualidade de estadia, sendo 

sempre um dos factores de importância neste tipo de eventos. 

 M) Diversos prémios por escalão (taça campeão, Troféu 2º 3º e 4º classificado, 

Troféu Fair-play; MVP; Melhor GR. E ainda diversas ofertas tanto para participantes 

como para vencedores, como t-shirts, boné lanches, bolas, medalhas, diplomas e 

troféu de participante. Para os vencedores ganham ainda Troféu de Campeão, 

camisolas oficiais do torneio, 3 bolas e uma foto oficial. 

 

Pontos fracos 

A) Este torneio não vem noticiado nos jornais nacionais, apenas regionais. 

Para aumentar a notoriedade do torneio, é importante que o clube consiga que jornais 

desportivos nacionais publiquem o evento, noticiando os resultados obtidos. 
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B) A existência de muitos torneios semelhantes nesta altura do ano. Muitos 

deles com mais notoriedade como é o caso do Nacionalito e o Lisboa Cup. 

C) A equipa com maior renome inscrita no torneio foi o Belenenses, não 

havendo equipas estrangeiras nem nenhuma dos denominados 3 grandes. Isto 

também faz com que possivelmente não hajam observadores das grandes equipas, 

diminuindo assim a hipótese dos jogadores darem o salto, criando assim uma 

desmotivação em relação a outros torneios. 

D) O torneio tem apenas 4 dias, o que faz com que por vezes as equipas 

prefiram gastar um pouco mais e participar em mais jogos num torneio com mais dias. 

E) Torneio efectuado durante o Euro-2012 o que pode desmotivar tanto para a 

inscrição como para os familiares acompanharem as suas equipas. 

F) Os poucos acessos e a distância de Sesimbra para diversos locais. Mesmo 

quem vem de Setúbal, Seixal, Almada, Montijo, Barreiro, tem auto-estradas para 

Lisboa. Na viagem para Sesimbra apenas existem estradas nacionais, e na maioria 

dos casos podem fazer mais Km do que indo para Lisboa. 

G) O serviço de transporte durante o torneio tem de ser pedido à parte para ser 

analisado e orçamentado pela organização, ao contrário de outros eventos onde 

existem transportes próprios só para levar as equipas até aos campos de jogos. 

H) A marca Sesimbra não é chamativa (ao contrário se fosse um Benfica, 

Sporting ou uma marca como, por exemplo o “Compal 3x3”). Nenhuma equipa de 

Sesimbra em nome que atraia automaticamente a inscrição de equipas. 

I) Existe alguma distância entre os estádios o que não permite a todo o instante 

o cruzar de adeptos e jogadores do torneio. A distância entre os estádios é de pelo 

menos 10km. 

J) O número máximo de inscritos no torneio é: para o escalão de sub15 – 25 

jogadores; sub13 e sub11 - 18 jogadores e sub9 - 12 jogadores e o prémio às equipas 

vencedoras entregue pela marca ZEUS foi de 18 equipamento para sub15; sub13 e 

sub11 um conjunto de 12 equipamentos e 10 equipamentos para os sub9. Deste 

modo, Houve equipas vencedoras a ter 7 jogadores a não ter direito a camisola, 

ficando deste modo a ter que ser decidido por parte de treinadores, quem fica com as 
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camisolas e jogadores que vão ao torneio e ganhando a competição ficam sem este 

prémio. 

Oportunidades 

A) Por ser um evento desportivo, com camadas jovens, os pais gostam de 

acompanhar os filhos principalmente neste tipo de torneios; cria condições para dar a 

conhecer um pouco mais do clube e da cidade. Produz-se assim mais uma fonte de 

receita para uma cidade turística como a de Sesimbra. A ligação a agências de viagem 

faz todo o sentido para que possam ajudar na promoção do torneio tendo em 

contrapartida que esta vai ser a agência conhecida pelos consumidores do torneio 

para o caso de quererem ficar mais tempo em Sesimbra ou voltar mais tarde a esta 

cidade. 

