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1. Introdução 
 

Qualquer instituição que pretenda ter sucesso, tem obrigatoriamente que 

adoptar estratégias que agradem, satisfaçam e vão ao encontro das 

motivações do seu público-alvo. Grant define estratégia (1991:1) como um 

“tópico unificador que dá coerência e direcção às várias decisões de uma 

organização, aquilo que podemos chamar de visão de futuro”. Perspectivando 

dois tipos de atitude coerentes com esta lógica de pensamento estratégico, em 

que uma atitude é prever o que vai acontecer e antecipar as respostas mais 

adequadas, e o outro tipo de atitude é fazer o futuro, ensinando às pessoas 

qual o melhor caminho a seguir, temos sempre que seguir certas fases 

determinantes neste processo estratégico. Estas fases ou etapas constituem o 

planeamento estratégico. 

 

Este documento pretende consubstanciar, fundamentar e orientar o trabalho 

desenvolvido e a desenvolver por todos os agentes desportivos do nosso 

concelho. O planeamento estratégico é constituído numa primeira fase pela 

análise diagnóstico da situação. Os dados resultantes desta análise permitir-

nos-ão construir um quadro que fundamente as grandes opções estratégico-

desportivas para os próximos anos. Daí que nesta análise se tenham cruzado 

um conjunto de informações distintas que vão desde os hábitos, necessidades 

e motivações desportivas da população à dinâmica e estrutura das 

organizações associativas do concelho, do número e qualidade das instalações 

desportivas formais às necessidades de espaços de lazer activo, dos recursos 

financeiros e humanos às estratégias de marketing e necessidades formativas.  

O trabalho realizado permitir-nos-á obter linhas directrizes e orientadoras para 

a fase seguinte do planeamento: a definição estratégica, fase onde é definida a 

missão, os objectivos e as estratégias a implementar. 

 

Por último surge-nos a implementação estratégica, onde se realçam os planos 

de acção que operacionalizarão e colocarão em prática as orientações 

provenientes das fases anteriores. 
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2. A Análise Estratégica 

Esta fase consiste num método de identificação das oportunidades e ameaças 

do envolvimento e dos pontos fortes e fracos do ambiente interno de modo a 

poder-se estabelecer estratégias credíveis. Este instrumento permite conhecer 

os diferentes contextos da actualidade e suas tendências, os vários agentes do 

desporto e as dinâmicas que se estabelecem entre eles. 

 

A análise estratégica é composta por dois níveis de análise, externa e interna. 

A análise do meio envolvente (externa) deve ser feita a dois níveis: o geral, 

numa perspectiva global, e o meio envolvente específico, o ambiente comum 

dos diferentes agentes desportivos. 

 

Figura 1 – Modelo de análise estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

2.1. Análise Externa Geral 

O meio envolvente geral é um meio bastante abrangente que condiciona a 

longo prazo, a actividade da própria organização. Factores como o aumento de 

pessoas idosas, o aumento da participação das mulheres no mercado de 

trabalho, as normas comunitárias de defesa do consumidor e da qualidade de 

vida, a alteração do poder de compra das famílias, as novas tendências sócio-

desportivas, são um conjunto de factores exemplificativos, que terão que ser 

consideraras para a formulação das estratégias, sob o risco de desadequar 

toda uma estrutura coerente dos diversos contextos indicadores da evolução 

das sociedades. Assim as variáveis que constituem este meio de análise são 

as apresentadas na figura abaixo. Destes factores de análise apenas vamos 

Análise Externa 
Meio Envolvente 

Análise Externa 
Geral 

Análise Externa 
Específica 

Análise Estratégica 

Análise Interna 
Agentes Desportivos 
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referir algumas tendências provenientes da pesquisa elaborada e fornecida 

pelas diversas instituições e organizações especializadas em estudos 

estatísticos, demográficos, sociológicos, económicos, culturais, científicos, 

tecnológicos, entre outros. 

 

Figura 2 – Modelo de análise externa geral 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

2.1.1. Contexto Sócio-cultural 

Variáveis como os estilos de vida, valores sociais, factores demográficos, 

distribuição geográfica, nível educacional, etc.: 

• Crescimento demográfico dos idosos e redução da natalidade; 

• Crescente procura da realização e da qualidade de vida (aumento do 

interesse pela saúde e pela criação de estilos de vida saudáveis e 

activos; 

• Elevação dos níveis de conhecimento (nível de alfabetização); 

• Consciência ecológica e a redescoberta da natureza; 

• Alteração nos papéis sociais com o género feminino a assumir cargos e 

funções que até há pouco tempo eram predominantemente masculinos; 

• Aumento dos horários de funcionamento de diversos serviços; 

• Mudança dos valores sociais (maior individualismo, menor solidariedade, 

crescente consumismo); 

• Instabilidade social. 

 

2.1.2. Contexto Económico 

Variáveis como o produto interno bruto, o seu valor e evolução, podem traduzir-

se num aumento do consumo e dos investimentos ao nível privado: 

• Aumento da densidade populacional nas cidades e desertificação das 

zonas rurais; 

Análise Externa  
Geral 

Contexto 
Político-legal 

Contexto 
Sócio-Cultural 

Contexto 
Tecnológico 

Contexto 
Económico 
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• Aumento do desemprego; 

• Diminuição dos rendimentos pessoais e familiares; 

• Diminuição das pensões para a 3.ª idade; 

• Precariedade do trabalho; 

• Diminuição do dinheiro disponível após o pagamento das despesas 

principais; 

• Conjuntura favorável a parcerias público privadas; 

• Instabilidade nos mercados económica. 

 

2.1.3. Contexto Tecnológico 

Variáveis como as normas de qualidade, incentivos do governo, inovações 

tecnológicas, etc.: 

• Comunicações à escala global (globalização); 

• Aumento das facilidades de transporte; 

• Crescente informatização da administração pública; 

• Maior e melhor acesso à informação; 

• Utilização massiva das redes sociais; 

• Resiliência da mudança. 

• Necessidade de rápido ajustamento à mudança. 

 

2.1.4. Contexto Político-Legal:  

O Contexto político-Legal designa um grupo de variáveis contextuais com 

influência no desempenho e na actividade e representa a situação política e 

princípios legais e condiciona a alocação de poder e providencia o 

enquadramento legal da sociedade. Neste ponto pretendemos identificar 

variáveis como a estabilidade política, a política económica, a legislação laboral 

e legislação desportiva. 

Variáveis contextuais identificadas: 

• Políticas internacionais de protecção ambiental; 

• Aumento da idade da reforma; 

• Quadro Normativo do desporto reestruturado com legislação específica; 

• Quarto quadro comunitário de apoio; 
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• Existência de planos de ordenamento do território1, planos directores 

municipais2, planos de urbanização e planos de pormenor3; 

• Aumento das competências do Poder Local4; 

• Plano estratégico de desenvolvimento territorial para a região do 

Algarve5. 

 

2.2. Análise Estratégica Externa Específica 

Após esta análise contextual, vamos passar para outro nível de análise, o meio 

envolvente específico. Esta análise baseia-se na caracterização dos agentes 

que interagem directamente com a nossa organização, no que ao desporto diz 

respeito. Assim temos, a população concelhia, os prestadores de todo o tipo de 

serviços desportivos, as organizações, indivíduos e factores que partilham 

recursos e têm interesses directa ou indirectamente relacionados com as 

nossas áreas de intervenção e as organizações que se podem tornar 

concorrentes, como os principais elementos que integram o meio envolvente 

específico e os quais devem ser minuciosamente analisados. 

 

Figura 3 – Modelo de análise externa específica 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria 

 

 
                                                 
1 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve – aprovado em Conselho de Ministros a 24 de Maio de 
2007 e publicado a 3 de Agosto de 2007 no Diário da República. O PROT Algarve estabelece uma ambição de futuro: 
Algarve, uma Região dinâmica, competitiva e solidária, no contexto da sociedade do conhecimento. 
2 Plano Director Municipal de Faro " (…) é um instrumento de administração do território que visa, fundamentalmente, 
regular o uso e ocupação dos solos do concelho." (in relatório do PDM). Foi ratificado pela Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 174/95 de 19 de Dezembro, com as Alterações (Declaração n.º 203/98 de 08 de Junho - parte 1 - parte 2) 
e (Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/2005 de 28 de Fevereiro) e Aviso n.º 17503/2008 de 27 de Maio de 2008 
(Alteração, por adaptação, e rectificação do Plano Director Municipal de Faro). 
3 http://www.cm-faro.pt/portal_autarquico/faro/v_pt-PT/menu_municipe/consultas_online  

4  Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro – Estabelece o quadro de transferências de atribuições e competências para as 
autarquias locais; A Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, vem efectuar alterações à Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro 
e estabelece o quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos órgãos dos municípios e freguesias; A 
Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro – Lei das Finanças Locais, estabelece o regime financeiro dos municípios e 
freguesias; Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases da Actividade Física. Define as bases das políticas de 
desenvolvimento da actividade física e do desporto identificando as autarquias locais como uma das formas do Estado 
garantir o direito de todos ao desporto. 
5 http://www.incentivos.qren.pt/document/20071019_PO_Algarve.pdf 

Análise Externa 
Específica 

Elemento Desportivo Elemento Extra-desportivo Elemento Para-desportivo 
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2.2.1. Elemento Desportivo 

A análise ao elemento desportivo permite-nos estudar os factores que fazem 

parte do mundo do desporto e, por isso, podem ser objecto de políticas 

desportivas pela sua manipulação através de processos de planeamento e 

programação. 

 

A intervenção dos agentes desportivos no desenvolvimento desportivo local 

estabelece-se através de um conjunto de orientações originadas, não só pela 

estruturação de uma política desportiva municipal que deverá ter sempre como 

objectivo principal a aproximação do cidadão ao desporto, mas também pelas 

estratégias que cada agente estabelece na sua área de actuação. 

 

2.2.1.1. Hábitos Desportivos 

Cada vez mais, o desporto é encarado como um factor determinante na 

qualidade de vida e como uma forma de cultura ao serviço das populações. 

Assistimos a cidadãos mais exigentes, que procuram uma prática desportiva 

acessível capaz de satisfazer as suas próprias necessidades e motivações.  

 

Neste contexto, a Divisão de Desporto e Juventude da Câmara Municipal de 

Faro elaborou um estudo de caracterização do comportamento da população 

face à prática desportiva. Estes dados que agora apresentamos sintetizam os 

resultados retirados do questionário aplicado.  

 

2.2.1.1.1.  Caracterização da amostra 

Para este caso, importa efectuar um estudo que seja representativo da 

população do concelho, pelo que, e em primeiro lugar, foi definido a base e 

dimensão da amostra. Assim, o universo da amostra centrou-se nos cidadãos 

do concelho de Faro que se encontram agrupados em seis freguesias: Sé, S. 

Pedro, Conceição, Estoi, Montenegro e Santa Bárbara.  

 

A base da amostra do estudo foi constituída a partir dos registos disponíveis 

por meio dos Censos 2001 do INE. Segundo aquela base de dados, o concelho 

de Faro apresenta uma população de 58 051 indivíduos.  
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Os participantes da pesquisa são de ambos os sexos, na faixa etária dos 15 

aos 84 anos. A amostragem para a pesquisa foi feita por conveniência 

(portanto não probabilística) e feita numa única fase, por resposta a um 

questionário, abrangendo um número total de 1 087 indivíduos (523 homens e 

564 mulheres).  

 

Procurámos conhecer o nível de escolaridade dos inquiridos, de forma a 

melhor compreender as suas atitudes face ao desporto. Assim, verificamos que 

35,1% da população inquirida tem o ensino “secundário”, 23,9% possui o “1º 

ciclo do ensino básico” e 20,9% refere possuir o “2º e 3º ciclo do ensino básico. 

 

2.2.1.1.2. Relação sociocultural com o desporto 

a) Interesse pelo desporto 

Os munícipes farenses revelam “muito interesse” pela actividade física (54,8%). 

Verificamos ainda que o interesse pelo desporto no escalão etário dos 25 aos 

39 anos é superior em relação aos restantes, manifestado pelos 18,9% da 

opção “muito”. 

 

Figura 4 – Interesse pelo desporto 

 
Fonte: Produção própria 

 

b) Ver programas desportivos na televisão 

No que diz respeito a “ver programas desportivos na televisão” podemos aferir 

que os munícipes revelam o parâmetro “algumas vezes” como o predominante 

(44,6%), seguido de “sim” (44,0%). Podemos apurar ainda que a variável “sim” 

é a preponderante nos escalões até aos 59 anos de idade. Quanto ao escalão 
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dos 60 aos 84 anos, podemos constatar que a variável “algumas vezes” é a 

dominante (12,7%). 

 

Figura 5 – Ver programas desportivos na televisão 

 
Fonte: Produção própria 

 

c) Assistir a espectáculos ou eventos desportivos ao vivo 

Os gráficos indicam os resultados obtidos quanto à variável “assistir a 

espectáculos ou eventos desportivos ao vivo”. É de salientar que os indivíduos 

da amostra revelam o parâmetro “algumas vezes” como o predominante 

(42,0%), seguido de “não” (38,5%). Podemos inferir ainda que os indivíduos do 

escalão etário dos 25 aos 39 anos são os que mais assistem a espectáculos ou 

eventos desportivos ao vivo. Por outro lado, o escalão dos 60 aos 84 anos é o 

que menos assiste. 

 

Figura 6 – Assistir a espectáculos ou eventos desportivos ao vivo 

 
Fonte: Produção própria 
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d) Interesse pelos acontecimentos desportivos em Faro 

Na observação dos resultados podemos verificar que os indivíduos inquiridos 

revelam o parâmetro “algumas vezes” como o predominante (40,2%), seguido 

do parâmetro “sim” (39,4%). Observamos ainda, que o escalão etário que 

apresenta maior interesse pelos acontecimentos desportivos em Faro é o 

escalão dos 40 aos 59 anos que obteve 14,7% na variável “sim”, seguido do 

escalão dos 25 aos 39 anos com 11,5%.  

 

Figura 7 – Interesse pelos acontecimentos desportivos em Faro 

 

Fonte: Produção própria 

 

e) Quadro Resumo – Relação sociocultural com o desporto 

Neste ponto, analisou-se a relação sociocultural com o desporto, relativamente 

ao interesse em assistir a programas desportivos na televisão e assistir a 

espectáculos e eventos desportivos. Podemos então concluir que o interesse 

pelo desporto é superior nos escalões dos 25 aos 39 e dos 40 aos 59 anos e 

inferior para o escalão dos 60-84 anos como se pode verificar pelo quadro 

seguinte. 

  

Quadro 1 – Resumo – Relação sociocultural com o desporto 

  15-24 25-39 40-59 60-84 

Interesse pelo desporto  Muito 
12,1% 

Muito 
18,9% 

Muito 
16,1% 

Algum 
11,7% 

Programas televisivos  Sim 
8,6% 

Sim 
13% 

Sim 
15% 

Algumas vezes 
12,7% 

Assistência a espectáculos ou 
eventos  

Algumas vezes 
9,8% 

Algumas vezes 
13,1% 

Não 
12,8% 

Não 
15,1% 

Interesse pelos acontecimentos em 
Faro 

Algumas vezes 
7,4% 

Algumas vezes 
11,5% 

Sim 
14,7% 

Algumas vezes 
9,8% 

 Fonte: Produção própria 
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2.2.1.1.3. Participação Desportiva 

As questões referentes à participação desportiva foram organizadas em 

variáveis que permitiram definir os hábitos de prática ou de sedentarismo, as 

actividades físicas realizadas, como, quando e onde as mesmas se realizam. 

 

a) Pertence a algum clube ou associação desportiva 

Os gráficos indicam os resultados obtidos quanto à participação desportiva 

através de um clube ou associação desportiva. Na observação dos resultados 

podemos verificar que a maioria dos indivíduos da amostra revela não 

pertencer a um clube ou associação desportiva, representando 80% do total 

dos inquiridos.  

 

Relativamente ao escalão etário, verificamos que todos os escalões 

apresentam a variável “não” como a mais referida. Observamos ainda que a 

opção “sim” apresenta maior percentagem no escalão etário dos 40 aos 59 

anos (8,1%). 

 

Figura 8 – Pertence a algum clube ou associação do concelho 

 

Fonte: Produção própria 

 

b) Quadro Resumo – Tipo de Filiação 

O quadro seguinte apresenta o tipo de filiação, bem como as escolhas dos 

inquiridos relativamente à sua relação com clubes ou associações a que 

pertencem. Assim, analisamos as respostas para as opções “sócio”, “técnico”, 

dirigente” e “praticante”. Como verificamos, o tipo de filiação como “sócio” e 

“dirigente” são essencialmente representados pelo escalão dos 40 aos 59 
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anos. Por outro lado, os “praticantes” são caracterizados pelos mais jovens 

(escalão dos 15 anos 24 anos) e finalmente o cargo de “técnico” é 

desempenhado na sua maioria pelo escalão dos 25 aos 39 anos.  

 

Concluímos desta forma que a participação desportiva através do “tipo de 

filiação” é mais expressiva para o escalão dos 40 aos 59 anos e inferior para o 

escalão dos 60 aos 84 anos.  

