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“A Sustentabilidade dos Clubes das Associações Distritais de Futebol” 

Resumo 

Numa altura de grandes dificuldades económicas e financeiras para o país, com altas 

taxas de desemprego, com elevado défice e dívida pública, as coletividades desportivas 

são afetadas como outras instituições, por toda esta conjuntura ou, no caso de se 

prolongar, são afetadas pelas condições estruturais que prejudicam, entre outros, o seu 

desempenho financeiro, económico e institucional.  

Na investigação empírica deste trabalho, a metodologia utilizada foi a recolha e 

análise dos inquéritos por questionário, tendo em vista caraterizar os clubes de futebol 

sénior masculino a militarem no principal escalão de cada campeonato distrital em 

Portugal, bem como avaliar a perceção da sua sustentabilidade desportiva (financeira, 

humana e institucional) e a qualidade dos seus recursos. 

Através das respostas recolhidas junto de mais de setenta coletividades (com um erro 

de amostragem de 9.6%), verificou-se que a generalidade dos clubes inquiridos vive da 

colaboração voluntária, exibe o reconhecimento de serem sustentáveis desportivamente, 

bem como, identificam os seus recursos como suficientes em termos de quantidade e de 

qualidade. Através de testes estatísticos de associação, aceitou-se estatisticamente 

algumas das relações, nomeadamente, o volume de sócios com a existência de títulos 

nacionais assim como a perceção da qualidade dos vários recursos ao serviço dos 

clubes. 

Conciliadas as opiniões sobre os problemas e a crise em que o associativismo 

viveu/vive, com a análise dos dados, pode-se verificar que o associativismo soube/tem 

sabido adaptar-se às necessidades, reconhecendo que existe suficiência dos recursos, o 

que mostra sobretudo que há uma certa aceitação das possibilidades existentes.  

 

Palavras – Chave: Associativismo Desportivo; Clubes Desportivos; Sustentabilidade.  
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“The Sustainability of Portuguese Soccer Teams – the case of regional Soccer 

Clubs” 

Abstract  

At a time of great economic and financial difficulties to the country, with high 

unemployment rates, high public deficits and significant public debts, the sports teams 

are some of many institutions that have been affected by this hard situation. 

At our empirical research, we collected and analyzed many inquiries responded by 

regional soccer teams in order to characterize the male senior football clubs playing at 

the main leagues of each regional competition (Distritais) in Portugal, as well as we 

evaluated the perception of their sustainability (at the financial, human and institutional 

dimensions). We also evaluated the perception of the quality of the resources available 

to these soccer teams. 

Through the answers collected from more than seventy collectivities (with a sampling 

error of 9.6%), it was found that the majority of these clubs survive from voluntary 

collaboration. These teams also recognize that they are sportingly sustainable. Their 

managers identify their resources as sufficient in terms of quantity and quality. By 

statistical tests of association, we statistically accept some of the tested relationships, 

namely the number of members/fans with the existence of national titles, as well as with 

the perception of the quality of the various resources of the clubs. 

Concluding we have to recognize that sports associativism has been able to adjust 

itself to the various needs. In a certain way, our results show us that associativism has 

reached a certain state of resignation which leads to recognize as sufficient most of 

resources that are disposable to the teams and to the local organizations. 

 

Key - Words:  Sports associations; Sports Clubs; sustainability 
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1- Introdução 

Através deste trabalho pretende-se analisar a sustentabilidade dos clubes de futebol do 

escalão sénior masculino dos principais campeonatos de cada associação distrital. Como 

tal, a nossa questão de partida é: “Os clubes de futebol do escalão sénior masculino dos 

principais campeonatos distritais são sustentáveis?”.  

O grupo-alvo selecionado para este caso foi, obviamente, os clubes masculinos do 

escalão sénior dos principais campeonatos distritais de futebol, e a escolha deveu-se ao 

facto de na maioria das vezes apenas se dar atenção às dificuldades dos clubes da 1ª 

Liga, deixando de lado os restantes clubes, que de alguma forma podem estar a sentir 

com mais dureza as consequências da crise económica e financeira. Assim, será 

necessário compreender e conhecer a atual situação dos clubes distritais de futebol, para 

que todos fiquem conscientes e possam de alguma forma ajudar a ultrapassar essas 

dificuldades. 

Segundo Mourão (2012b:11), em algum momento da nossa vida somos sócios de 

alguma associação, e na maior parte dos casos “...tendemos a pertencer a associações 

focadas no desenvolvimento e organização da prática desportiva, ligadas a coletividades 

que constituem os campeonatos (amadores) de futebol”, como tal é fundamental dar 

mais importância aos clubes dos campeonatos “amadores”, uma vez que não têm como 

objetivo o lucro, mas proporcionar o bem-estar integrado da sociedade.  

Relativamente ao enquadramento do tema, é importante referir que o conceito de 

Economia Social em Portugal inclui Cooperativas, Mutualidades, Fundações e IPSS, e 

Associações (Carneiro, 2006), e, como está-se a estudar as associações desportivas, o 

estudo desta problemática fica enquadrado na área do mestrado.  

Este estudo assume também importância para a sociedade em geral, dado que os 

clubes desportivos estão ligados a instituições locais, e o movimento associativo é 

fundamental para a sociedade, já que garante aos cidadãos o acesso a práticas culturais e 

sociais e tem evidenciado ser um mecanismo social que permite a mudança continua e a 

inovação social (Carvalho, 1997).  

Para além disso, segundo Kerstenetzky (2003; citado por Coelho, 2007:131), “uma 

sociedade rica em vida associativa – por contraste com um agregado indiferenciado de 

indivíduos que trocam bens e serviços – evoca a imagem de uma comunidade que se 
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autogoverna, que faz democracia com as próprias mãos”, o que permite às populações 

uma maior facilidade em ultrapassar as dificuldades económicas e sociais. 

O surgimento e a importância das organizações não-governamentais para a sociedade 

civil, onde se incluem as associações, resultam da necessidade de dar respostas que o 

Estado (1º sector) não consegue dar e que o Mercado (2º sector) não quer dar 

(Vilarinho, 2003 e Carvalho, 2005). 

Como tal, será relevante estudar e questionar a sustentabilidade das instituições que 

constituem este movimento “instituições desportivas”, como forma de alertar todas as 

entidades responsáveis, se for o caso, da necessidade de encontrar soluções para garantir 

que o movimento associativo seja sustentável e continue a proporcionar o bem-estar dos 

cidadãos.  

Como existem poucos estudos sobre o desporto amador e sem fins lucrativos, com 

este trabalho pretende-se perceber: se os clubes distritais de futebol são sustentáveis e 

no caso de não serem, que tipo de problemas é que têm e que tipo de soluções se poderá 

adotar para resolver essas situações; como as associações desportivas surgiram; 

entender o seu funcionamento; conhecer a forma como estão distribuídas no território 

nacional; conhecer as suas fontes de financiamento e analisar a situação financeira, 

humana e institucional dos clubes de cada uma das associações distritais de futebol. 

Para responder a estas e outras questões foram realizados inquéritos por questionários 

a um total de 312 clubes de 22 associações de futebol existentes em Portugal, para 

posteriormente serem analisados os dados, através de figuras e tabelas e da aplicação do 

teste não-paramétrico de independência do Qui-Quadrado (Chi-square). A partir deste 

teste vai ser possível analisar a associação estatística entre dimensões da 

sustentabilidade desportiva. 

Relativamente à estrutura do trabalho, este está estruturado em 5 secções, na secção 2 

que corresponde à revisão da literatura descreve-se o associativismo desportivo em 

Portugal através da sua evolução histórica; da sua estrutura e enquadramento legal; da 

análise dos clubes desportivos e da sua estrutura, do estudo da crise do associativismo e 

finalmente, da análise de estatísticas do associativismo desportivo, sobretudo 

relacionadas com a evolução do número de praticantes federados e o financiamento 

oriundo das federações e municípios. Nesta secção é ainda abordada a questão da 

sustentabilidade desportiva na sua globalidade, de seguida aborda-se a sustentabilidade 
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financeira na vertente desportiva e empresarial, referencia-se a importância da 

sustentabilidade humana e institucional para a sustentabilidade desportiva, e por fim, 

apresenta-se a sustentabilidade desportiva em face do meio envolvente.  

Na secção 3 apresenta-se a metodologia utilizada, começando-se pela caracterização 

da amostra e pela apresentação dos instrumentos e procedimentos metodológicos.  

Na secção 4, apresenta-se a análise dos dados e a análise da associação de variáveis, e 

na secção 5 e 6 é apresentada a discussão dos resultados e as conclusões do trabalho, 

respetivamente.  
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2 – Revisão da Literatura 

2.1 - O Associativismo Desportivo em Portugal 

2.1.1 - Evolução Histórica 

Uma das características essenciais da condição humana é a vida em sociedade e, como 

tal, ao longo da nossa história foram criados vários grupos com o intuito de alcançar 

objetivos semelhantes. Assim, esta união dos cidadãos surgiu também no desporto pela 

designação de associações desportivas (Albuquerque, 2007).  

Segundo Matos (2001), desde o aparecimento do associativismo desportivo, este tem 

sido sujeito a grandes mudanças, resultado da evolução social que alterou o 

funcionamento das estruturas que o constituíam e suportavam. 

De acordo com Sousa (1988), até 1834 foram poucas as manifestações associativas, 

dado que, as coletividades desportivas só começaram a surgir de uma forma mais 

acentuada a seguir à 1ª Guerra Mundial. Assim, e no caso do futebol, o surgimento das 

coletividades para a prática de futebol foi mais notório a partir dos anos de 1950 

(Matos, 2001).  

Recuando um pouco na história, a 30 de Abril de 1856 surgiu a primeira coletividade 

desportiva, a Real Associação Naval de Lisboa, sendo os seus estatutos aprovados pelo 

Rei D. Pedro V. Quase vinte anos mais tarde foi criado o Ginásio Clube Português 

(1875) e, em 1876 no Porto, o Clube Fluvial Portuense. Assim, os primeiros tempos de 

associativismo desportivo foram marcados por clubes com a atividade náutica, mas 

também por clubes com a atividade ginástica (por exemplo, Gimnasio Club Português - 

1875), tiro (Atiradores Civis Portuenses - 1895) e velocipedia (Velo Club do Porto - 

1893) (Crespo, 1978).  

Em Outubro de 1888 realizou-se o primeiro jogo de futebol em Portugal, mais 

concretamente, em Cascais, mas o primeiro clube a praticar futebol foi o Club 

Lisbonense que teve a sua origem no Colégio Lisbonense ou Colégio Vilar (Sousa, 

1988).  

Por curiosidade, o primeiro jornal desportivo foi “desenhado” no dia 15 de Novembro 

de 1878, tendo como título o “Gymnasta” e a sua publicação era bimensal. Este jornal 

desportivo tinha como objetivo a divulgação das aulas de ginástica do Ginmasio Lauret, 
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situado na Cidade do Porto e fundado pelo diretor do jornal desportivo, Paulo Laurent. 

O surgimento deste jornal ligado ao funcionamento de um dos vários ginásios, retrata a 

força do associativismo desportivo (Sousa, 1988).  

Em 1892 surgiu o Real Clube Naval de Lisboa que, tal como os outros, estava 

profundamente ligado à força da burguesia e da aristocracia. No final do séc. XIX foram 

criadas outras coletividades, entre elas, a Associação Cristã da Mocidade, a Associação 

Naval de Lisboa e o Ginásio Clube Figueirense (Crespo, 1978).  

No Estado Novo (1942) foi criada a Direção-Geral da Educação Física, Desportos e 

Saúde Escolar pelo Decreto nº 32241, de 5 de Setembro, e em 1943 surgiu a lei 

fundamental do desporto, através do Decreto nº 32946, de 3 de Agosto. Com esta lei, os 

clubes desportivos passaram a ser constituídos em assembleias gerais, onde se definam 

os seus estatutos e ficavam de imediato vinculados às decisões do Estado (Crespo, 

1978).  

Os clubes deveriam integrar nos seus corpos sociais, a assembleia geral, o conselho 

fiscal e a direção, constituídos por elementos designados como dirigentes desportivos. 

Assim, a constituição dos clubes ficava dependente da autorização do antigo Ministério 

da Educação Nacional mas, após o 25 de Abril de 1974, passaram a reger-se pelo 

Decreto-Lei nº 594/74, de 7 de Novembro – lei do direito à livre associação. Através 

deste decreto-lei os clubes passaram a ter personalidade jurídica própria (Crespo, 1978).  

Nos períodos de 1945 a 1968 e de 1968 a 1974, não existiu grande expressão em 

termos de criação de novos clubes, mas foi após a revolução de 25 de Abril que o 

associativismo se destacou na sociedade portuguesa, devido ao surgimento de novas 

associações com um leque alargado de atividades (Matos, 2001).  

Apesar da expansão do associativismo desportivo a partir de 25 de Abril de 1974, só a 

partir de 1976 é que a Constituição da República Portuguesa reconheceu a importância 

do papel das coletividades desportivas. Conclui-se, portanto, que este expansionismo 

teve impulso importante na Constituição de 1976 e na Lei da Liberdade de Associação 

(Malheiro, 1996).  

De um modo geral, o associativismo conseguiu, desde a sua criação, adaptar-se às 

exigências da população, satisfazendo as suas necessidades e acompanhar as diferentes 

mudanças existentes na sociedade (Matos, 2001). Uma vez que,  
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"quando não havia um sistema de previdência social que protegesse os 

trabalhadores e suas famílias em situação de desemprego, doença ou de reforma, 

criaram-se as associações mutualistas; quando a instrução constituía um privilégio 

quase exclusivo dos estratos sociais endinheirados, criou-se uma rede de escolas 

nas coletividades para permitir que os trabalhadores e os seus filhos se 

alfabetizassem e instruíssem; quando começaram a emergir, entre as classes 

obreiras, necessidades de índole cultural, desportiva, de lazer, de proteção dos 

seus bens, etc., foram-se, sucessivamente, criando as sociedades culturais 

vocacionadas para a prática do teatro, da música, do folclore, os clubes 

desportivos, os grupos excursionistas, as associações humanitárias de bombeiros 

voluntários, as associações de defesa do património natural e edificado, as casas 

regionais, os cine - clubes ou as instituições de solidariedade social, entre muitas 

outras" (Flores, 1999:7, citado por Matos, 2001:6). 

Assim, o associativismo é reconhecido como um elo de ligação social entre as 

instituições e a sociedade em geral, e com grande importância na preconização do 

espetáculo desportivo (Albuquerque, 2007). Como refere Araújo (1984), os clubes 

desportivos preocuparam-se sempre com a população, constituindo-se como uma 

resposta social às carências desportivas locais, de forma a incluir os cidadãos nas 

atividades desportivas.  

Atualmente, o movimento associativo é uma peça fundamental na vida dos cidadãos, 

uma vez que o serviço social que presta à sociedade não é de todo prescindível. Se 

assim não fosse, poder-se-ia assistir a um agravamento das condições de vida das 

pessoas, e como refere Carvalho (1997), o movimento associativo permite que os 

cidadãos tenham acesso a práticas culturais e sociais, o que não aconteceria se o 

princípio fosse o da eficácia lucrativa financeira.  

Analisando a evolução dos clubes em Portugal (consultar tabela 1), verifica-se que no 

período de 1996 a 2012, o número total de clubes existentes em Portugal sofreu 

oscilações. Por exemplo, de 1996 a 1997, o número de clubes diminuiu 

consideravelmente, passando de 10 328 clubes em 1996 para 5 598 clubes em 1997; em 

1998 voltou a aumentar (8 809 clubes), mas em 2000 baixou novamente (8 896 clubes); 

de 2008 até 2009 houve um aumento, passando de 11 743 em 2008 para 12 036 em 
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2009; e em 2010 já baixou novamente para os 11 176 clubes. Em 2011 existiu um novo 

aumento (11 662 clubes), mas em 2012 voltou a baixar para 10 615 clubes.   

Tabela 1 - Número total de clubes - Portugal 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados da PORDATA (2014) 

Conclui-se portanto, que apesar da grande importância das coletividades desportivas 

na sociedade, pelos motivos atrás referidos, verifica-se que ao longo do tempo o número 

de coletividades presentes em Portugal não teve uma evolução linear.  

Percebida a forma como o associativismo desportivo evoluiu ao longo dos anos, no 

próximo ponto vamos analisar a forma como ele se estrutura e como está regido 

legalmente.  

2.1.2 - Estrutura e Enquadramento Legal do Associativismo Desportivo 

Segundo Matos (2001), o associativismo não resultou de leis ou decretos, surgiu da 

vontade dos cidadãos e da necessidade de a população ter acesso ao desporto e à 

satisfação das necessidades sociais. Para Filipe (1999), as leis não criaram nem 

configuraram o associativismo, pelo contrário, foi o movimento associativo que 

contribuiu para o enquadramento legislativo.  

Atualmente, o associativismo desportivo é regido pela Lei de Bases da Atividade 

Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro). Através desta lei pode-se 

identificar a forma como o associativismo se estrutura, e definir todas as organizações 

que o compõem (tabela 2).  

Em termos de estrutura, o capítulo III que está associado ao associativismo desportivo 

apresenta-se dividido em 3 secções, a primeira é relativa à organização olímpica, na 

segunda apresentam-se as disposições respeitantes às federações desportivas, que estão 

divididas em 3 subsecções, em que a primeira é referente às disposições gerais, a 

segunda é relativa à utilidade pública e desportiva e a terceira está relacionada com a 

Ano 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 10328 5598 8809 10907 8896 9984 9826 9690 11073 11997 12671 12162 11743 12036 11176 11662 10615 
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organização das competições desportivas profissionais. Por último, a terceira secção 

está relacionada com os clubes e as sociedades desportivas.  

Da informação apresentada na tabela 2 pode-se retirar as seguintes ilações: 

- O comité olímpico e paralímpico de Portugal, as federações desportivas e os clubes 

desportivos são associações sem fins lucrativos; 

- As sociedades desportivas são constituídas sob a forma de sociedade anónima; 

- As federações desportivas podem ser unidesportivas, ou seja, englobam pessoas ou 

entidades da mesma modalidade, por exemplo, a FPP está relacionada com o Hóquei em 

Patins e a FPV está relacionada com o Voleibol, e podem ser multidesportivas, ou seja, 

incluem pessoas e entidades de diferentes modalidades, por exemplo, na FPF está 

incluído o futebol e futsal; 

- As federações desportivas têm como objetivo promover a prática desportiva e 

assegurar a participação competitiva das seleções nacionais, dado que só elas é que as 

podem organizar; 

- Por fim, os clubes desportivos e as sociedades desportivas têm como objetivo 

promover e organizar espetáculos desportivos; 

Tabela 2 - Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Cap. III - Associativismo Desportivo 

 

 
 

 

 

Secção I – Organização 

Olímpica 

- O Comité Olímpico de Portugal é definido como “uma associação sem fins 

lucrativos, dotada de personalidade jurídica, que se rege pelos seus estatutos e 

regulamentos, no respeito pela lei e pela Carta Olímpica Internacional”. Este tem 

capacidade de organizar e dirigir a delegação portuguesa participante nos Jogos 

Olímpicos e nas restantes competições - Art.º 12 – pontos 1 e 2; 

- O Comité Paralímpico de Portugal tem as mesmas disposições que o artigo 12º, com 

as devidas alterações - Art.º 13). 

 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 2 - Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Cap. III - Associativismo Desportivo 

(continuação da página anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secção II – 

Federações 

Desportivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsecção I – 

Disposições 

Gerais 

- Segundo o Art.º 14, “as federações desportivas são pessoas coletivas constituídas sob 

a forma de associação sem fins lucrativos que, englobando clubes ou sociedades 

desportivas, associações de âmbito territorial, ligas profissionais, se as houver, 

praticantes, técnicos, juízes e árbitros, e demais entidades que promovam, pratiquem 

ou contribuam para o desenvolvimento da respetiva modalidade”. Estas federações têm 

como objetivos, promover a prática desportiva; representar os seus filiados perante a 

Administração Pública; representar a sua modalidade, perante as organizações 

internacionais, e assegurar a participação competitiva das seleções nacionais; 

- As federações desportivas são unidesportivas (engloba pessoas ou entidades 

dedicadas à prática da mesma modalidade desportiva) ou multidesportivas (dedicam-se 

ao desenvolvimento da prática de diferentes modalidades desportivas) - Art.º 15 – 

pontos 1, 2 e 3;  

- As federações têm direitos exclusivos, ou seja, só elas é que podem organizar 

seleções nacionais – Art.º 16; 

 

 

Subsecção II - 

Utilidade 

Pública e 

Desportiva 

- De acordo com o Art.º 19 - ponto 1, “o estatuto de utilidade pública desportiva 

confere a uma federação desportiva a competência para o exercício, em exclusivo, por 

modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares, disciplinares e 

outros de natureza pública, bem como a titularidade dos direitos e poderes 

especialmente previstos na lei”.  

 

 

 

 

Subsecção III 

– Organização 

das 

Competições 

Desportivas 

Profissionais  

- As federações unidesportivas integram uma liga profissional, “sob a forma de 

associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, 

técnica e financeira” – Art.º 22 – ponto 1; 

- Por delegação das federações, as ligas profissionais devem organizar e regulamentar 

as competições e natureza profissional; exercer, relativamente aos seus associados, as 

funções de controlo e supervisão que sejam estabelecidas na lei; e definir pressupostos 

desportivos, financeiros e de organização de acesso às competições profissionais, bem 

como a fiscalização da sua execução – Art.º 22 – ponto 2, alínea a), b) e c); 

 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 2 - Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Cap. III - Associativismo Desportivo 

(continuação da página anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

Secção III – Clubes e 

Sociedades Desportivas 

- “São clubes desportivos as pessoas coletivas de direito privado, constituídas sob a 

forma de associação sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a 

prática direta de modalidades desportivas”. Se pertencerem às competições 

profissionais ficam sujeitos ao regime especial de gestão, definido por lei, salvo se 

forem sociedades com fins lucrativos (Art.º 26 – pontos 1 e 2); 

- “São sociedades desportivas as pessoas coletivas de direito privado, constituídas sob 

a forma de sociedade anónima, cujo objeto é a participação em competições 

desportivas, a promoção e organização de espetáculos desportivos e o fomento ou 

desenvolvimento de atividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada 

no âmbito de uma modalidade” – Art.º 27 – ponto 1.  

Fonte: Elaboração própria com base na Lei nº 5/2007, de 16 de Janeiro 

2.1.3 – Os Clubes Desportivos e a sua Estrutura 

 Sendo os clubes desportivos parte integrante do associativismo desportivo, neste 

ponto vai-se abordar o seu conceito e distingui-lo do conceito de sociedade, apresentar a 

sua função social e mostrar a forma como se estruturam.  

Na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto (Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro) 

o clube desportivo é definido como “pessoas coletivas de direito privado, constituídas 

sob a forma de associação sem fins lucrativos, que tenham como escopo o fomento e a 

prática direta de modalidades desportivas” (Art.º 26 – pontos 1 e 2).  

Como o clube desportivo é constituído sob a forma de associação é relevante 

apresentar o conceito de associações, e estas são definidas como a união de um conjunto 

de pessoas que se propõe a alcançar e a partilhar determinados benefícios (Carvalho, 

2001).  