B) Angariação de dinheiro; o torneio é organizado pelos 3 clubes de Sesimbra, 

e o lucro obtido no final da competição é dividido pelas 3 equipas. No ano transacto, 1º 

ano de competição, este valor foi de 700€. É importante que a organização trabalhe no 

sentido de aumentar este valor. 

C) Oportunidade de tornar este torneio “anual” e com notoriedade com o passar 

dos anos. 

D) Vivendo e desenvolvendo-se numa sociedade, o evento permite que haja 

troca de informação com outros clubes iniciando ou desenvolvendo relações. Estas 

relações poderão servir para troca de ideia sobre desenvolvimento de projectos, 

fidelização ao torneio e futura participação no ano a seguir. 

E) Para fazer uma maior ligação com a comunicação social, seja aumentando 

as relações com os jornais regionais, seja criando novas com jornais nacionais, 

conseguindo uma página por dia com resultados e acontecimentos, e conseguir que 

pelo menos a final seja transmitida pela televisão (por exemplo Sporttv 3). A relação 

win-win com a sporttv 3 seria de um grupo especifico de pais e participantes iriam 

gostar de ver, a televisão iria estar a atingir o objectivo a que se estabeleceu (Desporto 

escolar/ desporto jovem) e o clube conseguiria aumentar a sua notoriedade. As 

imagens também poderiam servir para serem publicadas nas redes sociais para que 

fosse uma atracção para próximas a edições. A própria transmissão é um incentivo à 

inscrição no torneio. Através dos jornais regionais, a relação win-win cria-se na 

necessidade de divulgação do torneio para as pessoas da terra, e para que os 
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praticantes e tutores o comprem ficando com mais uma recordação do torneio. Esta 

relação entre clube e patrocinador apenas se torna válida se for vantajosa para ambos 

(win-win). Por isso, enquanto o clube vê nessa relação uma possibilidade de aumento 

das suas receitas com a cedência do seu espaço durante um determinado período de 

tempo, o patrocinador faz do uso desse direito uma ferramenta muito promissora 

quando bem utilizada pelo seu departamento de marketing e comunicação (Kurbs, 

2004, Bezold, 2006). 

F) No final de cada jogo ou do torneio efectuar um flash-interview com o 

treinador e um jogador de cada equipa, filmada. Esta filmagem depois iria para as 

redes sociais (facebook, youtube etc.). Esta seria uma forma indirecta de publicidade, 

pois os atletas iriam querer mostrar aos familiares e amigos, fazendo assim a 

divulgação do torneio. Neste flash-interview poder-se-ia por um cartaz com os 

patrocinadores principais de forma a que houvesse mais de retorno para as empresas. 

A gravação de todos os jogos, fazendo um DVD para ser vendido. Nesse DVD com 

capa personalizada, por exemplo, com a fotografia da equipa a entrar em campo e 

com a flash interview incluída. Seria uma recordação para os pais e uma fonte de 

receita para o clube. Em vez de um jogo o pai poderia escolher também um conjunto 

de imagens apenas do seu filho ao longo do torneio. Seria feito assim um DVD com o 

conjunto de momentos apenas que o seu filho estivesse em campo. Esta seria então, 

apesar de ter de ser a pagar, um motivo para a inscrição no torneio. 

G) O clube pode aproveitar o evento para fidelizar os adeptos aumentando o 

número de sócios. A criação de uma banca/bar que venda bebidas e comidas com 

uma explanada para que os adeptos possam confraternizar, aproveitando o tempo 

quente que se prevê em Sesimbra na altura do torneio, e deste modo, criar uma maior 

ligação com os adeptos para que sigam mais o clube. Com a possibilidade de 

comprar/encomendar materiais respectivos do clube: camisolas, cachecóis, bolas 

(autografadas pelos jogadores), galhardetes, etc. Para esta fidelização os jogadores 

os seniores também deveriam aparecer para confraternizar e tirar fotografias com os 

mais novos. 