 

Quadro 2 – Resumo – Relação sociocultural com o desporto 

 15-24 25-39 40-59 60-84 Total - Sim 

Sócio 6,9% 14,7% 32,7% 16,1% 70,4% 

Dirigente 0,9% 4,6% 5,5% 1,4% 12,4% 

Praticante 11,1% 8,8% 4,1% 0,5% 24,5% 

Técnico 0,9% 3,2% 1,4% 0,5% 6,0% 

Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.4. Prática desportiva 

A análise à variável “prática desportiva” permitiu determinar a atitude dos 

inquiridos em relação ao desporto. Podemos constatar que 35,4% do total da 

amostra referiu praticar actividade física. O escalão mais representativo é o 

escalão dos 25 aos 39 anos, com 13,5%; seguido do escalão dos 15 aos 24 

anos, com 9,6%. O escalão etário dos 60 aos 84 anos apresenta-se como o 

escalão com menor expressão ao nível da participação desportiva (3,8%). 

Desta forma, podemos concluir que a prática desportiva é inversamente 

proporcional à idade a partir dos 39 anos de idade. 

 

Figura 9 – Prática desportiva 

 

Fonte: Produção própria 
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a) Modalidades praticadas 

Como observamos pelo quadro representativo das modalidades praticadas 

pelos inquiridos, verificamos segundo as estruturas etárias que o escalão dos 

15 aos 24 anos apresenta como modalidades mais praticadas a dança, o 

futebol 11, a natação e o voleibol.  

 

O escalão dos 25 aos 39 anos apresenta como modalidades mais praticadas a 

corrida, o futebol 11, a ginástica de manutenção e a natação. Por sua vez, o 

escalão dos 40 aos 59 anos apresenta como modalidades mais praticadas a 

caminhada, a corrida, o futsal, a ginástica de manutenção e natação. 

Finalmente, o escalão dos 60 aos 84 anos apresenta como modalidades mais 

praticadas a caminhada, a ginástica de manutenção, a hidroginástica e a 

natação. 

 

Quadro 3 – Modalidades mais praticadas  

Modalidades 
Escalão etário 

Total 15-24 25-39 40-59 60-84 
% % % % 

Aeróbica 0,4 0,9 0,7 0 2,0% 
Andebol 1,1 0,7 0 0 1,8% 
Aquajogging 0,2 0,2 0,7 0 1,1% 
Atletismo 0,4 0 0 0 0,4% 
Badmington 0,2 0 0 0 0,2% 
Basebol 0 0,2 0 0 0,2% 
Basquetebol 1,3 0,7 0 0 2,0% 
Beach volley 0,2 0 0 0 0,2% 
Body combat 0,4 0,2 0 0 0,7% 
Body pump 0,2 0 0 0 0,2% 
Boxe 0,7 0 0 0 0,7% 
BTT 0,4 0,2 0,4 0 1,1% 
Caminhada 0 0 2,5 1,1 3,6% 
Canoagem 0,4 0,2 0 0 0,7% 
Capoeira 0,2 0 0 0 0,2% 
Cardiofitness 1,1 1,3 0,2 0,2 2,9% 
Ciclismo 0,4 0,4 0,2 0 1,1% 
Cicloturismo 0 0,2 0,7 0,4 1,3% 
Corrida 0 2,5 2,5 0,2 5,2% 
Dança 1,6 0,7 0,2 0 2,5% 
Desp. Aventura 0,2 0,2 0 0 0,4% 
Downhill 0,2 0 0 0 0,2% 
Equitação 0 0,2 0 0 0,2% 
Esgrima 0 0,2 0 0 0,2% 
Futebol - 11 3,8 4,3 0 0 8,1% 
Futsal 0,2 0,7 3,1 0 4,0% 
Ginástica manutenção 0,2 3,4 7,0 2,5 13,0% 
Ginástica desportiva 0,9 0,7 0 0 1,6% 
Golfe 0 0 0,2 0 0,2% 
Hidroginástica 0,7 1,8 1,6 1,6 5,6% 
Hóquei Patins 0,2 0,4 0 0 0,7% 
Judo 0,4 0,4 0,4 0 1,3% 
Karate 0,2 0,9 0,2 0 1,3% 
Kempo 0 0,2 0 0 0,2% 
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Kick Boxing 0 0,2 0 0 0,2% 
Kite Surf 0,2 0 0 0 0,2% 
Musculação 0,2 1,3 0 0 1,6% 
Natação 4,5 5,6 5,6 1,6 17,3% 
Ninjutsu 0,2 0 0 0 0,2% 
Parapente 0,2 0 0 0 0,2% 
Páraquedismo 0,2 0 0,2 0 0,4% 
Patins em linha 0,4 0,4 0 0 0,9% 
Petanca 0 0 0,4 0 0,4% 
Pilates 0 0,2 0 0 0,2% 
Pólo Aquático 0,2 0,4 0 0 0,7% 
Remo 0,2 0 0 0 0,2% 
Skate 0,2 0 0 0 0,2% 
Snowboard 0,2 0,2 0 0 0,4% 
Spinning 0,2 0,2 0 0 0,4% 
Squash 0 0,2 0 0 0,2% 
Step 0,4 0,4 0 0 0,9% 
Surf 0,2 0,7 0 0 0,9% 
Taichi 0 0 0,2 0 0,2% 
Ténis 0,7 0,9 0,7 0 2,2% 
Vela 0,2 0,7 0 0 0,9% 
Voleibol 1,8 1,1 0 0 2,9% 
Windsurf 0,4 0,2 0 0 0,7% 
Yoga 0 1,1 0,7 0 1,8% 
Total 27,8% 36,1% 28,5% 7,6% 100% 

Fonte: Produção própria 

 

b) Quadro Resumo – Modalidades mais escolhidas 

Podemos verificar através do quadro seguinte que as modalidades eleitas 

pelos praticantes são a “natação” para todos os escalões etários e a “ginástica 

de manutenção” para os escalões acima dos 25 anos de idade.   

 

Quadro 4 – Resumo – Modalidades mais escolhidas  

 15-24 25-39 40-59 60-84 

1ª Opção Natação Natação Ginástica 
Manutenção 

Ginástica 
Manutenção 

2ª Opção Futebol Futebol Natação Natação 
Hidroginástica 

3ª Opção Voleibol 
Ginástica 

Manutenção Futsal Caminhada 

4ª Opção Dança Corrida Caminhada 
Corrida  

Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.5. Motivo da prática 

A prática de qualquer actividade física pressupõe que para tal exista um motivo 

que leve o praticante a realizá-la. O gráfico seguinte demonstra as motivações 

dos inquiridos para a prática da actividade física.  
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Na observação dos resultados podemos verificar que os motivos com maior 

expressão são: “por sentir bem” (65,7%), seguido de “por motivos de saúde” 

(26,8%) e “por diversão/estar com os amigos” (25,2%).  

 

Figura 10 – Motivo da prática desportiva 

 
Fonte: Produção própria 

 

No que diz respeito ao escalão etário, podemos concluir que os principais 

motivos para a prática desportiva apontados pelos escalões dos 15 aos 24 e 25 

aos 39 anos são “sentir bem” e “diversão/estar com os amigos”, e para os 

escalões dos 40 aos 59 e 60 aos 84 anos são “sentir bem” e motivos de 

“saúde”.   

 

Figura 11 – Motivo da prática desportiva segundo o escalão etário 

 
Fonte: Produção própria 
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a) Frequência da prática desportiva 

Os gráficos indicam os valores representativos da frequência com que os 

inquiridos praticam actividade física. Assim, verificamos que 13,9% realiza “3x 

ou mais por semana” e 13,7% pratica “2x por semana”, sendo que o escalão 

dos 25 aos 39 anos, aquele que apresenta maior expressão. Podemos verificar 

ainda, que os indivíduos dos 15 aos 24 anos realizam a sua prática 

preferencialmente “3x ou mais por semana” enquanto os restantes escalões a 

realizam “2x por semana”. 

 

Figura 12 – Frequência da prática 

 

Fonte: Produção própria 

 

Em Portugal foram realizados dois estudos deste género, em 1988 e 1998, que 

permitiram estabelecer linhas de comparação na evolução dos hábitos 

desportivos na sociedade portuguesa durante uma década. Para Marivoet 

(2001)6, os hábitos desportivos da população portuguesa apresentam-se 

bastante baixos (o estudo revelou que a prática desportiva atinge os 23% e 

destes, apenas 19% desenvolvem uma prática regular) quando comparados 

com os verificados nos restantes países da União Europeia7 que apresentam 

valores na ordem dos 63 a 70%.  

                                                 
6
 Marivoet, S. (2001). Hábitos Desportivos da População Portuguesa, Centro de Estudos e Formação Desportiva, 

Lisboa. Estudo aplicado a uma amostra representativa da população entre os 15 e os 74 anos que teve como objectivo 
conhecer o comportamento da população portuguesa face ao desporto. 
7
 Marivoet, S. (2001): 

País Ano de estudo Faixa etária % 

Irlanda 1994 16-75 anos 64% 

Holanda 1995 Mais de 6 anos 63% 

Reino Unido 1996 Mais de 16 anos 67% 

Suécia 1997 7-70 anos 70% 
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De acordo com o ACSM8 (American College of Sports Medicine) e a WHO9 

(World Health Organization), que consideram como prática regular “3x ou mais 

por semana”, concluímos através do estudo aplicado à população Farense que 

dos 35,4% dos indivíduos que referem praticar actividade física, apenas 13,9% 

a realiza de forma regular. Resultados que mostram uma deficiente 

participação desportiva dos Farenses, quando comparados com a média 

nacional e de outros países da União Europeia. 

 

b) Nível de actividade física e desportiva 

Analisando o gráfico seguinte, referente à participação desportiva, observamos 

que a maioria dos indivíduos (57,1%), refere praticar actividade física de 

“manutenção” e de “recreação e lazer” (47,5%). 

 

Figura 13 – Nível de actividade física  

 
Fonte: Produção própria  

 

Relativamente à participação desportiva segundo o escalão etário, podemos 

apurar que a actividade física de “manutenção” é a eleita nos escalões até aos 

59 anos. A partir dos 60 anos a actividade física apresenta um carácter mais 

recreativo e de lazer. A prática federada ou de competição apresenta maior 

expressão no escalão dos 15-24 anos e diminui com o aumento da idade, 

sendo inexistente no escalão dos 60-84 anos. 

 

 

 

                                                 
8 www.acsm.org 
9 www.who.int 
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Figura 14 – Nível de actividade física segundo o escalão etário  

 
Fonte: Produção própria 

 

c) Prática desportiva no concelho 

Os gráficos apresentam os valores referentes à prática desportiva no concelho. 

A partir da sua análise verificamos que a maioria dos inquiridos, 85,5%, refere 

que realiza a prática desportiva no concelho, enquanto 14,5% afirma realizar a 

sua prática desportiva fora do concelho. Constatamos ainda, que o escalão dos 

25 aos 39 anos apresenta a maior frequência de respostas “sim” (31,9%), 

seguindo-se o escalão dos 15 os 24 anos (22,3%) e o escalão dos 40 aos 59 

(21,6%). 

 

Figura 15 – Prática desportiva no concelho  

 
Fonte: Produção própria 

 

d) Motivo da prática desportiva fora do concelho 

No seguimento da questão anterior, analisamos agora os motivos que levam os 

inquiridos a praticar a sua actividade física fora do concelho. Assim, 
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averiguamos que 35,7% refere que é devido à “ausência de oferta desportiva”, 

21,4% refere que o facto de existirem melhores instalações fora do concelho.  

 

Figura 16 – Motivo da prática desportiva fora do concelho  

 
Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.6.  Relação institucional com a prática desportiva 

a) Local da prática desportiva 

Analisando o gráfico verificamos que os inquiridos que realizam actividade 

física, escolhem preferencialmente os espaços naturais, como a serra e a 

praia, para a prática da sua actividade (33,8%). Posteriormente, o ginásio e a 

academia privada (29,1%) e as instalações públicas (28,6%) são os locais 

eleitos pelos inquiridos.    

 

Figura 17 – Local escolhido para a prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 
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Relativamente ao local de prática desportiva segundo o escalão etário, 

podemos verificar que o escalão dos 15-24 anos tem preferência pelo 

“ginásio/academia privada” e pelo “clube ou associação” (ambos com 7,3%).  

 

O escalão dos 25-39 anos opta pelo ginásio ou academia privada (13,8%), 

enquanto o escalão dos 40-59 anos tem preferência pelos espaços naturais, 

serra e praia (10,1%). Por último, o escalão dos 60-84 anos opta pelas 

instalações públicas (4,9%). 

 

Figura 18 – Local escolhido para a prática desportiva segundo o escalão etário 

 
Fonte: Produção própria 

 

b) Qualidade das condições existentes no local da prática desportiva 

Os gráficos indicam os resultados obtidos quanto à qualidade das condições 

existentes no local de prática desportiva. Como podemos verificar, a maioria 

dos inquiridos refere serem “boas” as condições no local de prática (44,2%), 

seguido de “razoáveis” com 37,9%.  

 

No que diz respeito ao escalão etário, podemos concluir que todos os escalões 

consideram “boas” as condições existentes no local de prática, à excepção do 

escalão dos 25-39 anos, que refere serem “razoáveis”. 
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Figura 19 – Qualidade das condições existentes no local da prática desportiva 

 

Fonte: Produção própria 

 

c) Deslocação para a prática desportiva 

Os gráficos apresentam os meios de transporte utilizados pelos inquiridos para 

se deslocarem para o local da prática desportiva. Como podemos verificar o 

meio de transporte mais utilizado pelos inquiridos é o “veículo próprio”.  

 

No que diz respeito ao escalão etário, aferimos que a maior percentagem de 

respostas é referente ao uso de veículo próprio, à excepção do escalão dos 60-

84 anos que “vai a pé” para o local de prática. 

 

Figura 20 – Meio de transporte para o local onde realiza a prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 

 

d) Tempo de deslocação para o local da prática desportiva 
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Os gráficos apresentam os valores correspondentes ao tempo de deslocação 

gasto pelos inquiridos para o local da actividade física. Assim, podemos 

observar que a maioria dos indivíduos (47,5%) leva até 10 minutos na sua 

deslocação, para todos os escalões etários. 

 

Figura 21 – Tempo de deslocação para o local da prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 

 

e) Despesa mensal com a prática desportiva 

Os gráficos apresentam os resultados obtidos em relação aos custos mensais 

com a prática desportiva. Como podemos verificar 35,8% refere não “pagar 

nada”, 20,8% e 19,5% têm um gasto mensal de “26 a 50€” e “11 a 25€” 

respectivamente. 

 

Figura 22 – Despesa mensal com a prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.7. Motivação para a prática desportiva 

a) Prática de modalidade desportiva anterior 
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Os gráficos indicam os resultados obtidos acerca da prática anterior de uma 

modalidade desportiva. Como podemos constatar, a maioria dos inquiridos, 

refere não ter tido uma prática desportiva anterior, representando 53,2% do 

total da amostra. Os indivíduos que referem já ter tido uma prática desportiva 

anterior representam 46,8% e destes, 16,9% pertencem ao escalão etário dos 

25 aos 39 anos, 12,9% pertencem ao escalão etário dos 40 aos 59 anos, 

11,1% são do escalão etário dos 15 aos 24 anos e apenas 5,9% são relativos 

aos indivíduos do escalão etário dos 60 aos 84 anos. 

 

Figura 23 – Pratica desportiva anterior  

 
Fonte: Produção própria 

 

b) Tempo de abandono 

Analisando os gráficos, observamos a distribuição das percentagens relativas 

ao tempo de abandono da prática desportiva. Podemos apurar que 76,6% dos 

indivíduos refere que abandonou a prática desportiva há mais de 3 anos, em 

todos os escalões etários. 

 

Figura 24 – Tempo de abandono da prática desportiva 
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 Fonte: Produção própria 

 

c) Razão de abandono da prática desportiva 

Podemos observar que a maioria dos inquiridos refere motivos “profissionais ou 

escolares” (47,0%), seguido de “aumento da idade” (23,2%), como as principais 

razões para o abandono da prática desportiva.  

 

No que diz respeito ao escalão etário, apenas o escalão dos 60-84 anos refere 

o “aumento da idade” como o principal motivo para o abandono da prática 

desportiva. Todos os restantes escalões indicam “motivos profissionais ou 

escolares”. 

 

Figura 25 – Razão de abandono da prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 

 

d) Desejo de iniciar ou recomeçar uma prática desportiva 

Como podemos observar, a maioria dos inquiridos não pretende 

iniciar/recomeçar uma prática desportiva.  
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Os indivíduos que manifestam vontade em iniciar/reiniciar representam 40,1% 

do total de amostra, sendo que, o escalão dos 25 aos 39 anos apresenta uma 

percentagem superior (15,1%) em relação aos restantes. Verificamos ainda, 

que os indivíduos acima dos 60 anos manifestam pouco interesse em 

iniciar/reiniciar uma prática desportiva (2,9%).  

 

 

 

 

Figura 26 – Desejo de iniciar ou recomeçar uma prática desportiva 

  

Fonte: Produção própria 

 

e) Modalidades que gostaria de iniciar/voltar a praticar 

Como observamos pelo quadro representativo das modalidades que os 

inquiridos gostariam de iniciar/voltar a praticar, verificamos segundo as 

estruturas etárias que o escalão dos 15 aos 24 anos apresenta como 

modalidades preferidas o futebol, a natação, o futsal e o voleibol. O escalão 

dos 25 aos 39 anos apresenta como modalidades escolhidas a natação, o 

futebol, a ginástica de manutenção e o cardiofitness.  

