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Preâmbulo 

 

A presente metodologia trata um instrumento inovador para a política 

desportiva local, que tem como ponto de partida a definição prospectiva da procura 

de espaços desportivos. O instrumento tem a ambição de ser exaustivo e permitir a 

projecção, a remodelação e a adaptação dos espaços desportivos locais e regionais 

às reais necessidades dos cidadãos no médio e longo prazo. 

 

Estruturado a partir de uma análise e contraposição entre a procura e a 

oferta, distingue-se pelas suas metodologia e materialização concretas, sempre 

organizado em função de circunstâncias práticas e com o fim último de querer 

melhorar a qualidade de vida dos cidadãos nas suas mais variadas vertentes. 

 

O excesso ou defeito da oferta de espaços desportivos continua, ainda hoje 

em Portugal, a ser avaliada por indicadores estanques, quantitativos e que nada 

dizem sobre as particularidades de cada comunidade. Referimo-nos em concreto 

aos indicadores no âmbito do IIIº Quadro Comunitário de Apoio, do Instituto do 

Desporto, do Gabinete de Estudos e Planeamento da Administração do Território, 

do Conselho da Europa e do Conselho Internacional para a Educação e Desporto da 

UNESCO, todos com índices de referência por metro quadrado e número de 

habitantes por instalação desportiva. 

 

As novas qualificações territorial e espacial integradas nos meios urbano e 

rural estão associadas a planos integrados de infra-estruturas que interagem 

forçosamente com os espaços desportivos e os hábitos desportivos das populações 

aí existentes. No entanto, a construção e a remodelação dos espaços desportivos 

resultam de decisões do lado da oferta ou simplesmente de uma boa vontade 

política, sem que sejam precedidas de um estudo das necessidades e das vontades 
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da população da área de influência dos respectivos espaços. Urge ir ao encontro 

das necessidades dos cidadãos, já que são estes que dão utilidade final suficiente 

aos espaços, justificando a sua existência e consequentemente os seus grandes 

investimentos financeiros associados. 

 

A definição de Desporto subjacente a este instrumento é a de todo e 

qualquer tipo de exercício humano praticado com ou sem regularidade, 

objectivando o alto rendimento ou a pura recreação física, lazer, bem estar, 

qualidade de vida e saúde activa, no âmbito de todo e qualquer tipo de instituições 

(clubes, escolas, empresas, etc.) ou ainda fora de qualquer contexto institucional 

(do-it-your-self-sport). 

 

O Desporto é particularmente propício a estabelecer interligações com 

outros sectores da actividade económica como o Lazer e a Recreação, a Cultura e a 

Educação, a Saúde e o Turismo. Promover o investimento em espaços desportivos 

deverá significar sempre a promoção do seu carácter abrangente e polivalente. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Este trabalho pretende ser um contributo para o planeamento desportivo 

no âmbito das autarquias, apresentando-se como um plano especializado a nível 

municipal e supra-municipal para o apoio à política e gestão desportiva local 

contínua.  

 

 É intenção deste documento, facilitar a recolha, a organização e a 

interpretação de dados que inferem sobre a actividade desportiva futura num 

município, bem como, sobre os seus espaços desportivos.  

 

 As Linhas de Orientação para o Planeamento de Espaços Desportivos são 

apresentadas e sugeridas em termos de instrumento, tendo em conta os direitos e 

expectativas de todos os agentes desportivos: clubes, associações desportivas, 

praticantes desportivos de âmbito escolar, praticantes desportivos dos sectores 

não organizados e praticantes enquadrados em competições federadas ou 

profissionais.  

 

 Este instrumento deverá ainda ser extensivo a outras áreas políticas e de 

planeamento municipal – como por exemplo o planeamento paisagístico e 

ambiental, os planos de assistência e apoio à prática desportiva feminina, jovens 

ou a idosos. Esta acção justifica-se por um lado para satisfazer direitos e 

expectativas de todos, e por outro, para garantir uma correlação cuidada, tanto ao 

nível da gestão dos recursos financeiros, como ao nível de gestão e uso do espaço 

municipal.  
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O presente instrumento precede de bases teóricas de desconhecida 

aplicação no nosso país, bem como de exigências actuais de prática de 

planeamento estratégico, tanto em termos de conteúdo como de metodologia. No 

centro das considerações planeadas encontra-se o comportamento desportivo 

presente e futuro da população inferindo-se sobre a respectiva procura de espaços 

desportivos, sempre entendidos como sendo também de lazer e saúde activa.  
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2. OBJECTIVOS E CONTEÚDO  

 

 Este instrumento concentra-se na área municipal e supra-municipal 

enquanto espaço de planificação e compreende todas as instalações, recintos 

desportivos, espaços naturais e artificiais de lazer e saúde activa que são 

necessários para o desporto praticado dentro e fora dos clubes e associações 

desportivas, bem como para o desporto praticado em ambiente escolar.  

 

 No entanto, a metodologia apresentada neste trabalho também pode ser 

utilizada para um determinado tipo de desporto ou para um tipo de espaço 

desportivo.  

 

 Segundo as orientações da Generalitat de Catalunya (2001)1, 

normalmente, é necessário tomar em consideração que, em relação a 

modalidades e instalações desportivas particulares, as áreas abrangidas podem 

estender-se para além dos limites da comunidade (autarquia), de maneira a que 

existam praticantes desportivos regulares e não regulares, bem como desportistas 

que usam as instalações desportivas de autarquias concorrentes, daí haver, se 

assim for o caso, a necessidade de coordenar os planos de natureza desportiva 

com os municípios vizinhos.  

 

 CASTILLO (2000)2 refere que um planeamento desta natureza, contando 

que seja necessário, deverá estar em coordenação com outros planos para o 

desporto, como por exemplo, planos regionais e nacionais ou projectos para o 

desporto de alta competição.  

 

                                                            
1 Generalitat de Catalunya (2001), Pla Director D´instalaciones i Equipaments Esportius de Catalunya 
 
2 Castillo, Jesus Martinez (2000), Planificacion de las Organizaciones Deportivas, UPM, INEF, Madrid, 
Espanha  
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2.1. Questão central 

 

 Tal como nos sugere um estudo do BISp, Instituto Alemão para a Ciência 

do Desporto (2000)3, a actividade desportiva só poderá ser praticada se estiverem 

disponíveis instalações e recintos desportivos adequados. Assim, através de um 

planeamento estratégico procuraremos responder à seguinte questão:  

 

- Que oferta e tipo de instalações, recintos e espaços desportivos existem 

hoje e no futuro ao dispor da comunidade, em que quantidades, com que 

funcionalidade e arquitectura, com que tipo de equipamento e com que 

tipo de localização? 

 

Deste modo, a resposta a esta questão só pode ser resolvida se nos 

interrogarmos sobre:  

 

- Quais os habitantes e grupos que - hoje e no futuro - praticam que tipo de 

modalidades e actividades físicas, com que frequência, com que 

motivações e preferências, em que período do dia e da semana, em que 

tipo de espaços desportivos e em que local? 

 

As Linhas de Orientação propostas compreendem dados relacionados com os 

espaços desportivos naturais e artificiais de uma área de planeamento, cruzando-os 

com dados da prática desportiva das comunidades locais. Estas análise da oferta de 

espaços e análise da respectiva procura desportiva são sempre definidas com dados 

do presente, precavendo quaisquer alterações e modas futuras. 
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2.2. Programação Desportiva 

 

 Segundo a IAKS4, uma missão essencial no planeamento de instalações e 

espaços desportivos é encontrar informações necessárias sobre o tipo e o número 

de recintos actuais e futuros. O que também não exclui de modo algum a 

obtenção de informações sobre os objectivos político-desportivos, sobre a prática 

de desporto actual e futura da população e, além disso, sobre a oferta de serviços 

por parte de clubes e outras instituições públicas e privadas  (Junta de Andalucia, 

1999)5. 

 

2.3. Actividades Físicas e Grupos de Actividades 

 

 Em relação à multiplicidade de actividades físicas torna-se necessário 

elaborar um sumário tendo em conta um número definido e adequado de 

actividades e modalidades desportivas. Para os objectivos de planificação deverá 

ser elaborada uma tabela onde são apresentadas as modalidades desportivas com 

enumeração de exemplos das respectivas especialidades e disciplinas desportivas. 

Um bom exemplo (embora se deva adaptar à realidade das práticas desportivas 

nacionais) é a tabela utilizada pelo Conselho Catalão de Desporto6 no Inquérito 

sobre a Prática de Actividades Físicas e Desportivas da Catalunha de 1999 (ver 

anexo). 

 

                                                                                                                                                                              
3 Bundesinstitut fuer Sportwissenschaft (BISp) (2000), “Leitfaden fuer die Sportstaetten-
entwicklungsplanung” 
4 IAKS, International Association for Sports and Leisure Facilities (1993) – “Planning Principles for 
Sports-Grounds/Stadia”, IAKS n.º33 
 
5 Junta de Andalucia (1999) “Proyecto del Plan Director Municipal”, Instituto Andaluz de Deporte 
 
6 Ver em http://cultura.gencat.es/esport/cens/pla.htm: Base Metodológica do Censo de Equipamentos 
Desportivos da Catalunha, 1999, da responsabilidade de Generalitat de Catalunya, Departament de 
Cultura, Secretaria General de l’Esporte, Direcció General de l’Esport 
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 Em relação à concepção desta tabela, quando necessário, pode alterar-se a 

coordenação das modalidades e das disciplinas desportivas de acordo com critérios 

próprios relacionados com o planeamento específico. Quando encessário podem 

efectuar-se agrupamentos das principais modalidades e actividades, sendo os 

critérios que variam em função da utilização conjunta das instalações, da 

organização de determinada Federação ou Associação Regional, da própria 

Autarquia, entre outros (PALOS, 2000)7. 

 

2.4. Organização do Desporto  

 

 Segundo Cunha (1989)8, o sector desportivo define-se a partir da verificação 

de cinco critérios: 

 

- A identificação dos objectivos próprios que orientam todas as acções dos 

agentes e do subsistema e do subsistema respectivo e presidem à 

organização dos seus processos e actividades; 

 

- A existência de uma unidade-base organizativa. Esta unidade-base é a 

estrutura organizativa instituída mais pequena, mais simples, onde os 

processos desportivos se desenrolam e organizam e onde a prática 

desportiva acontece. É a partir dela que todo o subsistema organizativo se 

constrói e se alicerça; 

 

- A presença dos agentes que são pessoas, os recursos humanos e das suas 

acções no interior do subsistema, os quais participam na prática desportiva, 

dirigem os processos organizativos do desporto e fazem funcioná-los; 

                                                            
7 PALOS, Moreno (2000) “Curso en la Especialidad de Gestion de Organizaciones e Servicios  
Deportivos”, Master en Direccion de Organizaciones e Instalaciones Deportivas”, UPM, INEF, Madrid, 
Espanha 
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- O reconhecimento das populações-alvo específicas ou destinatários, que 

apresentam motivações, características próprias e diferenciadas no modo 

como vivem o desporto: pelo nível da prática, pelas aspirações que 

alimentam, pelo seu estatuto sócio-profissional, residêncial, familiar, civil, 

militar, etário ou outro; e 

 

- A afirmação dos processos de organização dos quadros competitivos e 

demais actividades desportivas, verificáveis através da existência de um 

quadro de actividades instituído e que seja incrementado com uma certa 

continuidade ou permanência. 

 

 Assim, sem esquecer a possibilidade de se poder ter uma prática desportiva 

individual ou colectiva auto-organizada, aparecem-nos como principais sectores 

desportivos ou de prática desportiva o Escolar, o Federado, o Militar, o do Trabalho 

(INATEL), o Universitário, o Turístico, o Desporto para Deficientes (populações 

especiais), o Autárquico e ainda alguns sectores emergentes como é o caso das 

Empresas Privadas promotoras de serviços e actividades de condição física 

(fitness).  