O conceito de associação distingue-se do conceito de sociedade, porque os proveitos 

gerados nas associações não servem de benefício privado aos seus associados, enquanto 

nas sociedades revertem para os sócios. Apesar de as associações não visarem o lucro, 

isto não significa que não tenham de obter resultados financeiros positivos (Carvalho, 

2001).  
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Perante esta situação, os proveitos devem reverter para as atividades da associação, e 

não para benefício dos seus dirigentes. Esta é a característica fundamental que distingue 

as associações de uma sociedade ou empresa (Carvalho, 2001).  

Os clubes desportivos assumem grande importância na composição e estruturação das 

atividades desportivas, de forma a desenvolverem o desporto e implementarem a sua 

vertente social. Estes são desde o seu surgimento, os grandes impulsionadores do 

desporto nacional (Carvalho, 1994).  

Em termos de funções, os clubes desportivos têm como função principal a função 

social, onde se inclui a ética, que engloba um conjunto de regras que permitem o 

relacionamento entre seres humanos nas práticas desportivas. Por vezes é difícil garanti-

la, uma vez que o desporto é como uma guerra civilizada entre sociedades organizadas 

(Carvalho, 2001).  

Esta função varia de país para país, porque também a importância desportiva varia 

consoante o lugar, e a partir dela é importante questionar-se que funções é que um clube 

deve desempenhar na sociedade atual. Entre elas temos que o clube deve possibilitar a 

abertura para o meio social e a cooperação com outras instituições; responsabilizar os 

sócios, uma vez que, a participação ativa dos sócios permite a discussão dos interesses 

do clube; formar os dirigentes numa via do progresso, educativo e cultural; e promover 

a sua relação com o poder central (Carvalho, 2001).  

Em termos de estrutura, os diversos elementos que integram a estrutura dos clubes 

desportivos estão divididos em três grupos: humano, material e financeiro (Sousa, 

1988).  

Na estrutura humana estão incluídos não só o conjunto de associados mas também, as 

pessoas que prestam algum tipo de serviço ao clube, independentemente do cargo que se 

ocupa. Mas de uma forma mais simples pode-se dividir a estrutura humana em três 

grupos: associados, praticante e pessoal (Sousa, 1988).  

Os indivíduos que se associam a um clube desportivo fazem-no de forma voluntária, 

havendo a possibilidade de saírem a qualquer momento e de livre vontade. Esta 

característica torna-se interessante para a forma como os indivíduos se envolvem dentro 

dos clubes, o que leva a criar fenómenos de inter-relação e de participação, entre outros. 

O individuo quando se encontra numa situação de afiliação com um determinado clube, 
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tem que proceder ao pagamento de uma quota que poderá ser mensal ou anual (Sousa, 

1988).  

Segundo Sousa (1988), os motivos que levam os associados e os sócios praticantes da 

modalidade a associarem-se a um clube desportivo são: 

 Motivações dos Associados Praticantes Desportivos: 

- Competição; 

- Necessidade motoras; 

- Desejo de ganhar e de ser campeão; 

- Atração de aventura; 

- E, desejo de afiliação em determinado clube e de pertencer à “sociedade desportiva”. 

 Motivações dos Associados Não Praticantes Desportivos: 

- Desejo de ganhar; 

- Sentimento de defesa da equipa e do clube; 

- Pela sua própria influência; 

- E, atração pelo espetáculo desportivo.  

Relativamente aos praticantes desportivos, dentro deste grupo encontram-se dois 

subgrupos, o dos praticantes federados e o dos praticantes não federados. Os tipos de 

praticantes que se encontram dentro do grupo dos praticantes federados são: os 

praticantes profissionais, os praticantes não amadores e os praticantes amadores (Sousa, 

1988). 

No último grupo da estrutura humana dos clubes desportivos tem-se o pessoal. No 

quadro pessoal de um clube enquadram-se três sectores, o sector desportivo, onde estão 

incluídos os técnicos desportivos (professores de educação física, técnicos com curso, e 

técnicos sem curso), e o corpo clínico (médicos, enfermeiros, e massagistas); o sector 

não desportivo; e o sector administrativo, constituído pelo pessoal de secretaria e pelo 

pessoal auxiliar (Sousa, 1988).  

Quanto à estrutura material, de acordo com Sousa (1988:97), esta estrutura é definida 

como “o conjunto de meio materiais disponíveis para a prática desportiva”, e integra as 
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instalações, que podem ser desportivas (por exemplo, ginásios, pavilhões, piscinas, 

entre outros) e sociais (por exemplo, bares, sede, entre outros); apetrechamento (objetos 

móveis e fixos); e o equipamento (Sousa, 1988).  

Assim, os meios materiais são considerados como um elemento essencial na prática 

do desporto nacional, porque se trata de um aspeto de grande importância para o 

fenómeno desportivo e porque sustenta o desporto federado. Por isso, estes meios são 

indispensáveis para a prestação social dos clubes desportivos (Sousa, 1988).  

O último grupo que pertence à estrutura dos clubes desportivos é o da estrutura 

financeira. A vertente financeira dos clubes desportivos já teve melhores dias e, por 

isso, é recorrente assistir-se à insolvência e ao fecho de portas de várias coletividades. 

Como alguns dirigentes conceituados referem, “não se pode continuar a acalentar 

sonhos despropositados, as pessoas a gastarem aquilo que têm e aquilo que não têm” 

(Sousa, 1988:107). Por isso, é necessário modificar os estilos de vida financeiramente 

insustentáveis, porque como refere Sousa (1988), na maioria das coletividades a ânsia 

desmedida de vitória leva ao descontrolo das suas finanças.  

Contudo, Heinemann (1988), defende que as relações sociais dos clubes são um fator 

importante na sustentabilidade e desenvolvimento dos mesmos. Como tal, a gestão dos 

clubes desportivos não deve ser orientada apenas para a obtenção do lucro, mas também 

para o fomento das relações sociais.  

De acordo com Sousa (1988), a estrutura financeira dos clubes desportivos é 

caracterizada pelas receitas e despesas. No que concerne às receitas, estas são oriundas, 

na maior parte das vezes da atribuição de subsídios, quer por parte do Estado, quer dos 

órgãos autárquicos, e quer por parte de donativos feitos por empresas locais e por 

associados; e por via da cobrança de bilhetes de entrada para os jogos e de quotas de 

sócios (Heinemann, 1988).  

Em termos de despesas, as principais são: movimentação desportiva; transportes; 

material e equipamento desportivos; manutenção das instalações (desportivas e sociais); 

abastecimento e funcionamento do bar; e diversas despesas de consumo (Sousa, 1988). 

Depois da enumeração das principais receitas e despesas, surge a seguinte questão: 

Será que os clubes desportivos são sustentáveis, mais concretamente os clubes de 

futebol distrital?  
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Como o tema deste trabalho está relacionado com a sustentabilidade dos clubes 

distritais de futebol, esta e outras questões serão estudadas mais à frente, através do 

estudo da situação económica, humana e institucional dos diversos clubes que compõem 

as diversas Associações Distritais de Futebol.  

2.1.4 – Estatísticas do Associativismo Desportivo 

Para compreender algumas questões, tais como, perceber de que forma o 

associativismo desportivo está constituído em termos de atletas (federados, por 

modalidade e por distrito e regiões autónomas), perceber qual o financiamento 

necessário às entidades pertencentes ao associativismo desportivo e analisar as despesas 

das entidades locais com o desporto, apresenta-se neste ponto, algumas estatísticas 

associadas ao associativismo desportivo.   

2.1.4.1 – Evolução do número de praticantes federados 

Através da figura 1, pode-se verificar que, no período de 1996 a 2012, o número total 

de praticantes desportivos federados passou de aproximadamente 270 mil praticantes 

em 1996, para aproximadamente 524 mil praticantes em 2012, ou seja, um aumento de 

aproximadamente 259 mil praticantes, o que representa um aumento de 97% do valor 

inicial. 

Relativamente ao género, no caso masculino, em 1996 existiam aproximadamente 200 

mil praticantes e em 2012 existiam aproximadamente 400 mil, o que representa um 

aumento de 94,6% do valor inicial. Pode-se também verificar que de 2011 para 2012 

existiu uma diminuição no número de praticantes masculinos federados, passando de 

391 540 em 2011 para 387 691 em 2012. 

No sexo feminino, em 1996 estavam federadas 35 196 praticantes e em 2012 havia 

136 476 praticantes, ou seja, verificou-se um aumento de 101 280 praticantes, o que 

corresponde a um crescimento na ordem dos 288% do valor inicial. É notório aqui, a 

mudança no envolvimento das mulheres no desporto.  

Perante os valores apresentados, conclui-se que no período de 1996 a 2012, o aumento 

do número de praticantes do sexo feminino foi superior ao aumento do número de 

praticantes do sexo masculino. 
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Figura 1 - Número de praticantes desportivos federados: total e por sexo – Portugal 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

No que concerne ao número de praticantes por modalidades, para esta análise foram 

escolhidas as seguintes: Andebol, Basquetebol, Futebol, Patinagem e Voleibol. Assim, 

em 2012 (ver tabela 2), a modalidade com maior número de praticantes é o futebol, com 

cerca de 153 530 praticantes, seguindo-se o voleibol com cerca de 43 061 praticantes. 

Das cinco modalidades, a que tem menor número de praticantes é a patinagem com 11 

mil praticantes.   

De 1996 para 2012, o voleibol foi a modalidade que obteve um maior aumento, 

passando de 6 199 praticantes em 1996 para 43 061 praticantes em 2012, ou seja, um 

aumento de 594,6% do valor inicial. O andebol, o basquetebol e o futebol tiveram, 

respetivamente, um aumento de 132%, 122% e 60%. Na patinagem houve uma 

diminuição de 12%.  
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Tabela 3 – Número total anual de praticantes por modalidade - Portugal 

 

Ano 
Modalidade Desportiva 

Andebol Basquetebol Futebol Patinagem Voleibol 

1996 17 386 18 050 95 746 12 537 6 199 

1997 19 501 19 138 97 252 8 091 7 278 

1998 20 306 19 831 106 051 10 141 8 028 

1999 21 731 20 869 110 822 10 005 8 140 

2000 22 032 20 278 113 895 10 319 9 813 

2001 22 152 19 994 115 283 10 029 12 286 

2002 24 537 20 878 120 003 9 979 15 746 

2003 27 294 19 364 128 471 10 593 16 408 

2004 30 994 17 269 133 511 10 356 27 003 

2005 30 760 17 694 131 835 9 976 27 740 

2006 30 524 18 690 133 360 9 812 29 135 

2007 32 257 34 026 136 387 10 368 36 244 

2008 33 902 36 320 141 958 10 402 40 898 

2009 37 562 40 250 144 106 10 765 40 090 

2010 39 708 41 830 148 106 10 269 42 386 

2011 39 877 40 241 151 572 11 151 43 240 

2012 40 373 39 996 153 530 11 000 43 061 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

Em termos de número de praticantes por distrito e regiões autónomas, verifica-se 

através da figura 3, que o distrito com maior número de praticantes em 2012 é Lisboa 

com 102 787 praticantes, seguindo-se o distrito do Porto com cerca de 97 mil 

praticantes. Ainda no ano de 2012, Bragança foi o distrito com menor número de 

praticantes (4161).  

De 1996 até 2012, a região que teve maior taxa de crescimento foi a do distrito da 

Guarda com 279%, seguindo-se Viseu e Braga com 240% e 173%, respetivamente. O 

distrito com menor taxa de crescimento foi Beja com 23,5%.  
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Figura 2 - Número total de praticantes por Distrito e Regiões Autónomas – Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

   2.1.4.2 – Financiamento das federações e despesas dos Municípios  

Antes da análise da questão do financiamento das federações e das despesas dos 

municípios é importante referir que, os valores apresentados são valores correntes.  

Através da tabela 4 podemos verificar que, em 2012, os municípios que tiveram maior 

despesa com o desporto foram os municípios da região Norte com 96 054 milhares de 

euros, o que corresponde a 42% das despesas totais de todos os municípios do país (229 

576 milhares de euros). A segunda região onde os municípios gastam mais em desporto 

é na região Centro com 28% das despesas totais.  

Os municípios que têm menos encargos com o desporto são os da Região Autónoma 

da Madeira, com cerca de 3 032 milhares de euros, o que corresponde a 1% das 

despesas totais de todos os municípios e a Região Autónoma dos Açores, com cerca de 

4 241 milhares de euros, ou seja, 2% das despesas totais.   

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, em 2012, o número total de clubes 

desportivos por região está dividido da seguinte forma: Norte (3079), Centro (2529), 

Lisboa (3094), Alentejo (540), Algarve (574), RA Açores (468) e RA Madeira (343).  
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Assim, e confrontando estes dados com as despesas dos municípios das diversas 

regiões, conclui-se que a região Centro sendo a segunda região que gasta mais em 

desporto, é a terceira com maior número de clubes. A região de Lisboa é a terceira 

região que tem maiores encargos com o desporto, mas é a primeira relativamente ao 

número total de clubes. Outro aspeto importante é o facto de a diferença entre o peso 

das despesas da região Norte e o de Lisboa ser de 31,9%, e comparando-as em termos 

do número total de clubes, verifica-se que a região de Lisboa tem mais 15 clubes, ou 

seja, a região Norte consegue ter mais despesas e menos clubes que a região de Lisboa.  

Tabela 4 - Distribuição das despesas totais em desportos por NUT II (2012): 

(Milhares de euros) – Portugal 

Região Despesa (€) Despesa (%) 

Norte 96054 42 

Centro 64295 28 

Lisboa 22867 10 

Alentejo 25353 11 

Algarve 13734 6 

RA Açores 4241 2 

RA Madeira 3032 1 

Total 229576 100 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE (2013) 

Quanto ao total de comparticipações financeiras às federações desportivas (ver tabela 

5), no período de 1996 a 2011, as comparticipações aumentaram até 2009, mas nos anos 

seguintes diminuíram.  

Assim, de 1996 até 2009, as comparticipações passaram de aproximadamente 29 

milhões de euros em 1996, para 46 milhões de euros em 2009, ou seja, um aumento de 

17 milhões de euros. De 2009 até 2011, as comparticipações às várias federações 

diminuíram 17%, passando de aproximadamente 46 milhões de euros em 2009 para 

aproximadamente 39 milhões de euros em 2011.  
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No caso das comparticipações financeiras por federação desportiva (ver figura 3), no 

período de 1996 até 2011, a federação que se destaca é a do futebol. Contudo, as 

comparticipações desta federação não têm sido constantes, porque de 4 em 4 anos têm 

aumentado e diminuído sucessivamente.  

Nas restantes federações as comparticipações têm sido mais ou menos estáveis, mas 

destacamos a federação do basquetebol, que ao longo do período anteriormente referido, 

tem assistido a um aumento nas suas comparticipações, chegando a ser em 2011 a 2ª 

federação com maiores comparticipações, com cerca de 3 056 milhões de euros.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ano Comparticipação 

Financeira (€) 

1996 28.136.112 

2000 37.655.342 

2006 43.296.398 

2008 44.376.895 

2009 45.945.958 

2010 41.828.715 

2011 38.180.237 

Tabela 5 - Total anual de comparticipação financeira às federações 

desportivas: (Milhões de euros) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2012) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2012) 

 

Figura 3 - Total anual de comparticipação financeira por federação desportiva: 

(milhões de euros) 
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Depois de apresentadas algumas das estatísticas do associativismo desportivo, é 

importante abordar um ponto fundamental do associativismo desportivo, a questão da 

crise do associativismo desportivo. Esta questão que nos vai servir de fio condutor para 

mais à frente aliarmos à questão da sustentabilidade desportiva, vai ser analisada no 

ponto seguinte. 

2.1.5 – A crise do Associativismo Desportivo 

A crise do associativismo inclui a crise dos próprios valores, da sua organização e 

estrutura, e principalmente dos clubes “pequenos” que têm apoios financeiros escassos 

por parte do Estado (Bento, 2004). Mas olhando para o cerne da questão, quais serão as 

verdadeiras causas para o surgimento da crise do associativismo?  

Segundo Carvalho (2001), esta questão pode ser explicada segundo a natureza interna 

e externa, ou seja, em relação ao clube desportivo e ao próprio movimento associativo. 

O autor sintetiza-as da seguinte forma: 

1. Interna do clube: 

- Carência ao nível de participação dos associados; 

- Dificuldade garantir corpos gerentes; 

- Falta de capacidade de adaptação e falhas de gestão; 

- Escassez de meios humanos e materiais; 

- Falta de fontes de financiamento capazes de dinamizar um projeto; 

- Ausência de um projeto; 

- Falta de compreensão da sua verdadeira função social; 

- Inabilidade de ligação de esforços a nível local. 

2. Da parte do Poder Central e Local: 

- Ausência de reconhecimento da importância do associativismo para o interesse 

público; 

- Ausência de reconhecimento da importância económica, cultural e social do dirigente 

associativo; 
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- Poder controlador, através de diferentes meios (legislação, critérios de atribuição de 

subsídios, entre outros); 

- Consideração da concorrência entre o movimento associativo e a Administração 

Pública; 

- Integração do movimento associativo no mercado de consumo.  

3. Da parte do Movimento Associativo: 

- Ausência na definição de um projeto para asserção pública do associativismo; 

- Dificuldade em assegurar a sua estatura política; 

- Incapacidade de negociar e de construir consensos; 

- Inadaptação aos tempos modernos e falta de renovação de objetivos, políticas, e 

estratégias; 

- Ligação às críticas da Administração Pública, em termos de subserviência ou de 

oposição.  

O movimento associativo, salvo exceções, não consegue ter força político-social, dado 

que tem mostrado ser incapaz de garantir o interassociativismo, e de analisar os seus 

problemas e estruturar coletivamente as suas ações. Para que possa contribuir para a 

reorganização e solidificação do tecido social, o movimento associativo deve (Carvalho, 

2001): 

- Ser capaz de proporcionar a solidariedade, que o Estado e outras instituições já não 

querem ou não conseguem proporcionar;  

- Contribuir materialmente e imaterialmente para a reconstrução do tecido social; 

- Assumir-se como fator de mudança e inovação social; 

- Envolver num projeto comum de caráter social, um conjunto de atores benévolos e 

profissionais; 

- E, ser capaz de proporcionar soluções de integração social e de uma nova expressão 

cultural, com solidariedades economicamente desinteressadas, mas financeiramente 

sustentadas. 
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Todos estes elementos são fundamentais para que o movimento associativo se possa 

afirmar, dado que, como este não produz nada em termos materiais, existe 

habitualmente uma desvalorização da sua ação pelos agentes que olham apenas para o 

economicismo (Carvalho, 2001).  

Assim conclui-se que, o modelo tradicional do associativismo desportivo deixou de 

funcionar e ainda não tem um substituto à altura (Bento, 2004).   

Terminados os pontos relacionados com o associativismo desportivo, na secção 

seguinte, vai-se abordar a questão da sustentabilidade desportiva nas suas diferentes 

áreas e apresentar-se algumas ações que levem a que os clubes consigam ser 

sustentáveis desportivamente.  

2.2 – A Sustentabilidade Desportiva 

A sustentabilidade pode ser definida como, “o desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para 

satisfazerem as suas próprias necessidades...” (Brundtland et al, 1987).  

No desporto, a sustentabilidade pode ser divida em diferentes áreas, entre elas, a 

ambiental, a de equipamentos e atividades, a humana, a institucional e a financeira. 

Estas três últimas vão ser analisadas pormenorizadamente no ponto 2.2.1 e no ponto 

2.2.2 deste trabalho. 

É importante referir e explicar as outras “áreas” da sustentabilidade, uma vez que, 

apesar de distintas elas relacionam-se e influenciam-se umas às outras.  

Na questão ambiental, a prática do desporto, as instalações desportivas e os eventos 

desportivos têm um impacto significativo no ambiente. Como tal é necessário estimular 

uma gestão ambientalmente correta, tendo em conta, o respeito do ambiente nos 

contratos públicos, as emissões de gases com efeito de estufa, a eficiência energética, a 

eliminação de resíduos e o tratamento do solo e da água (Livro Branco sobre o 

Desporto, 2007).  

A relação desporto-ambiente engloba três níveis: o primeiro é relativo ao ambiente ser 

um apoio físico das práticas desportivas, ou seja, é através dos recursos naturais que se 

determina a possibilidade de realizar as atividades desportivas e não o contrário (IUCN, 

2002; Rosa et al, 2011), o segundo nível é relativo ao ambiente proporcionar o bem-
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estar para o Homem através das práticas desportivas e por fim, pelo facto de o ambiente 

ser um meio educacional através do desporto, ou seja, através do meio natural é possível 

realizar uma aprendizagem vivencial e experiencial, e o desporto pode revelar-se 

importante no processo educativo (Becker, 2010; Ferreira, 1998; Lee, 2011; Rosa e 

Carvalhinho, 2012; Sandell e ÖÖhman, 2010; Soares e Paixão, 2010; citado por 

Carvalhinho, 2013:182). 

Relativamente à questão da sustentabilidade dos equipamentos e das atividades, 

define-se gestão dos equipamentos como um conjunto de ações que têm como 

finalidade a otimização social, desportiva e económica dos mesmos. Os objetivos 

subjacentes desta definição diferem quanto à natureza do equipamento, ou seja, os 

objetivos são diferentes no caso dos equipamentos privados, associativos ou públicos 

(Constantino, 1999).  

Nesta gestão deve-se ter em conta critérios de qualidade e outras variáveis, as quais 

naturalmente se envolverão nas estratégias de gestão em função da natureza do 

equipamento - privado e público (Constantino, 1999).  

Num equipamento privado o objetivo é a obtenção de lucro, o que leva a que na oferta 

e no preço de aquisição do serviço, se inclua o custo de utilização do equipamento e o 

custo de amortização do investimento. Num equipamento público, o investimento é 

visto como um custo social, portanto, não coloca problemas de retorno no plano 

financeiro contudo, existe exigência no plano dos custos de utilização, desde logo com a 

manutenção e o enquadramento de atividades a realizar no equipamento (Constantino, 

1999).  

A gestão das instalações e das atividades deve assentar num modelo de gestão 

sustentável e rentável, quer ao nível financeiro, quer ao nível do tempo de ocupação, 

fomentando um adequado uso social dos equipamentos (Constantino, 1999). Para além 

disso, deve-se desenvolver a economia de energia despendida e de água consumida; 

reduzir os custos de utilização associados a limpeza e manutenção; e reduzir os custos 

de substituição de elementos degradados e de grandes reparações (Paiva, 2013).  

Assim, de acordo com Carvalho (1994) é necessário: 

- Definir novos equipamentos como resposta às necessidades, sendo integrados na 

estrutura urbanística do município;  
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- Otimizar os equipamentos construídos diretamente pelas Câmaras Municipais e por 

outras entidades;  

- Melhorar as instalações que pertencem aos clubes;  

- Construir equipamentos de pequeno e médio porte, principalmente em certas zonas 

com particular acuidade;  

- E reivindicar, junto do poder central, de apoios indispensáveis. 

Relativamente à área humana, institucional e financeira, como referimos inicialmente, 

elas vão ser estudadas nos pontos seguintes.  