 

Por sua vez, o escalão dos 40 aos 59 anos apresenta como modalidades 

seleccionadas a ginástica de manutenção, a natação, a caminhada e a 

hidroginástica. Finalmente, o escalão dos 60 aos 84 anos apresenta como 

modalidades escolhidas a caminhada, a ginástica de manutenção, a 

hidroginástica e a natação. 
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Quadro 5 – Modalidades que gostaria de iniciar/voltar a praticar  

Modalidades 
Escalão etário 

Total 15-24 25-39 40-59 60-84 

% % % % 

Actividades de fitness 1,6 1,4 0,7 0,0 3,7% 
Andebol 1,1 0,9 0,0 0,0 2,1% 
Atletismo/Corrida 0,9 0,5 1,6 0,0 3,0% 
Basquetebol 1,1 0,7 0,0 0,0 1,8% 
BTT 1,4 0,5 0,0 0,0 1,8% 
Caminhada 0,0 1,8 3,2 1,6 6,7% 
Cardiofitness 1,4 2,3 1,1 0,5 5,3% 
Ciclismo 0,7 0,7 0,5 0,0 1,8% 
Cicloturismo 0,0 0,5 0,7 0,5 1,6% 
Dança 1,4 0,9 0,2 0,2 2,8% 
Desp. Aventura 0,9 0,5 0,0 0,0 1,4% 
Desp. Combate 1,4 0,7 0,0 0,0 2,1% 
Desp. Náuticos 1,6 1,4 0,2 0,0 3,2% 
Futebol 3,4 5,3 0,2 0,0 8,9% 
Futsal 1,8 1,8 1,1 0,0 4,8% 
Ginástica manutenção 0,5 3,7 6,9 1,4 12,4% 
Hidroginástica 0,5 1,6 2,1 1,4 5,5% 
Natação 2,3 5,7 6,9 0,7 15,6% 
Petanca 0,0 0,0 0,5 0,2 0,7% 
Squash 0,0 1,1 0,0 0,0 1,1% 
Taichi 0,0 0,0 0,7 0,5 1,1% 
Ténis 0,7 1,4 0,7 0,0 2,8% 
Voleibol 1,8 1,1 0,0 0,0 3,0% 

Outras 2,1 3,2 1,4 0,2 6,9% 

Total 26,6% 37,6% 28,7% 7,1% 100% 
Fonte: Produção própria 

 

f) Motivo pelo qual não iniciou a prática desportiva 

O gráfico seguinte apresenta a informação relativa às respostas dos indivíduos 

sobre os motivos que conduzem à inactividade/sedentarismo. Assim, 

verificamos que a maioria dos inquiridos, em todos os escalões etários, 

consideram a “falta de tempo” (65,4%) como o principal motivo da inactividade. 

 

Figura 27 – Motivos para inactividade  
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Fonte: Produção própria 

 

No que diz respeito ao escalão etário, verificamos ainda, que para além da falta 

de tempo, a “falta de instalações desportivas” é o segundo motivo apontado 

pelo escalão dos 15-24 anos, e a “falta de motivação” para os escalões acima 

dos 25 anos.   

 

 

Figura 28 – Motivos para inactividade segundo o escalão etário  

 
Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.8.  Condições para a prática desportiva no concelho de Faro 

a) Oferta de instalações desportivas 

Os gráficos referentes à oferta de instalações desportivas no concelho indicam 

que a maioria dos inquiridos (41,4%) considera “insuficiente” a oferta de 
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instalações desportivas, sendo os escalões dos 25 aos 39 e dos 49 aos 59 

anos, aqueles que apresentam maior percentagem com 13,9% e 14,0%, 

respectivamente. 

 

Figura 29 – Oferta das instalações desportivas 

 Fonte: Produção própria 

 

 

 

b) Possibilidade de acesso às instalações desportivas 

Os gráficos seguintes referem-se quanto à possibilidade de acesso às 

instalações desportivas. Estes mostram que 39,2% dos indivíduos consideram 

“razoáveis" as possibilidades de acesso, sendo que 13,1% e 10,9% pertencem 

aos escalões etários dos 25 aos 39 anos e dos 40 aos 59 anos, 

respectivamente. 

 

Figura 30 – Possibilidade de acesso às instalações desportivas 

 Fonte: Produção própria 
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c) Horários disponíveis de acesso às instalações desportivas 

Os gráficos indicam que 43,7% dos indivíduos revela “não saber” informações 

relativas aos horários disponíveis de acesso às instalações desportivas, sendo 

os escalões acima dos 40 anos, aqueles que apresentam maior expressão. Por 

outro lado, os escalões dos 15-24 e 25-39 anos referem serem “razoáveis” os 

horários disponíveis.  

 

Figura 31 – Horários disponíveis de acesso às instalações desportivas  

 
Fonte: Produção própria 

d) Estado de conservação das instalações desportivas 

Através dos gráficos verificamos a opinião dos inquiridos relativamente ao 

estado de conservação das instalações desportivas. Assim, 43,2% dos 

indivíduos revela “não saber” e 29,4% considera “razoável”. Em relação aos 

escalões etários, observamos que os escalões até aos 39 anos considera 

“razoável” o estado de conservação das instalações desportivas, enquanto os 

escalões acima dos 40 anos revela “não saber”. 

 

Figura 32 – Estado de conservação das instalações desportivas  

 
Fonte: Produção própria 
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e) Qualidade dos materiais usados na prática desportiva 

Os gráficos apresentam-nos os valores referentes à qualidade dos materiais 

usados na prática desportiva. Assim, podemos observar que 49,1% dos 

indivíduos revela “não saber” para a maioria dos escalões etários. A segunda 

opção apontada pelos inquiridos é “razoável” (28,9%), com grande expressão 

também para todos os escalões.  

 

Figura 33 – Qualidade dos materiais usados na prática desportiva  

 
Fonte: Produção própria 

f) Apoio técnico disponível para a prática desportiva 

Os gráficos demonstram que 50% dos indivíduos revela “não saber” a 

qualidade do apoio técnico disponível para a prática desportiva. Destes, 

verificamos ainda que 17% pertencem ao escalão dos 60 aos 84 anos e 16,9% 

ao escalão dos 40 aos 59 anos e finalmente, 10,6% ao escalão dos 25 aos 39 

anos. A segunda opção apontada pelos inquiridos é “razoável” para os 

escalões até aos 39 anos e “insuficiente” para os escalões acima dos 40 anos. 

 

Figura 34 – Qualidade do apoio técnico  

 
Fonte: Produção própria 
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g) Iniciativas desportivas 

Nos gráficos estão representados os valores relativos à opinião dos inquiridos 

sobre as iniciativas desportivas. Como observamos, 43,4% dos inquiridos 

revela serem “insuficientes” as iniciativas desportivas, para todos os escalões 

etários até aos 59 anos. 

 

Figura 35 – Iniciativas desportivas destinadas à população  

 

Fonte: Produção própria 

 

h) Quadro Resumo – Condições existentes no concelho  

Podemos verificar que grande parte dos inquiridos revela não estar 

devidamente informado acerca das condições existentes no concelho para a 

prática desportiva, sendo que a falta de informação aumenta com a idade. 

Verificamos ainda que, as “instalações” e as “iniciativas desportivas” são 

consideradas insuficientes pelos inquiridos e em nenhum escalão etário foi 

atribuído o parâmetro “bom” nos itens avaliados. 

 

Quadro 6 – Resumo – Condições existentes no concelho  

 15-24 25-39 40-59 60-84 

Instalações     

Acessos     

Horários     

Estado de conservação     

Materiais     

Apoio técnico     

Iniciativas     

Legenda: Bom Razoável Insuficiente Não sabe 
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Fonte: Produção própria 

 

2.2.1.1.9. Instalações desportivas insuficientes e que deveriam ser 

construídas 

Verificamos que principais instalações desportivas consideradas insuficientes 

são os “percursos para bicicletas” (74,1%), os “percursos pedestres” (66,1%), e 

“equipamentos nos parques e jardins” (61,2%). 

 

Figura 36 – Instalações desportivas insuficientes  

 
Fonte: Produção própria 

2.2.1.1.10. Intervenção do município na área desportiva 

a) Apoio a clubes e associações desportivas 

Os gráficos demonstram que a maioria dos inquiridos (62,9%) “concorda 

inteiramente” com o apoio a clubes e associações desportivas, seguido de 

“concordo em parte” (30,6%) para todos os escalões etários. 

 

Figura 37 – Apoio a clubes e associações desportivas  

 
Fonte: Produção própria 
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b) Apoio a ginásios e academias 

Os gráficos apresentam valores relativos à opinião dos inquiridos sobre os 

apoios a ginásios e academias. Os indivíduos que “concordam inteiramente” 

com o apoio a ginásio e academias privadas representam 41,2% dos 

inquiridos, para todos os escalões etários à excepção do escalão dos 25-39 

anos. 

 

Figura 38 – Apoio a ginásios e academias 

  
Fonte: Produção própria 

c) Investir em instalações próprias 

Através dos gráficos verificamos a opinião dos inquiridos relativamente ao 

investimento em instalações próprias por parte do município. A grande maioria 

dos inquiridos (79,1%) “concorda inteiramente” na aposta do investimento em 

instalações desportivas em Faro, para todos os escalões etários.  

 

Figura 39 – Investimento em instalações próprias  

 
Fonte: Produção própria 
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d) Investir em instalações para os clubes 

Como podemos aferir o investimento em instalações para clubes, é aceite “em 

parte” por 43,1% dos indivíduos, sendo que 13,2% pertencem ao escalão etário 

dos 25 aos 39 anos e 11,5% pertencem ao escalão dos 40 aos 59 anos. 

Quanto aos inquiridos que “concordam inteiramente” com estes investimentos, 

temos 36,2% da amostra, sendo o escalão etário dos 40 aos 59 anos, o que 

apresenta o valor mais expressivo (12,0%). 

 

Figura 40 – Investir em instalações para os clubes 

 
Fonte: Produção própria 

e) Apoiar o desporto de alto rendimento 

Podemos verificar que a maioria dos indivíduos (52,3%) “concorda 

inteiramente” com o facto de serem prestados apoios ao desporto de alto 

rendimento, em todos os escalões etários. O escalão etário mais representativo 

desta opinião é o escalão dos 40 aos 59 anos (15,3%), seguido do escalão dos 

25 aos 39 anos (14,1%).  

 

Figura 41 – Apoio ao desporto de alto rendimento  

 
Fonte: Produção própria 

 



  Plano Estratégico do Desporto do concelho de Faro 

CMAFDF | Divisão de Desporto e Juventude 34

f) Apoiar o desporto profissional 

Os gráficos indicam a opinião dos inquiridos no que se refere ao apoio ao 

desporto profissional. Desta forma, podemos observar que 43,7% “concorda 

inteiramente” com este tipo de apoio. Em relação ao escalão etário verificamos, 

que a opção mais escolhida é “concordo inteiramente” para todos os escalões 

etários, seguido da opção “concordo em parte” para os escalões até aos 39 

anos e acima dos 60, e “não concordo” para o escalão dos 40-59 anos. 

 

Figura 42 – Apoio ao desporto profissional   

 
Fonte: Produção própria 

g) Apoiar o desporto amador 

Como podemos verificar, a maioria dos indivíduos “concorda inteiramente” com 

a necessidade de apoiar o desporto amador, apresentando um valor percentual 

de 80%. Os indivíduos com idades compreendidas entre os 40 e os 59 anos 

apresentam a maior percentagem com 25,6%, seguindo-se o escalão etário 

dos 25 aos 39 anos com uma percentagem relativamente próxima (22,2%). 

 

Figura 43 – Apoio ao desporto amador  

 

Fonte: Produção própria 
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h) Apoiar o desporto escolar 

À semelhança dos gráficos anteriores, verificamos também que a grande 

maioria dos indivíduos “concorda inteiramente” com o apoio ao desporto 

escolar, representando 91,4% da amostra. Observamos ainda que o escalão 

etário dos 40 aos 59 anos apresenta o valor percentual mais elevado (29,1%), 

seguindo-se os indivíduos com idades entre os 25 e os 39 anos (25,1%). 

 

Figura 44 – Apoio ao desporto escolar  

 

Fonte: Produção própria 

i) Investir em zonas verdes e espaços de lazer 

Os gráficos indicam que 93,4% dos inquiridos “concorda inteiramente” com o 

investimento em zonas verdes e espaços de lazer, verificando-se para todos os 

escalões etários. 

 

Figura 45 – Investir em zonas verdes e espaços de lazer  

  
Fonte: Produção própria 

 

j) Promover directamente actividades desportivas 
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Os gráficos referem-se aos valores obtidos no que diz respeito promoção 

directa de actividades desportivas. Como observamos, a grande maioria dos 

inquiridos (79,8%) “concorda inteiramente” com esta opção. Mais uma vez é a 

estrutura etária dos 40 aos 59 anos que obtém o maior valor percentual 

(24,3%), seguindo-se o escalão etário dos 25 aos 39 anos (22%).  

 

Figura 46 – Promoção directa de actividades desportivas  

 

Fonte: Produção própria 

 

k) Promover grandes espectáculos desportivos 

Os gráficos dizem respeito às opiniões dos inquiridos, relativas à promoção de 

grandes espectáculos desportivos. Assim, podemos observar que 67,8% dos 

inquiridos revela “concordar inteiramente” (67,8). Verificamos ainda, uma 

percentagem de 24,2% para os indivíduos que “concordam em parte”. 

 

Figura 47 – Promoção de grandes espectáculos desportivos 

 Fonte: Produção própria 
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l) Investir em infra-estruturas para o desporto de recreação 

Como podemos observar pelos gráficos, a maioria dos inquiridos (78,0%) 

revela “concordar inteiramente” com o investimento em infra-estruturas para o 

desporto de recreação, sendo que 23,8% pertencem ao escalão dos 40 aos 59 

anos e com uma percentagem muito próxima, o escalão dos 25 aos 39 anos, 

com 22,2%. “Concordando em parte” com este investimento, temos 18,4% dos 

inquiridos, sendo que 6,4% pertencem ao escalão dos 40 aos 59 anos. 

 

Figura 48 – Investir em infra-estruturas para o desporto de recreação  

 

Fonte: Produção própria 

m) Investir em infra-estruturas desportivas para o turismo 

Os gráficos apresentam as opiniões dos inquiridos sobre os investimentos em 

infra-estruturas desportivas para o turismo, verificamos que 58,4% da amostra 

revela “concordar inteiramente”. No que diz respeito ao escalão etário, 

apuramos que todos os escalões “concordam inteiramente”, seguindo de 

“concordo em parte”. 

 

Figura 49 – Investir em infra-estruturas desportivas para o turismo  

 

Fonte: Produção própria 
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n) Quadro Resumo – Intervenção do Município 

Ao nível da intervenção do Município, no que diz respeito às condições para a 

prática desportiva, verificamos que os inquiridos consideram como áreas de 

intervenção mais importantes (opções mais escolhidas), as “zonas verdes e 

espaços de lazer”, o “apoio ao desporto escolar” e “amador”.  

 

Por outro lado, os inquiridos consideram como áreas menos prioritárias de 

intervenção (opções menos escolhidas), as “instalações para os clubes”, “apoio 

aos privados” e “desporto profissional” e de alto rendimento”.  

 

Quadro 7 – Resumo – Intervenção do Município  

Intervenção do Município 

Opções menos escolhidas Opções mais escolhidas 

 Alto rendimento  Zonas verdes / Espaços de lazer 

Desporto profissional Desporto escolar 

Privados Desporto amador 

Instalações para os clubes Actividades desportivas 

Fonte: Produção própria 
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2.2.2. Elemento Para-Desportivo 

No âmbito do elemento para-desportivo, podemos analisar o conjunto de 

factores que não pertencendo aos elementos desportivos apoiam-nos de 

alguma forma.  

 

As interligações das entidades para-desportivas ao desporto constituem um 

factor suplementar contribuindo decisivamente para o êxito e sucesso ao nível 

organizativo da maioria das actividades e eventos desportivos desenvolvidos, 

nomeadamente ao nível da segurança, da promoção e apoio financeiro, da 

cooperação através de sinergias apoiando na cedência de recursos humanos e 

materiais. 

 

Ao nível da segurança, podemos contar com o apoio, nomeadamente da Força 

Operacional Conjunta (FOCON), Instituto Nacional de Emergência Médica 

(INEM), Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Faro, Cruz 

Vermelha Portuguesa e à Associação Humanitária de Nadadores Salvadores 

do Algarve. 

 

Também nesta área são necessários os serviços da Polícia de Segurança 

Pública, da Guarda Nacional Republicana e das várias Capitanias do Algarve 

no domínio hidrográfico. 

 

Quanto às sinergias criadas para organização de eventos e outras actividades 

de carácter regular, são nossos parceiros, nomeadamente o INATEL, a Região 

de Turismo do Algarve, a Direcção Regional de Educação do Algarve e 

respectivas Escolas, a Direcção Regional de Saúde do Algarve, da 

Universidade do Algarve, do Instituto Nacional da Juventude, do Parque 

Natural da Ria Formosa e outras Autarquias da Região Algarvia. 

 

Para além das entidades acima mencionadas existe um leque alargado de 

produtos/serviços de empresas fornecedoras, que contribuem 

significativamente para o sucesso organizativo das actividades desportivas. 

Neste campo podemos destacar as tipografias, reprografias e ourivesarias, as 

empresas de venda de materiais e equipamentos desportivos, as de 
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manutenção de instalações desportivas, o sector empresarial cuja 

especialidade é a dinamização de eventos, nomeadamente o aluguer de 

insufláveis e a animação lúdico desportiva. Neste campo podemos também 

encontrar o tecido empresarial especializado na área desportiva com uma 

vasta oferta, quase sempre ao nível das modalidades radicais e de aventura. 