 

 Cada um destes sectores pode ser avaliado separadamente com recurso à 

metodologia proposta neste trabalho. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
8 CUNHA, Luis (1997) ”O Espaço e o Desporto – Estudo da Acessibilidade ao Desporto na Su-Região do 
Vale do Tejo – Constituição de um Modelo de Análise”,  Dissertação de Doutoramento, Faculdade de 
Motricidade Humana 
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2.5. Espaços para a Prática de Actividade Física e Desportiva 

 

 Por questões relacionadas com a organização deste trabalho, os espaços 

desportivos serão abordados de acordo com a legislação nacional para o sector9:  

 

2.5.1. Instalações desportivas de base recreativas 

 

São instalações de base recreativas as que se destinam a actividades 

desportivas com carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas e 

permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e de lazer 

activo. Consideram-se instalações de base recreativas, designadamente, as 

seguintes: 

 

(a) Os pátios desportivos e os espaços elementares de jogo desportivo;  

 

b) Os espaços localizados em áreas urbanas e apetrechados para a evolução livre 

com patins ou bicicletas de recreio;   

 

c) Os espaços urbanos e os espaços naturais adaptados para percursos de 

caminhada e corridas, circuitos de exercícios de manutenção e os circuitos de 

passeio com bicicleta de recreio;  

 

d) Os espaços de animação desportiva informal, permanentes ou não, integrados 

ou complementares de instalações turísticas, ou acessórios de instalações 

desportivas de outros tipos;  

 

                                                            
9 Decreto-Lei nº 317/97 de 25 de Novembro, Diário da República – I Série-A, N.º 273 
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e) Os espaços com dimensões não normalizadas, para iniciação aos pequenos 

jogos desportivos, incluindo os espaços de aprendizagem e recreio;  

 

f) As piscinas cobertas e as piscinas ao ar livre, para fins recreativos, com área 

total de planos de água inferior a 166 m2). 

 

2.5.2. Instalações desportivas de base formativas 

 

São instalações de base formativas as infra-estruturas concebidas e organizadas 

para a educação desportiva de base e para as actividades propedêuticas que 

garantam o acesso a níveis de actividade desportiva especializada, reunindo as 

seguintes características de ordem geral:  

 

a) Polivalência na utilização, conjugadas para o exercício de actividades 

desportivas e afins;  

 

b) Elevado grau de adaptação e integração, ajustado aos programas e objectivos 

da educação desportiva no âmbito do ensino e das actividades de formação 

desenvolvidas no quadro do associativismo desportivo. Consideram-se instalações 

de base formativas designadamente as seguintes: 

 

a) Grandes campos de jogos para futebol, râguebi e hóquei em campo; 

 

b) Pistas de atletismo regulamentares; 

 

c) Salas de desporto e pavilhões polivalentes; 

 

d) Instalações normalizadas de pequenos jogos polidesportivos, campos de ténis e 

ringues de patinagem ao ar livre;  
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e) Piscinas de aprendizagem, piscinas desportivas e piscinas polivalentes, ao ar 

livre ou cobertas. 

 

2.5.3. Instalações desportivas especializadas  

 

São instalações especializadas as instalações concebidas e organizadas para 

actividades desportivas monodisciplinares, em resultado, designadamente, da sua 

específica adaptação para a prática da correspondente modalidade.  

Constituem-se como instalações especializadas, designadamente, as seguintes:  

 

a) Salas de desporto apetrechadas e destinadas exclusivamente a uma 

modalidade;  

 

b) Instalações de tiro com armas de fogo; 

 

c) Instalações de tiro com arco; 

 

d) Campos de golfe; 

 

e) Pistas de ciclismo; 

 

f) Picadeiros, campos de equitação e pistas hípicas de obstáculos; 

 

g) Instalações para desportos motorizados; 

 

h) Pistas de remo, pistas de canoagem e outras instalações para desportos 

náuticos. 
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2.5.4. Instalações especiais para o espectáculo desportivo  

 

São instalações desportivas especiais para o espectáculo as instalações concebidas 

e vocacionadas para a realização de manifestações desportivas integrando a 

componente espectáculo e em que se conjugam os factores seguintes:  

 

a) Expressiva capacidade para receber público, com integração de condições para 

os meios de comunicação social e infra-estruturas mediáticas;  

 

b) Prevalência de usos associados a eventos com altos níveis de prestação 

desportiva;  

 

c) A incorporação de significativos e específicos recursos materiais e tecnológicos.  

 

Consideram-se instalações especiais para o espectáculo desportivo, 

designadamente, as seguintes:  

 

a) Estádios integrando campos de grandes jogos ou pistas de atletismo; 

 

b) Hipódromos contendo pistas de obstáculos ou de corridas; 

 

c) Velódromos; 

 

d) Autódromos, motódromos e kartódromos; 

 

e) Estádios aquáticos e complexos integrando piscinas para competição; 
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f) Estádios náuticos e instalações integrando pistas de competição de remo ou 

canoagem. 

 

 As diferentes instalações desportivas são determinadas como “Unidades de 

Instalações” em termos de finalidades de planificação, segundo os pontos de vista 

funcionais.  

 

 Com tais unidades de instalação trabalha-se e/ou contabilizam-se quer em 

termos de inventário, quer no apuramento da procura.  

 

 Após o balanço dos cálculos no âmbito do apuramento da procura e do 

balanço da oferta e procura – considerando as exigências das modalidades – 

deverão ser criadas as respectivas instalações desportivas a partir de “Unidades de 

Instalações”.  

 

 Para o cálculo destas unidades, dever-se-ão realizar tabelas contendo as 

exigências de ocupação espacial por unidade de instalação (ex: Campo de Jogos 

pequeno com dimensão padrão de 22mx44m), assim como as capacidades de 

ocupação (desportistas/praticantes) por unidade de instalação (ex: Rugby – 30 

praticantes em Grandes Campos de Jogos). 

 

2.6. Educação Física e Desporto Escolar  

 

 O apuramento das procuras em termos de instalações para a educação 

física e desporto escolar não é abordada. Todavia, em relação às instalações 

desportivas escolares deverão considerar-se e ajustar-se as capacidades 

disponíveis existentes fora do período escolar à necessidade de recintos 
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desportivos para a prática desportiva dos restantes sectores desportivos e 

segmentos da população (BISp, 2000)10.  

 

2.7. Procedimento 

 

 As linhas de orientação aqui apresentadas têm por finalidade obter  

informação sobre a necessidade actual e futura de espaços polivalentes para a 

prática de actividades físicas e desportivas. Todavia, para isso, torna-se necessário 

efectuar mais do que um simples cálculo de necessidades. Este instrumento está 

totalmente dependente do diálogo com todos os grupos interessados. Para tal, 

torna-se imprescindível o consenso. 

 

O município é a entidade competente para motivar, coordenar e realizar 

reuniões de trabalho no sentido de equilibrar interesses. Clubes, associações, 

grupos de cidadãos, praticantes profissionais, outros grupos sociais e mesmo 

cidadãos singulares interessados devem poder expressar as suas preocupações. As 

críticas são sempre bem vindas.  

 

O desenvolvimento desportivo tem a ver com criação de condições de acesso 

à prática desportiva (Pires, 1989, Luís Cunha, 1989 e Constantino 1992, 1994).  

 

2.8. Evolução e Bases do Plano 

 

 Com a apresentação das linhas de orientação para a planificação de 

espaços desportivos tencionamos obter resultados de médio e longo prazo.  

 

                                                            
10 Bundesinstitut fuer Sportwissenschaft (BISp) (2000), “Leitfaden fuer die Sportstaetten-
entwicklungsplanung” 
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 Estes resultados derivam da prática desportiva presente e dos espaços 

desportivos existentes. Além disso, infere-se sobre a prática desportiva futura e da 

necessidade de readaptar, reconstruir ou projectar de novo os espaços desportivos 

correspondentes. O prognóstico do número de habitantes e a sua distribuição 

territorial torna-se numa pedra basilar de todo o estudo.  

 

 Os resultados desta metodologia são obtidos por fases distintas de 

planeamento, de forma a permitir exames de plausibilidade permanentes. Neste 

caso, os recursos da fase de planeamento posterior não são excluídos da fase de 

planeamento precedente, tal como é demonstrado no seguinte esquema11:  

Fig. 1 – Evolução das Linhas de Orientação para o Planeamento de Espaços Desportivos (adaptado de BISp 2000) 

 

 Análise do problema e formulação de objectivos para 

o desenvolvimento de actividades e espaços 

desportivos 

 

   
Levantamento de clubes, outros promotores de 

desporto, das respectivas actividades físicas e 

desportivas oferecidas assim como de outras 

actividades da comunidade 

  

Apuramento do número de praticantes actuais e 

futuros 

   

  Apuramento da oferta de serviços desportivos 

actuais e futuros 

Levantamento de espaços desportivos actuais 

e previsão para o futuro 
  

  Apuramento da necessidade (procura) de espaços 

desportivos actual e futura 

   

 Balanço procura/oferta de Instalações e Espaços 

Desportivos 

 

   

 Concepção das medidas para programas e espaços 

desportivos 

 

   

  

Prognóstico dos efeitos das medidas delineadas 

anteriormente 
 

 

   

 Definição de prioridades e decisão em relação a 

objectivos e medidas 

 

   

 Controlo de resultados e continuação do planeamento 

de espaços desportivos 

 

                                                            
11 ibidem 
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 Partindo de uma análise do problema e da formulação do objectivo para o 

desenvolvimento desportivo e para o desenvolvimento dos espaços desportivos 

são levados a cabo dois tipos de estudo:   

 

 Em primeiro lugar, estudam-se os praticantes e as ofertas de serviços nos 

diferentes sectores de desporto (BISp 2000)12.  

 

 Em segundo lugar, apura-se a existência de instalações e espaços 

desportivos, avaliando assim a aptidão das estruturas físicas existentes para 

acolher actividades do momento e do futuro (IAKS, 1993)13. 

 

Os levantamentos da oferta e da procura, enquanto fases fundamentais do 

planeamento, realizam-se nas três partes seguintes:  

 

- Determinação do número de praticantes desportivos actuais e futuros em 

todos os sectores desportivos; 

 

- Determinação da procura actual e futura de serviços desportivos (procura 

desportiva) e 

 

- Determinação da necessidade actual e futura de espaços desportivos para 

o desporto da população. 

 

                                                            
12 Bundesinstitut fur Sportweissenschaft (BISp) (2000), “Leitfaden fur die Sportstatten-
entwicklungsplanung” 
13 IAKS, International Association for Sports and Leisure Facilities (1993) – “Planning Principles for 
Sports-Grounds/Stadia”, IAKS n.º33 
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 Os dados sobre hábitos, comportamentos e consumo desportivos estão na 

base da definição da procura desportiva, sendo obtidos a partir de inquéritos (como 

p. ex. Estudo COMPASS, Marivoet, 2000, GARCIA, 1997 VISEU, 2000, entre 

outros).  

 

 O estudo da procura desportiva é repetido periodicamente. Em termos 

temporais e de uma maneira geral, bastarão para isso três momentos: (1) o ano de 

início do planeamento, (2) o ano alvo e (3) um ano intercalar adequado para a 

análise do desenvolvimento até então decorrido.  

 

 Na fase de planeamento do balanço da oferta/procura após o apuramento 

de procura, compara-se a existência calculável de instalações e espaços 

desportivos à necessidade de instalações e espaços desportivos, de forma a se 

apurar as reais necessidades e excessos.  

 

 O resultado do balanço existência/necessidade (oferta/procura) é motivo 

para a tomada de medidas, bem como para a elaboração de alternativas, se for 

caso disso, para o desenvolvimento de ofertas de programas (serviços) e de 

espaços desportivos.  

 

 As medidas são analisadas segundo as suas possíveis consequências, de 

forma a preparar e identificar os factores críticos de decisão para os responsáveis 

do poder local (comparar com CASTILLO, 2000)14. Posteriormente, esses mesmos 

responsáveis têm de tomar decisões no que diz respeito a objectivos, medidas e 

prioridades. Em relação à tomada de medidas deve ser efectuado um controlo 

contínuo de resultados, que por sua vez é motivo para uma actualização 

permanente de planeamento.  
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 Aquando da preparação de um plano estratégico para o desporto, para além 

dos dados de planificação relacionados com o próprio desporto e os parâmetros de 

planificação desportiva adiante mencionados, é também necessário conhecer os 

outros planos técnicos sectoriais.  

 

 Um destes planos técnicos, sugerido por Mund (1997)15 poderá ser o Plano 

de Desenvolvimento Escolar e respectivas informações sobre a necessidade de 

recintos e espaços desportivos escolares e as capacidades disponíveis para o 

desporto dos outros sectores da actividade desportiva em horários e períodos 

extra-escolares. Caso não exista um Plano de Desenvolvimento Escolar Municipal, 

os dados e bases de planificação das necessidades de espaços desportivos 

escolares têm de ser alcançados no âmbito do planeamento geral para os mesmos.  

 

 A participação e os interesses desportivos distinguem-se especificamente ou 

quase sempre segundo a idade e o sexo (CONI, 1998)16. Nesse sentido, tem de 

haver um prognóstico diferenciado segundo o sexo e a idade para o período de 

planificação global.  

 

 A presente metodologia está dividida em nove fases. Cada fase engloba o 

momento presente e futuro. Por conseguinte, em cada fase é suposto obter-se não 

só informações sobre o estado real, mas também informações prognosticas sobre 

as necessidades da actividade física e desportiva do futuro.  