2.2.1 – A Sustentabilidade Financeira 

A sustentabilidade financeira nos tempos que correm é primordial, e sendo os clubes 

desportivos altamente contagiados pela crise económica e financeira que o país e a 

Europa atravessam, seja pelo lado das receitas, com menos patrocínios e espectadores, 

seja pelo lado das despesas, com o aumento dos custos de endividamento, como refere, 

Mourão (2012a), é necessário que os clubes tenham em atenção a sustentabilidade 

financeira, de forma a desenvolverem práticas que não ponham em causa o seu futuro.  

Devido à escassez de informação relativa à sustentabilidade financeira dos clubes 

desportivos, no ponto seguinte vai-se analisar esta questão na vertente desportiva 

juntamente com a vertente empresarial.   

2.2.1.1 – Alguns conceitos-base sobre a sustentabilidade financeira 

Os clubes desportivos para atingirem os seus objetivos desportivos devem incluir na 

sua gestão, a gestão financeira, o que acontece raramente. Esta questão é realmente 

importante, porque o bom funcionamento destes depende dos meios monetários que têm 

à sua disposição (Wladimir, 1988).   

Para tal, os gestores (geralmente os tesoureiros) têm que fornecer aos clubes os fundos 

de que eles necessitam, se possível com o menor custo e no momento oportuno, e 

devem assegurar a continuidade e o desenvolvimento, evitando que haja ausência de 

liquidez e que os clubes fiquem numa situação de cessão de pagamentos (Wladimir, 

1988).  
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Mediante a contabilidade, o gestor (geralmente o tesoureiro) pode proceder 

(Wladimir, 1988): 

- À análise financeira, a partir dos números observados no passado (sobre o exercício 

passado); 

- À elaboração dum orçamento previsional para o exercício futuro, com incidência 

sobre os meios necessários que levem a que os clubes consigam atingir os seus 

objetivos; 

- A uma avaliação crítica da sua gestão, para facilitar o controlo da mesma.  

Na análise financeira determina-se a origem, a estrutura e a evolução das despesas e 

das receitas dos clubes desportivos, e através do cálculo de vários ratios contabilísticos 

podemos ver o grau de cobertura das despesas e das receitas (Wladimir, 1988).   

Para avaliar a gestão financeira tem-se em conta certos ratios contabilísticos, assim 

como a sua evolução ao longo do tempo. Os clubes desportivos podem utilizar este 

método para poderem avaliar a sua saúde financeira, através do cálculo dos ratios de 

tesouraria, de estrutura financeira, de independência financeira e de liquidez. Todavia, 

este procedimento só é possível para clubes que registem regularmente as contas de 

balanço. Nesta situação, os clubes podem a partir das contas da gestão ter uma ideia da 

qualidade de gestão e das dificuldades previsíveis (Wladimir, 1988).  

Para tal, deve-se analisar a estrutura das despesas e das receitas, analisar o resultado 

líquido do exercício (défice ou excedente) e definir e fiscalizar alguns ratios. Por 

exemplo, os clubes profissionais têm todo o interesse em fiscalizar a evolução dos seus 

salários e encargos sociais (Wladimir, 1988).  

Numa empresa e num clube, os documentos publicados por si podem ser de tipo 

puramente contabilístico e de complemento aos dados contabilísticos, como é o caso do 

inventário dos valores móveis ou o quadro sobre as filiais e participações (Lavaud, 

1969).  

Os documentos contabilísticos principais são: o balanço, a conta de exploração geral e 

a conta de perdas e lucros do exercício. O balanço dá num momento exato uma 

fotografia da empresa e do clube, e portanto, “fornece o valor do conjunto dos bens 

reais e monetários de que dispõe a empresa, quer dizer o montante dos seus ativos e, em 
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relação, ao passivo, a decomposição, em função da sua proveniência, os fundos que 

permitem financiá-los” (Lavaud, 1969:32).  

Segundo Lavaud (1969), os elementos dos ativos são classificados segundo a sua 

duração, numa ordem de liquidez crescente, a serem transformados de uma forma rápida 

em dinheiro. Portanto, estamos perante o termo de ativo circulante que agrupa os 

valores de exploração (constituído por stocks de mercadorias, de materiais, etc.), os 

valores realizáveis (compreende os pagamentos adiantados e as prestações levadas aos 

fornecedores, etc.) e disponíveis (valores de ativo mais líquido de que a empresa dispõe, 

por exemplo, contas de bancos e cheques postais).  

No caso dos elementos menos líquidos, estes são agrupados sobre os termos de ativo 

imobilizado, termo que pode ser definido como, “todos os bens e valores destinados a 

permanecer duravelmente sob a mesma forma na empresa” (Lavaud 1969:35).  

Tratados os elementos dos ativos, é importante agora referenciar os elementos do 

passivo. O passivo é entendido como todos os recursos financeiros que permitem à 

empresa e ao clube financiar os elementos do ativo. Estes são classificados na ordem de 

exigibilidade crescente: primeiro os capitais próprios de que dispõe a empresa e o clube, 

e que são considerados como capitais permanentes, que são compostos por capitais 

próprios e capitais emprestados, reembolsáveis a mais dum ano, chamados dívidas a 

longo e médio prazo (Lavaud, 1969).   

Assim, e perante o que foi dito sobre os ativos e sobre o passivo, podemos através 

deles compreender a situação financeira das empresas e dos clubes através da diferença 

do ativo total e das dívidas que vai ser igual à situação líquida (Lavaud, 1969).  

Para terminar o primeiro ponto, o do balanço, é importante referir que este fornece os 

resultados a partir da relação (Lavaud, 1969):  

Ativo – Passivo = Resultados 

E a sua equação fundamental é (Lavaud, 1969): 

Ativo = Passivo + Capital Próprio 

O montante dos recursos financeiros de que dispõe a empresa e o clube e que estão 

presentes no passivo do balanço será igual ao contravalor dos bens reais e monetários 

que constituem o ativo (Lavaud 1969).  
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Há outro elemento que é muito importante para a análise financeira e que não é 

apresentado no balanço contabilístico, é o fundo de maneio líquido. Este fundo, por 

oposição ao fundo de maneio bruto, antiga denominação do ativo circulante, ou fundo 

de maneio permanente é igual à fração dos capitais permanentes que a empresa e o 

clube consagram para fazer face às necessidades oriundas da sua exploração. É, 

portanto, o excedente dos capitais permanentes sobre as imobilizações (Lavaud, 1969).  

Como referido, os documentos contabilísticos são: o balanço, a conta de exploração 

geral e a conta de perdas e lucros do exercício (Lavaud, 1969). Tratado o conceito e os 

elementos que integram o balanço, passamos agora para a conta de exploração geral e a 

conta de perdas e lucros do exercício.  

Se o balanço era uma fotografia dos ativos e dos recursos de uma empresa e de um 

clube, a conta de exploração geral e a conta de perdas e lucros são um filme em duas 

partes, cujo fim é o resultado a pôr no fim do balanço (Lavaud, 1969). 

A conta de exploração permite libertar o lucro ou a perda da exploração sobre um 

determinado período, excluindo do cálculo as perdas e lucros excecionais ou imputáveis 

a exercícios anteriores, através do reagrupamento dos encargos e dos produtos desse 

período (Lavaud, 1969).  

A conta de perdas e lucros retoma o resultado da conta de exploração, as perdas e os 

lucros excecionais ou imputáveis a exercícios anteriores para determinar o resultado 

total da empresa e do clube (exploração + extra exploração) (Lavaud, 1969).  

Falando agora concretamente da análise financeira, esta consiste em verificar se os 

resultados obtidos com o projeto são positivos para a empresa, para o clube e para os 

investidores, sendo normalmente desenvolvida em duas grandes fases (Cebola, 2011).  

A primeira fase prende-se com a validação dos dados, ou seja, aferir a coerência das 

soluções preconizadas no estudo de viabilidade, de acordo com as necessidades 

identificadas no diagnóstico; avaliar a correção das previsões apresentadas no estudo de 

viabilidade, as quais suportam os valores constantes nas demonstrações económicas e 

financeiras; e reconhecer os gastos e os rendimentos que podem ser aplicáveis ao 

projeto (Cebola, 2011). 

De acordo com Cebola (2011), a segunda fase da análise financeira de um projeto é a 

avaliação do projeto. Nesta fase, deve ter-se em conta três aspetos:  
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- Análise da Rentabilidade: avaliar se os ganhos gerados são suficientes para compensar 

a aplicação de fundos necessários ao desenvolvimento do projeto; 

- Análise da Solvabilidade (equilíbrio financeiro): verificar se com a aplicação do 

projeto na empresa e no clube, o equilíbrio financeiro é garantido e os compromissos 

assumidos com terceiros são liquidados; 

- Análise do Risco: avaliar se com a realização do projeto, o risco é aceitável, face aos 

padrões de referência estabelecidos pelo investidor.  

Para suporte da análise financeira dos projetos (vertentes rentabilidade e risco) deve-

se utilizar a análise aos Cash-flow, que representa os fluxos de caixa (entradas e saídas) 

das diversas fases da vida do projeto: investimento e exploração (Cebola, 2011). 

Os Cash-flow podem ser determinados de duas formas diferentes, o que permite uma 

avaliação de acordo com duas perspetivas: a do investimento global, total dos recursos 

aplicados; e a do empreendedor, capitais próprios investidos a utilizar após considerar o 

eventual financiamento por capitais alheios (Cebola, 2011).  

Na análise da rentabilidade de um projeto, quando são introduzidos os juros de 

financiamento, estes têm impacto sempre que os resultados operacionais são positivos, 

uma vez que nestes casos, os juros são considerados como um custo fiscal do exercício, 

reduzindo a tributação (Cebola, 2011).  

Segundo Cebola (2011), o efeito de alavanca financeira é entendido como o efeito da 

combinação dos juros e impostos na rentabilidade de um projeto. Como tal, nos casos 

em que os resultados operacionais são positivos, quanto maior for o endividamento do 

projeto maior será a sua rentabilidade, devido à força da poupança fiscal obtida.  

Na análise de um projeto, é necessário incluir a avaliação da sua capacidade, de gerar 

os meios financeiros suficientes para assegurar o cumprimento das obrigações 

financeiras. Para tal, os instrumentos adequados para esta observação são o orçamento 

de tesouraria e o plano financeiro (Cebola, 2011).   

A análise financeira pode ser considerada sob vários pontos de vista, entre eles, a do 

acionista, a do financiador, a do cliente, a do fornecedor, a do crédito-arrendamento, a 

do assalariado da empresa e a da concorrência (Lavaud, 1969).  

Do ponto de vista do acionista, este está interessado na rentabilidade dos capitais que 

comprometeu na empresa, e portanto, numa análise financeira o antigo ou futuro 
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acionista deve olhar para as perspetivas de crescimento a curto, médio e longo prazo, e 

para tal análise é necessário readmitir a empresa no sector industrial ou comercial em 

que ela intervém, colocando questões do tipo (“O sector é um sector-chave da 

economia?”); analisar os resultados da empresa dos últimos cinco anos (“Qual a 

evolução do seu fundo de maneio? Qual o valor da empresa?”); e fazer um estudo 

prospetivo para determinar a sua evolução futura (“O equilíbrio financeiro pode ser 

mantido? A rentabilidade pode ser aumentada?”) (Lavaud, 1969).  

Do ponto de vista do financiador, seja este um particular com obrigações na empresa e 

no clube, seja um banco ou de outro organismo de crédito, está interessado na 

solvabilidade da empresa e do clube, de curto e longo prazo (Lavaud, 1969).  

Na apreciação da solvabilidade a longo prazo, o objetivo é que o financiador se 

concentre na capacidade de contração de dívidas da empresa e do clube, para a estrutura 

dos recursos de que dispõe. Para tal, é necessário calcular a parte dos capitais próprios 

da empresa em relação ao total dos seus recursos, aquelas que representam em relação 

ao total dos capitais permanentes. Este cálculo será efetuado antes e após verificação do 

empréstimo pedido pela empresa e pelo clube para analisar as consequências da sua 

eventual concessão, e a partir de estudos estatísticos temos os seguintes casos, segundo 

Lavaud (1969): 

- Quando os capitais próprios representam mais dos 2/3 do total de recursos, a 

capacidade de contração de dívidas e a solvabilidade da empresa e do clube são muito 

grandes; 

- Quando representam mais do que metade, são satisfatórias; 

- Se são inferiores, a situação da empresa e do clube merece um estudo aprofundado e 

aconselha-se aos financiadores que peçam garantias: hipotecas, cauções, aumento do 

capital social; 

- Quando os capitais próprios não ultrapassam a terça parte dos recursos totais, a 

situação financeira da empresa e do clube é difícil e é irrefletido emprestar-lhes capitais 

a longo prazo sem exigir que eles aumentem os seus capitais próprios apelando aos seus 

acionistas; 

- Sendo os capitais próprios inferiores às dívidas a longo e médio prazo, a empresa e o 

clube estão numa situação que lhe impedem o recurso ao empréstimo.  
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Apesar de todas estas situações, não se deve generalizar porque as percentagens 

diferem segundo o tamanho da empresa e do clube, e segundo os sectores (Lavaud, 

1969). 

Na apreciação da solvabilidade de curto prazo, o financiador deve analisar com 

cuidado as necessidades de financiamento a curto prazo da empresa e do clube e 

apreciar o nível do fundo de maneio (Lavaud, 1969). 

Do ponto de vista do fornecedor, este tem interesse em se preocupar com a situação 

financeira dos seus clientes, porque a sua própria situação depende da dos clientes. 

Assim, o fornecedor necessita de verificar se os prazos de pagamento dos seus clientes, 

estão em conformidade com os prazos concedidos pelos seus fornecedores (Lavaud, 

1969).  

Do ponto de vista do cliente, este pretende verificar se as condições que o fornecedor 

oferece a um cliente é igual para os restantes e, para tal é possível calcular o prazo 

médio de regularização dado por uma empresa aos seus clientes, a partir dos dados do 

balanço e da conta de exploração geral da empresa (Lavaud, 1969).  

Do ponto de vista da sociedade de crédito-arrendamento (crédit-bail), este inclui as 

operações de aluguer de bens móveis, onde na análise da situação financeira da 

empresa, as sociedades de leasing interessam-se menos pela estrutura de balanço da 

empresa do que pela sua capacidade lucrativa, ou seja, a sociedade só “aceitará financiar 

os investimentos suscetíveis duma grande rentabilidade mesmo se a estrutura de balanço 

da empresa não corresponder às normas tradicionalmente fixadas para os bancos e os 

estabelecimentos financeiros para conceder créditos a médio ou longo prazo (capitais 

próprios fracos, fundo de maneio insuficiente) ” (Lavaud, 1969:117).     

Do ponto de vista do assalariado da empresa, seria importante que estes fossem 

capazes de proceder a uma análise financeira da empresa que os emprega, que neste 

caso, poderiam ser os seus representantes na comissão da empresa e examinar os 

documentos contabilísticos que lhe são apresentados. Os assalariados estão juntamente 

com os acionistas, interessados numa boa gestão financeira da empresa, portanto é 

relevante analisar a produtividade, a rentabilidade e as perspetivas de futuro da empresa 

(Lavaud, 1969).  

Finalmente, do ponto de vista da concorrência, os analistas financeiros devem recorrer 

ao uso do método dos rácios, por forma a efetuar comparações, que no caso de serem 
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desfavoráveis à empresa, o analista deverá procurar as causas e poderá elaborar 

propostas para corrigir a política financeira e geral da empresa. Esta análise pode 

também permitir reconstituir os meios de financiamento (Lavaud, 1969).  

Depois da análise financeira e da sua avaliação é também fundamental controlar a 

gestão dos clubes, para que se possa identificar anomalias, procurar as suas causas e 

encontrar formas de solucioná-las (Wladimir, 1988).  

Este controlo aumenta com a importância financeira do clube desportivo e pode ser 

dividido em interno ou externo. O controlo externo é referente à ordem jurídica e fiscal, 

sendo o controlo fiscal atingível a qualquer clube, e o controlo interno pode ser 

realizado através do controlo dos sócios, na discussão anual do relatório financeiro 

(Wladimir, 1988). 

Para concluir, é importante referir que a sobrevivência financeira dos clubes 

desportivos tem-se realizado através de “métodos e processos mais ou menos marginais, 

isto é, se considerarmos o estatuto de não contribuinte de que têm gozado e o leque de 

serviços extra desportivos ou para-desportivos que prestam” (Gomes, 2001:10). O 

excesso de atenção dado ao futebol profissional tem influenciado o desenvolvimento 

desportivo em Portugal, o que leva a que em alguns casos, o futebol profissional e 

semiprofissional esgote quase todos os recursos financeiros existentes, proporcionando 

uma grande dificuldade para os pequenos clubes rurais e urbanos (Libânio, 2008). 

Analisada a sustentabilidade financeira, no ponto seguinte vai-se abordar as duas 

últimas áreas da sustentabilidade desportiva, a sustentabilidade humana e institucional. 

Como todas as áreas da sustentabilidade estão inter-relacionadas, no ponto seguinte 

voltarão a surgir algumas questões relativas às outras áreas da sustentabilidade.  

2.2.2 – A importância da Sustentabilidade Humana e Institucional para a 

Sustentabilidade Desportiva  

Segundo Bento (1999:1; citado por Matos, 2001:12), “associativismo sofre da doença 

do envelhecimento e aguarda urgentemente o remédio da renovação”, que passará por 

adotar uma estratégia orientada nos interesses das crianças, dos jovens e da restante 

população. Contudo, existe uma dificuldade em renovar os seus quadros, devido à 
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incompreensão por parte da população acerca do papel e do contributo deste movimento 

(Matos, 2001). 

Mesmo assim, é necessário e urgente a renovação dos seus quadros, a começar pelos 

dirigentes associativos dado que, hoje para se dirigir uma coletividade é necessário o 

domínio de áreas de gestão e administração, e não apenas a disponibilidade de tempo e 

“fanatismo” dos seus dirigentes (Matos, 2001). Como refere Carvalho (1997), é 

importante que exista um equilíbrio dinâmico entre a competência técnica e a boa 

vontade generosa, e é neste ponto que se encontra a chave da sobrevivência do 

associativismo, aliando-se ainda a convivialidade, a comunicabilidade e a solidariedade 

(Carvalho, 1997).   

Reestruturar, renovar, atualizar e formar todo o movimento associativo é primordial, e 

serve como resposta às transformações e alterações que se vão verificando na sociedade. 

Estes são passos que têm de ser dados, ”não como uma mera questão administrativa mas 

como ação ativa e criativa para gerar novas motivações de participação dos associados e 

das populações na vida associativa” (Matos 2001:7).  

Na urgência de reestruturar as coletividades e os seus órgãos sociais aos vários níveis, 

é importante envolver outras camadas ativas, como as mulheres e os jovens (Matos, 

2001) e nos clubes deve existir uma orientação para os sócios, porque estes são uma das 

fontes de rendimento e permitem que os clubes fiquem menos dependentes do Estado, o 

que determina a sua autonomia financeira (Carvalho, 2001). 

Os clubes desportivos para além de terem dificuldade em renovar os seus quadros, são 

confrontados com novas problemáticas, sendo elas, a diminuição no número de sócios 

que pagam regularmente as suas quotas, a queda do número de frequentadores habituais 

das instalações e o problema da formação das listas para os corpos gerentes (Sousa, 

1988 e Homem, 1997). Segundo Carvalho (1994) existe mesmo uma crise no dirigismo 

associativo, assente na dificuldade que o clube tem em encontrar dirigentes em número 

e com capacidade para garantir o seu funcionamento. Há escassez de pessoas, as 

motivações reduzem-se e a renovação que deveria ser feita atrasa-se.  

Se não se processar uma rápida mudança, os números de sócios e de frequentadores 

das instalações das coletividades vão continuar a diminuir, será complicado constituir 

direções, difícil cativar as camadas jovens e difícil prepará-los para a continuidade 

(Matos, 2001).  
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Dadas as responsabilidades dos dirigentes associativos, sendo elas, a representação 

pública da sua coletividade, a cooperação com os seus parceiros, a criação de eventos e 

atividades, servir como referência para os jovens da formação do seu clube, criação de 

leis e regulamentos e a angariação de fundos e subsídios (Gomes, 2001), eles terão que 

ser os primeiros a redefinir a missão da coletividade desportiva e a recuperar o 

envolvimento social (Correia, 1998). 

Contudo, Bento (1998) refere que a maior parte dos dirigentes desportivos são 

oriundos de áreas tradicionalmente adversas á inovação e que não possuem formação 

adequada. Esta ideia é bastante importante, porque no desporto é necessário existir 

quadros técnicos com formação específica, uma vez que, a ação voluntária apoiada na 

boa vontade deixou de ser o modelo operacional para proporcionar o desenvolvimento 

(Matos, 2001).  

Para as pequenas coletividades desportivas a ideia de uma estrutura profissionalizada 

torna-se impossível de suportar, mas segundo Matos (2001), estas coletividades devem 

estar disponíveis para novas ofertas, a grupos com diferentes preferências, motivações e 

capacidades. Como tal, é relevante entender que o conceito tradicional de desporto, 

assente na competição, deverá perder o caráter de exclusividade e integrar os motivos de 

saúde, da condição física, do convívio, da comunicação, da recreação, e têm que 

associar à oferta desportiva ofertas de outro tipo, ou seja, tal como sublinhou Bento 

(1999; citado por Matos, 2001:9) “...têm que alargar a sua missão social”.  

Os princípios para o desempenho das funções sociais por parte dos clubes desportivos 

são segundo Carvalho (2001), os seguintes:  

- Cooperação entre os clubes desportivos e outras instituições que atuam no mesmo 

meio e abertura para o meio social, nomeadamente com outros clubes, associações 

distritais e federações. Esta questão é sem dúvida de grande importância, já que 

proporciona a solidificação das modalidades e o seu reconhecimento social;  

- Participação ativa dos sócios na discussão dos interesses do clube, dando-lhes maior 

responsabilização pela vida interna da estrutura associativa; 

- Formação dos dirigentes de forma a estes progredirem educativamente e 

culturalmente, sendo este um aspeto de grande relevância para a forma como o desporto 

é visto e encarado pela população. O facto de um dirigente ter comportamentos poucos 
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aceitáveis socialmente e ter níveis baixos de formação, faz com que haja algum 

descrédito ao nível da utilidade social dos clubes;   

- Relação “adulta” e independente entre o clube desportivo e o Estado 

(particularmente o poder local). Segundo Carvalho (2001), a população portuguesa 

considera que o associativismo desportivo está fortemente ligado ao poder local e por 

vezes esta situação não é bem vista, devido ao seu lado pouco claro e promíscuo.  

Outra problemática com que as coletividades desportivas se têm deparado é com a 

questão da globalização, que alterou completamente o funcionamento das sociedades e 

da economia, o que exige que as coletividades tenham em atenção as questões exógenas 

que permita que as suas estruturas internas se adaptem à mudança (Matos, 2001). 

Porém, a grande parte dos clubes não prestou atenção a estas questões do exterior, 

como aos seus “clientes” e à sociedade em geral, e foi perdendo a base fundamental da 

sua existência, os seus associados. Naturalmente, quando uma organização, e neste caso, 

quando um clube se fecha e não interage com o ambiente, existe a possibilidade de 

perder os seus pilares fundamentais e nas piores das hipóteses, de correr o perigo de se 

extinguir (Matos, 2001).  