 

2.2.3. Elemento Extra-Desportivo 

Finalizando a análise externa específica, o elemento extra-desportivo 

estabelece o conjunto de condições exteriores ao desporto, mas que englobam 

e influenciam de diferentes formas o fenómeno, as quais passamos a destacar. 

 

2.2.3.1. Geografia  

O concelho de Faro situa-se a Sul, na zona central do Algarve, junto ao litoral. 

Numa região banhada a Sul e a Oeste pelo Oceano Atlântico, o concelho de 

Faro apresenta uma área de 201,2 km2 (que representa 4% da região do 

Algarve) e tem como principais fronteiras a Norte São Brás de Alportel, a Oeste 

Loulé, a Este Olhão e a Sul o Oceano Atlântico. Encontra-se dividido em 6 

freguesias. São Pedro e Sé são consideradas áreas predominantemente 

urbanas, Santa. Bárbara de Nexe e Conceição são consideradas áreas 

medianamente urbanas. 

 

Figura 50 – Localização do concelho de Faro  

 
Fonte: Produção própria (Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013) 

 

2.2.3.2. Demografia 

Segundo os mesmos dados (fornecidos pelo INE, 2001), o concelho de Faro 

apresenta uma densidade populacional (285,6 hab/km2) muito superior à 
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média do Algarvia (79,9 hab/km2). Uma população de 58 051 habitantes que 

representa cerca de 14.7% da população da região do Algarve. A maioria da 

população (49,2%) reside na Sé (28.546 habitantes). O concelho de Faro 

caracteriza-se pela presença de uma população envelhecida (índice de 

envelhecimento na ordem dos 108,9%), com maior percentagem (49,9%) de 

adultos dos 25 aos 59 anos (cerca 28 979 habitantes) e uma percentagem 

(21,5%) de idosos com mais de 60 anos (12 276 habitantes), como se pode 

verificar através do seguinte gráfico.  

 

Figura 51 – População residente no Concelho de Faro  
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001) 

 

Este apresenta ainda uma taxa de natalidade e mortalidade de 12,3% e 10,3%, 

respectivamente. Nos últimos 30 anos a população do Concelho de Faro tem 

vindo a aumentar. Através do quadro e gráfico seguintes podemos apurar esse 

aumento. 

  

Quadro 8 – Evolução da população do concelho de Faro  

Ano População 

1970 30 973 

1981 45 105 

1991 50 761 

2001 58 051 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001) 
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Podemos verificar que, de 1970 para 1981 houve um aumento da população na 

ordem dos 31,3%, de 1981 para 1991 a população cresceu cerca de 11,1%. No 

que diz respeito à variação da população entre 1991 e 2001, verificou-se um 

crescimento de 12,6%. Podemos então apurar, que nos últimos 30 anos a 

população do concelho de Faro aumentou em 46,6%. 

 

Figura 52 – Crescimento da população do concelho de Faro  
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001) 

 

2.2.3.3. Administrativa 

O concelho de Faro encontra-se agrupado em seis freguesias: São Pedro, Sé, 

Montenegro, Conceição, Estoi e Santa Bárbara de Nexe. 

 

Figura 53 – Divisão Administrativa do concelho de Faro  

 
Fonte: Município de Faro - Serviço de Imagem  
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A freguesia da Sé destaca-se das restantes, pela área territorial que apresenta 

(61,2 km2) e pelo número de habitantes (28 546). Apesar desta ser uma 

freguesia em sua grande parte citadina, tem dentro da sua área territorial uma 

extensão significativa da Ria Formosa. 

 

Figura 54 – Área territorial por freguesia  

61,2

10,8

38

46,6

21,8

22,8

0 20 40 60 80

Sé

Santa Barbara Nexe

Conceição

F
re

g
u

es
ia

s

Km2

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001)  

 

No gráfico seguinte podemos verificar a distribuição da população por cada 

uma das freguesias. Mais uma vez a Sé destaca-se pelo maior número de 

habitantes (28 546), que representa cerca de 49,2% da população do concelho.  

 

Quadro 9 – População residente por principais lugares em cada freguesia  

Lugar Área (km2) População 
% 

freguesia 

% 

Concelho 

Densidade 

(hab./km2) 

Chelote  473 12,6 0,8  

Conceição (Igreja)  276 7,4 0,5  

Outros lugares  3 002 80,0 5,2  

Total Conceição 21,8  3 751 100 6,5 172,2  

Estoi  1 156 32,7 2,0  

Outros lugares  2 382 67,3 4,1  

Total Estoi 46,6  3 538 100,0 6,1 76  

Arneiro  379 3,0 0,7  
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Braciais  291 2,3 0,5  

Faro  10 178 79,8 17,5  

Mar e Guerra  488 3,8 0,8  

Patação  780 6,1 1,3  

Pontes de Marchil  288 2,3 0,5  

Outros lugares  357 2,8 0,6  

Total Faro (São Pedro) 10,8  12 761 100,0 22,0 1175,7  

Faro  26 646 93,3 45,9  

Ilha da Culatra  608 2,1 1,0  

Ilha de Hangares  19 0,1 0,0  

Ilha do Farol  14 0,0 0,0  

Virgilios  353 1,2 0,6  

Outros lugares  906 3,2 1,6  

Total Faro (Sé) 61,2  28 546 100,0 49,2 466,6  

Gambelas  1 401 26,3 2,4  

Montenegro  3 487 65,3 6,0  

Praia de Faro  207 3,9 0,4  

Outros lugares  241 4,5 0,4  

Total Montenegro 22,8  5 336 100,0 9,2 233,9  

Bordeira  593 14,4 1,0  

Canal  284 6,9 0,5  

Charneca  316 7,7 0,5  

Falfosa  462 11,2 0,8  

Gorjäes  343 8,3 0,6  

Santa Bárbara de Nexe - 

Igreja 

 
392 9,5 0,7 

 

Outros lugares  1 729 42,0 3,0  

Total Santa Bárbara de 

Nexe 

38  
4 119 100,0 7,1 

108,4  

TOTAL FARO 201,2  58 051   2232,8  

Fonte: Carta Social do Concelho de Faro 2008-2013  

 

Através da tabela seguinte, podemos verificar não só a área e população, mas 

também a densidade populacional respectiva a cada freguesia. Em relação a 

esta última, podemos apurar que a freguesia de São Pedro apresenta maior 

densidade populacional (1175,7 hab./km2) que as restantes. 
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2.2.3.4. Educação 

De acordo com a Carta Educativa do Concelho de Faro, o Parque Escolar da 

Rede Pública continua a ser constituído, no ano lectivo de 2008/2009, por 4 

Jardins-de-infância, 19 Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 6 Escolas dos 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e 3 Escolas Secundárias. 

Estão constituídos seis Agrupamentos Verticais de Escolas, sendo também 

abrangida a Escola EB1 da Culatra que, embora pertencendo ao Agrupamento 

João da Rosa (Olhão), localiza-se no concelho de Faro, sendo considerada no 

respectivo Parque Escolar. 

 

2.2.3.4.1. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico 

De acordo com informação da Carta Educativa do Concelho de Faro, o número 

de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico da Rede Pública tem-se 

mantido relativamente constante nos últimos cinco anos, oscilando a taxa de 

crescimento ligeiramente: entre 2003/04 e 2004/05 (-1%), entre 2004/05 e 

2005/06 (4%), entre 2005/06 e 2006/07 (-3,4%), entre 2006/07 e 2007/08 

(0,7%), registando-se uma diminuição entre 2007/08 e 2008/09 (-1,03%) do 

número total de alunos inscritos no 2.º e 3.º ciclos, embora tenha aumentado 

ligeiramente no 3.º ciclo. 

Em 2008/09, as Escolas EB 2,3 Joaquim de Magalhães e a EB 2,3 Santo 

António já indiciam sobrelotação, uma vez que tendo ambas as Escolas 

capacidade para 30 turmas, já registaram a existência de 35 e 32 turmas. É 

ainda importante registar que, para além dos alunos que frequentam o 2.º e 3.º 

ciclos, há também os alunos que frequentam os Cursos de Educação e 

Formação (CEF’s): 54 e 17 nos Cursos EFA na Escola EB2,3 de St.º António e 

30 no PIEF e 13 no PCA da EB2,3 Dr. Joaquim de Magalhães.10  

 

2.2.3.4.2. Evolução da frequência de alunos nos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 

Básico nos estabelecimentos de ensino da Rede Privada e Cooperativo 

Observando o quadro abaixo, relativo à evolução da frequência de alunos nos 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Privado e Cooperativo, verifica-se que, apesar de em 

                                                 
10 Relatório de Actualização e Monitorização da Carta Educativa do Concelho de Faro 
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2006/07 se registar um decréscimo do número de alunos, em 2007/08 e 

2008/09 é visível um aumento. 

Quanto à taxa de crescimento, nos últimos cinco anos (entre 2003/04 e 

2008/09), é de referir que ronda os 5 % e que nos últimos dois anos lectivos 

não ultrapassa os 1%: 

 

Quadro 10 – Evolução da frequência no Ensino Privado e Cooperativo  

Estabelecimentos 
2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 2C 3C 

Colégio Algarve 29 ---- 22 --- 21 --- 21 ---- 36 ---- 43 ---- 

Colégio de Nª Srª do Alto 64 84 63 85 63 86 59 87 63 85 58 85 

Total por Ciclo 93 84 85 85 84 86 80 87 99 85 101 85 

Total 177 170 170 167 184 186 

Fonte: DREAlg; Colégio do Algarve e Colégio N.ªSr.ª do Alto (mencionado na Carta Educativa 

do Concelho de Faro)  

  

2.2.3.4.3. Evolução da frequência de alunos no Ensino Secundário 

No que diz respeito aos estabelecimentos de ensino secundário do concelho, 

observamos que entre 2003/04 e 2008/09 a taxa de crescimento rondou os 

26,3% e nos últimos dois anos regista-se em14,1%: 

 

Quadro 11 – Evolução da frequência no Ensino Secundário  

Escolas Secundárias Tipologia 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 

João de Deus ES/42 739 689 605 698 711 809 

Tomás Cabreira ES/36 672 666 565 407 504 762 

Pinheiro e Rosa ES/33 529 565 819 754 932 879 

Total 1940 1920 1989 1859 2147 2450 

Fonte: DREAlg (mencionado na Carta Educativa do Concelho de Faro)  

 

2.2.3.4.4. Ensino Superior Público  

Em relação ao ensino superior, podemos contar com a Universidade do 

Algarve. Esta instituição compreende 5 Faculdades (Economia; Engenharia de 

Recursos Naturais; Ciências Humanas e Sociais; Ciências do Mar e do 

Ambiente; Ciências e Tecnologia), 3 Escolas Superiores (Educação e 
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Comunicação; Gestão, Hotelaria e Turismo; Saúde) e 1 Instituto na área das 

Tecnologias. 

 

2.2.3.5. Economia 

O município de Faro tem tido o seu desenvolvimento sustentado em torno de 

actividades associadas ao Sector Terciário e à sua afirmação como capital 

regional. Estas funções terciárias estão vocacionalmente associadas à sua 

capitalidade administrativa e a uma estrutura de agrupamentos colectivos e de 

funções centrais. 

Na actividade económica constata-se que este Concelho apresenta uma taxa 

de actividade de 51,4% superior à média regional do Algarve (48,7%), uma 

taxa de desemprego de 5,6% inferior à média do Algarve (6,2%). 

 

Figura 55 – Taxa de actividade e de desemprego: comparação entre o Concelho de Faro e a 

região do Algarve  

Taxa
Actividade Taxa

Desemprego

48,7 51,4

5,6
6,2

0

10

20

30

40

50

60

 
Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001)  

 

Ao nível do emprego destaca-se o sector terciário que apresenta a maior 

percentagem da população empregada (77%), seguido do sector secundário 

(20,4%) e do sector primário (2,7%). Realce ainda para o total de pensionistas, 

que neste Concelho apresenta um valor inferior à média da região. 

 

 

Taxa
Actividade

0

Taxa
Desemprego

Série1 Série2Faro Algarve



  Plano Estratégico do Desporto do concelho de Faro 

CMAFDF | Divisão de Desporto e Juventude 48

Figura 56 – Sector Primário, Secundário e Terciário  
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001)  

 

2.2.3.6. Turismo 

O crescente aumento do turismo nas últimas décadas é resultado de uma 

ampla rede de contactos que envolve novas dimensões nas áreas da 

comunicação e transportes mundiais, decorrentes da internacionalização das 

economias. Além de estratégias de alavancagem do turismo, promovidas por 

países e regiões, surgiram novos nichos negociais, como o turismo activo, 

ecológico, de exploração/interpretação da natureza, de negócios, sénior, entre 

outros, que têm incrementado os fluxos de mercado. 

 

2.2.3.6.1. O Sector em Portugal 

O Turismo é um dos principais sectores da economia portuguesa, tendo o seu 

peso na economia vindo a crescer nos últimos anos (11% do PIB em 2004). No 

entanto, Portugal perdeu quota de mercado a nível internacional, e está muito 

dependente de quatro mercados emissores e do desempenho de três regiões 

(Algarve, Lisboa e Madeira), sendo ainda afectado por uma elevada 

sazonalidade e limitações nas ligações aéreas. 

As perspectivas de forte crescimento para o mercado mundial constituem uma 

oportunidade para Portugal, mas é necessária uma estratégia de actuação que 
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permita responder à sofisticação da procura e a um número crescente de 

ofertas concorrenciais. 

A visão para o Turismo em Portugal é uma visão estratégica ambiciosa, mas 

exequível: Portugal deverá ser um dos destinos de maior crescimento na 

Europa, através do desenvolvimento baseado na qualificação e competitividade 

da oferta, transformando o sector num dos motores de crescimento da 

economia nacional. 

 

2.2.3.6.2. O Sector no Algarve 

O Turismo no Algarve tem sido condicionado por uma estagnação do Turismo 

internacional e apresenta uma elevada sazonalidade que condiciona as taxas 

de ocupação 

O Algarve é a região com maior número de dormidas de estrangeiros e é 

aquela que apresenta o maior grau de dependência (82%) relativamente aos 

quatro principais mercados emissores. De destacar a importância do Reino 

Unido que representa cerca de metade das dormidas de estrangeiros na 

região. 

O Algarve é, essencialmente, um destino de Sol e Mar, o que tem como 

consequência uma elevada sazonalidade – verifica-se uma taxa de ocupação 

de 64% nos meses de Verão (Julho, Agosto e Setembro), com o pico a 

verificar-se em Agosto, com uma taxa de ocupação de 76%. 

Por outro lado, os meses de Inverno (Dezembro e Janeiro) apresentam taxas 

de ocupação bastante baixas, na ordem dos 20%. 

A acessibilidade aérea tem condicionado o desenvolvimento dos mercados 

alvo, verificando-se um grande paralelismo entre a existência de ligações 

directas e o peso do mercado nas regiões. 

O Algarve deverá atingir, em 2015, entre 13,7 e 13,9 milhões de dormidas, o 

que corresponde a um crescimento médio de 2,7% ao ano. O número de 

turistas (hóspedes estrangeiros) deverá ter um comportamento similar. Já ao 

nível das receitas (proveitos totais em estabelecimentos hoteleiros), os 

objectivos de crescimento são superiores, envolvendo a duplicação do valor 

actual. 
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O plano regional de turismo do Algarve emana como oportunidades que se 

colocam à região, entre outras, o crescimento da importância do factor 

ambiente na selecção do destino de férias e as previsões de um forte 

crescimento na procura das regiões mediterrânicas como destino turístico. O 

mesmo plano evidencia os riscos como o crescimento de férias activas e 

culturais e das respectivas infra-estruturas de apoio.  

As linhas estratégicas de desenvolvimento do turismo do Algarve11 salientam 

os congressos e incentivos, explorando fluxos da procura que dão preferência 

a áreas de lazer com proximidade urbana; no sector ecológico, a exploração da 

riqueza de valores naturais e de biodiversidade dos diversos espaços 

regionais. O mesmo documento refere ainda que “visando o reforço dos 

factores de atracção do destino algarvio, devem ser criados ou consolidados 

equipamentos culturais e de animação e na área da náutica de recreio. 

 

O concelho de Faro não tem levado em linha de conta as linhas orientadoras 

referidas anteriormente, com uma aposta forte no turismo. Indicadores desta 

realidade são o facto de que a cidade continua de “costas” para o santuário da 

Ria Formosa, a Praia de Faro é um autêntico caos urbano afastando a 

possibilidade de turismo interno e externo com razoável qualidade (ao lado de 

um aeroporto internacional), a reserva ecológica do parque natural (Pontal e 

Ludo) é um espaço que cada vez mais é rodeado de urbanizações de luxo, a 

industria hoteleira é insuficiente para uma capital de distrito, a Ria não é 

devidamente potenciada nos seus aspectos educativos, ambientais, 

desportivos e turísticos.  