 

 

                                                                                                                                                                              
14 CASTILLO (2000), Jusus Martinez “Empresas Deportivas, Asociaciones y Entidades Deportivas 
Muinicipales en España – Estudio Comparativi”, Revista Sports Managers, n.º 11 
 
15 MUND, Juergen (1997) “Planificación, Obras Menores y Equipamiento de Pabellones de Deporte 
Polivalentes del Abastecimiento Básico, IAKS n.º15 
 
16 CONI, Comié Olímpico Nacional Italiano (1998) “Um Programa Local para o Desenvolvimento do 
Desporto”, Traduzido para Castelhano por: INEF (Institut Nacional de Educació Física) de Barcelona, 
AETIDE (Associación Española de Trabajo sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento) e 
CEUMT (Centre dÉstudis Urbanístics, Municipal si Territorials) 
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3. FASES DO PLANEAMENTO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS 

 

3.1. Problema e Objectivos 

 

 Com as linhas de orientação para o planeamento de espaços desportivos 

devem ser determinados em pormenor os elementos necessários à actividade 

desportiva, para a construção de instalações e espaços desportivos e seu 

desenvolvimento.  

 

 Esta situação pressupõe que os défices apresentados ao nível da oferta 

desportiva e da criação de espaços desportivos sejam debatidos e retomados tanto 

no campo público-geral como no campo político. Constituem assim uma primeira 

referência para a formulação de objectivos.  

 

 Outros objectivos derivam das duas fases seguintes do plano “Apuramento 

da Oferta Desportiva e Actividades Desportivas” e “Apuramento e Avaliação dos 

Espaços Desportivos”. Na análise do problema e na formulação dos objectivos, e no 

decorrer da preparação da metodologia proposta deve ter-te em consideração:  

 

• Os conhecimentos resultantes do levantamento e avaliação dos espaços 

desportivos existentes,  

 

• Os conhecimentos resultantes do apuramento da oferta de serviços 

desportivos e do levantamento de actividades desportivas populares,  

 

• Os objectivos político-desportivos de associações e Federações,  
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• Os objectivos de desenvolvimento para o município no seu todo, por 

exemplo, de que forma o planeamento desportivo incorpora o plano de 

desenvolvimento urbano, os planos de desenvolvimento distrital e regional ou 

mesmo os planos técnicos especializados, e, se for caso disso, as reacções e 

readaptações ao apuramento da procura, tanto mais que, esta procura poderá ou 

não ser satisfeita.  

 

3.2. Oferta de Espaços e Actividades 

 

 Segundo PALOMA (1992)17 esta é a fase de investigação referente aos 

praticantes de desporto e respectivas ofertas, conjugando-se os tipos de 

modalidade que podem ser praticados nos clubes desportivos e por todos os outros 

praticantes, tais como, escolas primárias, empresas, praticantes desportivos 

profissionais, entre outros. Para além disso, os dados sobre os participantes em tais 

programas desportivos surgem como, por exemplo, membros por categoria nos 

departamentos de clubes desportivos. Se possível, conjugam-se também os dados 

sobre o desporto auto-organizado. Com o apuramento de ofertas e actividades 

desportivas surgem também dados sobre a oferta de eventos desportivos.  

 

3.3. Caracterização e Avaliação dos Espaços Desportivos 

 

 Com o apuramento dos espaços desportivos existentes, deve elaborar-se um 

registo de existência com informações sobre o tipo, dimensão, condição técnica 

arquitectónica, local, bem como o tipo de utilização (CASTILHO, 1996)18.  

 

                                                            
17 PALOMA, Joan (1992) “Análisis y Diagnóstico del Sistema Deportivo Local: Punto de Partida para 

el Diseño de Políticas Deportivas Municipales”, Jornadas sobre Politicas de Actuacion deportiva en el 

ámbito local, INEF de Castilla-León 

 
18 CASTILLO, Jusus Martinez (1996), “La Gestion Deportiva Municipal: Su Planificación Estratégica”, 
Seminário sobre Gestão Desportiva e Descentralização, Conselho Superior de Deportes, Madrid, Set.1996 
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 O mesmo autor, refere ainda que aí deverão ainda estar incluídas 

informações sobre as modalidades desportivas praticadas ou exercidas nos recintos 

desportivos, a capacidade e o acompanhamento, a utilização por época e o período 

de utilização.  

 

 

 

 Em relação às imediações dos recintos desportivos devem ser conjugadas 

informações referentes ao local, p. ex. factores de interferência, necessidade de 

protecção das imediações, rede de ligação rodoviária e acessibilidade. A seguir, na 

investigação da oferta, apresentam-se todas as conclusões referentes às medidas 

de restauração, de modernização, de reconstrução e de alargamentos dos recintos 

desportivos (SCHEMEL, 1999)19.  

 

 Tal como referido anteriormente, no âmbito do apuramento das existências 

(oferta) também se averiguam as informações sobre as capacidades disponíveis das 

instalações e espaços desportivos do desporto escolar fora dos períodos destinados 

para o mesmo.  

 

 Aquando da avaliação dos espaços desportivos, é conveniente decidir-se 

quais são os espaços desportivos “adequados”, “adequados condicionados” ou 

“não-adequados”. O alcance mínimo de uma avaliação de existência refere-se à 

condição arquitectónica, às modalidades desportivas aí desenvolvidas bem como à 

aptidão multifuncional do local. Na avaliação arquitectónica, um espaço desportivo 

poderá ser classificado da seguinte forma: 

 

• Categoria 1 – espaços desportivos em condição utilizável: 
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 A instalação não tem nenhuma deficiência ou não tem deficiências 

significativas, estas podem ser reparadas em coordenação com a conservação 

contínua. 

  

• Categoria 2 – espaços desportivos com deficiências mínimas: 

 

 A construção base é substancialmente aproveitável, todavia são permitidos 

os trabalhos de restauração extensa, p. ex. a restauração de pisos, partes de 

edifícios, técnica, equipamento ou salas contíguas. 

 

• Categoria 3 – espaços desportivos com deficiências graves: 

 

 Trata-se de deficiências que põem em perigo a existência ou a utilização 

prolongada. Uma restauração de grande dimensão para a obtenção de existência 

é essencial, uma vez que p. ex. as partes integrantes da construção base deixam 

de ser utilizáveis, faltam as instalações complementares necessárias, tais como 

vestiários e instalações sanitárias, dispositivos de aquecimento, tratamento de 

água. 

 

• Categoria 4 – espaços desportivos não utilizáveis: 

 

 A utilização da instalação fica suspensa devido a graves deficiências 

detectadas. Isto acontece quando a decisão sobre manutenção ou restauração da 

instalação está ao nível de uma reconstrução. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
19 SCHEMEL, Hans-Joaquim (1999), “Urbanismo y Ambiente”, IAKS, nº 16 
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Fig. 2 Categorias para a avaliação da existência arquitectónica e seu significado na aptidão de recintos desportivos, segundo o BISp (2000) 

 
Aptidão dos recintos e Instalações Desportivas  Categoria de Avaliação 
Curto prazo Médio prazo  Longo prazo 

1 
 
Espaços e Instalações em 
condições de utilização 

 
 
Apto 

 
 
Apto 

 
 
Apto 

2 
 
Espaços e Instalações com 
deficiências mínimas 

 
 
Apto 

 
 
Apto com limitações 
É necessário tomar 
medidas 
compensatórias de 
restauração de grande 
porte 

 
 
Apto com limitações 
Só utilizáveis se forem 
tomadas medidas 
compensatórias de 
médio prazo 

3 
 
Espaços e Instalações com 
graves deficiências 

 
 
Apto com limitações 
É necessário tomar 
medidas 
compensatórias de 
restauração de grande 
porte 

 
 
Não apto 
Só utilizáveis se forem 
tomadas medidas 
compensatórias de 
curto prazo 

 
 
Não apto 
Só utilizáveis se forem 
tomadas medidas 
compensatórias de 
curto prazo 

4 
 
Espaços e Instalações sem 
condições de utilização 

 
 
Não apto 

 
 
Não apto 

 
 
Não apto 

 

 

 Os espaços desportivos da categoria um são utilizáveis a curto, médio e 

longo-prazo, desde que também no futuro as medidas de conservação sejam 

executadas. Pelo contrário, os recintos desportivos na categoria quatro não 

cumprem os requisitos em termos de existência. 

 

 Para além da avaliação arquitectónica, faz-se uma análise dos espaços 

desportivos com base nas exigências especificas da modalidade em termos de 

dimensão, equipamento e salas de apoio.  

 

 Analisa-se, do mesmo modo, a localização do espaço desportivo quanto à 

acessibilidade, às condicionantes atmosféricas e às interferências ambientais que 

a própria instalação pode criar ou sofrer. 
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Necessidade total de espaços 
desportivos segundo o tipo, 
quantidade e dimensões das 

instalações no desporto organizado e 
não organizado (exceptuando 

desporto escolar) 

 

3.4. Apuramento da Procura (Necessidades) 

 

 Na fase do estudo da procura apura-se o número actual e futuro de 

praticantes desportivos tanto no desporto organizado como no não-organizado, 

inferindo-se desta maneira a necessidade de instalações e espaços desportivos na 

actualidade e no futuro (GARCIA, 1997)20 .  

 

A seguinte figura ilustra a lógica da evolução do apuramento da procura. 

Fig. 3 – Lógica da Evolução do Apuramento de procura (adaptado de BISp 2000) 

 

 

 * (ver 3.4.5. Parâmetros de Planeamento) 

                                                            
20 GARCIA, Ferrando (1997), “Los Espanholes y el Deporte, 1980-1995, Um Estudo Sociológico sobre 
Comportamentos, Atitudes e Valores”, Valencia, Tirant lo Blanch 
 

População 

Quota activa*

Frequência*

Duração*

Factor Coordenação 

Vida Útil 

Factor utilização 

  
Praticantes segundo a 

modalidade  População praticante 
activa de desporto 

Factor preferencial* 

Desportistas conforme 
modalidade nos desportos 

organizados 

Total de desportistas 
conforme modalidade 

Necessidade de pratica desportiva 
no desporto organizado 

Necessidade desportiva no 
desporto não organizado 

Desportistas conforme 
modalidade nos desportos  

não-organizados 

Capacidade de ocupação

Necessidade de espaços 
desportivos segundo o tipo, 
quantidade e dimensões das 
instalações no desporto não 

organizado. 

Necessidade de espaços 
desportivos segundo o 

tipo, quantidade e 
dimensões das instalações 
no desporto organizado. 
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 Os praticantes podem ser diferenciados segundo as modalidades que 

praticam ou que futuramente pretendem praticar (FRIEDMAN, 1987)21.  

 

 A necessidade (procura) desportiva refere-se neste estudo ao tipo e à 

intensidade com que a modalidade é praticada.  

 

As necessidade de espaços desportivos são apresentadas em função do seu 

número, tipo, dimensão, o equipamento e localização. 

 

 Assim, para o apuramento da procura é válida a seguinte fórmula: 

Procura de actividade desportiva = Procura de espaços desportivos 

 

 Daqui resulta a seguinte equação fundamental (os diferentes conceitos são 

esclarecidos a seguir no ponto 3.4.5. - Parâmetros de Planeamento):  

Habitantes x quota activa x factor preferencial x frequência x duração x factor coordenação  

=  

unidades de instalações x capacidade de ocupação x vida útil x factor utilização 

 

 Desta equação, se a necessidade de espaços desportivos for avaliada, 

resulta a seguinte equação fundamental modificada para a quantidade de 

unidades de instalações necessárias: 

Unidades de instalações  

= 

Habitantes x quotas activas x factor preferencial x frequência x duração x factor coordenação 

Capacidade de ocupação x vida útil x factor utilização 

 

 

                                                            
21 FRIEDMAN, J. (1987), “Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action”, Princeton, New 
Jersey 
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3.4.1. Dados Fundamentais 

 

 O apuramento das procuras refere-se ao desporto da população actual e 

futura, diferenciado a actividade dentro ou fora dos clubes desportivos, ou seja, 

diferencia-se o desporto em organizado e não-organizado.  

 

 Neste caso, o comportamento desportivo da população é a base para o 

apuramento da procura. Assim, é necessário garantir os seguintes dados:  

 

• Número de habitantes com habitação principal e secundária, segundo o 

sexo e as classes etárias, eventualmente subdivididos, por área territoriais, pelo 

que esses dados são necessários para os momentos de planeamento presente e 

para cada um dos momentos de planeamento futuro; 

 

• Membros de clubes desportivos, de secções desportivas, bem como 

membros activos e passivos, subdivididos segundo o sexo, a idade; 

 

• Parâmetros de planeamento sobre os hábitos desportivos actuais e futuros 

da população, assim como sobre a utilização de instalações desportivas. 