Como o clube desportivo “fechou-se” e tinha a responsabilidade de satisfazer as 

necessidades dos indivíduos, o sector privado lucrativo foi perspicaz ao ponto de 

perceber as necessidades do mercado e de criar os produtos e serviços ideais para o 

consumidor desportivo, e portanto tornou-se concorrente dos clubes desportivos através 

da criação de ginásios e escolas de desporto. É então necessário que os clubes e os seus 

dirigentes inovem os seus produtos e serviços, e satisfaçam realmente os consumidores 

desportivos, de forma a conseguirem sobreviver (Gomes, 2001).  

Com as instituições desportivas privadas, aumentou o número de ginásios, escolas de 

desporto, nomeadamente de surf, futebol, entre outros, que vieram satisfazer uma 

procura diversificada da prática desportiva (Libânio, 2008).  

Este aspeto teve duas implicações, em primeiro lugar, o facto de desenquadrar as 

necessidades das populações e as ofertas desportivas; e em segundo, o facto de criar 

desigualdades de oportunidades no acesso a práticas desportivas, dado que, nestes casos 

há um custo financeiro para a população, o que para a sua grande parte não é possível 

custear (Libânio, 2008). 
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É então, relevante que as pequenas e médias coletividades desportivas conheçam as 

necessidades e os interesses dos seus associados, e das pessoas que fazem parte do seu 

raio de ação (Matos, 2001). Assim é necessário,  

“...projetar a coletividade para o exterior e arranjar formas de desenvolver 

económica e humanamente serviços de qualidade a prestar à população 

envolvente. Há que “profissionalizar” as ações e perspetivá-las no futuro, sem no 

entanto esquecer o seu passado” (Matos, 2001:14).   

O futuro das coletividades depende de uma mudança de mentalidade, que passa por as 

direções adquirirem qualidades como o dinamismo, inovação, solidariedade, 

criatividade, entre outros (Matos, 2001).   

A inovação e a qualidade devem ser uma prioridade para as coletividades desportivas. 

Contudo, é necessário a aplicação de um novo modelo de gestão humana e financeira, 

para que seja possível conseguir altos níveis de qualidade e inovação de forma a atingir 

a satisfação dos seus praticantes (Bento, 1999; citado por Matos, 2001).  

De acordo com Bento (1999; citado por Matos, 2001), em lugar da “mão-de-obra” 

deverá proceder-se à “cabeça-de-obra”, uma vez que, para a prática de um serviço de 

qualidade é importante ter pessoas habilitadas, ou seja, capazes de:  

- Reconhecer as necessidades e expectativas latentes; 

- Procurar soluções inovadoras; 

- Gerir informações; 

- Definir novos padrões de funcionamento; 

- Assimilar forças e fraquezas; 

- Respeitar inteiramente os mais rígidos princípios éticos.  

Aliada, as estas situações, está a atividade do dirigente desportivo, que deve pautar-se 

pela capacidade em cooperar, em entusiasmar e em motivar os outros; pela  consciência 

das suas responsabilidades; pelos conhecimentos desportivos e pelo grande empenho 

pessoal que deve ter (Matos, 2001). 

Segundo Gomes (2001:65) é essencial “uma mudança estrutural na composição e 

orgânica diretiva capaz de inverter esta dinâmica de crise e queda das organizações 
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desportivas...”, e é necessário ir ao encontro da sustentabilidade, ou seja, realizar 

atividades que originem as suas próprias receitas, e que não ponham em causa o futuro 

das organizações desportivas.   

Em resumo, o desporto português não tem instalações suficientes e apropriadas para a 

prática desportiva; só há lugar para os melhores praticantes; e aos clubes não resta outra 

hipótese senão cobrarem mensalidades pela prática desportiva, de forma a fazerem face 

aos gastos relativos ao enquadramento técnico e à manutenção das instalações (Silva, 

2006). 

Como tal, o objetivo das organizações desportivas em geral e dos clubes em particular 

deve passar por definir o seu “compromisso com o futuro” (Bento, 2004:71).  

Dado que as condições socioeconómicas influenciam o desenvolvimento e a 

sustentabilidade dos clubes desportivos, vai-se abordar no ponto seguinte, o modo como 

estas influenciam o funcionamento dos clubes.  

2.2.3 – A Sustentabilidade Desportiva em face do meio envolvente 

Os clubes desportivos necessitam de ter resultados positivos ao nível financeiro, 

humano e institucional, para que possam garantir a sustentabilidade e financiamento das 

suas atividades, dado que, só assim é que conseguem enfrentar as dificuldades criadas 

por fatores externos, sobretudo quando estão dependentes de apoios instáveis 

(Chelladurai, 1997; citado por Soares, 2006). 

Destes fatores externos temos, as condições socioeconómicas que segundo Cima 

(2012), influenciam o desenvolvimento e a sustentabilidade dos clubes desportivos. De 

entre elas temos:  

- A dimensão demográfica: 

 Dimensão da população masculina, que de acordo Leonard (2005; citado por 

Cima, 2012), quanto maior ela for maior será a procura de eventos desportivos;  

 Dimensão da população total, que segundo Mourão e Colonna (2011), quanto 

maior for o desenvolvimento demográfico de uma área, maior será a sua 

competitividade;  
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 Dimensão da população jovem, que segundo Prouteau e Wolf (2002; citado por 

Cima, 2012), quanto maior a densidade populacional jovem, maiores serão os 

valores de participação nas associações locais;  

 Nível de Envelhecimento da população, que de acordo com Mourão (2005), 

quanto mais alto for este nível, menor é a procura de eventos desportivos.  

- A dimensão económica: 

 Nível de desemprego, que segundo Downward e Dawson (1999), quanto maior 

for o nível de desemprego de uma região, maiores serão os níveis de 

industrialização; 

 Quantidade de dinheiro depositado, que segundo Ahlfeldt e Feddersen (2009), 

quanto maior for o volume de dinheiro depositado nos bancos, maior será o 

poder de compra da população de uma determinada região o que poderá incidir 

numa maior participação nos eventos desportivos. 

 Quando aumenta o número de clubes do mesmo município e da mesma liga, aumenta 

a competitividade, uma vez que de acordo com Breuer (2009; citado por Cima, 2012) 

um município com um grande número de equipas a competir na mesma liga, pode 

indicar um maior historial de práticas associativas locais.    

A sobrevivência dos clubes desportivos é também condicionada pelos fatores 

económicos e demográficos, porque de acordo com Mourão (2012a), o 

desenvolvimento económico regional é um determinante importante para o desempenho 

financeiro dos clubes de futebol, uma vez que os clubes que estejam situados em regiões 

mais ricas e mais densas podem conseguir aumentar as fontes de receitas, e diminuir as 

suas dívidas.  

Por fim, para além da influência das condições socioeconómicas têm-se outras, por 

exemplo, os resultados desportivos que na perspetiva de Heitzmann (2000), podem 

atrair mais receita e mais fundos, e posteriormente, estes fundos adicionais podem servir 

para aumentar os níveis de resultados desportivos da época seguinte.  

Todos estes fatores vão ser tidos em conta, na análise global da situação económica 

dos clubes masculinos do escalão sénior dos principais campeonatos distritais de 

futebol, que estará presente nos pontos seguintes.  
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3 – Metodologia  

3.1 – Caracterização da Amostra 

Em Portugal existem no total 22 Associações Distritais de Futebol, onde se incluem 

todos os escalões de futebol (seniores e juniores (masculinos e femininos), juvenis, 

iniciados, infantis, benjamins, traquinas e petiz (todos do género masculino), e dentro 

do escalão sénior estão incluídas várias ordens e denominações como a Divisão de 

honra, a 1ª Divisão e a 2ª Divisão das distritais.  

Para este trabalho, os clubes inquiridos serão os clubes dos escalões seniores 

masculinos pertencentes às associações distritais da época desportiva 2012/2013 e que 

têm a possibilidade de subirem ao Campeonato Nacional de Seniores (antiga 3ª Divisão 

Nacional). Este aspeto é muito importante, porque em determinadas associações a 

divisão que dá a possibilidade dos clubes ascenderem ao Campeonato Nacional de 

Seniores é a Divisão de Honra, enquanto noutras associações é a 1ª divisão. Por 

exemplo, na Associação de Futebol do Algarve a competição que dá acesso à 3ª Divisão 

Nacional é a 1ª Divisão, enquanto na Associação de Futebol de Braga a competição que 

dá acesso é a Divisão de Honra. Todos os clubes e todas as associações correspondentes 

encontram-se na tabela 12, disponível nos anexos. 

Caracterizada a amostra, é importante verificar a forma como se vai proceder ao 

estudo da sustentabilidade dos clubes dos escalões seniores masculinos dos principais 

campeonatos distritais. Assim, apresentar-se-á no ponto seguinte, os instrumentos e 

procedimentos utilizados.  

3.2 – Instrumentos e Procedimentos 

O inquérito por questionário consiste em colocar a um conjunto de inquiridos, uma 

série de perguntas relativas à sua situação social, profissional ou familiar, às suas 

opiniões, ao nível dos seus conhecimentos de um determinado problema/assunto, entre 

outros. Este diferencia-se “...da simples sondagem de opinião pelo facto de visar a 

verificação de hipóteses teóricas e a análise das correlações que essas hipóteses 

sugerem” (Quivy e Campenhoudt, 2008:188). 
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Por outro lado, as entrevistas, que são outro método de investigação, permitem ao 

investigador retirar informações, e ao contrário do inquérito por questionário, permitem 

o contacto direto entre o investigador e os seus interlocutores (Quivy e Campenhoudt, 

2008).  

Como a abordagem deste trabalho é a nível nacional, ou seja, pretende-se estudar a 

sustentabilidade de todos os clubes do escalão sénior masculino dos principais 

campeonatos distritais de futebol, na investigação empírica a metodologia a utilizar será 

a recolha e análise dos inquéritos por questionário. Como tal, a observação será direta e 

os dados recolhidos serão primários, ou seja, os dados serão recolhidos diretamente 

pelos investigadores deste trabalho (Quivy e Campenhoudt, 2008).  

Inicialmente foi aplicado o pré-inquérito que serve como “uma revisão formal do 

questionário e da metodologia de recolha de dados que lhe está associada” (Alves, 

2006:29) e de seguida foi aplicado o inquérito final. Estes foram distribuídos por via 

eletrónica (correio eletrónico e redes sociais) e a plataforma utilizada para a criação do 

inquérito e a obtenção das respostas foi o Google docs.  

No pré-inquérito foram selecionados dois clubes por AF, o que dá um total de 44 

clubes. O critério utilizado para esta seleção foi a posição classificativa do clube, ou 

seja, foram escolhidos os clubes de futebol que estavam na 2ª e 5ª posição de cada 

campeonato distrital, na época desportiva 2012/2013. Contudo, não foi possível 

escolher todos os clubes que se encontravam nestas posições, porque nem todos tinham 

correio eletrónico, o que levou a que alguns dos clubes inquiridos estivessem fora das 

posições definidas. Nesta recolha dos dados, dos 44 clubes inquiridos, apenas 

responderam 10. 

Depois de ultrapassada a fase do pré-inquérito, procedeu-se à identificação e resolução 

de pequenas lacunas identificadas com o envio do pré-inquérito e ao envio do inquérito 

final para os restantes clubes. Como foi referido no início deste trabalho, no total das 22 

Associações de Futebol existem 312 clubes, mas devido a constrangimentos de 

comunicação, ou seja, devido à falta de possibilidade de contacto, o inquérito final só 

foi enviado a 217 clubes. Nesta recolha dos dados, obtiveram-se 68 respostas.  

No total de respostas recolhidas tem-se a soma das respostas ao pré-inquérito com as 

respostas ao inquérito final, o que perfaz um total de 78 respostas. Com estas 
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informações e com o devido cálculo do erro da amostra, podemos referir que o mesmo 

se situa nos 9,6% (DSS Research).  

Relativamente ao período de distribuição dos inquéritos, podemos referir que este 

decorreu em duas fases. A primeira fase prende-se com a distribuição do pré-inquérito, 

que decorreu do início do mês de Abril 2013 até ao início do mês de Junho de 2013, 

enquanto a segunda fase é relativa à distribuição do inquérito, que decorreu do início do 

mês de Junho de 2013 até ao final do mês de Janeiro de 2014.  

As questões colocadas aos inquiridos foram as seguintes: 

1. A que Associação de Futebol pertence o vosso clube? 

2. Qual o ano de fundação do vosso clube? 

3. Qual a finalidade da associação que identifica o seu clube de acordo com os 

estatutos? 

4. Na estrutura organizativa, o vosso clube possui um gabinete para os assuntos 

jurídicos? 

5. Quem é o responsável pelos assuntos jurídicos? 

6. O vosso clube tem estatuto de Utilidade Pública? 

7. O vosso clube já teve títulos distritais? Se sim, quais? 

8. E já teve títulos nacionais? Se sim, quais? 

9. Qual a posição que o vosso clube ocupa na tabela classificativa do Campeonato 

Distrital de Seniores Masculinos? 

10. Qual o número de sócios do vosso clube? 

11. Quais os escalões do sexo masculino que o vosso clube tem em funcionamento? 

12. E do sexo feminino? Que escalões têm o vosso clube em funcionamento? 

13. O vosso clube dispõe de quantos atletas federados? 

14. E de quantos atletas não federados? 

15. O número de colaboradores remunerados do vosso clube varia entre? 

16. E em relação ao número de colaboradores não remunerados, este varia entre? 

17. Dos colaboradores remunerados e não remunerados, quantos são do sexo 

masculino? 

18. E do sexo feminino? 

19. Quanto aos Órgãos Sociais, os membros que o compõem são 

predominantemente do sexo? 

20. Qual o grau de ensino mais frequente nos membros dos Órgãos Sociais? 
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21. Na sua maioria, os membros dos Órgãos Sociais são? 

22. Há quantos anos o Presidente da Direção atual está em funções? 

23. Qual o regime de utilização da sede social do vosso clube? 

24. Quais as instalações que o vosso clube tem disponíveis para o desenvolvimento 

das suas atividades? 

25. Qual foi o último ano em que houve uma Assembleia Geral, para a aprovação do 

Relatório de Contas e de Atividades? 

26. No ano de 2012, os resultados do exercício do vosso clube foram? 

27. Se na questão anterior colocou a opção “positivos”, qual foi o seu valor? 

28. Se na questão 26 colocou a opção “negativos”, qual foi o seu valor? 

29. As receitas do vosso clube, na sua maioria, são provenientes de onde (Indique as 

3 principais)? 

30. Da resposta à questão anterior, qual o valor que estima das receitas das 3 fontes 

de receita? 

31. Qual o valor total anual das receitas do clube? 

32. Quais as rubricas que têm maior despesa para o clube (indique 3 opções)? 

33. Da resposta à questão anterior, qual o valor total dessas despesas? 

34. Qual o valor total anual das despesas do clube? 

35. O clube tem empréstimos a pagar? 

36. O clube tem a sua contabilidade organizada? 

37. Relativamente ao Plano de Atividades e Orçamento, o vosso clube? 

38. O Plano de Atividades e o Orçamento são elaborados? 

39. O clube preenche as declarações fiscais? 

40. Avalie agora, a situação dos recursos físicos e humanos do clube relativamente 

às suas necessidades, de acordo com a seguinte escala (de Muito Insuficiente a 

Bom): 

40.1. Recursos Físicos: 

40.1.1.  Instalações; 

40.1.2.  Equipamentos (luz, material desportivo, entre outros); 

40.1.3.  Materiais (mobiliário e informático). 

40.2. Recursos Humanos: 

40.2.1.  Administrativos; 

40.2.2.  Serviços de bar/café; 

40.2.3.  Outros.  
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4 – Apresentação dos Resultados  

Neste ponto vão ser apresentados os resultados obtidos através do inquérito por 

questionário. Inicialmente será realizada uma análise de dados sem nenhum “programa 

associado” mas de seguida, os dados vão ser analisados através do programa SPSS.  

Antes de mais é importante referir dois aspetos importantes, o primeiro prende-se com 

facto de as respostas analisadas e que estão colocadas nas tabelas (em anexo) terem sido 

transcritas literalmente das respostas deixadas pelos respondentes, e o segundo prende-

se com facto de que para analisar os dados recolhidos elaborou-se estatísticas 

descritivas. 

4.1 – Análise de dados 

Através das questões da tabela 13 (em anexo), pretendeu-se perceber a que associação 

de futebol é que os clubes inquiridos pertencem; o ano em que foram fundados; a sua 

finalidade; a inclusão ou não nas suas estruturas, de um gabinete para os assuntos 

jurídicos; o responsável por esse gabinete; e verificar se têm ou não estatuto de utilidade 

pública. 

Assim, pode-se concluir através da figura 4, que dos 78 clubes inquiridos, os clubes 

pertencentes às AF de Setúbal, Algarve, Viseu e Aveiro têm uma representação maior 

neste estudo, devido às respostas que obtivemos, sendo elas 9 respostas (12%) da AF de 

Setúbal, 7 respostas (9%) da AF do Algarve e 6 respostas (8%) da AF de Aveiro.  
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Figura 4 - Número de clubes respondentes: por Associação de futebol (%) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 

Relativamente ao ano de fundação, dos 78 clubes, 18 (23%) foram fundados entre 

1940 e 1949, 15 (19%) entre 1900 e 1929, 13 (aproximadamente 17%) entre 1970 e 

1979 e menos de 10 clubes para os restantes períodos, como se pode verificar através da 

figura 5. 

Figura 5 - Ano de fundação: por clube (%) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 

Outras conclusões que se pode retirar da análise dos dados são que, relativamente à 

finalidade dos clubes, 37 dos clubes tem finalidade desportiva, cultural e social e 37 têm 

apenas finalidade desportiva; 55% dos clubes inclui na sua estrutura um gabinete para 

os assuntos jurídicos, e os que incluem, os responsáveis são os advogados (28% dos 
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clubes) e os presidentes (aproximadamente 21%); e a maioria dos clubes (48) tem 

estatuto de utilidade pública.   

Na tabela 14 (em anexo), as questões foram desenvolvidas com o objetivo de perceber 

se os clubes já tiveram ou não títulos distritais e nacionais; qual a classificação dos 

clubes na época 2012/2013 e qual o número de sócios dos clubes.  

Através da tabela 6 pode-se apurar que dos 78 clubes inquiridos, 65 (83%) já 

obtiveram títulos distritais e 13 (aproximadamente 17%) nunca tiveram; em termos de 

títulos nacionais, apenas 12 (15%) clubes já obtiveram títulos nacionais, enquanto 85% 

dos clubes nunca obtiveram.  

Tabela 6 - Número de títulos distritais e nacionais: por clube 

 

 

 

 

Relativamente à questão dos sócios (consultar tabela 7), 48 clubes (aproximadamente 

62%) têm entre 101 a 500 sócios, 15 clubes (19%) têm entre 501 a 1000, 5 clubes (6%) 

têm até 100, 4 clubes (5%) têm entre 1001 a 1500, outros 4 (5%) têm entre 1501 a 2000 

e finalmente, apenas 2 clubes (aproximadamente 3%) têm entre 2001 e 2500 sócios.  

Tabela 7 - Número de sócios: por clube (%) 

Nº de Sócios Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Até 100 5 6% 

De 101 a 500 48 62% 

De 501 a 1000 15 19% 

De 1001 a 1500 4 5% 

De 1501 a 2000 4 5% 

De 2001 a 2500 2 3% 

Total 78 100% 

 

 

Títulos Distritais Títulos Nacionais 

 

Freq. Absoluta Freq. Relativa Freq. Absoluta Freq. Absoluta 

Sim 65 83% 12 15% 

Não 13 ≈17% 66 85% 

Total 78 100% 78 100% 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Na tabela 15 (em anexo) estão apresentadas as respostas às questões, sobre quais os 

escalões do sexo masculino e feminino é que os clubes têm em funcionamento; quantos 

atletas federados e não federados é que possuem; e quantos colaboradores remunerados 

é que têm à disposição.  

Através destas questões, conclui-se que dos 78 clubes que responderam ao inquérito, 

29 (37%) têm todos os escalões em funcionamento e 49 (aproximadamente 63%) não 

têm todos os escalões; em termos de escalões femininos, 61 clubes (78%) não têm 

escalões femininos e apenas 17 clubes (aproximadamente 22%) têm escalões femininos 

em funcionamento.  

Relativamente aos atletas federados, 47 clubes (60%) têm mais de 90 atletas 

federados, 13 (aproximadamente 17%) têm entre 61 e 90 atletas, 10 (aproximadamente 

13%) têm entre 31 e 60 atletas e 8 (10%) têm entre 0 e 30 atletas federados (ver figura 

6). 

 

 

 

No caso dos atletas não federados, 57 clubes (73%) têm entre 0 a 30 atletas, 9 clubes 

(aproximadamente 12%) têm entre 31 e 60 atletas, 8 (10%) têm entre 61 e 90 atletas e 

apenas 4 clubes (5%) têm mais de 90 atletas não federados (ver figura 7). 
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Figura 6 - Número de atletas federados: por clube (%) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Em relação ao número de colaboradores remunerados (ver tabela 8), conclui-se que 44 

clubes (56%) têm entre 0 e 5 colaboradores remunerados, 12 clubes (15%) têm entre 6 e 

9 colaboradores, 10 (aproximadamente 13%) têm mais de 20 colaboradores, 8 clubes 

(10%) têm entre 10 e 15, e por fim, apenas 4 (5%) têm entre 16 e 20 colaboradores 

remunerados.  

Tabela 8 - Número de colaboradores remunerados: por clube 

Nº de 

colaboradores 

remunerados 

 

Freq. Absoluta 

 

Freq. Relativa 

0 e 5 44 56% 

6 e 9 12 15% 

10 e 15 8 10% 

16 e 20 4 5% 

Mais de 20 10 13% 

Total 78 100% 

 

 

Através das questões apresentadas na tabela 16 (em anexo), pretendeu-se saber 

quantos colaboradores não remunerados é que os clubes inquiridos tinham; quantos 

colaboradores remunerados e não remunerados do sexo masculino e feminino é que 
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Figura 7 - Número de atletas não federados: por clube (%) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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tinham à disposição; e qual o género, o grau de ensino e situação profissional 

predominante nos órgãos sociais dos clubes.  

Através da figura 8 conclui-se que, 21 clubes (aproximadamente 27%) têm entre 10 e 

15 colaboradores não remunerados, 20 (aproximadamente 26%) têm mais de 20 

colaboradores e 17 (aproximadamente 22%) têm entre 16 e 20 colaboradores. 

Figura 8 – Número de colaboradores não remunerados: por clube (%) 

 

 

 

No que concerne aos colaboradores remunerados e não remunerados do sexo 

masculino, 29 clubes (37%) têm mais de 20 colaboradores, 28 (aproximadamente 36%) 

têm entre 11 e 20 colaboradores e 21 (aproximadamente 27%) têm entre 0 e 10 

colaboradores; quanto ao sexo feminino, 75 clubes (96%) dos 78 clubes têm entre 0 e 

10 colaboradores e apenas 3 clubes (aproximadamente 4%) têm entre 11 e 20 

colaboradores remunerados e não remunerados do sexo feminino.  

Relativamente ao género e ao grau de ensino, 77 clubes (aproximadamente 99%) 

responderam que o sexo predominante nos membros dos órgãos sociais é o masculino e 

57 clubes (73%) responderam que o grau de ensino predominante é o ensino secundário. 