 

2.2.3.6.3. O Sector em Faro 

O concelho de Faro, enquanto destino de fluxos turísticos, não apresenta 

actualmente um nível de desenvolvimento consentâneo com as suas 

capacidades (reais e potenciais) de atracção, embora as tendências recentes 

apontem para uma gradual expansão das actividades relacionadas com o 

turismo e o lazer. O facto de estar localizado no centro de uma triangularidade 

formada por três espaços com expressiva dinâmica (o Mar, A Serra e o 

                                                 
11 Turismo em Portugal, política, estratégia e instrumentos de intervenção. 
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Barrocal) abrindo perspectivas para o desenvolvimento de inter-dependências, 

uma vez que concelho de Faro dispõe de algumas potencialidades que 

poderão garantir um incremento expressivo no médio e longo prazo. 

 

2.2.3.6.4. Produtos 

À semelhança do que acontece com a despesa, também os produtos e as 

experiências procuradas pelos turistas têm evoluído. Neste ponto destaca-se a 

tendência para um aumento da diversificação das experiências, que se reflecte 

naturalmente nas principais motivações de viagem. Neste contexto, é cada vez 

mais importante a oferta de um conjunto alargado de produtos que dê resposta 

a uma procura diversificada, através de ofertas diferenciadoras e inovadoras, 

para dar resposta às múltiplas motivações dos turistas. 

 

O concelho de Faro dispõe, neste contexto, de um conjunto de "matérias-

primas" – condições climatéricas, recursos naturais e culturais – potenciadoras 

do desenvolvimento de produtos diferenciados. Possui igualmente uma relação 

de proximidade viária (incluindo vias cicláveis e pedonais) exclusiva:  

• Sol & Mar – Este produto terá que enfrentar uma reinvenção. Não 

apenas através das melhorias de estrutura (qualificação das frentes 

costeiras e a optimização de acessos, apoios de praia e 

estacionamentos), o espaço de mar terá que ser articulado com os 

demais interesses ambientais. 

• Turismo Náutico – O Algarve, e concretamente o concelho de Faro 

possui infra-estruturas que permitem o desenvolvimento do turismo 

náutico de recreio (capacidade de acolhimento de embarcações de 

recreio e melhoria das facilidades dos portos). Mas este produto vai 

muito além deste segmento. O concelho de Faro possui uma das únicas 

infra-estruturas de turismo náutico (Centro Náutico da Praia de Faro – 

windsurf, vela, canoagem, kitesurf, surf, boadyboard, etc.), tendo em 

perspectiva investimentos de substancial interesse neste campo. A 

ligação à Ria Formosa neste ponto de vista é garantida. 

• Turismo de Natureza – O Barrocal e a Serra constituem-se numa 

importante fatia de crescimento do concelho. Está a ser levada a cabo 

uma melhoria substancial das infra-estruturas de apoio e tem sido uma 
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aposta do Turismo do Algarve a estruturação de recursos e 

produtos/subprodutos (destacando o birdwatching). O turismo científico 

e de Natureza assume importância e a proximidade a áreas de elevado 

interesse natural permite explorar esta vertente, desde que esses 

espaços sejam salvaguardados e não sujeitos a ainda mais pressões. 

• Turismo de Saúde e Bem-estar – Este produto tem-se desenvolvido com 

ligações muito estreitas ao turismo sénior. O nosso concelho pertence à 

faixa que mais usufrui desses tipo de turismo (Sotavento) e tem criado e 

qualificado a oferta de serviços de wellness. Nesta área, a oferta de 

serviços de saúde também é uma realidade (com oferta privada de 

dimensão alargada) contribuindo para alimentar as bases para um 

verdadeiro turismo de saúde. 

• Turismo Cultural – O concelho de Faro é um dos mais ricos do distrito no 

âmbito cultural e patrimonial. Está em curso a recuperação e 

qualificação da oferta e a ser concertada uma aposta na criação de rotas 

e circuitos para a descoberta do património existente, desenvolvimento 

de pólos culturais preferenciais para a valorização turística e 

desenvolvimento de informação de apoio à visita (sinalização e roteiros). 

• Estágios Desportivos – Os estágios desportivos constitui-se noutro 

produto de interesse. Sedeado no Complexo Desportivo de Faro, esta 

unidade prestará serviços paredes-meias com as melhores facilidades 

desportivas e por isso um atractivo para equipas desportivas de diversas 

modalidades (aquáticas, atletismo, entre outras). 

 

2.2.3.7. Saúde 

No sector da saúde, o concelho de Faro apresenta um hospital público e dois 

particulares: o Hospital Santa Maria e o Hospital Particular das Gambelas, que 

desde 2010 oferece os seus serviços à população, verificando-se assim uma 

oferta alargada em termos prestação de serviços de especialidade na área da 

saúde, assim como um maior número de camas disponíveis para internamento. 

Existe ainda, um Centro de Saúde e as USF Ria Formosa, USF Al-Gharb e 

USF Farol e três Equipas de Cuidados Continuados Integrados.  

Segundo dados do INE, existem no concelho 7,1 médicos por cada 1.000 

habitantes, 2,8 farmácias por 10.000 habitantes, 8,9 consultórios por cada 10 
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000 habitantes, 10,4 camas hospitalares por cada 1 000 habitantes, valores 

representativos da distribuição dos recursos humanos e materiais no concelho.  

Por outro lado, não ficando isento da cada vez maior problemática patológica 

resultante do elevado sedentarismo, crescente obesidade infantil, bem como, o 

aumento e manutenção de comportamentos de risco entre a população, o 

concelho de Faro tem também ao nível da saúde um desafio que se apresenta 

de combate diário e persistente. Segundo o IDT (Instituto da Droga e 

Toxicodependência) através da sua Delegação Regional, em relatório territorial 

realizado ao concelho de Faro, foram considerados diferentes grupos etários 

onde são identificados as principais problemáticas relativamente aos hábitos e 

estilos de vida: 

População pré-adolescente: “muitos dos seus familiares têm comportamentos 

de elevado risco, nomeadamente consumos abusivos de álcool e drogas o que 

leva a que grande número destes jovens tenha precoces consumos de álcool 

(cerveja) e de tabaco devido à grande disponibilidade ao seu acesso e à falta 

de acompanhamento e de supervisão por parte dos adultos, bem como da 

inexistência de regras consistentes e adequadas”.  

População adolescente: “apresentam hábitos alimentares incorrectos e 

dificuldades tanto ao nível do desenvolvimento físico como intelectual, 

problemas de saúde mental e muitas vezes mantêm comportamentos sexuais 

de risco, existindo situações de parentalidade muito jovem. Muitos dos seus 

familiares têm comportamentos de elevado risco, nomeadamente consumos 

abusivos de álcool e drogas o que leva a que grande número destes jovens 

tenha tido um inicio precoce do consumo de substâncias psicoactivas devido à 

grande disponibilidade ao seu acesso e à baixa percepção do risco associado 

ao seu consumo, existindo até uma atitude favorável quanto ao consumo desse 

tipo de substâncias”. 

População adulta: “vivem em precárias situações de higiene, tanto pessoal 

como habitacional, apresentam comportamentos sexuais de risco e, na sua 

maioria, foram pais muito jovens. A maioria destes indivíduos tem problemas 

ligados ao consumo precoce de álcool, tabaco e substancias psicoactivas, 

apresentando dificuldades tanto ao nível do desenvolvimento físico como 

intelectual e problemas de saúde mental. Os seus comportamentos por vezes 

são geradores de violência no seio da família. Muitos dos seus familiares 
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também possuem comportamentos de elevado risco, nomeadamente 

consumos abusivos de álcool e drogas. 

 

Aliado a toda esta problemática que é no fundo uma marca indissociável da 

sociedade moderna, temos todo um condicionalismos ambiental social e 

financeiro que leva a que uma grande parte da população não tenha, não 

mostre e não sinta vontade de adquirir hábitos e estilos de vida saudáveis. A 

população não poderá seguir o caminho da promoção da saúde apenas 

quando esta já se encontra comprometida de alguma forma.  

Como foi referido anteriormente, este é um desafio diário, onde a existência de 

programas de combate à obesidade, de promoção da saúde e da actividade 

física, de prevenção da diabetes, doenças cardiovasculares entre outras 

patologias, de mudança e aconselhamento comportamentais, serão 

ferramentas essenciais para o trabalho de equipas multidisciplinares, que se 

pretende cada vez mais próximo e enquadrado com as necessidades, vontades 

e desejos da população farense.   

 

2.2.3.8. Acessibilidades 

As acessibilidades são um factor fundamental para o desenvolvimento das 

cidades. No caso específico do Concelho de Faro, existem vários tipos de 

acessos que permitem a comunicação interna e externa. 

 

2.2.3.8.1.  Ferroviárias 

Em relação a este tipo de transporte, existem os seguintes serviços: Regional, 

Inter-Regional, Inter-Cidades e Alfa Pendular. A cidade possui ligações 

frequentes e céleres a Lisboa (3h01m) e ao Porto (5h49m). Ainda em projecto 

está a ferrovia de alta velocidade, que prevê uma ligação Faro-Huelva, bem 

como um ramal de ligação Faro-Beja-Évora que entroncará na futura ligação 

entre as duas capitais Ibéricas (Lisboa e Madrid). 

 

2.2.3.8.2.  Rodoviárias  

A capital do Algarve possui hoje em dia excelentes vias de comunicação que a 

aproximam das cidades vizinhas de Olhão e Loulé, mas também excelentes 
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auto-estradas que a ligam a qualquer parte do Algarve, a Espanha, e à capital 

portuguesa (Lisboa).  

Os transportes públicos urbanos, apesar de servirem a totalidade das 

freguesias, são ainda bastante deficitários, pois são lentos, poucos e 

atrapalhados pelo excesso de tráfego automóvel. Existe ainda, uma circular a 

Faro que flui algum do transito que atravessa a cidade para seguir a Estrada 

Nacional 125 em ambos os sentidos (sotavento e barlavento), tornando 

igualmente mais fácil o acesso à Via do Infante que se encontra a poucos 

quilómetros da cidade. 

 

2.2.3.8.3.  Marítimas 

Faro tem um porto comercial que devido à sua localização dentro do parque 

natural da Ria Formosa e consequentes limites impostos, impossibilita a devida 

rentabilização do espaço em causa. Por outro lado esta Ria com imensos 

canais e barras, dificulta a navegação de grandes navios.  

 

2.2.3.8.4.  Aéreas 

A cidade possui o segundo mais movimentado aeroporto português com 

ligações frequentes a Lisboa e às grandes capitais europeias, bem como a 

muitos outros destinos do Norte da Europa, afirmando cada vez mais a 

valência cosmopolita da cidade de Faro como capital da mundialmente 

conhecida estância turística em que o Algarve se converteu nas últimas 

décadas. Actualmente tem sedeada uma base de rotas de baixo custo (low 

cost) com fluxos bastante atractivos. 

 

Quadro 12 – Acessibilidades  

Meios de transporte Condições 

Ferroviários 

Lisboa-Faro (4h30m). Ligações a partir de Lisboa com diversas 

cidades Europeias 

Ligações até Lagos e Vila R. S.º Ant.º 

Rodoviários 

Faro-Lisboa (290 km) 

Via do Infante (IP1) e pela Estrada Nacional n.º 125 que  atravessam  

longitudinalmente o Algarve de Alcantarilha a V. Real  

Marítimos Comércio com sete países 

Aéreos Ligações directas e indirectas com as principais cidades Europeias 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001) 

 

2.2.3.8.5. Cultura 

O concelho de Faro é um dos mais ricos do distrito no âmbito cultural e 

patrimonial. Está em curso a recuperação e qualificação da oferta e a ser 

concertada uma aposta na criação de rotas e circuitos para a descoberta do 

património existente, desenvolvimento de pólos culturais preferenciais para a 

valorização turística e desenvolvimento de informação de apoio à visita 

(sinalização e roteiros). 

 

Figura 57 – Número de Espaços culturais no Concelho de Faro  
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística – Portugal (censos de 2001)  
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2.2.4. Quadro geral de Oportunidades e Ameaças 

No quadro abaixo mostramos a síntese de oportunidades e ameaças 

encontradas na análise ao ambiente externo (componente geral e especifica). 

 

Quadro 13 – Oportunidades e ameaças  

Oportunidades Ameaças 

Interesse da população pelo fenómeno desportivo; 

Maior consciência ecológica e a redescoberta da 

natureza; 

Crescente procura da realização e da qualidade de 

vida; 

Crescimento demográfico dos idosos e consequente 

aumento da procura da actividade física; 

Ria Formosa e Pontal com excelente potencial 

natural para os eco-desportos; 

Ambiente turístico desportivo como potencial 

mercado para afirmação de Faro no panorama 

nacional e internacional; 

Crescente número de clubes na última década; 

Aumento das competências do poder local; 

Boa relação institucional entre os vários agentes dos 

elementos desportivos, para-desportivos e extra-

desportivos; 

Possibilidade de comunicação à escala global; 

Conjuntura favorável a parcerias público-privadas. 

Restrições orçamentais na administração pública, 

inviabilizando investimentos necessários; 

Diminuição do poder de compra decorrente da 

instabilidade económica e social; 

Crescente obesidade da população infantil 

portuguesa; 

Dificuldades na gestão dos apoios ao associativismo 

desportivo, nomeadamente ao nível das exigências 

legais; 

Aumento significativo das doenças cardio- 

vasculares; 

Inexistência de espaços de lazer devidamente 

apetrechados; 

Índices de prática desportiva de carácter regular 

reduzidos; 

Inexistência de uma oferta integrada e qualificada da 

Ria Formosa e dos espaços naturais do concelho; 

Inexistência de oferta cultural e turística concertada 

com o sector desportivo. 

Fonte: Produção própria 
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2.3. Análise Estratégica Interna 

Concluída a análise do ambiente (análise externa), é realizada a análise 

interna. Neste caso, dado que a construção deste plano tem por base uma 

perspectiva integradora, analisamos a oferta desportiva existente e as 

instalações desportivas que as suportam. 

Com a identificação e exploração das áreas em que o sector do desporto se 

desenvolve, esta análise permitir-nos-á detectar quais os seus pontos fortes e 

fracos.  

 

2.3.1. Oferta desportiva do concelho  

Para a caracterização da oferta desportiva do concelho foi necessário proceder 

ao levantamento das entidades desportivas e suas actividades.  

 

2.3.1.1. Oferta privada sem fins lucrativos 

O tecido associativo representa o maior leque de oferta desportiva do concelho 

de Faro, sendo a sua actividade direccionada para os diversos escalões etários 

(desde os infantis aos seniores), com cerca de 60 modalidades diferente, das 

quais podemos destacar o futebol, futsal, basquetebol, andebol, atletismo, btt, 

ciclismo, desportos de aventura, ténis, ténis de mesa, natação, vela xadrez, 

pesca, artes marciais, etc.. 

O desporto motorizado, apesar das suas especificidades, tem no concelho 

alguma oferta, nomeadamente no associativismo direccionado para a vertente 

cultural do convívio motard.  

 

Existem actualmente 88 associações desportivas registadas, mas apenas 

cerca de 54 mantêm alguma actividade e contacto com a DDJ. Apesar da 

tendência de diminuição de praticantes formais verificámos um aumento do 

número de associações na ordem dos 30%, nos últimos 10 anos. 

Os clubes desportivos representam uma mais-valia social e desportiva detendo 

actualmente um universo de associados na ordem dos 31 000.  

Relativamente à sua distribuição podemos facilmente verificar que a maioria se 

concentram na freguesia da sé e as freguesias rurais são as que menos clubes 

possuem. 
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Figura 58 – Associações por freguesia  

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.1.  Estatuto de Utilidade Pública 

O Estatuto de Utilidade Pública representa uma mais-valia para as 

colectividades que o detêm, ao nível da possibilidade de apoios financeiros 

vindos do mecenato. No concelho de Faro, apenas uma percentagem reduzida 

o conseguiu, como podemos verificar no seguinte gráfico. 

 

Figura 59 – Utilidade pública  

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.2.  Sedes Sociais 

Apesar de uma grande parte dos clubes já possuírem sedes sociais que lhe 

permitem criar uma identidade e receber os seus associados, ainda existe uma 

percentagem elevada de clubes sem essa possibilidade. 
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Figura 60 – Sedes sociais  

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.3.  Instalações Desportivas 

Como podemos verificar, as colectividades não possuem praticamente nenhum 

património desportivo ficando a grande maioria dependente das infra-estruturas 

municipais. 

 

Figura 61 – Instalações desportivas  

 
Fonte: Produção própria  

 

O universo de atletas que usufruem dos serviços dos clubes representa um 

total de 4 880 praticantes, dos quais apenas 2 707 são federados. 

A oferta desportiva dos clubes em actividade é de 50 modalidades diferentes, 

como podemos verificar no seguinte quadro. 

 

Quadro 14 – Modalidades desportivas  

andebol atletismo aeróbica aeróbica ballet 

boxe body board boccia basquetebol btt 

damas cicloturismo capoeira canoagem danças 

futebol espeleologia escalada equitação futsal 
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ju-jutsu judo hip-hop ginástica montanhismo 

pedestrianismo passeios tt natação motociclismo pesca 

remo pólo aquático pilates petanca remo indoor 

taekwondo surf snooker rugby ténis 

voleibol vela triatlo ténis mesa xadrez 

kickboxing kempo karaté yoga  

Fonte: Produção própria 

 

2.3.1.1.4.  Técnicos 

No campo dos técnicos, podemos observar que a totalidade tem formação 

específica para ministrar as modalidades, verificando-se uma predominância da 

formação técnica, geralmente ministrada pelas federações e associações de 

modalidade. 