 

3.4.2. Praticantes Desportivos 

 

 O padrão para o apuramento da procura é a subdivisão da população 

segundo o sexo e os grupos etários. Com as quotas activas específicas em relação 

ao sexo e à idade, bem como de acordo com os factores preferenciais específicos 

de cada modalidade, calcula-se o número de desportistas, diferenciado segundo as 

modalidades desportivas (ver fig.4).  
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Fig. 4 –Apuramento de procura – tendo em conta o sexo e idade no desporto organizado e não organizado (adaptado de BISp 2000) 

 

 

 

 

 Para determinar o número de praticantes de uma modalidade aplica-se a 

seguinte equação, na qual se indica o número total de desportistas organizados e 

não-organizados: 

 

 

Praticantes desportivos = habitantes x quota activa x factor preferencial 

 

  

 

 

 

População 
(Sexo, Idade) 

Quota activa 
(Sexo, Idade)

População activa praticante 
de desporto 

(Sexo, idade)

Desportistas segundo 
modalidade  

(Sexo, idade, estação) 

Factor preferencial 
(Sexo, Idade) 

Quota Passiva 
(Modalidade, Sexo, 

Idade) 

Desporto organizado 
(= em clubes desportivos) 

 
Número de desportistas [P] (Modalidade, 

Sexo, Idade, estação) 

Desportista em clubes desportivos 
(Modalidade, Sexo, Idade) 

Membro do clube segundo modalidade  
(= membro por categoria) 

(Sexo, idade) 
Equilíbrio 
Desportista 

 
(Modalidade, Sexo, 

Idade, estação) 

Desporto não-organizado (= fora dos clubes 
desportivos) 

 
Número de desportistas [P] (Modalidade, 

Sexo, Idade, estação) 
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3.4.3. Procura das modalidades desportivas 

 

 As procuras das modalidades desportivas resultam da equação seguinte, 

pelo que esta também se aplica às necessidades tanto ao nível organizado como 

não-organizado: 

 

Procura das modalidades desportivas = desportistas x frequência x duração 

 

 

3.4.4. Procura de espaços desportivos 

 

 Calcula-se a procura de espaços desportivos a partir da procura das 

modalidades desportivas. Para isso,  multiplica-se a procura das modalidades 

desportivas pelo factor coordenação e divide-se em seguida pela capacidade de 

ocupação, pela vida útil das instalações/espaços desportivos e pelo factor 

utilização da procura de recintos desportivos, ou seja quantidade, dimensão, 

equipamento e, se for caso disso, local para cada tipo de instalações/espaços 

desportivos (ver fig.5).  

 

 Desta forma, analisa-se a necessidade de espaços desportivos tendo em 

conta a necessidade parcial para todos os tipos necessários, que pode ser 

superada através das oportunidades desportivas. Para a necessidade de espaços 

desportivos aplica-se a seguinte equação: 

 

 

Necessidade de espaços desportivos    =        procura das modalidades x factor coordenação 

                                                                    capacidade de ocupação x vida útil x factor utilização 
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Frequência por semana  
(Modalidade, Sexo, Idade, estação)

Duração por actividade desportiva [h] 
(Modalidade, Sexo, Idade, Estação)

Frequência por semana  
(Modalidade, Sexo, Idade, estação) 

Capacidade de ocupação 
[P/m2] ou [P/UI] 

(Modalidade desportiva, Tipo de recinto)

Desporto não-organizado (fora de 
clubes desportivos) 

 
Número de desportistas[P] 

(Modalidade, Sexo, Idade, estação) 

Necessidade de desporto por 
semana 

[P x h/Sem) ( modalidade, estação) 
Necessidade de desporto por semana  

[P x h/Sem) (modalidade, estação) 

Factor coordenação 
(modalidade, estação) 

Factor coordenação 
(modalidade, estação) 

Duração por actividade desportiva [h] 
(Modalidade, Sexo, Idade, Estação)

Desporto não - organizado   
 Necessidade de desporto por semana 

em recintos desportivos  
[P x h/Sem) ( modalidade, tipo de recinto) 

Desporto organizado e não-organizado 
Necessidade de desporto por semana em 

instalações desportivas 
[P x h/Sem) ( modalidade,) 

Estipulação da época determinante segundo o tipo 
de recinto desportivo

Capacidade de ocupação 
[P/m2] ou [P/UI] 

(Modalidade desportiva, Tipo de recinto) 

Factor utilização 
(Tipo de recinto desportivo) 

Superfícies ou horário do recinto 
por semana 

(m2 x h/Sem) ou UI x h/sem] 
(Tipos de recintos desportivos) 

Superfícies ou horário do recinto por 
semana 

[m2 x h/Sem) ou UI x h/Sm] 
(Tipos de recintos desportivos 

Vida Útil 
(Tipos de recintos desportivos) [h/sem] 

Desporto não - organizado 
Necessidade de recintos desportivos 

[m2] ou [UI] (Tipos de recintos) 

Desporto organizado 
Necessidade dos recintos desportivos 

[m2]ou[UI](tipos de recintos) 

Necessidade total de instalações desportivas para o desporto organizado e não organizado para a população 
[m2] ou [UI] (Tipo de recinto desportivo)

Desporto organizado 
Necessidade de desporto por semana em 

recintos desportivos 
[P x h/Sem) ( modalidade, tipo de recinto) 

   Fig. 5 –Apuramento das necessidades (procura) de espaços desportivos (adaptado de BISp 2000) 

 
 

 

 

3.4.5. Parâmetros de Planeamento 

 

 Em relação ao apuramento da procura são utilizados os parâmetros de 

planeamento, que ou podem ser deduzidos a partir das fontes de dados das 

comunidades (autarquais) comparáveis e, se for caso disso, são para se 

ajustarem às situações locais, ou são apurados localmente. 

 

 Para os momentos de planeamento futuro são actualizados os parâmetros 

de planeamento em termos de prognóstico, como nós é sugerido pelo Instituto 

Federal Alemão de Ciências do Desporto (2000).  

Desporto organizado (= em 
clubes desportivos) 

 
Número de desportistas[P] 

(Modalidade, Sexo, Idade, estação) 
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 A procura de espaços desportivos é fortemente influenciada pelos 

parâmetros de planeamento. Por isso, estes devem ser cuidadosamente 

averiguados e/ou determinados.  

 

Exceptuando os valores empíricos, cuja validade deverá ser verificada em 

termos futuros, encontram-se as quotas activas, o factor preferencial, a 

frequência e a duração.  

 

 A utilização máxima e a vida útil serão determinados em função das 

diferentes e necessárias avaliações especializadas ou fixados normativamente.  

 

 O factor coordenação e a capacidade de ocupação deverão estar 

perfeitamente definidos, sendo este último posteriormente influenciado pelas 

modalidades desportivas. 

 

3.4.5.1. Quota activa 

 

 De acordo com a idade e o sexo, a percentagem de habitantes que pratica 

activamente desporto é francamente distinta. Com as quotas activas especificas à 

idade e ao sexo, é dada a percentagem de habitantes que pratica activamente 

desporto, estimada por todos os habitantes dos respectivos níveis etários e sexo. 

 

Quota activa - indica a percentagem de habitantes entre a população total  que pratica desporto ou que 

no futuro pretende praticar. Constitui a denominada população praticante activa de desporto. A quota 

activa situa-se entre 0 e 1. 
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3.4.5.2. Factor preferencial 

 

 Os habitantes que praticam activamente desporto fazem-no em diferentes 

modalidades desportivas. Estas preferências em relação às modalidades praticadas 

são descritas com o factor preferencial. Para cada modalidade desportiva existem 

factores preferenciais específicos à idade e ao sexo. Multiplicando o número de 

habitantes praticantes activos de desporto pelos factores preferenciais específicos 

à idade e ao sexo obtém-se o número de desportistas numa modalidade 

desportiva. Para uma melhor clarificação, seguindo a sugestão do BISp (2000) os 

habitantes praticantes activos de desporto, que praticam uma determinada 

modalidade desportiva são designados como “desportistas”. Nesse sentido, visto 

que os habitantes praticantes activos de desporto praticam em média mais de uma 

modalidade desportiva, o número de todos os desportistas é mais elevado do que 

o número de habitantes praticantes activos de desporto.  

 

Factor preferencial  - indica a percentagem dos respectivos habitantes praticantes activos de desporto 

que praticam uma modalidade desportiva definida e/ou pretendem praticar no futuro. O factor 

preferencial situa-se entre 0 e 1. 

 

3.4.5.3. Frequência e Duração  

 

 As actividades desportivas praticadas por desportistas são descritas em 

relação à frequência média da prática desportiva por semana e à duração média 

de uma actividade desportiva. Também para estes dois parâmetros de 

planeamento é válido o facto de os mesmos serem bastante diferentes dentro de 

uma modalidade desportiva dependendo do sexo, idade e por vezes pela estação 

do ano. Mais à frente, faz-se a distinção entre o desporto organizado e não-

organizado de acordo com ambos os parâmetros de planeamento. As competições 

desportivas, que são realizados por desportistas do desporto organizado e não-
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organizado, não estão incluídos nestes dois parâmetros de planeamento. Nesse 

sentido, os valores nestes dois parâmetros incluem afinal o desporto de treino 

praticado durante a semana sob condições e regras de jogo, mas não os eventos 

realizados ao fim-de-semana. 

 

Frequência  - da prática desportiva; no que diz respeito a desportistas individuais indica o número 

médio de exercícios desportivos por semana numa determinada modalidade desportiva. 

 

Duração  - da actividade desportiva; em relação a desportistas individuais indica o alcance médio 

temporário de uma actividade desportiva numa determinada modalidade desportiva (dimensão: (h/S)) 

 

3.4.5.4. Factor coordenação 

 

 Para a prática desportiva, são necessários espaços desportivos de tipos 

diferentes. Com o factor coordenação determina-se que percentagem de uma 

modalidade desportiva é praticada e em que tipo de instalações desportivas e/ou 

que tipo de recintos desportivos. Para o factor coordenação é necessário ter em 

conta a estação do ano. Além disso, os factores coordenação podem diferir, 

segundo se trate de desporto organizado ou não-organizado. 

 

 

Factor coordenação  - indica a percentagem de actividades desportivas numa modalidade desportiva, 

que é praticada num determinado tipo de instalação desportiva. O factor coordenação situa-se entre 0 e 

1. A soma dos factores coordenação numa modalidade desportiva é igual a 1. 

 

3.4.5.5. Capacidade de Ocupação  

 

 A utilização de instalações desportivas efectua-se com um determinado 

número de desportistas, que utilizam simultaneamente uma instalação desportiva. 

Este número corresponde à capacidade de ocupação. O mesmo é distintamente 

elevado em relação a uma modalidade desportiva dependente de uma instalação 
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desportiva, que seja utilizada para esse fim. As capacidades de ocupação podem 

admitir outros valores tanto para o desporto organizado como para o não-

organizado (Cunha, 1997).  

 

Capacidade de ocupação  - é o número de desportistas numa modalidade desportiva que pode, ao 

mesmo tempo, praticar desporto numa instalação desportiva, tendo em conta, se necessário  os 

suplentes ou os jogadores de reserva (dimensão: (P/UI) ou (P/m2) 

 

3.4.5.6. Vida útil 

 

 Através da vida útil obtém-se o número de horas por semana que pode ser 

utilizado para fins desportivos em determinada instalação desportiva. Para  o 

mesmo tipo de instalação desportiva resultam diferentes tipos de vida útil longa, 

dependendo se e em que âmbito uma instalação desportiva também é utilizada 

para o desporto escolar. Mais adiante, verifica-se que não são incluídos na vida útil 

os períodos nos quais as instalações desportivas são utilizadas para jogos e 

eventos ao fim-de-semana. Os períodos para eventos  ao fim-de-semana serão 

averiguados em pormenor em termos locais e especificamente ao nível de 

instalações. 

 

Vida útil  - é o tempo em horas por semana que pode ser utilizado para fins desportivos por uma 

instalação desportiva  (Dimensão: [h/S]). 

 

3.4.5.7. Factor utilização 

 

 A partir de observações para a utilização de instalações e espaços 

desportivas reconhece-se que a utilização é bastante diferente durante um dia, 

uma semana ou uma estação do ano. Deste modo, é demonstrado o procedimento 

de utilização dos desportistas. Em relação às instalações desportivas, cuja 

utilização é regulada por períodos de utilização através da distribuição, como p. 
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ex. em ginásios, obtém-se uma taxa de utilização mais elevada do que naqueles 

onde os desportistas se distinguem individual e espontaneamente, se e quando 

precisam da instalação, como se aplica p. ex. em relação a piscinas descobertas, 

devido ao condicionamento atmosférico. Estas utilizações dependentes do 

procedimento de utilização dos desportistas são descritas em relação ao factor 

utilização.  