Quanto à situação profissional desses membros, 62 clubes (79%) referem que a maioria 

dos membros dos órgãos sociais são trabalhadores dependentes e 11 clubes (14%) 

responderam que na sua maioria são trabalhadores independentes (ver figura 9). 
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Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Figura 9 – Situação profissional dos membros dos órgãos sociais: por clube (%) 

 

 

 

Na tabela 17 (em anexo) estão presentes as respostas às questões sobre o número de 

anos que o presidente atual está em funções; qual o regime de utilização da sede social 

dos clubes; o tipo de instalações que os clubes têm para as práticas das suas atividades; 

qual o último ano em que houve uma Assembleia Geral para aprovação do Relatório de 

Contas e de Atividades; e qual o resultado do exercício dos clubes.  

Dos 78 clubes que responderam ao inquérito, 36 (46%) responderam que, o presidente 

atual está há 4 ou mais anos em funções, 20 (aproximadamente 26%) responderam que 

está em funções há 2 anos, 16 clubes (aproximadamente 21%) responderam que está há 

1 ano e apenas 6 clubes (aproximadamente 8%) responderam que está em funções há 3 

anos.  

Na questão sobre qual o regime de utilização da sede social dos clubes, 37 clubes 

(47%) responderam que realizam as suas atividades num local próprio e construído para 

o clube, 15 clubes (19%) executam as suas atividades num local cedido 

permanentemente a título gratuito, 13 clubes (aproximadamente 17%) estão num local 

cedido temporariamente a título gratuito e 10 clubes (aproximadamente 13%) 

desenvolvem as suas atividades num local arrendado.  

Em relação às instalações que os clubes têm para o desenvolvimento das suas 

atividades, a maioria (72 clubes (92%)) tem campos de futebol, bares, pavilhões e 

polivalentes, entre outros.   
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Passando agora para as questões financeiras, 56 clubes (aproximadamente 72%) 

realizaram no ano de 2012 uma Assembleia Geral para aprovação do Relatório de 

Contas e Atividades, 9 clubes (aproximadamente 12%) realizaram essa obrigação 

estatutária em 2013, 8 clubes (10%) em 2011, 3 (aproximadamente 4%) em 2010 e 2 

clubes (aproximadamente 3%) em 2009 (ver tabela 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2012, 43 clubes (55%) tiveram resultados positivos, 19 clubes (24%) 

tiveram resultados negativos, 10 (aproximadamente 13%) tiveram resultados nulos e 6 

clubes (aproximadamente 8%) ainda não têm os seus resultados do exercício aprovados 

(ver figura 10).  
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2009 2 ≈3% 

2010 3 ≈4% 

2011 8 10% 

2012 56 ≈72% 

2013 9 ≈12% 

 
78 100% 

Figura 10 - Resultado do exercício de 2012: por clube (%) 

 

Tabela 9 - Ano de aprovação do último Relatório de Contas e 

Atividades: por clube 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Na tabela 18 (em anexo) estão presentes as respostas às questões sobre o valor do 

resultado do exercício dos clubes, no caso de terem respondido positivamente ou 

negativamente à questão 26; a proveniência da maioria das receitas e o seu valor; e o 

valor total anual das receitas do clube. 

Através das respostas presentes na tabela, conclui-se que dos clubes que responderam 

positivamente à questão 26, 38 clubes (aproximadamente 49%) colocaram que esse 

valor está entre 0 e 10.000€, 2 clubes (aproximadamente 3%) responderam que esse 

valor é superior a 40.000€ e os restantes valores 10.001€ a 20.000€, 20.001€ a 30.000€ 

e 30.001€ a 40.000€ foram respondidos por 1 clube cada (1%). 

 Dos clubes que responderam negativamente à questão 26, na questão 28, 14 clubes 

(aproximadamente 18%) responderam que esse valor está entre 0 e 10.000€ e os valores 

20.001€ a 30.000€ e mais de 40.000€ foram respondidos por 2 clubes cada 

(aproximadamente 3%).  

Na questão sobre a proveniência da maioria das receitas do clube, as respostas 

incidiram na sua maioria sobre os subsídios da Câmara Municipal (aproximadamente 

76%) e da Junta de Freguesia (33%) e sobre as quotizações dos sócios (47%). Para além 

disso, é interessante analisar as respostas e perceber que só os clubes das Associações 

das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores (AF Horta, AF Madeira, AF Angra do 

Heroísmo e AF Ponta Delgada) é que colocaram a opção “subsídios do governo”, o que 

poderá ser um indício de que, os governos das ilhas contribuem mais diretamente do 

que o governo do continente.  

Quanto ao valor total das três principais fontes de receitas (ver tabela 10), 49 clubes 

(aproximadamente 63%) responderam que esse valor é superior a 10.000€, 9 clubes 

(aproximadamente 12%) responderam que o valor se situa entre os 8001€ e os 10.000€, 

8 clubes (10%) responderam que o valor das receitas está entre os 2001€ e os 4000€, 5 

clubes (6%) responderam que o valor está entre os 6001€ e os 8000€, outros 5 (6%) 

responderam que o valor encontra-se entre os 4001€ e os 6000€ e por fim, apenas 2 

clubes (aproximadamente 3%) responderam que o valor das receitas situa-se entre os 0 e 

os 2000€.  
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Tabela 10 - Valor das três principais fontes de receitas: por clube 

Valor das Receitas Freq. Absoluta Freq. Relativa 

0 a 2000€ 2 3% 

2001€ a 4000€ 8 10% 

4001€ a 6000€ 5 6% 

6001€ a 8000€ 5 6% 

8001€ a 10.000€ 9 12% 

Superior a 10.000€ 49 63% 

Total 78 100% 

 

 

Relativamente ao valor total anual das receitas do clube (ver figura 11), 21 clubes 

(aproximadamente 27%) responderam que o valor das suas receitas se situam entre os 

20.001€ e os 40.000€, 17 clubes (aproximadamente 22%) responderam que esse valor é 

superior a 60.000€, 16 clubes (aproximadamente 21%) responderam que esse valor está 

entre os 40.000€ e os 60.000€, 13 clubes (aproximadamente 17%) responderam que o 

valor situa-se entre os 10.001€ e os 20.000€ e 11 clubes (14%) responderam que o valor 

é igual ou inferior a 10.000€. 

Figura 11 - Valor total anual das receitas: por clube (%) 

 

 

O objetivo das questões presentes na tabela 19 (em anexo) era o de perceber quais as 

rubricas que acarretam maiores despesas para os clubes e o seu valor; qual o valor total 

anual das despesas dos clubes; perceber se os clubes têm empréstimos a pagar e se têm a 
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sua contabilidade organizada e, por fim, saber se o clube elabora ou não um Plano de 

Atividades e Orçamento.  

Então, de acordo com as respostas dos clubes inquiridos conclui-se que as rubricas 

que acarretam maior despesa para os clubes são a inscrição de jogadores 

(aproximadamente 85%), os salários dos jogadores e técnicos (51%), o material e 

equipamento (47%), transporte (aproximadamente 45%) e os seguros 

(aproximadamente 18%). Na questão da inscrição de jogadores, as 

federações/associações poderão ter em conta que poderá ser necessário reavaliar e 

provavelmente alterar esta situação.  

Quanto ao valor das 3 rubricas respondidas pelos clubes na questão 32, 53 clubes 

(68%) responderam que esse valor é superior a 10.000€, 8 clubes (10%) responderam 

que o valor está entre os 2501€ e os 5000€, 8 clubes (10%) responderam que o valor 

está entre os 7501€ e os 10.000€, 7 clubes (aproximadamente 9%) responderam que o 

valor se situa entre os 5001€ e os 7500€ e apenas 2 clubes (aproximadamente 3%) 

responderam que o valores são maiores ou iguais que 2500€.   

Na tabela 18 foi possível analisar o valor total anual das receitas dos clubes e na tabela 

19 (em anexo) vai ser possível analisar o valor total anual das despesas (consultar figura 

12). Neste caso, 41 clubes (aproximadamente 53%) responderam que o valor das 

despesas é superior a 40.000€, 11 clubes (14%) responderam que esse valor está entre 

os 10.001€ e os 20.000€ e 8 clubes (10%) responderam que esse valor situa-se entre os 

35.001€ e os 40.000€. Os intervalos de 0 a 10.000€, 25.001€ a 30.000€ e 30.001€ a 

35.000€ foram respondidos por 5 clubes cada (6%) e, por fim, apenas 3 clubes 

(aproximadamente 4%) responderam que o valor total anual das despesas está entre 

20.001€ e 25.000€.  
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Figura 12 – Valor total anual das despesas: por clube (%) 

 

 

 

Quanto aos empréstimos a pagar (ver tabela 11), 56 clubes (aproximadamente 72%) 

responderam negativamente a esta questão, e este poderá ser um bom indicador sobre o 

facto de os clubes distritais não necessitarem dos empréstimos para fazerem face às suas 

necessidades. Os restantes clubes (28%) responderam que têm empréstimos a pagar.  

Tabela 11 - Empréstimos a pagar: por clube 

 
Freq. Absoluta Freq. Relativa 

Sim 22 28% 

Não 56 72% 

Total 78 100% 

 

 

Por fim, na questão sobre se os clubes têm a sua contabilidade organizada, 57 clubes 

(73%) responderam que têm a sua contabilidade organizada e apenas 21 

(aproximadamente 27%) responderam negativamente a esta questão. 

Quanto à questão da elaboração ou não do Plano de Atividades e Orçamento, 68 

clubes (87%) responderam positivamente, ou seja, que elaboram o plano de atividade e 

orçamento, enquanto 10 (aproximadamente 13%) responderam que não elaboram.   
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Para terminar a análise dos dados, através das respostas às questões da tabela 20 (em 

anexo) pretendeu-se saber um pouco mais sobre o plano de atividades e orçamento, ou 

seja, questionou-se os clubes sobre se este plano é elaborado na época desportiva ou no 

ano civil, e na sua maioria, mais concretamente 54 clubes (69%) responderam que o 

plano de atividades e orçamento é elaborado na época desportiva, e apenas 15 (19%) 

responderam que é elaborado no ano civil.  

Outra questão colocada foi sobre se os clubes preenchem ou não, as declarações 

fiscais, e neste caso 53 clubes (aproximadamente 68%) responderam que sim, que 

preenchem, e apenas 25 (32%) responderam negativamente.  

Nas duas últimas questões do inquérito, foi pedido aos clubes uma análise da situação 

dos recursos físicos e humanos, ou seja, nestas questões os clubes tiveram que avaliar 

entre bom, suficiente, insuficiente e muito insuficiente a situação dos recursos físicos e 

humanos.  

Então, na questão da situação dos recursos físicos (ver figura 13), como as instalações, 

29 clubes (37%) responderam que são boas, 27 (aproximadamente 35%) responderam 

que são suficientes, 15 (19%) responderam que são insuficientes e apenas 7 

(aproximadamente 9%) responderam que as instalações são muito insuficientes.  

No caso dos equipamentos, luzes, materiais desportivos, entre outros, 37 clubes (47%) 

responderam que são suficientes, 20 (aproximadamente 26%) responderam que são 

insuficientes, 18 (23%) responderam que são boas e apenas 3 (aproximadamente 4%) 

responderam os equipamentos são muito insuficientes.  

Nos recursos físicos materiais, como mobiliário e material informático, 42 clubes 

(aproximadamente 54%) responderam que estes recursos são suficientes, 25 (32%) 

responderam que são insuficientes, 6 (aproximadamente 8%) responderam que são bons 

e finalmente, apenas 5 (6%) responderam que são muito insuficientes.  
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Figura 13 – Nível de satisfação dos recursos físicos: por clube (%) 

 

 

No caso dos recursos humanos (ver figura 14), por exemplo, nos serviços 

administrativos, 40 clubes (51%) responderam que estes recursos são suficientes, 26 

(33%) responderam que são insuficientes, 6 (aproximadamente 8%) responderam que 

são bons e outros 6 clubes (8%) referiram que são muito insuficientes.  

Nos serviços de bar/café, 43 clubes (55%) avaliaram estes recursos como suficientes, 

14 (aproximadamente 18%) como insuficientes, 12 (15%) como muito insuficientes e 

apenas 9 (aproximadamente 12%) responderam que são bons.  

Nos outros espaços que necessitam de recursos humanos (por exemplo, nas limpezas, 

no acompanhamento das equipas nos treinos e nos jogos, entre outros) 41 clubes 

(aproximadamente 53%) responderam que são suficientes, 22 (28%) responderam que 

são insuficientes, 11 (14%) referiram que são muito insuficientes e por fim, apenas 4 

clubes (5%) responderam que são bons. 
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Figura 14 – Nível de satisfação dos recursos humanos: por clube (%) 

 

 

4.2 - Análise da associação estatística entre dimensões da sustentabilidade 

desportiva 

Para analisar a associação estatística entre dimensões da sustentabilidade desportiva 

foi utilizado o teste não-paramétrico de independência do Qui-quadrado (Chi-square) 

que aplica-se quando se pretende testar se duas variáveis qualitativas são independentes, 

ou seja, “este teste tem por base a análise da tabela de contingência que relaciona as 

duas caraterísticas” (Laureano, 2011:114).  

Antes da análise de algumas questões do inquérito, é necessário referir dois aspetos 

importantes. O primeiro prende-se com o facto de as questões que vão ser analisadas 

terem sido selecionadas, devido à sua presença na literatura deste trabalho, e em 

segundo referir que, os resultados presentes no teste de independência do Qui-quadrado 

(ver em anexo) não verificam a condição de que para aplicar este teste é necessário 

estarem verificadas menos de 20% das células com frequência esperada inferior a cinco 

(Laureano, 2011). Para conseguir ultrapassar esta situação, temos a possibilidade de 

interpretar os resultados através do teste de Fisher (Fisher's Exact Test), presente nas 

tabelas do teste de independência do Qui-quadrado (ver em anexo).  
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Então, analisaram-se as seguintes questões do inquérito por questionário. 

Em primeiro lugar testou-se a associação entre as dimensões dos títulos distritais e dos 

títulos nacionais (questões 7 e 8 do questionário). Com a aplicação do teste concluiu-se 

que, para um nível de significância de 0,05 é possível afirmar que a obtenção de títulos 

distritais e a de títulos nacionais não estão estatisticamente relacionadas (p-value = 

0,200). Este resultado vai ao encontro ao que Mourão (2012a) e Cima (2012) defendem, 

ou seja, estes dois autores sustentam que uma equipa consegue ter competitividade 

circunstanciada à escala de cada associação de futebol.  

Depois, testou-se a associação entre as dimensões da existência de títulos nacionais 

com o número de sócios (questões 8 e 10). Concluiu-se que, para um nível de 

significância de 0,05 é possível referir que a obtenção de títulos nacionais e o número de 

sócios estão relacionados (  = 11,469; p-value = 0,020), ou seja, os títulos nacionais 

influenciam o número de sócios validando os resultados de Mourão (2012a), Cima 

(2012) e Matos (2001) que defendem que os clubes com bons resultados desportivos 

conseguem atrair mais receita e uma delas é através da aquisição de novos sócios. 

Observou-se também a associação estatística entre a perceção da qualidade do estado 

das instalações com a qualidade dos equipamentos (questões 40.1.1 e 40.1.2). Concluiu-

se que para um nível de significância de 0,05 é possível referir que o nível de satisfação 

sobre o estado das instalações e o nível sobre o estado dos equipamentos estão 

relacionados (  = 41,999; p-value = 0,000), estando estas conclusões em linha com 

Carvalho (1994), que focam que é necessário construir e melhorar as instalações 

desportivas.   

De seguida analisou-se a questão 40.1.2 “Como avalia o estado dos seus 

equipamentos?” com a questão 40.1.3 “Como avalia o estado dos seus materiais?”, e 

concluiu-se que, para um nível de significância de 0,05 é possível referir que o nível de 

satisfação sobre o estado dos equipamentos e o nível do estado dos materiais estão 

relacionados (  = 19,138; p-value = 0,006). Esta associação está em linha com 

Carvalho (1994) com o mesmo foco da associação anterior, ou seja, de que é necessário 

melhorar as instalações que pertencem aos clubes.  

Testou-se ainda a questão 40.2.3 “Como avalia o estado dos “outros” recursos 

humanos?” com a questão 40.1.3 “Como avalia o estado dos seus materiais?”, e 

concluiu-se que, para um nível de significância de 0,05 é possível referir que o nível de 
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satisfação em relação aos “outros” recursos humanos e o nível do estado dos materiais 

estão relacionados (  = 19,035; p-value = 0,007). Esta conclusão está em linha com 

Paiva (2013), Sousa (1988) e Homem (1997), uma vez que Paiva (2013) defende que, 

deve existir um modelo de gestão sustentável que seja capaz de fomentar o uso 

adequado dos materiais, e os restantes autores sustentam que é necessário que os clubes 

possuam recursos humanos suficientemente capazes de garantir este modelo. 

 Foi ainda observada a possível associação entre a qualidade avaliada dos recursos 

humanos administrativos ao dispor do clube e a qualidade avaliada dos recursos 

humanos afetos ao apoio dos serviços de restauração (questões 40.2.1 e 40.2.2). 

Concluiu-se que, para um nível de significância de 0,05 é possível referir que o nível de 

satisfação com os recursos humanos (administrativos) e o nível de satisfação com os 

recursos humanos (serviço/café) estão estatisticamente relacionados (  = 21,725; p-

value = 0,002), corroborando os autores Sousa (1988) e Homem (1997), uma vez que, 

estes defendem que os clubes desportivos têm escassez de pessoas e carência de 

indivíduos suficientemente capazes de garantir o bom funcionamento do clube.  

Por fim, tem-se os dois últimos conjuntos de questões e são eles: a questão 40.2.1 

“Como avalia o estado dos seus recursos humanos (administrativos)?” com a questão 

40.2.3 “Como avalia o estado dos “outros” recursos humanos?”, e concluiu-se que, para 

um nível de significância de 0,05 é possível referir que o nível de satisfação com os 

recursos humanos (administrativos) e o nível satisfação com os “outros” recursos 

humanos estão relacionados (  = 37,622; p-value = 0,000) em linha com Sousa (1988) 

e Homem (1997), pelas mesmas razões que a associação anterior.  

E a questão 40.2.2 “Como avalia o estado dos seus recursos humanos (serviço 

bar/café)?” com a questão 40.2.3 “Como avalia o estado dos “outros” recursos 

humanos”, e concluiu-se que, para um nível de significância de 0,05 é possível referir 

que o nível de satisfação com os recursos humanos (serviço bar/café) e o nível de 

satisfação com os “outros” recursos humanos estão relacionados (  = 46,872; p-value 

= 0,000) em linha com Sousa (1988) e Homem (1997), uma vez mais, porque defendem 

que os clubes têm dificuldades no número de recursos humanos e ao nível das suas 

competências. 
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5 – Discussão dos Resultados 

Neste ponto vão ser apresentadas algumas ilações que se pode retirar dos resultados 

obtidos, bem como responder à questão de partida: “Os clubes de futebol do escalão 

sénior masculino dos principais campeonatos distritais são sustentáveis?”. Alerta-se 

para o facto de que, todas as conclusões retiradas dos resultados não serão apresentadas 

de uma forma generalizada, devido à “pouca” afluência de respostas conseguidas 

através do inquérito por questionário.  

Portanto, através deste trabalho pretendeu-se analisar a sustentabilidade dos clubes de 

futebol do escalão sénior masculino dos campeonatos principais de cada associação 

distrital e pela observação dos resultados verificou-se que: 

- Existem algumas dificuldades em conseguir um número razoável de sócios, que 

permita aos clubes obter receitas para fazer face às suas despesas; 

- Alguns clubes não conseguem ter todos os escalões masculinos em funcionamento, o 

que poderá indicar que existem obstáculos ao nível financeiro, já que para ser possível 

ter mais escalões são necessários mais recursos humanos (por exemplo, treinadores) e 

mais recursos físicos (por exemplo, transportes) e ao nível dos recursos humanos, ou 

seja, os clubes sentem algumas dificuldades em conseguir atrair novos jogadores para as 

suas equipas; 

- Ao nível dos colaboradores remunerados, existem alguns constrangimentos 

financeiros que permitam aos clubes conseguir remunerar os seus recursos humanos, o 

que nos leva a confirmar que os clubes dos escalões amadores vivem sobretudo do 

voluntariado; 

- Ao nível das instalações, alguns clubes têm ao seu dispor um local próprio e 

construídos para benefício próprio que lhes permite realizar as suas atividades. Esta 

questão é relevante, uma vez que, os clubes que se encontram nesta situação não têm 

normalmente que disponibilizar recursos financeiros para o pagamento de rendas; 

- Ao nível financeiro, uma parte dos clubes apresenta resultados positivos no exercício 

do ano de 2012 com valores relativamente baixos, entre os 0€ e os 10.000€, mas apesar 

de tudo a situação parece ser positiva; 
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- Em termos de receitas e despesas anuais, os resultados indicam que os clubes com 

resultados positivos têm receitas pouco superiores às despesas, o que demonstra que a 

“folga” orçamental não é grande e que, por isso, é necessário ter uma gestão bastante 

rigorosa; 

- Relativamente aos empréstimos a pagar, existem sinais de que os clubes não têm 

empréstimos a pagar, razão que nos leva a crer que os clubes estão pouco endividados; 

- Existem indícios de que os governos das Regiões Autónomas da Madeira e dos 

Açores subsidiam de uma forma mais direta, do que o governo do Continente; 

- Os clubes que tiveram títulos distritais não tiveram necessariamente sucesso a nível 

nacional; 

- Os clubes com títulos nacionais conseguem atrair mais sócios;  

- Os clubes que apresentam satisfação ao nível das instalações manifestam agrado ao 

nível dos equipamentos, e vice-versa; 

- E, apesar das opiniões relativas à crise do associativismo desportivo, este soube/tem 

sabido adaptar-se às necessidades, reconhecendo que existe suficiência dos recursos, o 

que mostra sobretudo que há uma certa aceitação das possibilidades existentes. 

Respondendo à questão de partida de uma forma sintética, verificamos que, pelos 

indicadores e pelos resultados obtidos através dos inquéritos por questionário, existe 

uma perceção na sua maioria favorável na condução dos clubes assim como, um 

reconhecimento do esforço feito no sentido de os clubes serem sustentáveis 

financeiramente, institucionalmente e em termos de membros.  
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6- Conclusão 

O associativismo desportivo tem sido sujeito a grandes mudanças, e foi após a 

Revolução de 25 de Abril que se destacou na sociedade portuguesa, devido ao 

surgimento de novas associações com um vasto leque de atividades. Apesar desta 

expansão, só a partir de 1976 é que a Constituição reconheceu a importância do papel 

das coletividades desportivas.  

De uma forma geral, o associativismo conseguiu desde a sua criação adaptar-se às 

exigências da população, satisfazendo as suas necessidades através da resposta às 

carências desportivas locais, de forma a incluir os cidadãos nas atividades desportivas, e 

conseguiu acompanhar as diferentes mudanças existentes na sociedade.  