 

Figura 62 – Técnicos  

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.5.  Dirigentes 

Os dirigentes desportivos, responsáveis pelo planeamento e orientação das 

colectividades, fazem-no na sua grande maioria de forma voluntária, 

nomeadamente 99% dos clubes analisados.  

Quanto à formação dos mesmos, podemos observar que a grande maioria não 

tem formação específica para o desempenho das funções de gestão. 
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Figura 63 – Dirigentes  

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.6.  Financiamento 

Neste campo, a autarquia tem-se assumido como a principal fonte de 

financiamento das colectividades, apesar da crise financeira que atravessa. Os 

apoios são na sua grande maioria determinantes ou condicionantes da 

actuação dos mesmos. 

 

Figura 64 – Financiamento  

 
Fonte: Produção própria  
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2.3.1.1.7.  Apoio em instalações desportivas 

 

Figura 65 – instalações desportivas 

 
Fonte: Produção própria  

 

2.3.1.1.8.  Questionário ao associativismo 

Foi também realizado um questionário para analisar o grau de conhecimento e 

satisfação do associativismo face ao fenómeno concelhio dos quais 

destacamos os seguintes dados: 

 

a) Acerca do conhecimento das actividades 

Apenas uma pequena percentagem dos clubes conhece os serviços 

Desportivos prestados pela Câmara Municipal de Faro, mas ainda assim, não 

concordam com a prestação dos mesmos por motivos concorrenciais.  

Alguns clubes sugerem a disponibilização dos espaços desportivos para a 

prática informal através de horários de abertura alargados. 

O associativismo demonstra pouco ou nenhum conhecimento sobre as 

estratégias desportivas. Alguns dizem conhece-las, mas não opinam sobre as 

mesmas ou então referem que não concordam com as que inibem a actividade 

dos clubes. 

A maioria dos clubes refere que as normas de apoio ao associativismo 

desportivo são essenciais para a realização dos seus planos de actividades, no 

entanto têm um funcionamento bastante irregular, nomeadamente aos timings 

de apoio e as verbas cedidas, que são manifestamente insuficientes. 
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Dos respondentes que consideram importante a existência de um plano de 

formação direccionado para o associativismo local, 10,73% destacam a 

importância da área do financiamento, seguindo da área do planeamento 

(8,14%), da gestão de instalações (7,77%), do marketing e inovação (7,03%), 

do enquadramento legal (6,29%) e 2,59% destacam a área das novas 

tendências desportivas. 

 

b) Acerca das dificuldades sentidas 

As principais dificuldades sentidas circunscrevem-se a: 

• Falta de Apoio financeiro pelo sector empresarial 

• Falta de Apoio em instalações camarárias 

• Falta de Formação dos Funcionários dos campos 

• Irregularidade dos apoios financeiros da Autarquia 

• Politica Desportiva Autárquica 

• Falta de apoio em transportes camarários 

• Falta de apoio da autarquia nos intercâmbios entre a escola e os clubes 

• Falta de financiamento para o alto rendimento 

• Falta de Sede 

 

c) Sugestões 

Quando questionados acerca de que outros serviços poderiam ser criados na 

Câmara Municipal de Faro, exclusivamente destinados ao associativismo 

desportivo, evidenciam-se: 

• Antigo projecto de Iniciação desportiva 

• Gabinete de Apoio Médico  

• Disponibilização de viaturas aos clubes 

• Academia de formação para técnicos 

• Apoio Jurídico e politicas de investimento 

• Apoio à divulgação das modalidades dos clubes 

• Gabinete de Apoio Jurídico  

• Um Call Center de Apoio 

• Gabinete de Apoio ao Associativismo 
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d) Acerca da politica desportiva do concelho 

Sobre a importância da existência de um Conselho Municipal do Desporto, a 

grande maioria (87%) considera importante a sua criação e todos responderam 

que estariam disponíveis para integrar este órgão. 

 

Acerca das suas competências, alguns clubes não entendem a questão, no 

entanto a maioria dos que responde, afirma que o conselho de verá ser um 

órgão consultivo e que deverá ser constituído por clubes e a pela CMFaro. 

 

Quando questionados acerca de qual deverá ser a política de eventos 

desportivos da Câmara Municipal de Faro, a maioria dos clubes dá prioridade à 

melhoria do apoio a eventos já existentes, não descurando as novas 

modalidades, desde que se mostrem como uma mais valia para o 

desenvolvimento desportivo do concelho. 

 

Quando questionados se deverá a Câmara Municipal, em colaboração com as 

colectividades do concelho, realizar um evento alusivo ao associativismo em 

geral (“Dia do Associativismo”), 99% concordam com a realização de um 

evento alusivo ao Associativismo, demonstrando a intenção de participar no 

mesmo. Quanto ao formato do mesmo, curiosamente, a maioria preferia um 

evento semelhante à “Mostra do Desporto”. 

 

Num cenário de constrangimento financeiro, as respostas são diversas, 

contudo respondem que o investimento do município deverá ser direccionado 

para: 

• Desporto para todos 

• Instalações desportivas 

• Eventos desportivos 

• Associativismo desportivo de base 

• Alta competição 
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2.3.1.2. Oferta privada com fins lucrativos 

As entidades privadas com fins lucrativos, na sua maioria ginásios e afins, 

apresentam um vasto leque de actividades dirigidas essencialmente à 

população adulta e sénior (com mais de 18 anos). Esta oferta desportiva é 

caracterizada pelas actividades de manutenção, cardio-fitness, ginástica 

localizada, musculação, aeróbica, step, spinning, entre outras. 

Por outro lado, existem ainda centros de artes orientais que oferecem a 

meditação, o taichi e o yoga. 

 

Noutra vertente empresarial, a componente de animação turística e a marítimo-

turistica está a crescer bastante, alargando a oferta aos passeios pedestres, de 

interpretação da natureza, actividades de aventura na natureza, assim como as 

relacionadas com a exploração náutica, nomeadamente nos eco-desportos 

(surf, bodyboard, kitesurf, mergulho, passeios, etc.). 

 

2.3.1.3. Oferta pública 

A CMFaro e Universidade do Algarve, enquanto entidades sob administração 

pública, têm à disposição um conjunto de actividades dirigidas à generalidade 

da população e à população universitária respectivamente. 

 

De forma a dar cumprimento às atribuições e competências que lhe são 

imputadas pelos vários diplomas legais, a CMFaro ciente do seu papel 

promotor no âmbito das actividades dirigidas a todos os escalões da 

população, desenvolve de forma regular, os seguintes serviços: 

• Serviço de Gestão de Espaços e Infra-estruturas Desportivas (Piscinas, 

pavilhões, campos de futebol, pista de atletismo, centro náutico, skate 

parque, polidesportivos, espaços de jogo e recreio) – População alvo: 

associativismo desportivo, escolas, universidades, Ipss, desporto 

adaptado, população em geral; 

• Serviço de Promoção da Actividade Física – concertação de serviços 

direccionados à generalidade da população, tendo como principal 

objectivo o aumento do índice de participação desportiva do concelho de 

Faro. Organização de eventos desportivos municipais e coordenação de 

todas as vertentes inerentes ao apoio à realização de eventos 
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desportivos promovidos por entidades externas. População alvo: 

associativismo desportivo, escolas 1.º, 2.º, 3.º ciclos e secundários, 

desporto adaptado, desporto escolar, população em geral; 

• Serviço de Apoio ao Associativismo desportivo – Aplicação dos 

normativos de apoio e da cedência de espaços e instalações 

desportivas; 

• Serviço de Juventude – definição, implementação e coordenação 

concertada e articulada com o associativismo juvenil, de estratégias 

direccionadas para a juventude. 

 

A Universidade do Algarve, através dos seus serviços de apoio social 

apresenta um conjunto de modalidades desportivas, dirigidas pela Associação 

Académica da Universidade do Algarve (associação privada sem fins 

lucrativos), das quais destacamos: 

• Actividades regulares – basquetebol, voleibol, futebol, futsal, 

badmington, entre outras, dirigidas à população universitária. 

• Actividades pontuais – eventos.  

 

2.3.2. Instalações Desportivas 

“Dado que a prática do desporto depende, em parte, do número, da 

diversidade das instalações e da sua acessibilidade, cabe aos 

poderes públicos fazer a sua planificação global, tendo em conta as 

exigências, nacionais, regionais e locais assim como as instalações 

públicas, privadas e comerciais já existentes. Os responsáveis 

tomarão medidas para permitir a boa gestão e a utilização plena das 

instalações, em toda a segurança.” (Artigo 4.º da Carta Europeia do 

Desporto - Instalações e actividades – ponto 3). 

 

Seguindo o raciocínio do enunciado anterior, foram recolhidas as áreas das 

instalações desportivas públicas, privadas e do parque escolar de todo o nosso 

Concelho e por freguesia, independentemente do seu estado de conservação. 

De referir que não foram contabilizadas as áreas dos espaços de jogos e 

recreio, desporto da natureza e do parque escolar das Escolas básicas de 1º 

ciclo. 
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Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab. Área (m2) Nº hab
Area/h

ab.

Grandes Campos 21.737 28546 0,7615 0 12761 0 2.700 5336 0,506 2.680 3538 0,7575 0 3751 0 0 4119 0
41.157 58051 0,709

Pista de Atletismo 4.600 28546 0,1611 1.020 12761 0,0799 500 5336 0,0937 888 3538 0,251 0 3751 0 0 4119 0
7.008 58051 0,1207

Pequeno Campo 17.957 28546 0,6291 8.267 12761 0,6478 2.822 5336 0,5289 2.470 3538 0,6982 0 3751 0 540 4119 0,1311 32.057 58051 0,5522

Campo de Ténis 1.819 28546 0,0637 1.891 12761 0,1482 9.113 5336 1,7078 0 3538 0 0 3751 0 0 4119 0 12.823 58051 0,2209

Salas 3.213 28546 0,1126 764 12761 0,0599 332 5336 0,0621 292 3538 0,0825 0 3751 0 80 4119 0,0194 4.681 58051 0,0806

Pavilhões 4.100 28546 0,1436 1.888 12761 0,1479 557 5336 0,1044 1.056 3538 0,2985 0 3751 0 0 4119 0 7.600 58051 0,1309

Piscinas 
descobertas

1.482 28546 0,0519 0 12761 0 0 5336 0 0 3538 0 0 3751 0 0 4119 0
1.482 58051 0,0255

Piscinas cobertas 492 28546 0,0172 0 12761 0 300 5336 0,0562 0 3538 0 0 3751 0 0 4119 0
792 58051 0,0136

TOTAIS 55.400 28546 1,9407 13.830 12761 1,0838 16.323 5336 3,0591 7.386 3538 2,0877 0 3751 0 620 4119 0,1505 107.600 58051 1,8535

Espaços
Conceição Sta. Barbara FaroSé S. Pedro Montenegro Estoi

 

Quadro 15 – Instalações Desportivas  

Fonte: Produção própria 

 

Estes dados permitem-nos obter boa noção da distribuição geográfica das 

instalações e servem como um bom ponto de partida para as estratégias a 

adoptar em termos da infra-estruturação desportiva do concelho. 

Faro tem vindo a melhorar a sua oferta de instalações desportivas, mas ainda 

se situa bastante aquém do ideal. 

Olhando para os números utilizados como base de comparação, nacional e 

internacionalmente, podemo-los considerar elucidativos desta realidade e vão 

ao encontro das debilidades apresentadas no plano de infra-estruturação 

desportiva (2000), que refere a “insuficiência de equipamentos e espaços de 

apoio a actividades culturais e de lazer” e a “carência de infra-estruturas e 

equipamentos desportivos qualificados”. Independentemente da superfície 

desportiva útil média do concelho apresentada se situar nos (1,8m2/hab.) 

subindo 2 décimas em relação ao anterior Plano, continua a situar-se bastante 

aquém dos índices recomendados (4m2/hab.).  

 

Dado que infra-estruturação pertencente à Autarquia (mesmo tendo existido o 

aumento da oferta, essencialmente através da construção da Pista de 

Atletismo, o novo Pavilhão Municipal, e o campo de futebol de 7 do 

Montenegro) continua a ser completamente absorvida e insuficiente para 

responder às solicitações do associativismo desportivo local, nos últimos anos 

a mesma tem seguido as orientações emanadas no plano anterior “quando 

propôs a articulação entre os sectores da educação e as autarquias locais para 

uma melhor utilização e gestão dos equipamentos desportivos, abrindo-se aqui 

uma porta à optimização dos espaços desportivos”. Deste modo estas acções 



  Plano Estratégico do Desporto do concelho de Faro 

CMAFDF | Divisão de Desporto e Juventude 69

foram consubstanciadas através de protocolos de colaboração para utilização 

das instalações desportivas do parque escolar. Evidenciamos uma vez mais 

que estas medidas servem para dar resposta ao tecido associativo local, que 

representa cerca de 8% da população, 4 800 atletas filiados para um universo 

de 58 051 habitantes.  

Por outro lado grande parte da área desportiva (41.157 m2) do concelho é 

destinada à prática de grandes jogos (9 campos para 58 051 hab.), o que por si 

só é limitador duma prática eclética e abrangente em termos da generalidade 

da população. 

 

O Plano Director Municipal actualmente na sua terceira revisão só contempla, 

directamente, um único espaço para as instalações desportivas formais de 

grande porte, o complexo desportivo da Penha, referindo-se ainda quanto a 

parques de lazer e recreação à potencialidade do parque ribeirinho e ao parque 

urbano de Faro. Assumindo assim, a interligação entre departamentos da 

autarquia um papel preponderante, para que nos planos municipais de 

ordenamento do território sejam inseridas instalações em défice nas áreas de 

equipamentos colectivos com base nas normas para o programa de 

equipamentos colectivos.  

 

De acordo com inquérito realizado aos representantes do associativismo 

desportivo constatamos que as principais preocupações são a necessidade da 

construção de pavilhões desportivos com várias valências e um multiusos para 

grandes eventos, constituindo-se para as colectividades como uma 

necessidade urgente, uma vez que os existentes não dão resposta à 

quantidade de atletas provenientes das actividades organizadas pelos 

mesmos. Também os centros de estágio e de alto rendimento reúnem algumas 

opiniões, nomeadamente dos clubes que participam na alta competição. 

No entanto a generalidade das opiniões referem a escassez de instalações 

desportivas como principal dificuldade nesta área. 

 

Quanto aos munícipes, também através de inquérito efectuado, e 

resumidamente, verificamos que grande parte dos praticantes realçam a falta 

de espaços ao ar livre de espaços verdes e de lazer, os espaços de jogo e 
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recreio e os percursos pedestres e de bicicletas. Ainda nesta área da opinião 

do munícipe, quase toda a população inquirida referiu que a Câmara deve 

apoiar o desporto de lazer e recreação. Todas estas opiniões e vontades vão 

ao encontro das orientações evidenciadas nos vários documentos por nós 

analisados.  

Atentos ao quadro n.º 15, e analisando a oferta de instalações desportivas por 

freguesia, verificamos que nas freguesias rurais de Sta. Bárbara e Conçeição, 

independentemente da pouca população e do que foi referido anteriormente, se 

aplicar à generalidade do concelho, só se contabilizam uma ou duas 

instalações desportivas de pequena dimensão e que pertencem ao parque 

escolar, não tendo por isso, o acesso da maioria da população. 

Ainda dentro das freguesias rurais, salientamos a de Estoi, em que a 

população pode desfrutar das instalações da Escola EB 2.3, encontrando-se, 

desde modo, minimamente apetrechada em termos de instalações formais. 

Relativamente às freguesias ditas “urbanas”, verifica-se que a do Montenegro 

apresenta já uma aérea desportiva bastante próxima da desejada, embora a 

oferta parta essencialmente da iniciativa privada.  

Com uma oferta também razoável, a freguesia da Sé, além de ser a maior 

freguesia do concelho, beneficia ainda do facto de na mesma estar localizado o 

complexo desportivo da Penha, contendo as instalações de grande porte da 

Cidade.  

Neste lote, a freguesia de S. Pedro é a que apresenta um maior défice de 

instalações desportivas, sendo servida essencialmente por instalações do 

parque escolar, verificando-se que na zona de expansão habitacional da 

mesma não foi acautelada e planeada a oferta suficiente de instalações 

desportivas.  

 

Como vemos, as necessidades são diversas, quer da parte da população mais 

activa, quer da parte do associativismo desportivo, quer ainda no âmbito de 

competências inerentes à criação e organização de espaços verdes da 

estrutura secundária, nomeadamente espaços adjacentes e próximos à 

habitação e áreas residenciais e espaços verdes da estrutura verde principal.  

Além dos parques de lazer e recreação de grande dimensão previstos, importa 

ainda referir que se devem ordenar e equipar espaços públicos e pedonais,  
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sendo igualmente importante termos em conta a estruturação das novas 

expansões urbanas, deste modo ficamos com uma dicotomia 

necessidades/orientações deveras interessante, agora há que operacionalizar 

os planos, executá-los .  

 

Por último, gostaríamos de referenciar os espaços naturais e a possibilidade 

destes serem também incluídos dentro do conceito de instalações desportivas. 

Esta situação é possível, desde que haja uma estrutura mínima de apoio que 

localize a actividade e permita que a sua prática se realize. Essas estruturas 

devem ser criadas e consequentemente passamos a ter uma grande área de 

espaços naturais existentes disponível, segura e regularizada para a população 

do concelho e todos os demais interessados. 