 

Factor utilização -  indica o grau de utilização a atingir pelas instalações  desportivas. Esta utilização 

situa-se no intervalo de valores entre o valor mais baixo, que é calculado enquanto proporção da 

utilização real dada efectivamente para uma utilização máxima possível e é igual ou maior a 0, e o 

valor mais elevado que é igual a 1. O factor utilização pode ser determinado normativamente. 

 

3.4.5.8. Factor Organização 

 

Factor organização - indica a percentagem de desportistas organizados em  clubes desportivos em 

relação a todos os desportistas numa determinada modalidade desportiva. O factor organização situa-

se entre 0 e 1. Para a percentagem de desportistas não-organizados aplica-se: (1 – factor 

organização). 

 

3.4.5.9. Factor Oscilação 

 

Factor oscilação -  é uma medida aritmética com a qual se calcula o resultado para os desportistas que 

vêm de fora e os que vão para fora. O factor oscilação é inferior a 1 quando se trata de um excedente 

de desportistas que vão para fora, quando se trata de um excedente de desportistas que vêm de fora é 

superior a 1. Desta forma, o factor referente aos desportistas que vêm de fora é a percentagem de 

desportistas numa determinada modalidade desportiva que vem de fora praticar o seu desporto na 

zona. Por outro lado, o factor referente aos desportistas que vão para fora é a percentagem de 

desportistas numa modalidade desportiva que pratica o seu desporto fora da zona. Os valores para 

ambos os factores situam-se entre 0 e 1. O factor oscilação é apurado e calculado especificamente para 

a modalidade desportiva segundo a seguinte fórmula: Factor oscilação = 1+ (factor referente aos que 

vêm de fora – factor referente aos que vão para fora). 
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3.4.5.10. Quota Passiva 

 

Quota passiva   - indica a percentagem de membros por categoria em clubes desportivos que não 

praticam activamente desporto, ou seja, são membros passivos. A quota passiva situa-se entre 0 e 1. 

 

 

3.4.6. Exemplo Demonstrativo do Apuramento da Procura (Necessidades) 

 

Com base nos dois exemplos demonstrativos é esclarecido o conceito 

metódico do apuramento de necessidades. A escolha de uma comunidade com 

30.000 habitantes com modalidades desportivas praticadas bem como valores 

referentes aos parâmetros de planeamento têm carácter exclusivamente 

exemplificativo.  

 

Exemplo demonstrativo 1 

 

Com o primeiro exemplo demonstrativo, todas as fases do processo de 

cálculo de apuramento de necessidades são explicadas (ver fig. 7 a 10, bem como a 

fig. 4 e 5). Para uma melhor clarificação, prescinde-se neste exemplo da distinção 

de desportistas segundo sexo e idade. Esta distinção é ilustrada no segundo 

exemplo demonstrativo.  

Numa comunidade com 30.000 habitantes, dois terços da população são 

desportistas activos. Os habitantes praticantes activos de desporto  - assim é a 

demonstração no exemplo – praticam as quatro modalidades desportivas -  

ginástica, basquetebol, ténis, ciclismo, mais uma variedade de outras modalidades 

desportivas que neste exemplo não são tomadas em consideração nos cálculos. Do 

mesmo modo, o desporto escolar não está incluído nos cálculos. Os parâmetros de 

planeamento são conhecidos a partir de comunidades comparáveis e são 
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complementados através de averiguações locais. Trata-se de parâmetros de 

comportamento desportivo: 

(a) quota activa, (b) factor preferencial, (c) frequência e (d) duração. 

 

Os parâmetros para instalações desportivas são:  

(e) factor coordenação, (f) capacidade de ocupação, (g) vida útil e (h) factor 

utilização. 

 

As quatro modalidades desportivas são praticadas em espaços desportivos 

(a) ginásios (b) sala de ginástica, (c) campos ao ar livre para ténis, (d) campo de 

ténis, (e) recinto desportivo. 

 

O cálculo da necessidade de recintos desportivos, ou seja, o tipo e o número 

de recintos desportivos, efectua-se em três fases de cálculo. Estas são levadas a 

cabo em relação ao momento de planeamento presente e para cada momento de 

planeamento futuro, que são evidentemente indicadas neste exemplo 

demonstrativo em relação a um único momento, para uma maior clarificação dos 

cálculos.  

 

Fase de cálculo 1 – Cálculo de Praticantes 

 

Multiplicando o número populacional pelas quotas activas resulta que dos 

30.000 habitantes, 20.000 praticam desporto ou pretendem praticar no futuro. 

Destes, tal como o factor preferencial o demonstra, 15% praticam ténis. 

Multiplicando os habitantes praticantes activos de desporto pelos – neste caso – 

cinco factores preferenciais obtém-se o número total de desportistas segundo a 

modalidade desportiva. Este número total é ajustado ao número de membros por 

categoria apurados da estatística por categoria dos clubes desportivos, que são 

corrigidos em relação aos membros passivos. Normalmente, o número rectificado 
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de membros por categoria segundo a modalidade desportiva é igual ao número de 

desportistas segundo a modalidade desportiva no desporto organizado. Da 

diferença do número total de desportistas com o número de membros por categoria 

resulta o número de desportistas no desporto não-organizado.  

 

Fase de cálculo 2 – Cálculo das Necessidade das Modalidades Desportivas 

 

Este cálculo resulta da multiplicação do número de desportistas com os dois 

parâmetros, frequência da prática desportiva por semana e duração de uma 

actividade desportiva. Este valor é calculado para cada uma das modalidades 

desportivas, diferenciadas segundo desporto organizado e não-organizado, bem 

como segundo o tipo de recintos desportivos que são utilizados. Estas necessidades 

são interpretadas como alcance de actividades desportivas por semana. As 

necessidades de acordo com a modalidade desportiva é a base para os cálculos na 

terceira fase de cálculo. 

 

Fase de cálculo 3 – Cálculo da necessidade de espaços desportivos 

 

A necessidade de recintos desportivos resulta da multiplicação da 

necessidade de desporto com o factor coordenação, seguida da divisão com os três 

parâmetros:  capacidade de ocupação, vida útil e factor utilização. Como resultado 

obtém-se o número de unidades de instalações, diferenciado segundo os tipos de 

instalações desportivas. No exemplo demonstrativo são estas unidades de 

instalações de 5.2 “pavilhão (15 x 27m)”, unidades de instalações de 2.3 “sala de 

ginástica (12 x 12m)”, unidades de instalações de 21.2 “campo de ténis/ 

instalações descobertas” e unidades de instalações de 5.9 “campo de ténis / 

pavilhão”. 
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Interpretação do resultado das fases de cálculo 1 a 3 

 

O cálculo das unidades de instalações é uma medida exclusivamente 

aritmética. Os próprios recintos desportivos serão construídos ao nível da sua 

constituição arquitectónica e do impacto funcional-desportivo. Significa que é para 

determinar, de acordo com a fase de planeamento de balanço existência-

necessidade em coordenação com a concepção de medidas, a forma através da 

qual as unidades de instalações são ajustadas às instalações desportivas. Só nessa 

altura se decide como, por exemplo, são repartidas as unidades de instalações, 

pavilhões de 5,2 entre os recintos desportivos, em recintos próprios (15 x 17m), 

recintos duplos (22 x 44m) e recintos triplos (27 x 45m). A transformação de 

unidades de instalações necessárias aritmeticamente no aperfeiçoamento concreto 

arquitectónico de uma determinada instalação desportiva depende, tanto da 

situação escolar e da situação familiar, como também das exigências funcionais-

desportivas em termos de modalidades desportivas que serão praticadas nos 

recintos desportivos. 

 

As três fases de cálculo serão percorridas para o momento actual, bem como 

para o momento de planeamento futuro. Neste caso, as medidas de planeamento 

referentes ao momento futuro são actualizadas em termos de prognóstico, ou seja, 

o número de habitantes e o número de membros por categoria, bem como todos os 

parâmetros de planeamento. 

 

Através deste exemplo demonstrativo são ilustrados a lógica e o processo de 

cálculo para o apuramento de necessidades. Se outros pontos de vista forem 

introduzidos no apuramento de necessidades, então nem a lógica nem o processo 

de cálculo serão alterados, o processo de cálculo tem de, evidentemente, ser 
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alargado. Torna-se necessário um alargamento, caso se introduza no apuramento 

de necessidades: 

 

• A distinção segundo a estação de Verão e Inverno, 

 

• A compensação com capacidades disponíveis de instalações desportivas 

existentes ou necessárias para o desporto escolar, 

 

• A correcção do número de desportistas considerando tanto os desportistas 

que vão praticar desporto para fora da comunidade como os que vêm de fora.  

Tais alargamentos na observação e no tratamento da necessidade de desporto e da 

necessidade de recintos desportivos podem ser concretizados com base na lógica e 

no processo de cálculo, como são mostrados no exemplo demonstrativo, depois de 

completar repetidamente a fase de cálculo.  

 

Exemplo demonstrativo 2  

 

Pelo segundo exemplo demonstrativo ilustrar-se-á a forma através da qual 

se efectua o cálculo de desportistas e da necessidade de desporto, tendo em conta 

o sexo e a classe etária (ver anexo VI a VIII bem como fig. 4). Como exemplo, 

escolhe-se o ténis, no qual os parâmetros de planeamento são seleccionados de 

maneira a que resulte ao todo – em concordância com o primeiro exemplo 

demonstrativo - 3000 desportistas de ténis, dos quais 1700 praticam ténis em 

clubes desportivos e 1300 fora de clubes desportivos. 

Todas as medidas e parâmetros de planeamento são assumidos a partir do 

primeiro exemplo demonstrativo com as seguintes alterações (ver anexo VI, bem 

como fig. 5): Os parâmetros de comportamento desportivo (a) as quotas activas e 

(b) o factor preferencial são indicados de forma diferenciada segundo o sexo e três 

classes etárias – considerados como relevantes para o desporto –, bem como a (c) 
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frequência e (d) a duração entretanto também de acordo com o desporto 

organizado e não-organizado. Mais adiante, encontram-se o número de habitantes 

e números de membros por categoria para os três grupos etários A1, A2 e A3. O 

cálculo da necessidade de recintos desportivos, neste exemplo da necessidade de 

campos de ténis, também se efectua, tal como no primeiro exemplo demonstrativo, 

em três fases de cálculo (ver anexos IX a XI, bem como anexo VIII).  

 

Fase de Cálculo 1 – Cálculo de Desportistas segundo o Sexo e a Idade no 

exemplo do Ténis 

 

O cálculo de desportistas de ténis diferenciados segundo o sexo e a classe 

etária obtém-se a partir da multiplicação dos habitantes diferenciados segundo o 

sexo e a classe etária pelas quotas activas específicas à idade e ao sexo e também 

pelos factores preferenciais específicos à idade e ao sexo. 

Subtraindo, a partir de estatísticas por categoria, os desportistas de ténis 

organizado, calculam-se os desportistas de ténis não-organizado. Ao todo, resultam 

1700 desportistas em clubes desportivos organizados e 1300 em clubes desportivos 

não organizados (ver anexo X).  

 

Fase de Cálculo 2 – Cálculo da Necessidade de Desporto dependendo do 

Sexo e da Idade de Desportistas no exemplo do Ténis 

 

O número de desportistas de cada classe etária, no que diz respeito ao sexo 

masculino e feminino, é multiplicado pelos valores, específicos ao sexo e à idade, 

da frequência da prática desportiva por semana e da duração de uma actividade 

desportiva. Como resultado, obtém-se a necessidade desportiva segundo a classe 

etária e o sexo, que se acumula para a necessidade desportiva total do ténis no 

desporto organizado – no exemplo 4335 horas por pessoa/por semana (P x h/ S) – 
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e no desporto não-organizado – no exemplo 1716 horas por pessoa/por semana (P 

x h/ S)  (ver anexo XI). 

 

Fase de cálculo 3 – Cálculo da Necessidade de Espaços Desportivos 

dependendo do Sexo e da Idade de Desportistas no exemplo do Ténis 

 

O cálculo da necessidade de campos de ténis corresponde ao modo de 

procedimento do primeiro exemplo demonstrativo (ver alínea 4.1, fase de cálculo 3 

em contexto com anexo VIII). Em seguida, são necessários ao todo 21,2 - unidades 

de instalações “campo de ténis/instalações descobertas” e 5.9 unidades de 

instalações “campo de ténis/ ginásios” para os 3000 desportistas de ténis da 

comunidade modelo.   