Com a importância que as coletividades desportivas têm no seio da comunidade, é 

importante que se proceda a uma atualização e reestruturação do movimento 

associativo, de forma a gerar uma maior envolvimento dos associados e das populações 

na vida associativa. Contudo, estas coletividades estão a sentir diversos problemas 

financeiros devido à diminuição do número de sócios, e número de frequentadores das 

instalações desportivas, por exemplo.  

Para além da vertente financeira, conclui-se que, as vertentes humanas e matérias são 

também importantes na estrutura dos clubes desportivos, e estas incluem na vertente 

humana, não só o conjunto de associados mas também as pessoas que prestam algum 

tipo de serviço ao clube. Na vertente material incluem-se, as instalações desportivas, 

sociais, apetrechamento e equipamento.  

Relativamente aos dados estatísticos analisados ao longo do trabalho, conclui-se que, 

o distrito com maior número de praticantes em 2012 é Lisboa e o distrito com menor 

número é Bragança; os municípios com maior despesa com o desporto em 2012 foram 

os da região Norte, e os com menor despesa são os da Região Autónoma da Madeira e 

dos Açores. Outro dado importante é o de que a federação desportiva com maiores 

comparticipações financeiras é a do futebol. Todos os valores referentes às despesas dos 

municípios e ao financiamento às e por federações desportivas são valores correntes.  

Conclui-se também que existem fatores socioeconómicos que têm implicações no 

desenvolvimento e sustentabilidade dos clubes desportivos, entres eles, os fatores 

demográficos, a dimensão da população masculina, total, jovem e o nível de 
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envelhecimento da população; e os fatores económicos, que incluem, o nível de 

desemprego e o volume de dinheiro depositado.  

Outra conclusão que se pode chegar é relativa ao facto de ser prioritário modificar e 

renovar todo o movimento associativo, com o objetivo de responder às mudanças que se 

vão verificando na sociedade. É também necessária a aplicação de um novo modelo de 

gestão humana e financeira, para que se possa verificar altos níveis de qualidade e 

inovação de forma a atingir a satisfação dos seus praticantes. 

Na investigação empírica deste trabalho, a metodologia utilizada foi a recolha e 

análise dos inquéritos por questionário, e através dela podemos concluir que, a maioria 

dos clubes inquiridos tem mais colaboradores não remunerados do que remunerados; a 

maioria dos clubes realizou em 2012, uma Assembleia Geral para aprovação do 

Relatório de Contas e Atividades; a maior parte dos clubes reconhece que teve 

resultados positivos nos exercícios de 2012; quase 50% dos clubes vêm os resultados 

positivos do exercício do ano de 2012 serem menores ou iguais do que 10.000€.  

Relativamente às questões sobre receitas, despesas e empréstimos a pagar, conclui-se 

através do questionário que 63% dos clubes inquiridos têm um valor das 3 principais 

fontes de receita (subsídios da Câmara, quotização dos sócios e subsídios da Junta de 

Freguesia), superior a 10000€ e quase 27% dos clubes têm um valor total anual de 

receitas a situar-se entre os 20.001€ e os 40.000€; enquanto em termos de despesa, 68% 

dos clubes têm um valor das 3 principais rubricas de despesa (inscrições de jogadores, 

salários dos jogadores e técnicos e o material e equipamento), superior a 10.000€, e 

53% tem um valor total anual de despesas superior a 40.000€; e por fim, perto de 72% 

dos clubes que militam nos principais escalões distritais seniores não tem empréstimos a 

pagar.  

Quanto aos recursos físicos e humanos, de acordo com as respostas dos clubes 

inquiridos, 37% dos clubes responderam que os seus recursos físicos mais 

concretamente as suas instalações estão em bom estado e 47% dos clubes mencionaram 

que os seus equipamentos são suficientes. Nos materiais disponíveis (mobiliário e 

informático) 54% responderam que são suficientes. No que diz respeito aos recursos 

humanos, 51% dos clubes responderam que os seus recursos administrativos são 

suficientes; 55% admitiram que os seus recursos em termos de serviços são suficientes e 

por fim, 53% dos clubes referiram que os “outros” recursos disponíveis são também 

suficientes.   



 
 

65 
 

Testou-se ainda um conjunto de associações estatísticas entre as várias questões, e 

conclui-se que as associações estatisticamente aceites se relacionam entre os níveis de 

perceção da qualidade dos recursos dos clubes assim como, o volume de sócios com o 

historial de sucesso nacional da entidade desportiva. 

Para concluir tem-se a ideia de que, a organização desportiva em geral e os clubes em 

particular têm que procurar definir o seu compromisso com o futuro, e para o efeito, têm 

de acomodar nas suas discussões e nos resultados desta tese pioneira em Portugal sobre 

a sustentabilidade do futebol amador. 

Relativamente às questões das limitações e dos objetivos futuros deste trabalho, pode-

se referir que, as limitações são a escassez de resultados obtidos através dos inquéritos e 

por questionário; a limitação temporal para a sua realização; e a falta de literatura 

relacionada com o tema. Quanto aos objetivos futuros tem-se, a extensão do estudo a 

outros campeonatos; a aplicação do estudo a outras modalidades; e a obtenção de um 

maior número de respostas com a aplicação de um novo inquérito por questionário.   
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Anexo I – Associações Distritais de Futebol e os respetivos clubes 

Tabela 12 - Total de Associações e Clubes dos principais Campeonatos Distritais de 

Futebol - Época Desportiva 2012/2013 

Associação Distrital 

de Futebol 

Clubes/Total 

 

 

AF Algarve 

C.F. Os Armacenenses; C.D. Odiáxere; A.C.R. Alvorense 1º Dezembro; F.C. Ferreiras; Sport Faro e 

Benfica; J.C. Aljezurense; F.C. 11 Esperanças; L.G.C. Moncarapachense; U.D. Castromarinense; S.R. 

Almancilense; Silves F.C.; J.D. Monchiquense; G.D.C. Machados; Imortal D.C.; C.U. Culatrense; Quarteira 

S.C. Total = 16 

AF Angra do 

Heroísmo 

Ilha São Jorge: G.D. Velense; F.C. Marítimo Velense; F.C. Urzelinense; F.C. Calheta. Ilha Terceira: 

Boavista C.R.; J.D. Lajense; G.D. Fontinhas; S.C. Vilanovense. Ilha Graciosa: S.C. Guadalupe; Graciosa 

F.C.; G.D. Luzense. Total = 11 

 

AF Aveiro 

A.D. Sanjoanense; G.D. Milheiroense; Lusitânia F.C.L.; Fiães S.C.; J.D. Carregosense; R.D. Águeda; S.C. 

Paivense; G.D. Mealhada; U.D. Mansores; S.C. Fermentelos; A.C. Cucujães; S.C. Alba; G.D. Calvão; G.D. 

Gafanha; C.D. Paços de Brandão; U.D. Mourisquense; Canedo F.C.; G.D. São Roque. Total = 18 

 

AF Beja 

C.D. Praia Milfontes; Piense S.C.; S.C. Odemirense; A.J.D. Rosairense; F.C. São Marcos; C.D. Beja; C.C.D. 

Bairro da Nº SRª Conceição; C.D. Almodôvar; C.F. Guadiana; G.D. Amarelejense; F.C. Serpa; C.A. 

Aldenovense; S.C. Cuba; C.R.D. Cabeça Gorda. Total= 14 

 

AF Braga 

Brito S.C.; Arões S.C.; A.C.D. Pica; Vieira S.C.; C.D. Celeirós; C.D. Celoricense; G.D. Prado; G.D. 

Travassós; Forjães S.C.; F.C. Amares; G.D. Gerês; C.F. Fão; A.R.C. Águias de Alvelos; G.D.U. Torcatense; 

A.D. Ninense; G.D. Porto D’ave. Total = 16 

 

AF Bragança 

G.D. Mirandês; Vila Flor S.C.; G.D. Terra do Moncorvo; G.D. Bragança; C.C.D. Minas de Argozelo; A.R. 

Alfandeguense; Águia F.C. Vimioso; F.C. Mãe D’água; A.E. Africanos em Bragança; F.C. Vinhais; A.D.C. 

Rebordelo. Total = 11 

 

AF Castelo Branco 

U.D. Belmonte; G.D. Águias do Moradal; C.D. Alcains; A.D. Estação; G.D. Teixosense; Vila Velha de 

Ródão; A.C. Atalaia do Campo; A.R.C. Oleiros; A.D.C. Proença-a-Nova; A. Pedrogão S. Pedro. Total = 10 

 

AF Coimbra 

C. Carapinheirense; União F.C.; A.C.D. Vinha Rainha; A.D. Lagares Beira; G.R. Vigor Mocidade; Ançã 

F.C.; Febres S.C.; Académica S.F.; G.D. Pampilhosense; Touring C.P.M.; G.D. Dos Moinhos; C.F. 

Marialvas; U.C. Eirense; A.A. Arganil. Total = 14 

 

AF Évora 

SPG. Viana Alentejo; Redondense F.C.; O Calipolense C.D. VV; G.D. Portel; G.D.C. Oriolenses; Casa 

Povo Lavre; L.C. Arraiolense; União Perolivense; G.F. Estremoz; S.C. Borbense; Casa Povo Cabrela; G.E. 

Escouralense; S.C. Bencatelense; A. Santiago Maior. Total = 14 

 

AF Guarda 

C.D. Gouveia; A.C.D. Soito; SPG. C. Paços da Serra; G.D. Trancoso; A.D. Manteigas; CF Vilanovenses; 

S.C. Sabugal; U.D. Os Pinhelenses; V.F. Naves; C.V. Cortez Mondego; S.C. Mêda; G.C. Figueirense; SPG. 

Vilar Formoso; G.D. Foz Côa. Total = 14 

AF Horta Fayal S.C.; G.D. Salão; G.D. Cedrense; C.D. Lajense; F.C. Madalena. Total = 5 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 12 – Total de Associações e Clubes do Campeonato Distrital de Futebol - Época 

Desportiva 2012/2013 (continuação da página anterior) 

 

 

AF Leiria 

G.R. Amigos Paz; A.D. Figueiró Vinhos; S.C. Leiria e Marrazes; G.D.R. Pousaflores; G.D. Guiense; G.D. 

Nazarenos; C.D. Pataiense; G.D. Atouguiense; S.L. Marinha; ATL.C. Avelarense; G.D. Alvaiázere; A.D. 

Portomosense; G.D. Pelariga; A.R. Meirinhas; I.D. Vieirense; S.C.E. Bombarralense. Total = 16 

 

 

AF Lisboa 

C.F. Santa Iria; F.C. Alverca; S.F. Damaiense; S.C. Sanjoanense; A.T. Tojal; R. Águias Musgueira; G.S. 

Loures; A.T. Cacém; G.C.R. Murteirense; A.T. Malveira; A.T. Povoense; C.F. Os Bucelenses; S.C. Linda-a-

Velha; C.D. Vila Franca do Rosário; G.D. Vialonga; S.C. Lourel; U.D. Vilafranquense; A.C. Cacém. Total 

= 18 

 

 

AF Madeira 

C.S. Marítimo C; AC.D. S. Vicente; Cruzado Canicense; U.D. Santana; A.D. Porto Cruz; A.D. Camacha; 

A.D.C.R. Bairro da Argentina; C.F. Andorinha; C.F. Caniçal; A.D. Machico; C.D. Portosantense; Est. 

Calheta; CL.F. Carvalheiro; A.D. Pontassolense; SPG.C. Santacruzense; A.D. Xavelhas; Choupana F.C.; 

C.S.D. Câmara de Lobos; C.D. 1º Maio; Sto. António Serra. Total = 20 

AF Ponta Delgada F.C. Vale Formoso; Mira Mar S.C.; Capelense SP. C.; Águia C.D.; S. Roque; C.U. Micaelense; U.D. 

Nordeste. Total = 7 

 

AF Portalegre 

F.C. Crato; A.C.D. Santo Amaro; A.C. Fronteirense; G.D. Montargilense; “O Elvas” C.A.D.; S.C. 

Campomaiorense; A.D.L. Condestável; A.C. Portus Alacer; A.D.J. Stª Eulália; A.D.C. Esperança; G.D.R. 

Gafetense; G.D.R. Alpalhoense; F.C. Mosteirense; J.D. Terrugem; C.F. “Os Gavionenses”. Total = 15 

 

 

AF Porto 

F.C. Perafita; C.F. Serzedo; F.C. Alpendorada; União Nogueirense F.C.; S.C. Rio Tinto; C.F. Oliveira do 

Douro; C.D. Sobrado; A.D. S. Pedro da Cova; S.C. Canidelo; A.R. São Martinho; S.C. Dragões 

Sandinenses; C.D. Candal; Ermesinde S.C.; C.F. Perosinho; F.C. Lixa; C.R.P. Barrosas; U.D. Valonguense; 

A.D. Baião. Total = 18 

 

AF Santarém 

G.D. Benavente; U.D. Abrantina; C.A. Ouriense; U.F.C. IND. Tomar; C.C.R. Moçarriense; C. ATL. 

Riachense; C.D. Amiense; G.D. Pontevel; G.D. Coruchense; A.D. Mação; S.C.D. Glória; A.D. Fazendense. 

Total = 12 

 

 

AF Setúbal 

Almada A.C.; G.D. Alcochetense; 1º de Maio Sarilhense; C.D. Cova da Piedade; G.D. Alfarim; C. Olimpico 

Montijo; U.F. Comércio e Indústria de Setúbal; Palmelense F.C.; Vasco da Gama A.C.; C.R. “O 

Grandolense”; Paio Pires F.C.; J.D. Melidense; G.D. P. Costa Caparica; Monte Caparica A.C.; G.D.R. 

“Portugal”; Beira-Mar Almada. Total = 16 

 

AF Viana do Castelo 

S.C. Valenciano; C.D. Cerveira; G.D. Bertiandos; G.D. Moreira do Lima; A.R.C. Paçô; S.C. Courense; A.D. 

Campos; Vila Fria 1980; C.R.C. Távora; U.D. Lanheses; G.D. Bertiandos; A.D.C. Correlhã; G.D. Vitorino 

de Piães; G.D. Castelense; F.C. Vila Franca. Total = 15 

 

 

AF Vila Real 

C.D.C. Montalegre; G.D. Ribeira Pena; Vidago F.C.; G.D. Vilar de Perdizes; S.C. Régua; G.D. Cerva; 

Abambres S.C.; A.C.D. Fernão de Magalhães; C.C. Noura; S.C. Mesão Frio; F.C. Fontelas; J. Pedras 

Salgadas; Mondinense F.C.; G.D. Valpaços; S.C. Vila Pouca; Sabroso S.C.. Total = 16 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 12 – Total de Associações e Clubes do Campeonato Distrital de Futebol - Época 

Desportiva 2012/2013 (continuação da página anterior) 

 

 

AF Viseu 

A.D. Castro Daire; G.D. Mangualde; S. Viseu e Benfica; Lusitano F.C.V.; S.C. Paivense; A.D. Fornelos; 

G.D. Sernancelhe; A.D. Satão; G.D.R. Canas Senhorim; A.D.R. Tarouquense; G.D. Resende; C.A. Molelos; 

A. “Os Vouzelenses”; S.P. Lamego; C.D.R. Moimenta da Beira; G.D. Campia. Total = 16 

22 Associações 312 Clubes  

 

 

Anexo II – Dados recolhidos através do inquérito por questionário  

Tabela 13 - Respostas às questões da 1 à 6 

1. A que Associação 

de Futebol pertence 

o vosso clube? 

2. Qual o ano 

de fundação do 

vosso clube? 

3. A finalidade da 

Associação que identifica o 

seu clube de acordo com os 

estatutos é: 

4. Na estrutura 

organizativa, o vosso 

clube possui um 

gabinete para os 

assuntos jurídicos? 

5. Quem é o 

responsável pelos 

assuntos 

jurídicos? 

6. O vosso 

clube tem 

estatuto de 

Utilidade 

Pública? 

AF Vila Real Depois de 2000 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Lisboa De 1930 a 1939 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Ponta Delgada De 1970 a 1979 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Lisboa De 1940 a 1949 Desportiva Não - Não 

AF Portalegre De 1960 a 1969 Desportiva Não - Sim 

AF Bragança De 1960 a 1969 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Portalegre De 1950 a 1959 Desportiva Não - Sim 

AF Ponta Delgada De 1930 a 1939 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Aveiro De 1900 a 1929 Desportiva e Outras Sim Advogado Sim 

AF Coimbra De 1950 a 1959 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Braga De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Não 

AF Horta De 1900 a 1929 Desportiva Sim Presidente Sim 

AF Viseu De 1940 a 1949 Desportiva Não - Não 

AF Braga De 1940 a 1949 Desportiva Sim Advogado Não 

AF Ponta Delgada De 1960 a 1969 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Évora De 1970 a 1979 Desportiva Sim Presidente Sim 

AF Braga De 1970 a 1979 Desportiva Sim Advogado Não 

AF Santarém De 1930 a 1939 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Évora De 1940 a 1949 Desportiva Não - Sim 

AF Setúbal De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Vila Real De 1960 a 1969 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Beja De 1930 a 1939 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Lisboa De 1940 a 1949 Desportiva Não - Sim 

AF Santarém De 1970 a 1979 Desportiva Sim Presidente Sim 

AF Beja De 1980 a 1989 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

 

(continuação na página seguinte) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do site www.zerozero.pt 
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Tabela 13 – Respostas às questões da 1 à 6 (continuação da página anterior) 

AF Algarve De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Director da área 

jurídica 

Sim 

AF Setúbal De 1970 a 1979 Desportiva e Outras Sim Presidente Sim 

AF Algarve De 1960 a 1969 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Não 

AF Castelo Branco De 1970 a 1979 Desportiva Não - Não 

AF Braga De 1970 a 1979 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Algarve De 1970 a 1979 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Setúbal De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Não - Sim 

AF Madeira Depois de 2000 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Viseu De 1900 a 1929 Desportiva Sim Juíz Sim 

AF Viseu De 1940 a 1949 Desportiva Não - Não 

AF Algarve De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Não - Sim 

AF Aveiro De 1940 a 1949 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Viseu De 1900 a 1929 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Viseu De 1930 a 1939 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Porto De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Director da área 

jurídica 

Sim 

AF Évora De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Setúbal De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Aveiro De 1900 a 1929 Desportiva Sim Advogado Sim 

AF Algarve De 1980 a 1989 Desportiva Sim Presidente Sim 

AF Aveiro De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Santarém De 1930 a 1939 Desportiva, Cultural e Social Não - Sim 

AF Porto De 1900 a 1929 Desportiva Não - Não 

AF Portalegre De 1990 a 1999 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Porto De 1940 a 1949 Desportiva e Outras Sim Advogado Não 

AF Setúbal Depois de 2000 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Algarve De 1960 a 1969 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Guarda De 1960 a 1969 Desportiva Sim Presidente Não 

AF Bragança De 1960 a 1969 Desportiva Não - Sim 

AF Setúbal De 1980 a 1989 Desportiva Não - Sim 

AF Viana do Castelo De 1970 a 1979 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Viseu De 1950 a 1959 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Évora De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Aveiro De 1930 a 1939 Desportiva Sim Director da área 
jurídica 

Sim 

AF Setúbal De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Não 

AF Viana do Castelo De 1970 a 1979 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Aveiro De 1980 a 1989 Desportiva Não - Não 

AF Coimbra De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Coimbra De 1900 a 1929 Desportiva, Cultural e Social Sim Director da área 
jurídica 

Sim 

AF Horta De 1980 a 1989 Desportiva, Cultural e Social Não - Não 

AF Leiria De 1940 a 1949 Desportiva Não - Não 

AF Lisboa De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Évora De 1940 a 1949 Desportiva Sim Presidente Não 

AF Viana do Castelo De 1930 a 1939 Desportiva Não - Sim 

AF Vila Real De 1970 a 1979 Desportiva e Outras Sim Presidente Sim 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 13 – Respostas às questões da 1 à 6 (continuação da página anterior) 

AF Santarém De 1950 a 1959 Desportiva Não - Não 

AF Angra do 

Heroísmo 

De 1970 a 1979 Desportiva Não - Sim 

AF Coimbra De 1970 a 1979 Desportiva Não - Não 

AF Setúbal De 1940 a 1949 Desportiva Não - Sim 

AF Setúbal De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Advogado Sim 

AF Leiria De 1940 a 1949 Desportiva, Cultural e Social Sim Presidente Sim 

AF Guarda De 1960 a 1969 Desportiva Não - Não 

AF Lisboa De 1930 a 1939 Desportiva Sim Presidente Sim 

AF Algarve De 1990 a 1999 Desportiva, Cultural e Social Não - Sim 

 

 

Tabela 14 - Respostas às questões da 7 à 10 

1. A que 

Associação 

de Futebol 

pertence o 

vosso 

clube? 

 

7. O vosso clube já teve títulos distritais? Se sim, quais? 

 

 

 

 

 

 

8. E já teve títulos 

nacionais? Se sim, quais? 

 

 

 

 

9. Qual a posição 

que o vosso clube 

ocupa na tabela 

classificativa do 

Campeonato 

Distrital de 

Seniores 

Masculinos? 

 

10. Qual o 

número de 

sócios do 

vosso clube? 

 

 

 

AF Vila 

Real 

Não 

 Não 13ª a 16ª De 101 a 500 

AF Lisboa Sim fomos Campeões Distritais de Futebol e de Hóquei em Patins 

 
 

 

 

Sim. Campeões Nacionais de 
juniores, e campeões 

nacionais de tiro com arco. 

 

1ª a 4ª 

 

 

De 2001 a 
2500 

 

 

 

AF Ponta 

Delgada 

2ª Divisão de São Miguel 78-79, 90-91; 1ª Divisão de São Miguel 

79-80; 2 Taças de Honra da AFPD 81-82, 2012-2013; 1 Taça 

Disciplina AFPD 82 
 

Não 
 

1ª a 4ª 
 

De 101 a 500 
 

 

 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF Lisboa 

 

ÉPOCA DESPORTIVA 2011/2012: CAMPEÃO - Campeonato 

Distrital 1ª Divisão (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 2007/2008: Vencedor - Taça do 
Concelho de Loures (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 2006/2007: Vencedor - Taça do 

Concelho de Loures (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1996/1997: Vencedor - Taça de Honra da 
AFL (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1995/1996: Vencedor - Campeonato 

Distrital da 2ª Divisão (Juniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1985/1986: Vencedor Série - 
Campeonato Distrital da 1ª Divisão (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1984/1985: Vencedor - Campeonato 

Distrital (Reservas); Vencedor - Campeonato de Veteranos 

(Veteranos) 
ÉPOCA DESPORTIVA 1968/1969: Vencedor - Campeonato 

Distrital da 2ª Divisão (Séniores) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1960/1961: Vencedor - Campeonato 

Distrital 2ª Divisão (Séniores) 
ÉPOCA DESPORTIVA 1954/1955: Vencedor - Campeonato 

Distrital (Reservas) 

ÉPOCA DESPORTIVA 1952/1953: Vencedor - Campeonato 

Distrital da 2ª Divisão (Séniores) 

Não 
 

 

 

 
 

 

 

 

1ª a 4ª 
 

 

 

 
 

 

 

 

De 1001 a 

1500 
 

 

 

 
 

 

 

 

AF 

Portalegre Duas Vezes campeão distrital de seniores Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF 

Bragança 

Não 

 

Não 

 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF 

Portalegre Campeão distrital de Seniores, Campeão distrital de Infantis Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Ponta 

Delgada 3 Campeonatos e várias Taças Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Aveiro 

Vários C.N. 2ªdivisão 1ª a 4ª 

De 2001 a 

2500 

AF 

Coimbra Campeão Distrital II e I Divisão Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Braga Vencedor da Taça AF de Braga época 1976-77; Campeão 

Regional AF de Braga 1976-77; Campeão distrital da 1ª divisão 
da AF de Braga da época 2004-05; Vencedor da série A da 

divisão de Honra da época 2006-07 - tendo subido à 3ª divisão 

Nacional 

 
 

2º lugar campeonato Nacional 

da 3ª divisão da época 1978-

79 - tendo dado direito à 
subida à 2ª divisão. 