H) Relações win-win com patrocinadores principais: é fundamental que isto 

ocorra para que estes se mantenham para anos posteriores. A marca ZEUS ofereceu 

equipamentos às equipas vencedoras, sendo uma mais valia para a organização, esta 

marca esteve destacada no torneio e deu a conhecer a sua marca. Além disso, teve 

direito a bancas no torneio para que pudesse vender equipamentos desportivos. A 
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empresa Dagol, de Sesimbra, pôde divulgar a sua empresa e em troca forneceu o 

troféu Fair-play. As empresas encontram no desporto oportunidades de investimento 

interessantes já que, ao ligarem as suas marcas ao desporto, elas conseguem captar 

associações de imagem positivas e com grande potencial de apelo para muitos 

públicos. De alguma forma, espera-se que o apreço do público por determinada marca 

desportiva ou clube, pelo atleta ou por determinada modalidade, passe para a marca 

que os apoia. (Dionísio, 2010). Contudo, o patrocínio desportivo pode também ter 

outras motivações para além da exposição pública da marca. Por exemplo, a 

motivação dos públicos internos pode ser potenciada através dos apoios da marca a 

actividades globalmente valorizados. Da mesma forma, o patrocínio facilita o 

estabelecimento de contactos com clientes institucionais e o envolvimento da empresa 

na comunidade. (Dionísio, 2010) 

I) No dia da final poderia ter havido um pequeno torneio com os pais (a pagar). 

Desta forma, também seria um incentivo à participação e a ida dos pais ao torneio, 

aumentando assim tanto o número de tutores na ida ao evento, como em receitas para 

a organização e para a cidade. 

J) A venda do nome do torneio de forma a aumentar a notoriedade do torneio e 

de aumentar as receitas. 

Ameaças 

A) O evento é incapaz pela sua notoriedade, de atrair pessoas de todas as 

classes e categorias sociais em qualquer parte do mundo ao contrário de outros 

torneios do mesmo género. 

B) O torneio não tem notoriedade suficiente para ser escrito num jornal 

desportivo vendido a nível nacional. Não sendo desta forma escolha de eleição para 

os diversos torneios existentes nesta altura do ano. 

C) A má divulgação no torneio pode levar ao insucesso. Apesar da existência 

de um site informativo, este site está pouco divulgado. A criação de uma conta no 

Facebook, hoje em dia um meio de informação, faria uma divulgação muito mais 

elevada, devido às ligações dos amigos. A ligação entre algumas pessoas faria com 

que o evento chegasse a muitas outras sem que o clube tivesse que procurar. Na 

conta do Facebook o clube poderia pôr o seu site e, aí sim, o próprio site ficaria mais 

conhecido. No facebook poderia colocar-se montagem em vídeos do ano anterior 
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(golos, entrega de prémios, momentos de alegria, festejos do público, etc) de forma a 

motivar a inscrição de novas equipas. As próprias publicações feitas no site, se fossem 

postadas no facebook teriam outra visibilidade, pois seria visto logo no dia por várias 

pessoas sem que fosse preciso mais do que a sua própria publicação. Um site de um 

evento tem tendência a ser visitado, apenas quando é conhecido. 

D) O número reduzido de equipas pode levar a grupos de 3 equipas, e deste 

modo, uma equipa arrisca-se a fazer apenas 2 jogos, ao contrário de outros torneios 

que garantem o mínimo de 7 jogos. 

E) A existência de muitos torneios semelhantes nesta altura do ano. Muitos 

deles com mais notoriedade como é o caso do “Nacionalito” e o “Lisboa Cup”. 

F) O bom tempo poderá levar as pessoas a irem a praia em vez do torneio, 

dada a proximidade da mesma. 

G) O campo da Maça do clube de Sesimbra tem apenas mil lugares, o campo 

do Grupo Desportivo de Alfarim tem 3000 e o do ACRUTZ 2000 lugares. Isto pode ser 

um impedimento para o aumento da notoriedade do torneio. Além dos poucos lugares 

de estacionamentos e dos escassos acessos. 

 

 