 

3.4.7. Evolução do apuramento da procura 

 

 A realização do apuramento da procura efectua-se, por um lado, numa 

sequência de fases de cálculos, no entanto quando se determina esta sequência só 

é possível efectuar ligeiras alterações. Por outro lado, a exactidão dos cálculos 

efectuados numa das fases de cálculo está dependente tanto da diferença de 

dados, que estão à disposição, como da pormenorização e exactidão de 

informações, que são desejáveis para uma correlação planeada. No que diz respeito 

a esta questão, a estipulação do prazo de apuramento da procura permanece, até 

um determinado nível, uma tarefa orientada especificamente para a situação em 

estudo. 

 

 O resultado do apuramento da procura compreende dados sobre o número 

actual e futuro e/ou espaços desportivos necessários para a actividade desportiva 

da população, diferenciado os diferentes tipos de instalações e recintos 

desportivos.  
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3.4.8. Aperfeiçoamento do apuramento da procura de espaços desportivos 

 

 Para apurar as diferentes necessidades de instalações e espaços 

desportivos devem ser introduzidas nos cálculos as seguintes diferenciações: 

 

• A subdivisão da população segundo o sexo e a classe etária, 

 

• A distinção de acordo com o desporto organizado e não-organizado, 

 

• A distinção segundo as modalidades desportivas. 

 

 

 Deve fazer-se, por isso, uma distinção segundo os tipos de espaços 

desportivos bem como das oportunidades desportivos. Por vezes e como veremos 

mais adiante, é conveniente incluir, devido aos diferentes usos de espaços 

desportivas segundo as estações do ano (distinguir nos cálculos as estações de 

Verão e de Inverno).  

 

 O aperfeiçoamento concreto do apuramento da procura, deverá ainda 

adequar-se às realidades locais. A adequação depende dos diferentes tipos de 

exigências e realidades locais, por exemplo de tarefas planificadas, dos dados 

disponíveis sobre o comportamento desportivo, da utilização do tempo e de 

pessoal para a realização do procedimento de planeamento entre outros.  

 

 Consequentemente, um apuramento de procuras pode ser suficiente num 

caso de planeamento para, p. ex., obter pontos de referência sobre áreas de 
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reserva para o desporto e para o planeamento de utilização de áreas para fins 

desportivos (GENCAT, 1996)22.  

 

 Nesse sentido, não é necessário fazer todas as diferenciações, como acima 

são apresentadas. No outro caso de planeamento – por exemplo em decisões 

sobre apenas um tipo de espaços desportivas, possivelmente ginásios 

complementares, - pode ser necessário obter prognósticos muito precisos sobre a 

procura futura tanto em relação ao desporto organizado como não-organizado. 

Esta situação faz com que tenham de ser efectuadas distinções consideráveis ao 

nível das dimensões do plano e ao nível dos parâmetros de planeamento.  

 

3.4.9. Balanço Existências – Necessidades (Oferta/Procura)  

 

Na fase de planeamento do balanço de existências – necessidades, deduz-se 

a necessidade actual e futura de instalações desportivas pela existência actual e 

futura de espaços desportivos, de forma a obter resultados nesse âmbito. Nesta 

fase, verifica-se também em que instalações desportivas existe um défice, em que 

instalações desportivas existe um excesso e em que instalações existe uma 

situação equilibrada entre necessidade e existência. O balanço deve ser efectuado 

na zona das áreas de planeamento global e, se for caso disso, para cada sector da 

área de planeamento.  

 

No balanço ajustam-se as capacidades disponíveis das instalações de 

desporto escolar à necessidade de instalações desportivas de desporto não escolar 

(ver fig. 6).  

 

                                                            
22 GENCAT – Generalitat de Catalunya (1996), “Installacions Esportives i Àrees d´Activitat Esportiva” , 
Full Tècnic d´Equipaments Esportius, nº2, Setembro 1996,Servei d´Equipaments Esportius de  Consell 
Català de l´Esport,  
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Uma vez que se averigua a necessidade de instalações desportivas ao nível do 

desporto escolar, separadamente da do desporto da população em geral, a 

necessidade de instalações pode também ser identificada no balanço 

separadamente do desporto escolar e do desporto da população em geral. Desta 

forma, fica uma informação importante especialmente para os que têm poder de 

decisão no município, principalmente dados referentes à necessidade de instalações 

desportivas ou ao excesso. Para além de instalações para praticar desporto escolar, 

podem vir a ser espaços necessários ou não para o desporto da população.  
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   Fig. 6 – Apuramento da capacidade disponível de espaços desportivos escolares (adaptado de BISp 2000) 

 

 
 

 

 

3.5. Concepção das Medidas 

 

 Na fase de planeamento – concepção de medidas, há que desenvolver 

propostas neste âmbito, de que forma as mesmas podem suprir a falta de 

espaços desportivas ou o que se deve fazer com o excesso de espaços 

desportivos.  

 

 Se for caso disso, é necessário desenvolver alternativas, comparar e 

avaliar entre si. Por outro lado, as seguintes considerações farão parte das 

Quantidade de turmas 
escolares Valores normais da necessidade 

de recintos desportivos escolares de 
acordo com dados do Ministério 

responsável pela Área da Educação 

Duração de utilização no desporto escolar 
[h/sem] tipo de espaços desportivos 

Horas de utilização por todos os 
utilizadores 

[h/sem] tipo de espaços desportivos 

Tempo utilizado para desporto escolar
[UI x h/sem] (tipo de espaços desportivos) 

Tempo não utilizado para desporto 
[UI x h/sem] (tipo espaços desportivos) 

capacidade disponível 

Horários disponíveis do recinto 
[UI x h/sem] (tipo de espaços 

desportivos) 

Desporto escolar 
necessidade de espaços desportivos 

(UI] (tipo de instalações desportivas) 
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medidas a serem tomadas em relação às instalações e espaços desportivos 

(BISp, 2000):  

 

• Medidas para o melhoramento da organização do funcionamento 

desportivo, por exemplo, o controlo e fiscalização da ocupação de espaços 

desportivos para uma optimização da utilização, a elaboração de um relatório 

desportivo municipal em espaços normais ou o estabelecimento - incluindo todos 

os possíveis participantes – de um fórum aberto à discussão pública ou um 

centro de trabalho permanente para o desporto, 

 

• Medidas para o desenvolvimento do funcionamento desportivo, entre 

as quais compreender a oferta desportiva especifica de grupos alvo, bem como 

a finalidade de pesquisar a actividade desportiva, por exemplo, através de 

programas desportivos para a camada mais envelhecida, programas desportivos 

de cooperação entre escola e clube para determinadas modalidades,  

 

• Medidas para a adaptação da oferta de espaços desportivos, entre as 

quais, medidas para a adaptação à necessidade de desporto como  acontece 

com o encerramento, alteração, restauração, modernização, reconstrução, 

alargamento ou renovação de instalações e espaços desportivos. 

 

 Na concepção de medidas, tem de se criar uma referência para os objectivos 

estabelecidos na primeira fase de planeamento. Nesse sentido, uma medida pode 

ter referências bastante diferentes quanto a objectivos individuais, ou seja, 

contribuir para alcançar os objectivos de forma diferente. 
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3.6. Prognóstico de Consequências 

 

         Ainda segundo o BISp (2000), as medidas são avaliadas tendo em conta 

os seus efeitos. Normalmente, apresentam-se tanto com consequências 

desejadas como indesejáveis, para que seja necessário uma ponderação em 

termos de conflitos de objectivos. As consequências são organizadas segundo os 

seguintes pontos de vista:  

 

• Consequências para a exigência ou impedimento de determinadas 

modalidades ou grupos populacionais, 

 

• Consequências para a entrada de recursos, como necessidade de áreas, 

despesas de investimento, despesas de serviço, despesas com pessoal, 

 

• Consequências para a capacidade, para o modelo de utilização, 

atractividade e  construção de instalações desportivas  

 

• Consequências para satisfazer as procuras como meio de ultrapassar as 

necessidades insatisfeitas, de activar novas procuras, de averiguar a participação 

desportiva e a prática desportiva, de averiguar o nível de desempenho desportivo, 

 

• Consequências para o ambiente construído e natural como integração na 

estrutura urbana, integração na paisagem, trânsito, poluição sonora, efeitos sobre 

solos, água, ar, natureza e paisagem.  

 

 Em relação aos pontos de vista aqui apresentados existem, se necessário, 

outros que enquanto consequências são tidos em conta, como por exemplo, 
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atribui-se o significado político municipal às modalidades desportivas definidas, 

às instalações desportivas ou a grupos de desportistas (PUIG, 1994).  

 

 Através de um prognóstico extenso e pormenorizado das consequências 

verifica-se também que é essencial ter em conta o objectivo político-regional-

urbano actual para o desenvolvimento eficaz (GENCAT, 2001)23.  

 

3.7. Decisão sobre os Objectivos e as Medidas 

 

 Torna-se fundamental encontrar uma solução para os objectivos do 

desenvolvimento desportivo e para o desenvolvimento de espaços desportivos, 

bem como para as respectivas medidas.  

 

 Só por esse meio se obtém um resultado próprio para os que têm poder 

de decisão política, um quadro de acção para a administração municipal, bem 

como um ponto de vista para decisões independentes precisas e de 

responsabilidade por clubes desportivos, por praticantes profissionais e não-

profissionais, bem como por outros participantes de eventos desportivos locais.  

 

 A decisão sobre as medidas deve realizar-se considerando, por um lado, 

os objectivos e o cumprimento desses objectivos, por outro, as consequências. 

 

 Quanto ao desenvolvimento das decisões, todas as opiniões e sugestões 

devem ser valorizadas, de forma a conseguir uma aceitação, a mais vasta 

possível.  

 

                                                            
23 Generalitat de Catalunya (2001), Pla Director D´instalaciones i Equipaments Esportius de Catalunya 
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 As medidas devem ser introduzidas nos planos e programas do município, 

por exemplo no plano de utilização de áreas, nos planos de urbanização, no plano 

paisagístico ou no plano de investimento a médio-prazo.  

 

3.8. Controlo e Avaliação dos Resultados 

 

 No seguimento da execução de medidas em conformidade com o plano, é 

necessário verificar a respectiva informação de forma a atingir os objectivos.  

 

 Do resultado deste controlo derivam reflexões, no sentido de ser ou não 

conveniente ou necessária uma actualização de um plano de desenvolvimento de 

um plano de espaços desportivos.  

 

 A actualização encerra o controlo de medidas existentes e a apresentação 

de novos objectivos, termina do mesmo modo com um controlo de medidas ainda 

por determinar, ou com novas medidas a conceber.  

  

 A necessidade de uma actualização pode também resultar de alterações de 

condições enquadradas. Neste caso, enumeram-se alguns exemplos sugeridos por 

CASTILLO (1998)24: 

 

• alterações dos objectivos da política de desenvolvimento municipal e da 

política desportiva municipal, 

 

• alterações do número populacional e composição da população, 

 

• alterações dos parâmetros de instalações desportivas, por que razão 

enumerar factores coordenação, capacidade de ocupação e vidas úteis, 
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• alterações das capacidades independentes nas instalações para o desporto 

escolar, 

 

 É necessário percorrer novamente todas as fases de planeamento, tanto 

para uma actualização enquanto efeito do controlo de resultados, como para uma 

actualização enquanto efeito de condições alteradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
24 CASTILLO, Jusus Martinez, (1998), “Las Instalaciones Deportivas en España – II Censo Nacional de 
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Anexo 1 
 
Formulas Relativas ao apuramento das necessidades (procura) de 
praticantes desportivos, modalidades desportivas e espaços desportivos 
 
 
 
 
 
Nas fórmulas relativas aos praticantes desportivos, modalidades desportivas e espaços desportivos 
são utilizados os seguintes símbolos: 
 
 
 
 
D*               Desportista (P) 
D**              Necessidade desportiva, calculada em (P X h/ Semana) 
D***             Necessidade de recintos desportivos, 
                   calculada em unidades de instalações (UI) ou também em  
                   superfície (m2) 
 
A                Quota activa (-)  
D                Capacidade de ocupação (P/UI) ou (P/ m2) 
D’               Capacidade de ocupação Real (P/UI) ou (P/ m2 
D ‘’             Capacidade de ocupação Passiva (P/UI) ou (P/ m2 