9ª a 12ª 

 
 

De 101 a 500 
 

AF Horta campeão 94/95 e campeão 2012/2013 
 Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Viseu Sim, seis títulos de campeão distrital da AF Viseu, dois da 
terceira, três da segunda e um da primeira Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF Braga Títulos nos escalões Seniores, nos juniores e em Juvenis. Campeão da 3.ª divisão. 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF Ponta 

Delgada 

Não 

 Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Évora Campeonato Distrital 1ª Divisão - 2 Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF Braga Campeão distrital da 2 divisão e primeira divisão Não 13ª a 16ª De 101 a 500 

AF 

Santarém 

5 CAMPEONATOS DISTRITAIS, 3 TAÇAS RIBATEJO, 1 

SUPERTAÇA NO FUTEBOL SENIOR E VÁRIOS NAS 

CAMADAS JOVENS. Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF Évora 2 vezes campeão do INATEL, em 74/75 e 75/76; 1 vez campeão 

do Campeonato Distrital de Évora e subida à 3ª Divisão Nacional 

Série F, em 1996/1997; 1 Taça da Associação de Futebol de 
Évora também em 96/97 

Não 
 13ª a 16ª De 101 a 500 

AF Setúbal 
Sim. Campeão Distrital Iniciados 2ª Divisão Não 13ª a 16ª 

De 501 a 
1000 

AF Vila 
Real 

Campeão distrital de séniores; Vencedor da Taça (2); campeão 
distrital de Juniores, juvenis, iniciados, infantis e escolas (Vários). Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Beja Sim. Vencedor da 2ª Distrital 
Melhor Marcador Sénior Não 13ª a 16ª De 101 a 500 

AF Lisboa 
Campeonatos distritais de futebol, sénior e juvenil. Não 5ª a 8ª 

De 1501 a 
2000 

AF 
Santarém 3 Títulos Campeão 2ªDivisão AF Santarém Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Beja Não Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF 

Algarve 

Sim 

 

Muitos...nas modalidades de 

atletismo e luta 9ª a 12ª 

De 1501 a 

2000 

AF Setúbal Campeão Distrital de Seniores da 2ª Divisão  Época 2002/03 

Campeão Distrital de Benjamins - Época 2002/03 
Campeão Distrital de Juniores da 2ª Divisão - 2 épocas 

Não 
 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF 
Algarve 

Campeão de Seniores 2.ª Divisão e Campeão de Juniores 2.ª 
Divisão 

 Não 13ª a 16ª 

De 501 a 

1000 

AF Castelo 

Branco 

Campeão Distrital 2009/2010 e 2012/2013. 

Taças de Honra da AF Castelo Branco nos seguintes 

anos:1989/90, 1993/94, 1995/96, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 

2007/08,2009/2010 e 2012/13. 

Não 

 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Braga 1987-1988: Campeão da 3ª Divisão; 1994- 1995: Campeão 

Distrital da 3ª Divisão; 2005-2006: Campeão Distrital da 2ª 
Divisão; 2009-2010: Campeão Distrital da 1ª Divisão 

Não 
 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF 
Algarve 

Não 
 Não 9ª a 12ª Até 100 

AF Setúbal 
2 Campeonatos 1ª divisão; 2 campeonatos 2ª divisão Não 13ª a 16ª 

De 501 a 
1000 

AF 
Madeira Campeão Nacional de Futsal e Campeão Regional de Futebol 11 

Campeão Nacional de Futsal 
em 2007 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Viseu Não Não 13ª a 16ª Até 100 

AF Viseu Sim, 2 da terceira divisão, 3 da segunda divisão e 1 da 1ª divisão 

da AF Vise Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF 

Algarve Campeão distrital da 1ª e 2ª divisão distrital Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Aveiro Taça Distrital de Seniores; Campeão Distrital 1ª Divisão Iniciados 

Campeão Distrital 2ª Divisão Juvenis e Juniores Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

 

 
AF Viseu 

Campeão Distrital da Divisão de Honra: 2012-13   

Campeão Distrital da 1ª Divisão: 1926-27, 1928-29, 1930-31, 
1931-32, 1932-33, 1934-35, 1935-36, 1953-54, 1959-60, 1966-67, 

1973-74, 1977-78, 1990-91 

Campeão Distrital da 2º Divisão: 1999-2000 

Vencedor da Taça Sócios Honorários:1982-83 
Vencedor da Taça Sócios de Mérito:1985-86 e 1995-96 

Vencedor Taças Preparação:1931-32 e 1933-34 

Campeão Distrital de Juniores: 1946-47, 1948-49, 1951-52, 1980-

81, 2008-2009 
Campeão Distrital de Juvenis: 1962-63, 1968-69 e 2010-2011 

Campeão Distrital de Iniciados: 2008-2009, 2011-2012 

Campeão de Reservas:1982-83 

Campeão Distrital de Escolas:2009/2010 
Campeão Distrital de Infantis Sub-12:2010/2011 

 

 

Não 
 

 

 

 
 

 

 

1ª a 4ª 
 

 

 

 
 

 

 
De 101 a 500 

 

 

 
 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF Viseu Campeão distrital três vezes e várias subidas de divisão  Não 16ª a 18ª Até 100 

AF Porto Campeão da promoção na época de 1931/32; Campeão da III 

Divisão Regional em 1974/75; Campeão da 1ª Distrital em 

1988/89. Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Évora Campeão Distrital Seniores -1980/1981; Campeão Distrital 

Seniores - 2011/2012; Taça Distrito de Évora - 2001/2012; 

Campeão Distrital Iniciados - 2011/2012; Campeão Distrital 
Benjamins -2011/2012; Campeão Distrital Juniores - 2012/2013 

 

Não 
 

1ª a 4ª 
 De 101 a 500 

AF Setúbal Campeão Distrital de Seniores da 2ª Divisão Distrital da AFS Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Aveiro 

Campeão Distrital de Aveiro 

Campeão da 3ª Divisão 

Nacional 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF 

Algarve 

Seniores, juniores, juvenis e iniciados 

 Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Aveiro Seniores - Campeões Distritais da 2.ª Divisão Distrital da AFA 

por 3 vezes; 
Juniores - Campeões Distritais da 1.ª Divisão Distrital da AFA por 

1 vezes; 

Iniciados - Campeões Distritais da 1.ª Divisão Distrital da AFA 

por 2 vezes; 

 

Não 

 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF 

Santarém 

Não 

 Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Porto 1946/1947 - Campeonato Promoção - 1ª Categoria; 1982/1983 - 

Campeão Distrital Infantis; 2001/2002 - Campeão Distrital 2ª 
Divisão Seniores; 2005/2006 - Campeão Distrital 1ª Divisão 

Seniores; 2007/2008 - Campeão Distrital Juniores 2ª Divisão; 

2012/2013 - Campeão Distrital Iniciados 2ª Divisão; 2012/2013 - 

Promoção Infantis p/1ª Divisão. 

 

 

Não 

 

13ª a 16ª 

 

 

De 501 a 

1000 

AF 

Portalegre 

Campeão da II Divisão Distrital da AF.Portalegre 

 Não 13ª a 16ª De 101 a 500 

AF Porto 

Não Não 16ª a 18ª 

De 501 a 

1000 

AF Setúbal Pesca de Mar; Campeão Distrital de Inatel Não 16ª a 18ª De 101 a 500 

AF 

Algarve 

Campeonato Distrital 2.ª Divisão de Seniores 2011/2012 

 Não 9ª a 12ª 

De 501 a 

1000 

AF Guarda Sim. de séniores e juvenis 

 Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF 

Bragança 

1 Divisão de Honra  de futebol; 2 Taça distrital de futsal; 1 1ª 

Divisão de Futebol; 2 campeonatos distritais de juvenis em futsal; 

3 Taças distritais de juvenis em futsal; 2 campeonatos distritais de 
juniores em futsal; 1 taça distrital de juniores em futsal Não 1ª a 4ª Até 100 

AF Setúbal Taça da Associação de Futebol de Setúbal 2012/13; Campeão da 
1ª distrital de Setúbal; Campeão da 2ª distrital de setúbal Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Viana 
do Castelo 

Sim, campeões Distritais Séniores 
 Não 5ª a 8ª 

De 501 a 
1000 

AF Viseu Sim. Venceu três taças AF Viseu e Foi campeão distrital da 
2ªDivisão em 2009/2010. 

 Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Évora Campeonatos distritais de futebol e futsal 

 Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Aveiro Alguns 

 Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Setúbal Seniores 1distrital; Juniores 1 distrital; Juvenis 1 distrital 

 

Seniores feminino 2divisao 

nacional 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Viana 

do Castelo 

Campeões Distritais Divisão de Honra e Infantis 

 Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Aveiro Não Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF 

Coimbra 

1ª Divisão AFC 

 Taça de Portugal 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF 

Coimbra 

Campeão 1ª divisão distrital 

 Taça de Portugal 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Horta Campeão de iniciados, juniores 

 Não 1ª a 4ª De 101 a 500 

AF Leiria Campeões da 1ª divisão distrital sénior; Campeões da taça distrito 

leiria juvenis; campeões do campeonato distrital juniores Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Lisboa 

Não Não 9ª a 12ª 

De 1501 a 

2000 

AF Évora Não Não 1ª a 4ª Até 100 

AF Viana 

do Castelo 

1 Taça A.F. Viana do Castelo; 3 Taças de Honra da A.F. Viana do 

Castelo; 1 Campeonato Distrital de Benjamins Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Vila 

Real Sim... Campeão da 1ª e 2ª divisão distrital AFVR Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF 

Santarém Taça Do Ribatejo e Campeonato Distrital Não 9ª a 12ª De 101 a 500 

AF Angra 

do 

Heroísmo 

Sim já teve. 2 Taças da AFAH 

 

 

2 vezes Campeão Nacional no 

Inatel 

1ª a 4ª 

 De 101 a 500 

AF 

Coimbra 

Campeão distrital da 1ª divisão; Campeão distrital de iniciados e 

campeão distrital de juvenis. Não 5ª a 8ª De 101 a 500 

AF Setúbal 

Sim 

Sim 

 1ª a 4ª 

De 1001 a 

1500 

AF Setúbal 

Sim 

Não 

 1ª a 4ª 

De 1001 a 

1500 

AF Leiria 

Não Não 5ª a 8ª 

De 1001 a 

1500 

AF Guarda Campeões distritais nas categorias de Séniores, Juniores e Infantis 

 Não 1ª a 4ª 

De 501 a 

1000 

AF Lisboa 

Campeão Distrital 1 vez Não 5ª a 8ª 

De 1501 a 

2000 

AF 

Algarve Não Não 

Abaixo da 18ª 

posição De 101 a 500 
 

 

Tabela 15 – Respostas às questões da 11 à 15 

 

1. A que Associação 

de Futebol pertence 

o vosso clube? 

11. Quais os escalões do sexo masculino que o 

vosso clube tem em funcionamento? 

 

 

12. E do sexo 

feminino? Que 

escalões têm o 

vosso clube em 

funcionamento? 

13. O vosso 

clube 

dispõe de 

quantos 

atletas 

federados? 

14. E de 

quantos 

atletas não 

federados? 

 

15. O número 

de 

colaboradores 

remunerados 

do vosso clube 

varia entre: 

AF Vila Real Juniores, Seniores  31 a 60 0 a 30 0 e 5 

AF Lisboa Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores Juniores, Seniores Mais de 90 Mais de 90 6 e 9 

AF Ponta Delgada 

Petiz, Traquinas, Infantis, Juniores, Seniores 

Petiz, Traquinas, 

Infantis 61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Lisboa Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores Seniores Mais de 90 31 a 60 0 e 5 

AF Portalegre Benjamins, Infantis, Iniciados, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 Mais de 20 
 

(continuação na página seguinte) 
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AF Bragança Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Seniores  0 a 30 0 a 30 0 e 5 

AF Portalegre Benjamins, Infantis, Iniciados, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 Mais de 20 

AF Ponta Delgada Petiz, Traquinas, benjamins, Infantis, Iniciados, 

Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 31 a 60 6 e 9 

AF Coimbra Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 10 e 15 

AF Braga Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores Juniores Mais de 90 31 a 60 6 e 9 

AF Horta Benjamins, Infantis, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Viseu Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Braga Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Ponta Delgada Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 10 e 15 

AF Évora Petiz, Traquinas, Infantis, Iniciados, Juniores, 

Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Braga Traquinas, Infantis, Seniores  31 a 60 0 a 30 16 e 20 

AF Santarém Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 Mais de 90 0 e 5 

AF Évora Iniciados, Seniores  0 a 30 0 a 30 16 e 20 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Vila Real Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Beja Petiz, Traquinas, Infantis, Iniciados, Seniores Seniores 61 a 90 31 a 60 0 e 5 

AF Lisboa Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 16 e 20 

AF Santarém Petiz, Traquinas, Iniciados, Seniores  0 a 30 61 a 90 6 e 9 

AF Beja Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Algarve Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Seniores 

Iniciados, Juvenis, 

Juniores Mais de 90 0 a 30 Mais de 20 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juniores, Seniores  Mais de 90 61 a 90 6 e 9 

AF Algarve Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Seniores  Mais de 90 31 a 60 0 e 5 

AF Castelo Branco Seniores  0 a 30 0 a 30 Mais de 20 

AF Braga Infantis, Juniores, Seniores  31 a 60 0 a 30 10 e 15 

AF Algarve Seniores  0 a 30 0 a 30 0 e 5 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores Seniores Mais de 90 31 a 60 0 e 5 

AF Madeira 

Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, 
Seniores 

Benjamins, 

Infantis, Iniciados, 
Juvenis 31 a 60 0 a 30 0 e 5 

AF Viseu   61 a 90 31 a 60 Mais de 20 

AF Viseu Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Algarve Seniores  0 a 30 0 a 30 0 e 5 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 16 e 20 

AF Viseu Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores Seniores Mais de 90 61 a 90 0 e 5 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF Viseu Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Porto Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, 

Juniores, Seniores  Mais de 90 61 a 90 0 e 5 

AF Évora Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juniores, Seniores Juniores Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Seniores  Mais de 90 61 a 90 10 e 15 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Algarve Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 61 a 90 Mais de 20 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 Mais de 20 

AF Santarém Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Porto Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, 

Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Portalegre Seniores  0 a 30 0 a 30 0 e 5 

AF Porto Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 31 a 60 0 e 5 

AF Setúbal Infantis, Seniores  31 a 60 31 a 60 0 e 5 

AF Algarve Petiz, Traquinas, Benjamins, Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Guarda Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Bragança Juvenis, Juniores, Seniores Seniores 61 a 90 0 a 30 Mais de 20 

AF Setúbal Infantis, Iniciados, Juniores, Seniores  31 a 60 0 a 30 0 e 5 

AF Viana do Castelo Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Viseu   0 a 30 0 a 30 0 e 5 

AF Évora Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores Juniores, Seniores Mais de 90 61 a 90 0 e 5 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Viana do Castelo Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Aveiro Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Seniores  Mais de 90 0 a 30 Mais de 20 

AF Coimbra Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 10 e 15 

AF Coimbra Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Horta Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, Juniores, 
Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Leiria Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 6 e 9 

AF Lisboa 
Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores, Seniores 

Juvenis, Juniores, 
Seniores Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Évora  Seniores 31 a 60 0 a 30 0 e 5 

AF Viana do Castelo 

Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juniores, Seniores 

Petiz, Traquinas, 

Benjamins, 
Infantis Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Vila Real Infantis  31 a 60 0 a 30 0 e 5 

 

(continuação na página seguinte) 
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AF Santarém Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 0 a 30 10 e 15 

AF Angra do 

Heroísmo 

Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Seniores  Mais de 90 0 a 30 0 e 5 

AF Coimbra Juvenis, Seniores  31 a 60 0 a 30 0 e 5 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 61 a 90 0 e 5 

AF Setúbal Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 Mais de 90 10 e 15 

AF Leiria Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 

Juvenis, Juniores, Seniores 

Petiz, Traquinas, 

Benjamins Mais de 90 0 a 30 10 e 15 

AF Guarda Juvenis, Juniores, Seniores  61 a 90 0 a 30 0 e 5 

AF Lisboa Petiz, Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, 
Juvenis, Juniores, Seniores  Mais de 90 Mais de 90 Mais de 20 

AF Algarve Seniores Seniores 31 a 60 0 a 30 0 e 5 

 

 

Tabela 16 – Respostas às questões da 16 à 21 

1. A que 

Associação de 

Futebol pertence 

o vosso clube? 

16. E em 

relação ao 

número de 

colaboradores 

não 

remunerados, 

este varia 

entre: 

17. Dos 

colaboradores 

remunerados e 

não 

remunerados, 

quantos são do 

sexo masculino? 

 

18. E do 

sexo 

feminino? 

 

 

19. Quanto aos 

Órgãos Sociais, os 

membros que o 

compõem são 

predominantemente 

do sexo: 

20. O grau de 

ensino mais 

frequente nos 

membros dos 

Órgãos Sociais 

é o: 

 

21. Na sua 

maioria, os 

membros dos 

Órgãos Sociais 

são: 

AF Vila Real 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário Desempregados 

AF Lisboa 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Ponta Delgada 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Lisboa 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Portalegre 

Mais de 20 11 a 20 11 a 20 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Bragança 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Portalegre 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Ponta Delgada 

6 e 9 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Aveiro 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Coimbra 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Braga 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Horta 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

 

(continuação na página seguinte) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Tabela 16 – Respostas às questões da 16 à 21 (continuação da página anterior) 

AF Viseu 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Braga 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Ponta Delgada 

6 e 9 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Évora 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Braga 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Santarém 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Évora 

6 e 9 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Vila Real 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Beja 

16 e 20 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Lisboa 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Santarém 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Beja 

6 e 9 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

6 e 9 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Castelo Branco 

10 e 15 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Braga 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Algarve 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Madeira 0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico Desempregados 

AF Viseu 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Viseu 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

10 e 15 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Aveiro 

10 e 15 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Viseu 

Mais de 20 Mais de 20 11 a 20 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Viseu 

10 e 15 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Porto 

10 e 15 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Évora 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 16 – Respostas às questões da 16 à 21 (continuação da página anterior) 

AF Setúbal 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Aveiro 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Aveiro 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Santarém 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Porto 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Portalegre 

10 e 15 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Porto 

Mais de 20 11 a 20 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

10 e 15 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Guarda 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Bragança 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário Reformados 

AF Viana do 

Castelo 10 e 15 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Viseu 

0 e 5 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Évora 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Aveiro 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Feminino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Viana do 

Castelo 6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Aveiro 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Coimbra 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior Estudantes 

AF Coimbra 

16 e 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior Estudantes 

AF Horta 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Leiria 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Lisboa 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Évora 

Mais de 20 Mais de 20 11 a 20 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Viana do 

Castelo Mais de 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Vila Real 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 16 – Respostas às questões da 16 à 21 (continuação da página anterior) 

AF Santarém 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Angra do 

Heroísmo 16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Independentes 

AF Coimbra 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino Ensino Básico 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

16 e 20 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Superior 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Setúbal 

10 e 15 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Leiria 

Mais de 20 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Guarda 

10 e 15 11 a 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Lisboa 

10 e 15 Mais de 20 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 

AF Algarve 

6 e 9 0 a 10 0 a 10 Masculino 

Ensino 

Secundário 

Trabalhadores 

Dependentes 
 

 

Tabela 17 – Respostas às questões da 22 à 26 

 

 

1. A que 

Associação de 

Futebol 

pertence o 

vosso clube? 

22. Há 

quantos anos 

o Presidente 

da Direcção 

actual está 

em funções? 

 

23. Qual o regime de utilização 

da sede social do vosso clube? 

 

 

 

24. Quais as instalações 

que o vosso clube tem 

disponíveis para o 

desenvolvimento das suas 

atividades? 

 

 

25. Qual foi o 

último ano em 

que houve uma 

Assembleia 

Geral, para a 

aprovação do 

Relatório de 

Contas e de 

Atividades? 