Articulando estas necessidades com as dificuldades económicas e financeiras 

que o nosso País e concelho atravessam, adivinha-se um trabalho desafiante, 

em que o presente documento pode e deve ter um papel preponderante nas 

futuras decisões. 
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2.3.3. Quadro geral de forças e fraquezas 

No quadro abaixo mostramos a síntese de forças e fraquezas encontradas na 

análise ao ambiente interno. 

 

Quadro 16 – Quadro de Forças e Fraquezas  

Forças Fraquezas 

Oferta desportiva pública e privada consolidada (área 

náutica em franco desenvolvimento); 

Conhecimento dos hábitos desportivos da população e 

do funcionamento do associativismo; 

Planeamento assente numa visão de futuro; 

Existência de infra-estruturas desportivas para a prática 

de actividades aquáticas e náuticas; 

Recursos humanos mais qualificados; 

Grande suporte legislativo e normativo para a 

coordenação do processo de desenvolvimento 

desportivo. 

Má gestão do espaço natural (incluindo 

regulamentação impeditiva de usufruto dos 

espaços naturais); 

Inexistência de espaços desportivos de carácter 

formal (instalações especializadas/qualificadas); 

Inexistência de espaços na área do lazer, da 

recreação e do contacto com a natureza; 

Pouco planeamento e optimização de recursos 

entre os diferentes sectores desportivos; 

Inexistência de estratégias de marketing 

concertadas; 

Conjuntura financeira bastante difícil. 

Fonte: Produção própria 
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2.3.4. Cruzamento de informação 

Através da definição dos pontos fortes e pontos fracos, oportunidades e 

ameaças, cruzamo-las e extraímos informação orientadora. 

 

Quadro 17 – Matriz SWOT  

 Oportunidades Ameaças 

 Interesse da população pelo fenómeno desportivo; 

Maior consciência ecológica e a redescoberta da 

natureza; 

Crescente procura da realização e da qualidade de 

vida; 

Crescimento demográfico dos idosos e 

consequente aumento da procura da actividade 

física; 

Ria Formosa e Pontal com excelente potencial 

natural para os eco-desportos; 

Ambiente turístico desportivo como potencial 

mercado para afirmação de Faro no panorama 

nacional e internacional; 

Crescente número de clubes na última década; 

Aumento das competências do poder local; 

Boa relação institucional entre os vários agentes 

dos elementos desportivos, para-desportivos e 

extra-desportivos; 

Possibilidade de comunicação à escala global; 

Conjuntura favorável a parcerias público-privadas. 

Restrições orçamentais na administração 

pública, inviabilizando investimentos 

necessários; 

Diminuição do poder de compra decorrente da 

instabilidade económica e social; 

Crescente obesidade da população infantil 

portuguesa; 

Dificuldades na gestão dos apoios ao 

associativismo desportivo, nomeadamente ao 

nível das exigências legais; 

Aumento significativo das doenças cardio- 

vasculares; 

Inexistência de espaços de lazer devidamente 

apetrechados; 

Índices de prática desportiva de carácter regular 

reduzidos; 

Inexistência de uma oferta integrada e 

qualificada da Ria Formosa e dos espaços 

naturais do concelho; 

Inexistência de oferta cultural e turística 

concertada com o sector desportivo. 

P
on

to
s 

fo
rt

es
 

Oferta desportiva pública e privada consolidada 

(área náutica em franco desenvolvimento); 

Conhecimento dos hábitos desportivos da 

população e do funcionamento do 

associativismo; 

Planeamento assente numa visão de futuro; 

Existência de infra-estruturas desportivas para 

a prática de actividades aquáticas e náuticas; 

Recursos humanos mais qualificados; 

Grande suporte legislativo e normativo para a 

coordenação do processo de desenvolvimento 

desportivo. 

Indicações Estratégicas Indicações Estratégicas 

P
on

to
s 

fr
ac

os
 

Má gestão do espaço natural (incluindo 

regulamentação impeditiva de usufruto dos 

espaços naturais); 

Inexistência de espaços desportivos de carácter 

formal (instalações especializadas/qualificadas); 

Inexistência de espaços na área do lazer, da 

recreação e do contacto com a natureza; 

Pouco planeamento e optimização de recursos 

entre os diferentes sectores desportivos; 

Inexistência de estratégias de marketing 

concertadas; 

Conjuntura financeira bastante difícil. 

Indicações Estratégicas Indicações Estratégicas 

Fonte: Produção própria 

 



  Plano Estratégico do Desporto do concelho de Faro 

CMAFDF | Divisão de Desporto e Juventude 74

2.3.4.1. Indicações Estratégicas 

2.3.4.1.1.  Capital Humano 

A exigência de competência no exercício das funções dos vários agentes 

desportivos deve ser um princípio de base. Gerar um espírito de dinâmica e 

motivação na realização das tarefas é um atributo que deverá ser fomentado, 

assim como desenvolver processos contínuos de formação. A honra e o 

orgulho de servir a população pertencem ao brio profissional e a uma atitude 

perante a vida. 

 

Os recursos humanos constituem-se como um factor determinante na 

qualidade das actividades realizadas, na medida em que são o rosto da 

instituição que as organiza. 

 

2.3.4.1.2.  Financiamento 

Vivemos num contexto económico generalizado que, inevitavelmente nos 

obriga a procurar soluções diferentes para dar resposta a uma sociedade, cada 

vez mais exigente, pautada por padrões de procura cada vez mais específicos. 

A diminuição de investimentos públicos e privados leva-nos à criação de 

sinergias estratégicas que nos conduzam aos objectivos desejados com o 

mínimo de custos possíveis, apostando simultaneamente na área do patrocínio 

financeiro e na troca de serviços. 

 

2.3.4.1.3.  Instalações 

De acordo com as necessidades e motivações especificas, torna-se necessário 

levar a cabo um programa de gestão de instalações desportivas que vise a 

satisfação dos utilizadores que contemple um melhor aproveitamento e 

rentabilização das actuais instalações e equipamentos e paralelamente inclua 

um programa para a criação de novas instalações desportivas a médio e a 

longo prazo. Neste caso, a autarquia terá um papel preponderante pois é 

detentora da maioria das instalações desportivas e terá que ter em atenção 

uma estratégia de crescimento ao nível dos espaços de jogo e recreio e dos 

espaços de lazer e recreação, assim como das instalações mais formais. 
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Outra área bastante importante prende-se com uma aproximação ao espaço 

natural do concelho, nomeadamente a Ria Formosa e as possibilidades de 

enquadramento de inúmeros desportos náuticos. Neste ponto, os agentes 

privados com vocação de exploração da náutica e terrestre, também têm um 

papel importante. 

 

Directamente ligado à afectação de recursos humanos está a construção e a 

qualificação prestada com novas instalações. Pois se por um lado há um défice 

de espaços e instalações desportivas, por outro existe um conjunto de 

processos que podem ser melhorados.  

 

2.3.4.1.4.  Serviços  

A promoção de serviços desportivos deve ter como base as seguintes 

orientações: 

• Sensibilização da população adulta e idosa para a prática da actividade 

física. 

• Criação de oferta desportiva de qualidade para todos os segmentos da 

população desde crianças em idade pré-escolar até aos idosos. 

• Criação de serviços náuticos e terrestres utilizando o excelente meio 

onde está inserido o Centro Náutico da Praia de Faro (Ria Formosa e o 

Barrocal). 

• Intervenção séria e a longo prazo no 1.º ciclo de escolaridade. 

• Utilização das piscinas para fidelizar os actuais utentes e aproximar os 

potenciais praticantes. 

• Criação de uma rede integrada de serviços de eco-desportos utilizando 

os espaços naturais do concelho.  

 

2.3.4.1.5.  Marketing 

Como factor essencial para o desenvolvimento de uma estratégia desportiva 

eficaz é fundamental a quem de direito (os consumidores). Para tal deve 

contemplar:  

• Maior e melhor comunicação dos projectos e serviços desportivos.  
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• Elaborar planos de comunicação para as instalações desportivas (para 

as divulgar e rentabilizar). 

• Desenvolver um programa de parcerias que permitam melhorar a 

qualidade de actividades e eventos. 

 

2.3.4.1.6.  Inovação 

Aos gestores do desporto compete uma visão proactiva do fenómeno 

desportivo como mais valia social. O turismo activo estabelece uma relação 

clara com o espaço natural e Faro caracteriza-se por ter uma área natural 

significativa. Nesta óptica, julgamos pertinente empreender e apontar linhas de 

actuação facilitadoras do desenvolvimento de serviços nesta área. 

 

2.3.4.1.7.  Sinergias estratégicas 

As sinergias estratégicas criam uma visão de futuro em conjunto, permitindo 

clarificar direcções a seguir e estimular relações de cooperação prioritárias. 

Estas estão dependentes da articulação existente relativamente aos vários 

sectores desportivos, nomeadamente pela articulação do sector autárquico 

com o federado, o privado, o escolar, o universitário, o sector do trabalho, das 

populações especiais e da juventude, integrando serviços com o IPJ, com o 

INATEL, a ARS, a UALG, a DREALG, com empresas desportivas, com o 

associativismo desportivo. Esta articulação de serviços conjuntos certamente 

optimizará recursos e provocará um processo de desenvolvimento.  

 

2.3.4.2. Objectivos Estratégicos 

OE1. Desenvolver dinâmicas sustentáveis e integradas de exploração e 

valorização do património e das facilidades desportivas. 

OE2. Fomentar as práticas desportivas formais e informais (de lazer, regulares, 

federadas, entre outras) numa atitude socialmente responsável e em 

concertação entre os vários agentes desportivos. 

OE3. Fomentar o apoio concertado (logístico, técnico e financeiro), que 

beneficie todos os participantes do processo. 

OE4. Aperfeiçoar os processos internos (finanças, marketing, etc.) e 

desenvolver uma interface mais efectiva, eficiente e dinâmica com os 

consumidores. 
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OE5. Satisfazer os consumidores no contexto da sua experiências desportiva e 

no contacto com os promotores. 
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3. Formulação da Estratégia 

A formulação da estratégia consiste na explicitação das opções efectuadas 

quanto à forma como este grupo de interesse vai servir os seus segmentos 

alvo tirando partido das oportunidades e ultrapassando as ameaças 

descortinadas no ambiente em que se move, tendo como suporte os seus 

aspectos mais positivos (os seus pontos fortes) e ultrapassando os seus 

aspectos desfavoráveis (os pontos fracos). 

 

Para definirmos qual o caminho estratégico a seguir, temos que definir a 

missão estratégica, a descrição da visão a longo prazo, definir os objectivos 

que pretendemos atingir e a respectiva escolha das opções estratégicas. 

 

Figura 66 – Formulação da Estratégia 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria  

 

3.1. Missão 

Esta consiste numa declaração escrita dos ideais e orientações globais para o 

futuro, visando criar um espírito de grupo em que todos os elementos 

intervenientes constituam uma força unitária que procura dar funcionalidade 

aos grandes objectivos. Como tal na definição da Missão devem estar 

explícitas as grandes competências que orientarão a nossa actuação.  

 

“Criar e incrementar as condições humanas, materiais e financeiras 

que contribuam significativamente para que, por um lado, a 

generalidade da população possa livremente aceder à prática 

desportiva, e por outro lado consubstanciar o desenvolvimento 

desportivo do concelho e da região”. 

 

 

 

Formulação da Estratégia 

Definição da Missão Definição dos Objectivos Definição das Opções 
Estratégicas 
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3.2. Estratégia 

Para atingir ou concretizar os objectivos definidos há que definir a estratégia. 

De acordo com as estratégias específicas inicia-se a elaboração dos 

programas e projectos para a consecução dos objectivos definidos e de acordo 

com as prioridades delimitadas com as estratégias. 

Da análise SWOT efectuada surgem-nos algumas orientações estratégicas que 

decidimos agrupá-las em 4 grandes vectores ou eixos: 

• Um primeiro eixo surge-nos da necessidade de intervir e modificar os 

estilos de vida da população do concelho. 

• Um segundo eixo resulta da dimensão e dinâmica dos clubes e 

associações desportivas do concelho. 

• Numa terceira linha aparece-nos a problemática das instalações 

desportivas e toda a sua complexidade. 

• Por último como eixo estratégico relacionado com o espaço natural e os 

eco-desportos.   

 

Figura 67 – Eixos Estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria  

Faro Desportivo 
O tecido associativo, o tecido 

empresarial e as suas relações 

Faro Natural 
O espaço natural e  
os eco-desportos 

Faro Activo 
Os hábitos desportivos da 

população 

Faro Formoso 
As instalações 

desportivas 
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3.3. Mapa Estratégico 

 

Figura 68 – Mapa Estratégico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria  
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3.4. Faro Activo 

 

Visa incentivar e promover a prática generalizada de actividade física e do 

exercício como factor saudável e de qualidade de vida. 

 

3.4.1. Fundamentação 

• Interesse da população em iniciar a prática desportiva; 

• Crescente obesidade da população infantil concelhia; 

• Aumento significativo de doenças cardiovasculares; 

• Índices de prática desportiva da população concelhia reduzidas; 

• Crescimento demográfico dos idosos; 

• Crescente procura de realização e de qualidade de vida. 

 

3.4.2. Necessidade 

Modificar os hábitos desportivos da população 
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3.5. Faro Desportivo 

 

Visa afirmar Faro no desporto nacional e internacional, criando projectos de 

desenvolvimento de modalidades, que permitam consolidar clubes/ 

associações desportivas e atletas num patamar elevado de prestação 

desportiva. 

 

3.5.1. Fundamentação 

• Associativismo com pouca expressão nacional em grande parte das 

modalidades; 

• 2 707 atletas federados, num universo de 4 800 praticantes filiados nos 

clubes do nosso Concelho; 

• Inexistência de sinergias com o associativismo local para optimização de 

recursos financeiros, humanos e materiais; 

• Inexistência de um plano de formação que vise o aumento de 

competências dos agentes desportivos locais 

 

3.5.2. Necessidade 

Criar serviços que potenciem o desenvolvimento desportivo do Concelho. 
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3.6. Faro Natural 

 

Pretende fomentar, incrementar e potenciar os eco-desportos e a beleza 

natural do Concelho, criando um posicionamento turístico activo ao nível 

nacional e internacional. 

 

3.6.1. Fundamentação 

• Maior consciência ecológica e de redescoberta da Natureza; 

• Ria Formosa e Pontal com excelente potencial natural para os eco-

desportos; 

• Inexistência de espaços de lazer activo para a generalidade da 

população; 

• Ambiente turístico-desportivo como potencial marcado para afirmação 

de Faro no panorama nacional e internacional; 

• Inexistência de uma oferta estruturada e qualificada da Ria Formosa e 

dos espaços naturais do concelho. 

 

3.6.2. Necessidade 

Desenvolver as zonas naturais e criar serviços desportivos potenciando a 

riqueza existente dos espaços naturais do concelho. 
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3.7. Faro Formoso 

 

Será a estratégia que terá como finalidade desenvolver a infra-estruturação 

desportiva actual e traçar linhas orientadoras para as futuras, por forma a servir 

a concretização e interligação com os objectivos de todas as estratégias 

definidas. 

 

3.7.1. Fundamentação 

• Aumentar a oferta de espaços, tentando gradualmente aproximar as 

áreas desportivas/ habitante do recomendado pela União Europeia; 

• Inexistência de oferta desportiva na área do lazer e da recreação; 

• Melhorar as condições das instalações de modo a aumentar a qualidade 

do desenvolvimento das modalidades; 

• Plano estratégico de Faro: “insuficiência de equipamentos e espaços de 

apoio a actividades culturais e de lazer” e a “carência de infra-estruturas 

e equipamentos desportivos qualificados”; 

• Anseios provenientes dos munícipes que em inquérito efectuado 

responderam com percentagens bastante significativas que desejariam 

entre outros espaços desportivos: os espaços verdes e de lazer, os 

espaços de jogo e recreio e os percursos pedestres e de bicicleta. 

 

3.7.2. Necessidade 

Modernizar a infra-estruturação desportiva do concelho, de acordo com as 

motivações e necessidades da população. 
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4. Organização e Implementação da Estratégia 

 

Figura 69 – Organização e Implementação da Estratégia 
 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria  

 

De acordo com as estratégias definidas é necessário implementar essas 

decisões. Esta fase corresponde à acção, à aplicação dos programas e 

projectos delineados nas fases anteriores. 

 

4.1. Plano de Acção 

Considerando as directrizes produzidas pela realização dos diversos plenários, 

bem como a documentação elaborada com a participação de todos, o 

Conselho Municipal da Actividade Física e Desportiva de Faro apresenta as 

prioridades de acção. 

 

As acções são enquadradas de acordo com a substância dos vários eixos e 

objectivos estratégicos. 