C                Factor preferencial (-) 
D                Duração (h) 
E                Habitantes (P) 
H                Frequência (-) 
N               Vida útil (h/Semana) 
Q               Factor oscilação (-) 
R               Factor utilização (-) 
R’              Factor utilização Real 
V               Factor Organização (-) 
Z               Factor Coordenação (-) 
f                Indicador para grupos etários, f =1,...,x 
g               Indicador para sexo, g =1,...,y em que y= 2 
i                Indicador para modalidades desportivas, i =1,...,u 
j                Indicador para tipo de recintos desportivos, j =1,...,v 
k                  Indicador para recintos desportivos num tipo de recintos desportivos, j,k = 1,...,e 
n                     Indicador para forma de organização, n =1,..., d em que d=2 
p                    Indicador para períodos de 15 minutos da vida útil real, p =1,...,w 
q                Indicador para períodos de 15 minutos da vida útil passiva, q =1,...,z 
 r                 Indicador para estação, r =1,...,s em que s = 2  
 t                    Indicador para estação determinante, t =1 
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Para as grandezas de dimensões de planeamento são utilizados os seguintes símbolos: 
 
 
UI     unidades de instalações 
P      pessoas 
m2     metros quadrados 
qm   metros quadrados (apenas em tabelas) 
h      horas 
S      semana 
(-)     tamanho sem dimensão 
 
 
• Fórmula para o número de praticantes desportivos 
 
Em relação ao número de desportistas segundo o sexo g o grupo etário f a forma de organização n na 
modalidade desportiva i no desporto aplica-se: 
Sgfin* = Egf x Agf x Cgfi x Ggfi x Vgfin                                                                                                                (1) 

 

                                                                                                  para todas g,g =1,...,y 

                                                                                                  para todas f,f =1,...,x 
                                                                                                  para todas i,i =1,...,u 

 

 

 

 

 

 
• Fórmula para as necessidades das modalidades desportivas 
 
Em relação às necessidades das modalidades desportivas na forma de organização n no tipo de 
recintos desportivos j na estação r aplica-se: 
Sjrn** = Σi Σg Σf (Sgfin*xHgfirnxDgfirnxZgfijrn)                                                                                                     (2)                                                 

 

                                                                                                  para todas j,j =1,...,v 

                                                                                                  para todas r,r=1,...,s 
                                                                                              

• Fórmula para a necessidade de espaços desportivos 
 
Em relação à necessidade de respaços desportivos, ou seja o número de unidades de instalações, do 
tipo de recintos desportivos j aplica-se: 
Sj*** = Σn (Sjtn**/(BijnxNjxRj))                                                                                                                                (3)                                                 

 

                                                                                                  para todas j,,j =1,...,v 

 
em que se aplica para a necessidade de recintos desportivos da estação determinante t para o tipo de 
recinto desportivo j:             
Sjnt** = max  Sjrn**, r= 2                                                 

 
E para o factor capacidade Rj do tipo de recintos desportivo j aplica-se na averiguação de 15 minutos: 
R’j≤ Rj ≤ 1,0 
 
em que: 
 
R’j = (Σj Σk Σp (B’ ikp x 0.25)) / (Σi Σk Σp (B’’ ikp x 0.25)) 
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Anexo II 
 
Actividades e Grupos de Actividades 
 
 
 
 
 
Grupo de Actividades Código Actividade  Grupo de Actividades Código Actividade 
Actividades subaquáticas asb Actividades subaquáticas   gme Ginástica Desportiva 

 arm Aeromodelismo  Ginástica gmg Ginástica Geral, Acrobática, Trampolins 
Aéreas prc Paraquedismo   gmr Ginástica Ritmica 

 prp Parapente   arb Aeróbica, Actividades de Ritmo 
 asd Asa Deslta  Golf glf Golf 

Andebol and Andebol   mng Mini-Golf 
Artes Marciais e Desportos de Combate art Karaté, Taekwondo,...  Halterofilia htl Halterofilia 

 atc Provas de pista  Hipismo hpc Desportos Equestres 
Atletismo atç Lançamentos  Hoquei hqh Hóquei em Campo 

 ats Saltos   hqs Hóquei de Sala 
 ftn Footing, Corta-Mato  Judo jud Judo 
 aut Automobilismo  Luta  llt Luta 

Automobilismo ktn Karting   mtv Motociclismo 
 auc Autocross  Motociclismo mtc Motocross 
 aum Automodelismo   trl Trial 

Babminton bdm Babminton  Motonáutica mtn Motonáutica 
Basquetebol bsq Basquetebol   ntc Natação Competição 

Beisebol bsb Beisebol   wtp Polo Aquático 
 sfb Softball  Natação nts Saltos para a Água 

Bilhar bll Bilhar   ntr Natação Recreativa 
Bowling bwl Bowling   nte Natação Ensino 

Boxe box Boxe   hpt Hóquei em Patins 
Canoagem prt Águas Tranquilas   ptc Corridas 

 prb Águas Bravas  Patinagem pta Patinagem Artística 
 ccl Ciclismo   ptr Patinagem Recreativa 

Ciclismo bmx BMX, Trial   skt Skateboard 
 btt Bicicleta de Montanha  Pesca psc Pesca 
 bcc Ciclocross  Petanca ptn Petanca 

Esgrima esg Esgrima  Rugby rgb Rugby 
Esqui Náutico esn Esqui Náutico  Squash ssh Squash 

 ska Esqui Alpino  Surf srf Surf, Bodyboard, Longboard 
 skn Esqui Nórdico  Ténis  ten Ténis 
 sdt Saltos   Ténis de Mesa tnm Ténis de Mesa 

Desportos de Inverno snw Snowboard  Tiro com Arco tia Tiro com Arco 
e de ptg Patinagem no Gelo  Tiro Olímpico tir Tiro Olímpico 

 Montanha hqg Hóquei no Gelo   tip Tiro aos Pratos 
 exc Excursionismo  Tiro com Aramas de Caça tic Tiro com Armas de Caça 
 alp Alpinismo  Vela vel Vela  
 esc Escalada    Windsurf 
 sen Trekking, Caminhadas   Voleibol vol Voleibol 
 ftb Futebol   alt Outras Acatividades 

Futebol ft7 Futebol de 7   cdv Cardio Vascular “Cardio Fitness” 
 fts Futsal  Outras Actividades exp Expressão Corporal, Dança 

Futebol Americano fta Futebol Americano   iog Yoga 
     msc Musculação 

 
 
 
 
Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Secretaria General de l’Esporte, Direcció General de l’Esport, 1999,   
Base Metodológica do Censo de Equipamentos Desportivos da Catalunha 
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Anexo III 
 
Capacidade de Ocupação segundo as modalidades desportivas* 
 
 
Modalidade Desportiva Capacidade de Ocupação 

(Desportistas/Unidade de Instalação) 
Respectiva Unidade de Instalação 

Futebol Americano 30 Grandes Campos 
Badminton 3 (12) Campo de Badminton  

(Sala Individual) 
Basebol 30 Grandes Campos 
Basquetebol 20 Campo de Jogos Pequeno  

(Sala Individual) 
Boxe 20 Sala Individual 
Artes Marciais e Desportos de Combate 20 Sala Individual 
Judo 20 Sala Individual 
Hóquei sobre o Gelo 30 Superfície Normal 
Esgrima 12 Sala Individual 
Futebol 30/20 Grandes Campos/ 2 UI Sala Individual2) 

Golfe 3 Campo de Jogos Coberto (buraco) 
Ginástica 10 Sala de Ginástica 
Andebol 20 Campo de Jogos Pequeno/ 2 UI Sala Individual2) 
Hóquei   
            Hóquei em Campo 30 Grandes Campos 
            Hóquei de Salão 20 2 UI Sala Individual2) 
Bowling   
                 Bowling geral 1) Pavilhão 
Atletismo  60/50/40 Pista variável 
Pentatlo Moderno 12/12 250m2 de Superfície de Água/ Sala Individual 
 6/5 Local de Saltos/Carreira de Tiro 
Ciclismo   
            Ciclismo em Pista 20 Velódromo  
Desportos Hípicos   
                 Ensino Eqüestre              10 Picadeiro 
                 Longieren  10 Circuito de Corrida 
                 Pólo 12 Grandes Campos 
                 Salto 6 Campo de Obstáculos 
                 Tríplice 10/6 Campo de Dressage /Campo de Obstáculos  
                 Equitação Acrobática 10 Circuito de Equitação Acrobática 
Hóquei de Patins em Linha/ Hóquei em Patins 20 Superfície Normal 
Patinagem Artística  20 Superfície Normal 
Râguebi 30 Grandes Campos 
Tiro  Carreira de Tiro 
           Pressão de Ar/Carabina 5 Carreira de Tiro 
           Arco, Besta 5 Carreira de Tiro 
           Pistola 5 Carreira de Tiro 
           Baixo calibre, pistola livre 3 Carreira de Tiro 
           Prato  3 Carreira de Tiro 
Natação   
             Natação geral 60 250m2 de Superfície de Água 
             Natação Sincronizada 12 250m2 de Superfície de Água 
             Natação de Salvamento 12 250m2 de Superfície de Água 
             Competição de Natação 12 250m2 de Superfície de Água 
             Pólo Aquático 20 250m2 de Superfície de Água 
             Ginástica Aquática 20 250m2 de Superfície de Água 
             Saltos para a Água 12 250m2 de Superfície de Água 
             Mergulho Desportivo 12 250m2 de Superfície de Água 
Squash 2 Campo de Squash 
Dança 15 Salão de Dança 
Ténis 2/4 Campo de Ténis 
Ténis de Mesa 16 Sala Individual 
Triatlo (Natação) 12 250m2 de Superfície de Água 
Ginástica   
                Competição com Aparelhos 20 Sala Individual 
                Ginástica Artística 10 Sala Individual 
                Trampolins 10 Sala Individual 
               Ginástica Rítmica 12 Sala Individual 
Voleibol 20/40 Sala Individual /Campo de Jogos Pequeno 

 
1) Capacidade de ocupação dependente da situação local  
2) Comparar com tabela “Calculo para Unidades de Instalação”, observação1) 

 
*Bundesinstitut fur Sportweissenschaft (BISp) (2000), “Leitfaden fur die 
Sportstatten-entwicklungsplanung” 
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Anexo IV 
 
Exemplo de Cálculo para Unidades de Instalação* 
 

Grupo Código Tipo de Espaço Desportivo Dimensão 
Modular 

(m) 

Superfície 
Mínima 
(m2) 

 Pol 0 Pequeno recinto -- <400 
Pequenos Campos Pol Campo polidesportivo (outros) -- 400 

Polidesportivos Pol 1 Campo Básico 32x19 500 
(Ar Livre) Pol 2 Campo Duplo 44x22 800 

 Pol 3 Campo Triplo 44x32 1.000 
Ténis Tem 0 Pequeno campo de ténis -- <400 

 Ten  Campo de Ténis 36x18 400 
 Cam 0 Campo pequeno -- <4.000 
 Cam Campo (outros) -- 4.000 
 Cam 1 Campo básico polidesportivo 95x48 4.000 

Grandes Campos Cam 2 Campo duplo polidesportivo 105x63 6.000 
 Cam 3 Campo triplo polidesportivo 114x73 8.000 
 Cam f Campo de Futebol 95x48 4.000 
 Cam h Campo de Hóquei 95x54 5.000 
 Cam r Campo de Rugby 114x73 8.000 
 Cam b Campo de Beisebol 123x123 15.000 
 Atl 0 Pequeno espaço para atletismo -- < 1.000 
 Atl Outros espaços para atletismo -- 1.000 
 Atl 1 Pista de Atletismo  < 400 m 200x5 1.000 

Pistas Atl 2 Pista de Atletismo  400 m 6c 400x8 3.000 
de Atl 3 Pista de Atletismo  400 m 8c 400x10 4.000 

Atletismo Atl 4 Pista de Atletismo  400 m 9c 400x12 4.800 
 Atl i Zona Interior de Lançamentos e Saltos -- 4.000 
 Atl z Zona de atletismo 85x38 3.000 
 Atl c Zona de Lançamentos -- 1.000 
 Pav 0 Pequeno campo em pavilhão -- <400 
 Pav Campo em Pavilhão (outros) -- 400 

Pavilhões Pav 1 Pavilhão Básico 32x20 400 
 Pav 2 Pavilhão Duplo 44x23 800 
 Pav 3 Pavilhão Triplo 47x27 1.000 
 Sal 0 Pequeno espaço em sala -- <50 
 Sal Espaço desportivo em sala (outros) -- 50 
 Sal 1 Espaço desportivo em sala 1 18x11 150 

Salas Sal 2 Espaço desportivo em sala 2 20x12,5 200 
 Sal 3 Espaço desportivo em sala 3 23x15 300 
 Sal m Espaço de musculação em sala -- 50 
 Sal e Espaço especializado em sala -- 50 
 Pal 0 Pequeno tanque ao ar livre -- <50 
 Pal Tanque ao ar livre (outros) -- 50 

Piscinas Pal 1 Tanque polivalente ao ar livre 25 m 25x12,5 200 
(Ar Livre) Pal 2 Tanque desportivo ao ar livre 25 m 6c 25x12,5 300 

 Pal 3 Tanque desportivo ao ar livre 25 m 8c 25x16,6 400 
 Pal 4 Tanque desportivo ao ar livre 33 m  33x16,6 500 
 Pal 5 Tanque desportivo ao ar livre 50 m 50x16,6 800 
 Pco 0 Tanque pequeno coberto -- <50 
 Pco Tanque coberto (outros) -- 50 

Piscinas  Pco 1 Tanque polivalente coberto 25x12,5 200 
Cobertas Pco 2 Tanque desportivo coberto  25x12,5 300 

 Pco 3 Tanque desportivo coberto 25x16,6 400 
 Pco 4 Tanque desportivo coberto 33x16,6 500 
  Pco 5 Tanque desportivo coberto 50x16,6 800 
 Sqa Squash 9,7x6,4 60 

Outros Gel Pista de Gelo -- 400 
Espaços Hip Pista Hípica -- 400 

Convencionais Pet Campo de petanca 15x3 45 
 Vel velodromo -- 2.000 

Espaços  Era Aerodromo   
de  Bic Circuito de bicicleta   

Actividade Can Plano de água para remo e canoagem   
 Cir Circuito de velocidade   
 Gol Campo de golf   
 Kar Circuito de kartring   
 Mot Circuito de motocross   
 Nat Circuito natural   
 Por Porto desportivo   
 Ref Refúgio de Montanha   
 Ski Pista de Esqui   
 Tir Carreira de Tipo   
 Alt Outros tipos   

 
*Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, Secretaria General de l’Esporte, Direcció General de l’Esport, 1999,   
Base Metodológica do Censo de Equipamentos Desportivos da Catalunha 

 



Anexo V 
 
Exemplo Demonstrativo(Dimensões e Parâmetros do Planeamento) (Todos os parâmetros dados são meramente exemplificativos) 

Desporto Unidades de Instalações  Dimensões  
e 
Parâmetros do 
planeamento 

Modalidade 
desportiva No total Organizado Não- 

organizado 
Ginásios 

(15x27 m) 
Sala de 

ginástica 
(12x12m) 

Campo de Ténis/
recinto 

descoberto 

Campo de 
Ténis/ 

pavilhão 

Pavilhão de 
desportos 

1      2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Habitante  30 000        
Membros por 
categoria 
-Ginástica 
-Basquetebol 
-Ténis 
-Ciclismo 

   
 

2800 
   200 
1700 
     30 

      

Quotas activas  0,6667        
Factor preferencial Ginástica 

Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 
Outros 
Total 

0,180 
0,040 
0,150 
0,220 
0,840 
1,430 

       

Frequência Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

 1,80 
2,00 
1,50 
1,00 

1,40 
1,50 
1,10 
2,60 

     

Duração Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

 1,50 
1,80 
1,70 
2,50 

1,20 
1,10 
1,20 
2,10 

     

Factor coordenação 
no desporto 
organizado 

Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

   0,80 
0,70 
0,00 
0,00 

0,20 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,80 
0,00 

0,00 
0,00 
0,20 
0,00 

0,00 
0,30 
0,00 
1,00 

Factor coordenação 
 no desporto não-
organizado 

Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

   0,60 
0,40 
0,00 
0,00 

0,40 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,70 
0,00 

0,00 
0,00 
0,30 
0,00 

0,00 
0,60 
0,00 
1,00 

Capacidade de 
Ocupação 
 

Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

   25 
20 

16  
 
3 

 
 
3 

 

Factor utilização 
Vida Útil 

    0,83 
74 

0,75 
74 

0,75 
98 

0,85 
92 

 

 



 Anexo VI 
 
 
 
 
 
Exemplo Demonstrativo 1 (Fase de Cálculo 1- Apuramento de Necessidade s (procura) / Cálculo dos Desportistas) (§ = não é tido em conta nos cálculos seguintes) 
      Número de desportistas 
 Habitante x Quota activa =Habitante praticante x Factor    =            Total de 

                                              activo de desporto      preferencial       desportistas  
Desporto          =    Desporto não - 
Organizado            Organizado 

1 2 3 4 5 6                     7 8
Habitante praticante 
activo de desporto 

 
 

30000 

 
 

0,6667 

 
 

20000 

    

Cálculo dos 
desportistas 
 
Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 
Todas as outras 
modalidades 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
20000 
20000 
20000 
20000 
20000 

 
 
 
 

0,180 
0,040 
0,150 
0,220 
0,840 

 
 

3600 
  800 
3000 

         4400 
       16800 

 
 
 

              2800     
                 200 

1700  
30

800
600

1300
4370

 
      §                          §

 Total 30000  20000 1,430 28600   
 
 



7560
720

4335
75

 
Anexo VII 
 
 
 
 
Exemplo demonstrativo 1  
(Fase de cálculo 2 Apuramento de necessidades (procura) / cálculo das necessidades da Modalidades Desportivas) 
Modalidade  
Desportiva  

 Desportista 
x 

Frequência 
x  

Duração = Necessidade 
 de Desporto  

1 2 3 4 5
Desporto 
organizado 
Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

 
 

2800 
200 

1700 
30 

1,80
2,00
1,50
1,00

1,50
1,80
1,70
2,50

 

Desporto não 
organizado 
Ginástica 
Basquetebol 
Ténis 
Ciclismo 

 
 

800 
600 

1300 
4370 

1,40
1,50
1,10
2,60

1,20
1,10
1,20
2,10

 

 
 

1344
990

1716
23860



5,2 
2,3 

21,2 
5,9 

 
 
 
Anexo VIII 
 
 Exemplo demonstrativo 1 (Fase de cálculo 3- Apuramento de necessidades(procura) / cálculo de necessidades de recintos desportivos) = não é tido em conta nos cálculos seguintes) 
Tipo de Recinto / Modalidade  Necessidade    x    Factor :   ( Capacidade de Ocupação   x    Vida Útil   x  Factor  

De Desporto          Coordenação                                                                  Utilização 
 

= Necessidade de Espaços Desportivos 
(Número de Unidades de Instalações) 

1               2                  3                    4              5               6 7 
Desportos organizados 
Ginásio 
- Ginástica 
- Basquetebol 
Sala de ginástica 
- Ginástica 

Campo de Ténis/recinto descoberto 
- Ténis 
Campo de Ténis/pavilhão 
- Ténis 

Pavilhão de desportos 
- Basquetebol 
- Ciclismo 

7560
720

7560

4335

4335

720
75

0,80
0,70

0,20

0,80

0,20

0,30
1,00

25
20

16

3

3

 
 

74 
74 

 
74 

 
98 

 
92 

0,83
0,83

0,75

0,75

0,85

 
 

3,9 
0,4 

 
1,7 

 
15,7 

 
3,7 

 
§ 
§ 

Desportos não-organizados 
Ginásio 
- Ginástica 
- Basquetebol 
Sala de ginástica 
- Ginástica 
Campo de Ténis/recinto descoberto 
- Ténis 
Campo de Ténis/pavilhão 
- Ténis 

Pavilhão de desportos 
- Basquetebol 

-      Ciclismo 

1344
990

1344

1716

1716

990
23860

0,60
0,40

0,40

0,70

0,30

0,60
1,00

25
20

16

3

3

 
 

74 
74 

 
74 

 
98 

 
92 

 

0,83
0,83

0,75

0,75

0,85

 
 

0,5 
0,3 

 
0,6 

 
5,4 

 
2,2 

 
§
§

Tipo de recinto na totalidade: (Dimensões calculadas)  
Ginásios                                     (15x27 m) 
Salas de ginástica                      (12x12m) 
Campo de Ténis/recinto descoberto       (Dimensões padrão) 
Campo de Ténis/pavilhão                        (Dimensões padrão) 
 



Anexo IX 
 
 
 Exemplo demonstrativo 2 - Dimensões e parâmetros do plano, por exemplo, no Ténis (todos os parâmetros mencionados tem exclusivamente carácter exemplificativo) 

Desporto organizado Desporto não-organizado  
Grupo Etário Grupo Etário Grupo Etário 

Dimensões e 
Parâmetros do planeamento 

A1 A2 A3 

 
 

Total A1 A2 A3 A1 A2 A3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
2300 
2400 

 
7200 
7500 

 
5100 
5500 

30000 
14600 
15400 

 
150 
130 

 
450 
420 

 
300 
250 

1700 
900 
800 

 
0, 5912 
0,5665 

 
0,7820 
0,7580 

 
0,5410 
0,5830 

Habitantes 
- Homens 
- Mulheres 
Membros por categoria no Ténis 
- Homens 
- Mulheres 
Quotas Activas 
- Homens 
- Mulheres 
Factor Preferencial  
- Homens 
- Mulheres 

 
0,144 
0,114 

 
0,176 
0,146 

 
0,156 
0,124 

 

  

Frequência 
- Homens 
- Mulheres 

  
1,40 
1,60 

 
1,70 
1,80 

 
1,30 
1,60 

 
1,10 
1,15 

 
1,10 
1,30 

 
1,00 
1,10 

Duração 
- Homens 
- Mulheres 

  
1,80 
1,45 

 
1,70 
1,60 

 
1,50 
1,40 

 
1,30 
1,10 

 
1,20 
1,10 

 
1,20 
1,00 

 



 
Anexo X 
 
 
 
 
 
 
Exemplo demonstrativo 2 (Cálculo de desportistas segundo o sexo e a idade, por exemplo, no Ténis) 

Quantidade de desportistas que praticam ténis  Habitante    x   Quota  =  Habitante praticante  x  Factor =        Total de  
                          activa       activo de desporto        preferencial desportistas      
                            

Desporto                 
organizado   

= Desporto não-                  
    organizado 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Homens/Grupo etário  
A1 
A2 
A3 
Mulheres/Grupo etário  
A1 
A2 
A3 

2300
7200
5100

2400
7500
5500

0,5912
0,7820
0,5410

0,5665
0,7580
0,5830

1360
5630
2759

1360
5685
3207

 
0,144 
0,176 
0,156 

 
0,114 
0,146 
0,124 

196
991
430

155
830
398

 150 
450 
300 
 
130 
420 
250 

46  
541 
130 

 
25 

410 
148 

Total 30000 20000  3000          1700 1300 
 
 



 
Anexo XI 
 
 
 
 Exemplo demonstrativo 2 - Cálculo da necessidade de desporto dependendo do sexo e da idade do desportista, 
( por exemplo, no Ténis) 
Modalidade: Ténis Desportista    x    Frequência   x Duração = Necessidades do desporto 
1 2 3 4 5 
Desporto organizado 
Homens/grupo etário 
A1 
A2 
A3 
Mulheres /grupo etário 
A1 
A2 
A3 

150
450
300

130
420
250

1,40
1,70
1,30

1,60
1,80
1,60

1,80
1,70
1,50

1,45
1,60
1,40

 
 
                       378 
                     1301 
                       585 
 
                       302 
                     1210 
                       560 

Total 1700

 
Desporto não-
organizado 
Homens/ Grupo etário  
A1 
A2 
A3 
Mulheres/ Grupo 
etário  
A1 
A2 
A3 

46
541

             
130 

25
410
148

1,10
1,10
1,00

1,15
1,30
1,10

1,30
1,20
1,20

1,10
1,10
1,00

 
                                                         
                        66 

                714 
                157 
 
                 32 
               586 
               162 

                                                         

Total 1300  

 
 

4335 

           1716 



 
Anexo XI 
 
 
 
 Exemplo demonstrativo 2 - Cálculo da necessidade de desporto dependendo do sexo e da idade do desportista, 
( por exemplo, no Ténis) 
Modalidade: Ténis Desportista    x    Frequência   x Duração = Necessidades do desporto 
1 2 3 4 5 
Desporto organizado 
Homens/grupo etário 
A1 
A2 
A3 
Mulheres /grupo etário 
A1 
A2 
A3 

150
450
300

130
420
250

1,40
1,70
1,30

1,60
1,80
1,60

1,80
1,70
1,50

1,45
1,60
1,40

 
 
                       378 
                     1301 
                       585 
 
                       302 
                     1210 
                       560 

Total 1700

 
Desporto não-
organizado 
Homens/ Grupo etário  
A1 
A2 
A3 
Mulheres/ Grupo 
etário  
A1 
A2 
A3 

46
541

             
130 

25
410
148

1,10
1,10
1,00

1,15
1,30
1,10

1,30
1,20
1,20

1,10
1,10
1,00

 
                                                         
                        66 

                714 
                157 
 
                 32 
               586 
               162 

                                                         

Total 1300  

 
 

4335 

           1716 