 

Organização e Implementação da 
Estratégia 

Gestão das Acções Controlo do Planeamento 
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4.1.1. Eixo Faro Activo 

 

Quadro 18 – Acções Faro activo  

P
er

sp
ec

ti
va

s 

Objectivos Operacionais Indicador(es) A
ct

u
al

* 

Metas* 

Acção(ões) 

2011 2013 2017 

C
o

n
su

m
id

o
re

s 

Aumentar a prática da actividade 

física regular 
I1. N.º de participantes 

   
A1. Executar Projectos dirigidos ao ensino pré-escolar  
(ex: Crescer Activo, …) 
A2. … 

   
A1. Executar Projectos dirigidos ao 1º ciclo  
(ex: Saber Nadar, AEC’S, …) 
A2. … 

   
A1. Executar Projectos dirigidos a populações em 
contextos socioeconómicos e culturais específicos 
(ex: Integrar a Brincar, …) 
A2. … 

   

A1. Executar Projectos com vista ao desenvolvimento 
sustentado da natação e actividades aquáticas 
(ex: Escola de Natação, Actividades Aquáticas, …) 
A2. … 

   
A1. Executar Projectos dirigidos aos trabalhadores 
autárquicos (ex: Autarquia Activa, …) 
A2. … 

   
A1. Executar Projectos dirigidos à população sénior  
(ex: Sénior Activo, …) 
A2. … 

Sensibilizar e autonomizar a 

população em relação às tomadas 

de decisão relacionadas com a 

prática de actividades físicas 

I2. N.º de participantes    
A1. Criação do Gabinete de Promoção e Aconselhamento 
da Actividade Física) 
A2. … 

I3.N.º de acções    A1. Desenvolver um conjunto de acções de sensibilização 
A2. … 

I4.N.º artigos/folhetos    
A1. Divulgar artigos/folhetos através dos vários meios de 
comunicação 
A2. … 

Aumentar a satisfação dos 

consumidores 
I5. % Satisfação    A1. Aplicar inquéritos de satisfação 

A2. … 

Consolidar o quadro de eventos de 

promoção da actividade física de 

forma a promover hábitos de vida 

activa 

I6. N.º de eventos    
A1. Executar eventos de promoção da actividade física 
(ex: Faro Activo, Festivais de Natação, Sénior Activo, …) 
A2. … 

... …    A1.… 
     

F
in

an
ce

ir
a 

Alcançar um conjunto de apoios 

financeiros que beneficiem os 

agentes promotores  

I7. Receitas (€)    A1. Apresentar propostas de patrocínio 
A2. … 

Investir em novo equipamento que 

beneficie os serviços municipais 
I8. € Investido    

A1. Parque bio-saudável, material de treino próprio-
ceptivo, aparelhos de musculação e fitness, … 
A2. … 

Reforçar a rentabilidade dos 

serviços 

I9. Prazo de implementação    
A1. Implementar uma tabela de preços dos serviços 
municipais 
A2. … 

20. Receitas (€)    A1. Auto financiamento dos serviços  
A2. … 

… …    A1… 
     

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s Qualificar os modelos de 

intervenção ao nível das práticas 

físico-desportivas, bem como a 

melhoria da eficácia e eficiência 

dos processos; 

I21. Prazo de implementação 

   
A1 Criar uma estratégia de comunicação 
(ex: página na internet) 
A2. … 

   
A1. Implementar sistema de gestão por processos 
(ex: manuais de procedimentos) 
A2. … 

   
A1. Implementar um sistema de gestão e controlo 
(ex: gestão de projectos, …) 
A2. … 

... …    A2... 
     

g
e

m
 e

 

C
re

Aumentar a eficiência na gestão 

dos recursos humanos 
I22. N.º de acções formação    

A1.Organizar acções de formação 
(formação interna, …) 
A2... 
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Fomentar o empreendedorismo e 

inovação 
I23. N.º de estudos    

A1. Realizar estudos de mercado 
(ex: hábitos desportivos, …) 
A2... 

... …    A1... 

Fonte: Produção própria 

Nota: * A definir 
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4.1.2. Eixo Faro Desportivo 

 

Quadro 19 – Acções Faro Desportivo  

P
er

sp
ec

ti
va

s 

Objectivos Operacionais Indicador A
ct

u
al

* 

Meta* 
Acção(ões) 

2011 2013 2017 

C
o

n
su

m
id

o
re

s 

Aumentar o n.º de consumidores de 

práticas desportivas federadas 

 

N.º consumidores    

A1. Articular as Actividades de Enriquecimento Curricular 

com o associativismo desportivo. 

A2. Executar projectos que visem a promoção da oferta 

desportiva associativa. 

A3. ….. 

Aumentar o grau de satisfação dos 

atletas federados 
% de satisfação    

A1. Aplicar inquéritos aos utentes dos serviços 

associativos 

A2. … 

Consolidar um conjunto de eventos 

desportivos do sector associativo 
N.º Eventos    

A1. Organizar e executar o plano de eventos anual. 

A2. … 

… … … … … … 

       

F
in

an
ce

ir
a 

Garantir apoio financeiro ao 

associativismo local 
Euros    

A1. Apoiar através das Normas de Apoio existentes. 

A2. Angariar patrocinadores para projectos apresentados 

pelo associativismo local. 

A3. Facultar espaços nas infra-estruturas para colocação 

de publicidade que reverta para o tecido associativo. 

A4. … 

 … … … … … … 

       

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

Aumentar o n.º de serviços direccionados 

ao associativismo desportivo 
N.º de Serviços    

A1. Produzir manuais de procedimentos. 

A2. Disponibilizar formulários na página da internet. 

A3. … 

Criar sinergias para optimização de 

recursos 
N.º de parcerias    

A1. Realizar protocolos de comodato. 

A2. Criação de actividades conjuntas que concorram 

para os mesmos objectivos. 

A3. Desenvolver planos de modalidades. 

A4.      

 … … … … … … 

       

A
p

z 
&

 

C
re

sc
im

en
to

 Desenvolver competências dos agentes 

desportivos locais 

N.º acções    A1. Organizar acções de formação/sensibilização. 

A2. …. % de participação    

Garantir a realização de planos de 

desenvolvimento dos clubes 

N.º de planos 

realizados 
   

A1. Criar um equipa técnica de apoio “in loco” aos clubes 

A2. …… 

… … … … … … 

Fonte: Produção própria 

Nota: * A definir 
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4.1.3. Eixo Faro Natural 

 

Quadro 20 – Acções Faro Natural  

P
er

sp
ec

ti
va

s 

Objectivos Operacionais Indicador A
ct

u
al

* 

Meta* 
Acção(ões) 

2011 2013 2017 

C
o

n
su

m
id

o
re

s 

Aumentar o n.º de consumidores de 

práticas desportivas de natureza em 

meio náutico. 

N.º consumidores    A1. Executar projectos de act. náuticas livres (ex.: Lazer 

Activo, Passeios de caiaque, etc.). 

A2. … 

Aumentar o n.º de consumidores de 

formação desportiva de natureza em 

meio náutico e terrestre. 

N.º consumidores    A1. Executar projectos de formação náutica (ex.: Escola 

Náutica, Multiactividades, etc.). 

A2. … 

Aumentar o n.º de consumidores de 

práticas desportivas de natureza em 

meio terrestre 

N.º consumidores    A1. Executar projectos de act. de natureza em meio 

terrestre (ex.: Faro a Andar, Faro a Pedalar, etc.). 

A2. … 

Consolidar o projecto de gestão de zonas 

balneares 

N.º Praias com 

bandeira azul 

   A1. Implementar um conjunto de bandeiras azuis (Faro, 

Culatra, Farol, …). 

A2. … 

Aumentar o n.º de consumidores de 

práticas de educação ambiental 

N.º consumidores    A1. Executar projectos de educação ambiental (Ex.: 

Centro Azul, Centro de Ciência Viva, etc.). 

A2. … 

Consolidar a satisfação dos 

consumidores e produtores de serviços 

de natureza em meio náutico e terrestre. 

Taxa de satisfação    A1. Realizar avalização da satisfação dos consumidores. 

A2. Realizar avalização da satisfação dos produtores. 

A3. … 

Consolidar um conjunto de eventos 

desportivos de natureza náutica e 

terrestre. 

N.º Eventos    A1. Organizar e executar o plano de eventos anual. 

A2. … 

… … … … … … 

       

F
in

an
ce

ir
a 

Conseguir alcançar um conjunto de 

apoios financeiros que beneficiem as 

partes interessadas 

N.º Candidaturas    A1. Apresentar candidaturas a apoio financeiro. 

A2. … 

Euros    A1. Conseguir angariar apoio financeiro directo. 

A2. … 

N.º Propostas    A1. Apresentar propostas de parceria. 

A2. … 

… …  … … … 

       

P
ro

ce
ss

o
s 

In
te

rn
o

s 

Desenvolver uma estratégia de marketing 

integrada de oferta desportiva de 

natureza 

N.º Meios    A1. Produção de meios impressos. 

A2. Produção de meios digitais (página de internet). 

Desenvolver procedimentos integrados e 

articulados entre os agentes do processo 

que possibilitem certificação da oferta de 

natureza 

N.º Procedimentos    A1. Procedimento na área de formação. 

A2. Procedimento na área do lazer e recreio. 

A3. … 

Desenvolver sinergias para optimização 

de recursos 

N.º Parcerias    A1. Estabelecimento de acordos de colaboração entre os 

agentes. 

A2. … 

… … … … … … 

       

A
p

z 
&

 

C
re

sc
im

en
to

 Consolidar a plataforma de parceiros N.º parceiros    A1. Organizar acções de formação/sensibilização. 

A2. … 

N.º Acções    A1. Formar equipa de apoio técnico à plataforma de 

parceiros. 
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A2. Organizar e executar acções de formação. 

A3. … 

Fomentar o empreendedorismo e 

inovação 

N.º Estudos    A1. Desenvolver estudos de mercado na área do 

desporto de natureza. 

A2. … 

N.º Serviços    A1. Implementar novos produtos/serviços de acordo com 

necessidades e motivações dos agentes e 

consumidores. 

A2. … 

… … … … … … 

Fonte: Produção própria 

Nota: * A definir 

 



  Plano Estratégico do Desporto do concelho de Faro 

CMAFDF | Divisão de Desporto e Juventude 91

4.1.4. Eixo Faro Formoso 

Visa desenvolver a infra-estruturação desportiva de forma a servir a 

concretização dos objectivos estratégicos. 

 

Quadro 21 – Acções Faro Formoso  

P
er

sp
ec

ti
va

s 

 Objectivos Operacionais Indicador A
ct

u
al

* 

Meta* 
Acção(ões) 

2011 2013 2017 

C
on

su
m

id
or

es
 

Aumento do grau de satisfação dos 

utentes ao nível do conforto da utilização 

das instalações 

Nº de reclamações ao 

nível das condições 

físicas da instalação  

   

A1. Aumentar a eficácia no tempo das reparações das 

patologias nas instalações desportivas. 

A2. … 

Nº de reclamações ao 

nível Atendimento 
   

A1. Executar Formação dos recursos humanos na área 

de atendimento ao publico. 

A2. … 

Nº de reclamações ao 

nível das condições 

de limpeza e 

higienização da 

instalação 

   

A1. Aquisição de equipamentos e materiais 

especializados, de modo a aumentar as condições de 

trabalho e produtividade dos funcionários. 

A2. Elaboração de mecanismos de controlo de 

verificação da limpeza e higienização. 

A3. … 

Taxa de satisfação    
A1. Realizar avalização da satisfação dos consumidores. 

A2. … 

Tempo de resposta … … … 

 A1. Criação ou aquisição de sistema informático, a 

colocar nas instalações com vista ao controlo de 

utilizações, de acesso e de pagamentos nas instalações 

A2. … 

… … … … … … 

       

F
in

an
ce

ira
 

Aumento da sustentabilidade financeira  

das instalações desportivas 

Nº de protocolos de 

comodato na gestão 

de instalações 

   

A1. Elaboração e promoção de protocolos de comodato 

ou parcerias na gestão de instalações e construção de 

novas instalações desportivas. 

A2. … 

% na Redução de 

consumos de 

água/electricidade/gás 

   

A1. Aquisição/substituição de materiais e equipamentos 

tendo conta a redução de consumos. 

A2. … 

 

Eficácia na cobrança 

de alugueres e 

prestação de serviços 

nas instalações 

   

A1. Aplicação e modernização de mecanismos de 

controle das taxas de utilização. 

A2. … 

Nº candidaturas    

A1. Apresentar candidaturas a apoio financeiro para 

requalificação/modernização, novas instalações e 

equipamentos desportivos. 

A2. … 

Valor ou 

contrapartidas 

recebidas 

   

A1. Elaborar procedimento para venda de publicidade 

fixa e móvel nas instalações desportivas. 

A2. Preparação dos locais susceptíveis de colocação de 

Publicidade nas instalações desportivas. 

A2. … 

… … … … … … 
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P
ro

ce
ss

os
 In

te
rn

os
 

Melhoria da organização/funcionalidade das 

Instalações desportivas do Concelho  

 

Nº de Acções    

A1. Ser parte integrante de equipas multidisciplinares 

contribuindo com pareceres técnico-desportivos nas 

futuras construções desportivas do Concelho, 

Autárquicas ou outras. 

A2. Criação de mecanismos de comunicação com outros 

departamentos da Autarquia. 

A3. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Elaboração/actualização do Plano orientador de 

infra-estuturação desportiva . 

A2. Elaboração da carta das instalações desportivas 

A3. … 

Nº de formações 

Nº participantes 
   

A1. Elaboração de planos de formação sectoriais para os 

funcionários 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Adaptação dos espaço de Jogo e recreio á legislação 

em vigor 

A2. Adaptação das Instalações desportivas á legislação 

em vigor  

A3. … 

Beneficiar e construir novas instalações 

desportivas tendo em conta as novas 

tendências do Desporto e motivações da 

população 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Requalificação do Campo de futebol da Penha e 

Horta da Areia 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Requalificação do Pavilhão Afonso III 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Modernização da Pista de atletismo Municipal 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Requalificação dos parques de lazer e recreação 

existentes 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Modernização dos polidesportivos existentes 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Criação Quintais desportivos nas Freguesias Rurais 

A2. … 

Nº Procedimentos    
A1. Contratos de manutenção especializada 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Criação de stoks de material de desgaste rápido 

A2. … 

Tempo de resposta    

A1. Reparações das patologias nas instalações 

desportivas. 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Construção de pavilhão Mini-Multiusos 

A2. Construção de Novo campo relvado sintético, no 

complexo desportivo 

A3. Ampliação da zona coberta das Piscinas Municipais 

A4. … 

Potenciar espaços para a prática 

desportiva em contacto com a natureza e 

espaços de lazer e recreação 

 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Marcação de Caminhos Pedonais e cicláveis, 

aproveitando percursos do Programa “Faro Natural 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Definição de ciclovias Faro-Olhão/Faro-Praia de 

Faro/ Faro- Ualg/Ualg- Praia 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Concretização do Parque Ribeirinho 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Definição de espaços desportivos na zona do Pontal 

e Ludo 

A2. … 

Percentagem    A1. Criação Parques urbanos de lazer e recreação 
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Execução A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Parque aventura (Complexo desportivo) 

A2. … 

Percentagem 

Execução 
   

A1. Criação de mini Estação náutica  Faro-Praia de Faro-

Farol 

A2. … 

… … … … … … 

       

A
pz

 &
 C

re
sc

im
en

to
 

Fomentar o empreendedorismo e 

inovação 

N.º Acções    
A1. Visitas a instalações desportivas de referência 
Nacional e Internacional 
A2. … 

N.º Acções    

A1. Intercâmbio com outras Instituições no âmbito da 

gestão de Instalações desportivas 

A2. … 

Nº acções    

A1. Diminuir dependência dos outros departamentos da 

Autarquia 

A2. … 

N.º Estudos    

A1. Analisar e estudar as tendências do desporto e das 

motivações da maioria da população 

A2. … 

… … … … … … 

Fonte: Produção própria 

Nota: * A definir 
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5. Controlo do planeamento 

Há que ter em conta a gestão e o controlo destes mesmos programas e 

projectos. Para tal, na fase de execução formam-se equipas de trabalho, em 

que cada elemento, individualmente ou por equipas, deve obedecer às fases 

de preparação, elaboração, execução e controlo da actividade em causa, quer 

seja um curso de formação, um seminário, um torneio internacional ou a 

orientação de uma classe de actividade física para a saúde. Há que criar 

mecanismos de feedback (informação de retorno), possibilitando o acesso a 

toda a informação, podendo assim reajustar ou adequar pormenores quando 

assim for necessário. Temos duas perspectivas de abordagem do processo de 

controlo, por um lado um controlo de natureza estrutural e pouco flexível, 

obedecendo a níveis hierárquicos com papeis bem definidos, sendo por isso 

bastante controlável a partir do centro de decisão ou coordenador. Por outro 

lado, temos um controlo de natureza comportamental e flexível, sendo por isso 

menos “controlado” pelo mesmo centro de decisão. 

 

O planeamento estratégico não é estanque nem definitivo, muito pelo contrário, 

está em constante mudança, adequações permanentes, ajustamentos 

frequentes ou pontuais de acordo com toda a informação que chega ao centro 

de decisão. Como exemplo flagrante temos este trabalho que inúmeras 

alterações e ajustamentos foi recebendo ao longo da sua concepção, 

elaboração e execução.  

 

Neste contexto dinâmico em que nos encontramos permanentemente, 

determinámos a realização de um controlo no final do ano de 2013 e no final do 

ano de 2017. 
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Legislação 

 

Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de Novembro. Estabelece o regime de 

instalação e funcionamento das instalações desportivas de uso público. 

 

Decreto-Lei n.º 385/99, de 28 de Setembro. Define o regime da 

responsabilidade técnica pelas instalações desportivas abertas ao público e 

actividades aí desenvolvidas. 

 

Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

82/2004, de 14 de Abril. Regulamento das condições técnicas e de segurança 

a observar na concepção, instalação e manutenção de balizas de futebol, de 

andebol, de hóquei e de pólo aquático e dos equipamentos de basquetebol 
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Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 
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Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. Lei das Finanças Locais – Estabelece o 

regime financeiro dos municípios e freguesias. 

 

Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro. Define as bases das políticas de 
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