26. No 

ano de 

2012, os 

resultados 

do 

exercício 

do vosso 

clube 

foram: 

AF Vila Real 

4 ou mais 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Campo de Futebol 2012 Nulos 

AF Lisboa 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Ginásio, Pavilhão 

Polivalente, Campo de 

Futebol 2012 Positivos 

AF Ponta 

Delgada 4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Lisboa 

4 ou mais Local arrendado 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Portalegre 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2011 Nulos 

AF Bragança 

2 anos 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Portalegre 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2011 

Ainda não 

foram 

aprovados 

AF Ponta 

Delgada 2 anos 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar 2012 Nulos 

AF Aveiro 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2012 Positivos 
 

 

(continuação na página seguinte) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Tabela 17 – Respostas às questões da 22 à 26 (continuação da página anterior) 

AF Coimbra 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2009 

Ainda não 

foram 

aprovados 

AF Braga 

3 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Ginásio, Campo de 

Futebol 2012 Positivos 

AF Horta 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar 2012 Negativos 

AF Viseu 

1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2012 Nulos 

AF Braga 

4 ou mais Estádio 

Campo de Futebol, 

Sintético 2012 Negativos 

AF Ponta 

Delgada 4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Évora 

4 ou mais 
Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2011 

Ainda não 

foram 
aprovados 

AF Braga 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Santarém 
4 ou mais 

Local cedido permanentemente a 
título gratuito Campo de Futebol 2011 Negativos 

AF Évora 
4 ou mais 

Local próprio e construído para o 
clube Bar, Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Setúbal 
1 ano 

Local próprio e construído para o 
clube Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Vila Real 
1 ano 

Local próprio e construído para o 
clube 

Bar, Campo de Futebol, 
sede 2012 Positivos 

AF Beja 
2 anos 

Local próprio e construído para o 
clube Campo de Futebol, Sede 2012 Positivos 

AF Lisboa 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Bar, Ginásio, Campo de 
Futebol, pista ciclismo, 

Posto clinico 2012 Positivos 

AF Santarém 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Beja 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Algarve 

1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Ginásio, Pavilhão 

Polivalente, Campo de 

Futebol 2012 Negativos 

AF Setúbal 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Algarve 

4 ou mais Local arrendado 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 

Ainda não 

foram 

aprovados 

AF Castelo 

Branco 4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2013 Negativos 

AF Braga 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Algarve 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2011 Positivos 

AF Setúbal 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2011 Positivos 

AF Madeira 4 ou mais Local arrendado Bar 2012 Nulos 

AF Viseu 1 ano Local arrendado Campo de Futebol 2009 Negativos 

AF Viseu 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Algarve 4 ou mais Local arrendado Bar, Salão polivalente 2013 Positivos 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 17 – Respostas às questões da 22 à 26 (continuação da página anterior) 

AF Aveiro 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Viseu 

3 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Viseu 

3 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Campo de Futebol 2011 Nulos 

AF Porto 1 ano Instalações do Estádio Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Évora 

1 ano 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito 

Bar, Ginásio, Pavilhão 

Polivalente, Campo de 

Futebol 2012 Negativos 

AF Setúbal 

4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito 

Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Aveiro 

1 ano 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Algarve 

4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2013 Negativos 

AF Aveiro 2 anos Não temos Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Santarém 

1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube 

Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Porto 

4 ou mais 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Portalegre 

4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Porto 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol, Sala de 

Formação 2012 Negativos 

AF Setúbal 

4 ou mais 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Algarve 

4 ou mais 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Bar, Campo de Futebol, 

Polidesportivo 2012 Nulos 

AF Guarda 

3 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Ginásio, Campo de 

Futebol 2010 Negativos 

AF Bragança 

1 ano Local arrendado 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2010 

Ainda não 

foram 

aprovados 

AF Setúbal 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Viana do 

Castelo 4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2013 Positivos 

AF Viseu 

4 ou mais 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito Bar 2013 Positivos 

AF Évora 

1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Aveiro 

1 ano 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Setúbal 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Ginásio, Campo de 

Futebol 2012 Positivos 

AF Viana do 

Castelo 4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2013 Positivos 

AF Aveiro 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Coimbra 4 ou mais Local arrendado Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Coimbra 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2010 

Ainda não 

foram 

aprovados 

AF Horta 

2 anos 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2011 Positivos 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 17 – Respostas às questões da 22 à 26 (continuação da página anterior) 

AF Leiria 

1 ano 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Bar, Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Lisboa 

3 anos 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Évora 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Viana do 

Castelo 3 anos 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Nulos 

AF Vila Real 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Santarém 

1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Angra do 

Heroísmo 1 ano 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Campo de Futebol, 

Sala para jantares 2012 Positivos 

AF Coimbra 

2 anos 

Local cedido temporariamente a 

título gratuito Nenhuma 2012 Nulos 

AF Setúbal 

2 anos 

Local cedido permanentemente a 

título gratuito 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Negativos 

AF Setúbal 

2 anos Local arrendado 

Bar, Ginásio, Pavilhão 

Polivalente, Campo de 

Futebol 2013 Negativos 

AF Leiria 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube 

Bar, Pavilhão Polivalente, 

Campo de Futebol 2012 Positivos 

AF Guarda 

4 ou mais Local arrendado 

Bar, Campo de Futebol, 

campo de treinos 2013 Positivos 

AF Lisboa 1 ano Local arrendado Bar, Campo de Futebol 2013 Nulos 

AF Algarve 

4 ou mais 

Local próprio e construído para o 

clube Bar, Campo de Futebol 2012 Negativos 

 

 

Tabela 18 – Respostas às questões da 27 à 31 

1. A que 

Associação 

de Futebol 

pertence o 

vosso clube? 

27. Se na 

questão 

anterior 

colocou a opção 

“positivos”, 

qual foi o seu 

valor? 

 

28. Se na 

questão 26 

colocou a 

opção 

“negativos”, 

qual foi o seu 

valor? 

29. As receitas do vosso clube, na sua maioria, são 

provenientes de onde (Indique as 3 principais)? 

 

 

 

30. Da resposta 

à questão 

anterior, qual o 

valor que estima 

das receitas das 

3 fontes de 

receita? 

31. Qual o valor 

total anual das 

receitas do clube? 

 

 

AF Vila Real 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta 

de Freguesia, Quotização dos Sócios 4001 a 6000€ 0 a 10.000€ 

AF Lisboa 

Mais de 40.000€  

Publicidade, Quotização dos Sócios, Bar, Alugueres 

de espaços 

Superior a 

10.000€ Superior a 60.000€ 

AF Ponta 

Delgada 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios do 

Governo, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, 

etc.) 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Lisboa 

0 a 10.000€  Receitas de Bilheteira, Bar, Centro Formação 

Superior a 

10.000€ Superior a 60.000€ 

AF 

Portalegre   

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta 

de Freguesia, Bar 4001 a 6000€ 40.001 a 60.000€ 
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AF Bragança 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 

Sócios, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF 

Portalegre   

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Ponta 

Delgada   Subsídios da Câmara; Junta; Governo 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Aveiro Mais de 

40.000€  

Subsídios da Câmara; Publicadade; Quotização dos 

Sócios 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Coimbra   Subsídios da Câmara; Quotização dos sócios; Bar 6001 a 8000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Braga 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Quotização dos Sócios 2001 a 4000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Horta 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios do Governo, 

Bar 

Superior a 

10.000€ 0 a 10.000€ 

AF Viseu 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Braga 

 

Mais de 

40.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos (ex.: 

festas, eventos, etc.), Donativos 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Ponta 

Delgada 0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Subsídios do Governo 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Évora 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Braga 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Quotização dos Sócios, Receitas de Bilheteira, Bar, 
Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), 

Donativos 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Santarém 

 0 a 10.000€ 

Quotização dos Sócios, Angariação de Fundos (ex.: 

festas, eventos, etc.), Donativos 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Évora 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Receitas de Bilheteira, 

Donativos 0 a 2000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Setúbal 

0 a 10.000€  

Subsídios da Junta de Freguesia, Quotização dos 

Sócios, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Vila Real 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Donativos 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Beja 20.001 a 

30.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 

Sócios, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Lisboa 

0 a 10.000€  

Bar, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), 

Escolas de Formação 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Santarém 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar 2001 a 4000€ 0 a 10.000€ 

AF Beja 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 2001 a 4000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Algarve 

 0 a 10.000€ 

Publicidade, Quotização dos Sócios, Bar, Angariação 

de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), transportes 

escolares e serviços 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Setúbal 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Bar 2001 a 4000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Algarve 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Castelo 

Branco  0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 
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AF Braga 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 
(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 

Superior a 
10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Algarve 
0 a 10.000€  

Quotização dos Sócios, Bar, Angariação de Fundos 
(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 0 a 2000€ 0 a 10.000€ 

AF Setúbal 
0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 
Sócios, Bar, Donativos 2001 a 4000€ 0 a 10.000€ 

AF Madeira 
  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios do 
Governo, Bar 

Superior a 
10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Viseu 
  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 
Quotização dos Sócios 

Superior a 
10.000€ 0 a 10.000€ 

AF Viseu 
 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 
Sócios, Receitas de Bilheteira 4001 a 6000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Algarve 
0 a 10.000€  Quotização dos Sócios, Bar, restaurante 

Superior a 
10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Aveiro 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Bar, Mensalidades 

Camadas Jovens 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Viseu 
0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 
Sócios, Receitas de Bilheteira 

Superior a 
10.000€ 

Superior a 
60.000€ 

AF Viseu 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 
Freguesia, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, 

etc.) 

Superior a 

10.000€ 0 a 10.000€ 

AF Porto 

 

Mais de 

40.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Évora 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Setúbal 

0 a 10.000€  

Publicidade, Quotização dos Sócios, Donativos, 

Alugueres de espaços 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Aveiro 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Quotização dos Sócios 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Algarve 

 

20.001 a 

30.000€ 

Quotização dos Sócios, Bar, Angariação de Fundos 

(ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Aveiro 10.001 a 

20.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Mensalidades Fut. Formação 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Santarém 

0 a 10.000€  

Quotização dos Sócios, Receitas de Bilheteira, 

Donativos 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Porto 

0 a 10.000€  

Publicidade, Quotização dos Sócios, Receitas de 

Bilheteira, Bar 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF 

Portalegre 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, 

etc.) 6001 a 8000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Porto 

 0 a 10.000€ 

Publicidade, Quotização dos Sócios, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 8001 a 10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Setúbal 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Bar, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Algarve 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Bar, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Guarda 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade 

Superior a 

10.000€ 0 a 10.000€ 

AF Bragança 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Receitas de 

Bilheteira, Donativos 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Setúbal 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, Bar, 

Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 2001 a 4000€ 0 a 10.000€ 
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AF Viana do 

Castelo 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 
(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 8001 a 10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Viseu 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 
Quotização dos Sócios, Angariação de Fundos (ex.: 

festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Évora 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Donativos 8001 a 10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Aveiro 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 

(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 8001 a 10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Setúbal 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Bar, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 2001 a 4000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Viana do 

Castelo 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 

(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 8001 a 10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Aveiro 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Publicidade, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 

(ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 8001 a 10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Coimbra 

0 a 10.000€  

Publicidade, Angariação de Fundos (ex.: festas, 

eventos, etc.), Escola de futebol 8001 a 10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Coimbra 

  

Quotização dos Sócios, Receitas de Bilheteira, 

Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 2001 a 4000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Horta 

0 a 10.000€  

Subsídios do Governo, Quotização dos Sócios, 

Receitas de Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos 
(ex.: festas, eventos, etc.) 6001 a 8000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Leiria 
0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Donativos, 
Quotizaçao de atletas 

Superior a 
10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Lisboa 
 0 a 10.000€ 

Quotização dos Sócios, Receitas de Bilheteira, 
Donativos 4001 a 6000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Évora 0 a 10.000€  Subsídios da Câmara Municipal 6001 a 8000€ 0 a 10.000€ 

AF Viana do 

Castelo 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Quotização dos Sócios, Receitas de Bilheteira, Bar, 
Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), 

Donativos 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Vila Real 30.001 a 

40.000€  Subsídios da Câmara Municipal 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Santarém 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Quotização dos 

Sócios, Donativos 

Superior a 

10.000€ 40.001 a 60.000€ 

AF Angra do 

Heroísmo 0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Subsídios do Governo 4001 a 6000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Coimbra 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Setúbal 

 

20.001 a 

30.000€ 

Bar, Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), 

escolas de futebol formação 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Setúbal 

 0 a 10.000€ 

Publicidade, Quotização dos Sócios, Receitas de 

Bilheteira, Bar, Angariação de Fundos (ex.: festas, 

eventos, etc.) 8001 a 10.000€ 10.001 a 20.000€ 

AF Leiria 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 6001 a 8000€ 10.001 a 20.000€ 
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AF Guarda 

0 a 10.000€  

Subsídios da Câmara Municipal, Publicidade, 

Angariação de Fundos (ex.: festas, eventos, etc.) 

Superior a 

10.000€ 20.001 a 40.000€ 

AF Lisboa 

  

Subsídios da Câmara Municipal, Donativos, Alugueres 

de campos 

Superior a 

10.000€ 

Superior a 

60.000€ 

AF Algarve 

 0 a 10.000€ 

Subsídios da Câmara Municipal, Subsídios da Junta de 

Freguesia, Quotização dos Sócios, Bar, Angariação de 

Fundos (ex.: festas, eventos, etc.), Donativos 8001 a 10.000€ 0 a 10.000€ 

 

 

Tabela 19 – Respostas às questões da 32 à 37 

1. A que 

Associação de 

Futebol 

pertence o 

vosso clube? 

32. Quais as rubricas que têm 

maior despesa para o clube 

(indique 3 opções)? 

 

33. Da resposta à 

questão anterior, 

qual o valor total 

dessas despesas? 

 

34. Qual o 

valor total 

anual das 

despesas do 

clube? 

 

35. O clube 

tem 

empréstimos 

a pagar? 

 

36. O clube 

tem a sua 

contabilidade 

organizada? 

 

37. 

Relativamente 

ao Plano de 

Atividades e 

Orçamento, o 

vosso clube: 

AF Vila Real Seguros, Inscrições de jogadores 2501 a 5000€ 0 a 10.000€ Não Não Elabora 

AF Lisboa Salários dos funcionários, 
Impostos, Inscrições de 

jogadores, Luz e Gás Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Ponta 

Delgada 

Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

35.001 a 

40.000€ Não Não Elabora 

AF Lisboa Manutenção das instalações, 

Seguros, Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Portalegre Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores 2501 a 5000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Bragança Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 
Inscrições de jogadores 7501 a 10.000€ 

10.001 a 
20.000€ Não Não Elabora 

AF Portalegre Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

35.001 a 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Ponta 

Delgada 

Transportes; Seguros; Inscrições 

Jogadores Superior a 10.000€ 

35.001 a 

40.000€ não não Elabora 

AF Aveiro Salários dos Funcionários; 

Transportes; Inscrições dos 

Jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ sim sim Não Elabora 

AF Coimbra Transportes; Material e 

Equipamentos; Inscrição de 

Jogadores 7501 a 10.000€ 

10.001 a 

20.000€ sim sim Elabora 

AF Braga Salários dos jogadores e técnicos, 

Manutenção das instalações, 
Inscrições de jogadores 5001 a 7500€ 

Mais de 
40.000€ Não Não Elabora 

AF Horta 
Transportes, combustível 7501 a 10.000€ 

25.001 a 
30.000€ Não Não Elabora 

AF Viseu Manutenção das instalações, 
Transportes, Material e 

equipamento, Seguros, Inscrições 

de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Elabora 
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AF Braga Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Ponta 

Delgada 

Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Material e 
equipamento Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Évora Material e equipamento, Seguros, 
Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

10.001 a 
20.000€ Não Sim Elabora 

AF Braga Salários dos jogadores e técnicos, 
Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores 7501 a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Santarém Salários dos jogadores e técnicos, 

Manutenção das instalações, 

Inscrições de jogadores, TAXAS 
JOGO Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Sim Não Elabora 

AF Évora Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Inscrições de 

jogadores 2501 a 5000€ 

25.001 a 

30.000€ Não Sim Não Elabora 

AF Setúbal Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Vila Real Inscrições de jogadores, 

Organização jogos/policiamento, 

prémio colaboradores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Beja Manutenção das instalações, 

Transportes, Inscrições de 
jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Não Elabora 

AF Lisboa Salários dos jogadores e técnicos, 
Transportes, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Elabora 

AF Santarém Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Inscrições de 

jogadores 2501 a 5000€ 0 a 10.000€ Não Sim Elabora 

AF Beja Manutenção das instalações, 

Transportes, Inscrições de 

jogadores 5001 a 7500€ 0 a 10.000€ Não Sim Elabora 

AF Algarve Salários dos funcionários, 

Manutenção das instalações, 
Transportes, Material e 

equipamento, Impostos, Seguros, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Setúbal Salários dos funcionários, 

Manutenção das instalações, 

Impostos, Inscrições de jogadores 2501 a 5000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Algarve Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, 
Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Sim Elabora 

AF Castelo 
Branco 

Salários dos jogadores e técnicos, 
Transportes, Material e 

equipamento Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Braga Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Algarve Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores 0 a 2500€ 

10.001 a 

20.000€ Não Sim Elabora 
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AF Setúbal Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores 7501 a 10.000€ 

10.001 a 

20.000€ Não Não Não Elabora 

AF Madeira Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Inscrições de 
jogadores 5001 a 7500€ 

20.001 a 
25.000€ Sim Sim Elabora 

AF Viseu Salários dos jogadores e técnicos, 
Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

10.001 a 

20.000€ Não Sim Não Elabora 

AF Viseu Manutenção das instalações, 

Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores, taxas de jogo Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Não Elabora 

AF Algarve Salários dos funcionários, 

Material e equipamento, 
Inscrições de jogadores 2501 a 5000€ 

35.001 a 
40.000€ Não Sim Elabora 

AF Aveiro Salários dos jogadores e técnicos, 

Inscrições de jogadores, Gás Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Viseu Salários dos jogadores e técnicos, 
Transportes, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Viseu Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Seguros Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Elabora 

AF Porto Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 

Manutenção das instalações Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Évora Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Não Elabora 

AF Setúbal Manutenção das instalações, 

Transportes, Material e 
equipamento, Impostos, Seguros, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Aveiro Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 

Seguros, Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Algarve Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 

Material e equipamento Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Aveiro Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 
Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Santarém Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Não Elabora 

AF Porto Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores 7501 a 10.000€ 

30.001 a 

35.000€ Não Sim Elabora 

AF Portalegre Transportes, Seguros, Inscrições 

de jogadores Superior a 10.000€ 

10.001 a 

20.000€ Não Não Elabora 

 

AF Porto 

Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, Seguros, 
Inscrições de jogadores 

Superior a 10.000€ 
 

Mais de 

40.000€ 
 

Não 
 

Sim 
 

Não Elabora 
 

AF Setúbal Salários dos jogadores e técnicos, 
Transportes, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

25.001 a 

30.000€ Não Não Elabora 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 19 – Respostas às questões da 32 à 37 (continuação da página anterior) 

 

AF Algarve 

Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários, 

Inscrições de jogadores 

7501 a 10.000€ 

 

10.001 a 

20.000€ 

 

Não 

 

Sim 

 

Elabora 

 

AF Guarda Salários dos jogadores e técnicos, 

Material e equipamento, Seguros, 
Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

30.001 a 
35.000€ Sim Sim Elabora 

AF Bragança Transportes, Material e 
equipamento, ajudas de custo Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Não Elabora 

 
AF Setúbal 

Salários dos jogadores e técnicos, 
Aluguer das instalações, 

Transportes, Material e 

equipamento, Inscrições de 

jogadores 

Superior a 10.000€ 

 

10.001 a 

20.000€ 

 

Não 

 

Sim 

 

Elabora 

 

AF Viana do 

Castelo 

Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Inscrições de 
jogadores 5001 a 7500€ 

35.001 a 
40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Viseu Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores, Prémios 

de jogo Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Elabora 

AF Évora Manutenção das instalações, 

Transportes, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

25.001 a 

30.000€ Sim Sim Elabora 

AF Aveiro Salários dos jogadores e técnicos, 

Salários dos funcionários 5001 a 7500€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Setúbal Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores 2501 a 5000€ 

35.001 a 

40.000€ Sim Sim Elabora 

AF Viana do 

Castelo 

Salários dos jogadores e técnicos, 

Manutenção das instalações, 
Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

25.001 a 
30.000€ Sim Sim Elabora 

AF Aveiro Salários dos jogadores e técnicos, 
Manutenção das instalações, 

Transportes Superior a 10.000€ 

30.001 a 

35.000€ Não Não Elabora 

AF Coimbra Transportes, Material e 

equipamento, Seguros, Inscrições 

de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Sim Elabora 

 

AF Coimbra 

Aluguer das instalações, 

Transportes, Material e 

equipamento, Seguros, Inscrições 
de jogadores 

Superior a 10.000€ 
 

10.001 a 

20.000€ 
 

Sim 
 

Sim 
 

Elabora 
 

AF Horta Salários dos jogadores e técnicos, 
Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Sim Elabora 

AF Leiria 
Salários dos jogadores e técnicos Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Não Sim Elabora 

 
AF Lisboa 

Salários dos jogadores e técnicos, 
Manutenção das instalações, 

Inscrições de jogadores 

2501 a 5000€ 

 

30.001 a 
35.000€ 

 

Sim 

 

Sim 

 

Elabora 

 

AF Évora Salários dos jogadores e técnicos 0 a 2500€ 0 a 10.000€ Sim Sim Elabora 

 

AF Viana do 

Castelo 

Salários dos jogadores e técnicos, 

Manutenção das instalações, 

Transportes, Material e 

equipamento, Seguros, Inscrições 

de jogadores 

Superior a 10.000€ 

 

Mais de 

40.000€ 

 

Não 

 

Sim 

 

Elabora 

 

AF Vila Real Salários dos jogadores e técnicos, 

Transportes, Inscrições de 
jogadores Superior a 10.000€ 

35.001 a 
40.000€ Não Não Elabora 

 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 19 – Respostas às questões da 32 à 37 (continuação da página anterior) 

AF Santarém Manutenção das instalações, 

Transportes, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 

40.000€ Não Não Não Elabora 

AF Angra do 

Heroísmo 

Manutenção das instalações, 

Transportes, Inscrições de 
jogadores 5001 a 7500€ 

30.001 a 
35.000€ Não Sim Não Elabora 

AF Coimbra Transportes, Material e 
equipamento, Inscrições de 

jogadores Superior a 10.000€ 

20.001 a 

25.000€ Não Não Elabora 

AF Setúbal Salários dos funcionários, 

Manutenção das instalações, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

35.001 a 

40.000€ Não Sim Elabora 

AF Setúbal Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores Superior a 10.000€ 

20.001 a 

25.000€ Não Sim Elabora 

AF Leiria Salários dos jogadores e técnicos, 

Seguros, Inscrições de jogadores 5001 a 7500€ 0 a 10.000€ Não Sim Elabora 

AF Guarda Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores, 
Compensações a jogadores Superior a 10.000€ 

Mais de 
40.000€ Sim Sim Elabora 

 
AF Lisboa 

Salários dos jogadores e técnicos, 
Manutenção das instalações, 

Inscrições de jogadores 

Superior a 10.000€ 

 

Mais de 
40.000€ 

 

Não 

 

Sim 

 

Elabora 

 

AF Algarve Manutenção das instalações, 

Material e equipamento, 

Inscrições de jogadores 7501 a 10.000€ 

10.001 a 

20.000€ Sim Sim Elabora 
 

 

Tabela 20 – Respostas às questões da 38 à 40.2 

1. A que 

Associação 

de Futebol 

pertence o 

vosso 

clube? 

38. O Plano 

de 

Atividades 

e o 

Orçamento 

são 

elaborados: 

39. O 

clube 

preenche 

as 

declaração 

fiscais? 

40.1.1 

Recursos 

Físicos 

[Instalações] 

40.1.2 

Recursos 

Físicos 

[Equipamentos 

(luz, material 

desportivo, 

etc.)] 

40.1.3 

Recursos 

Físicos 

[Materiais 

(mobiliário, 

material 

informático)] 

40.2.1 Recursos 

Humanos 

[Administrativos] 

40.2.2 

Recursos 

Humanos 

[Serviço 

de 

bar/café] 

40.2.2 

Recursos 

Humanos 

[Outros] 

AF Vila 

Real 

Na época 

desportiva Não Bom Bom 

Muito 

Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Lisboa Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Ponta 

Delgada 

Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Lisboa Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Bom Bom Bom 

AF 

Portalegre 

Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF 

Bragança 

Na época 

desportiva Não Bom Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

 

(continuação na página seguinte) 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Tabela 20 – Respostas às questões da 38 à 40.2 (continuação da página anterior) 

AF Portalegre Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Ponta 

Delgada 

Na época 

Desportiva não Suficiente Suficiente Suficiente Bom Insuficiente Suficiente 

AF Aveiro 

 sim 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Bom Suficiente 

AF Coimbra No ano 

civil sim Bom Bom Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Braga Na época 

desportiva Não Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Horta Na época 

desportiva Não Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Viseu Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Braga No ano 

civil Sim Bom Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente 

AF Ponta 

Delgada 

Na época 

desportiva Não Bom Suficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Évora Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Braga Na época 

desportiva Não Bom Suficiente Bom Suficiente Bom Suficiente 

AF Santarém 

 Sim Insuficiente Suficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Évora  Sim Bom Bom Insuficiente Suficiente Suficiente Insuficiente 

AF Setúbal Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Vila Real Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Beja Na época 

desportiva Não Bom Insuficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Lisboa Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Santarém Na época 

desportiva Sim Insuficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Beja Na época 

desportiva Não Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Algarve Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente Bom Suficiente Bom Suficiente 

AF Setúbal Na época 

desportiva Sim Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente 

AF Algarve No ano 

civil Sim Insuficiente Insuficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Castelo 

Branco 

Na época 

desportiva Sim Insuficiente Bom Bom Insuficiente Bom Bom 

AF Braga Na época 

desportiva Sim Bom Bom Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Algarve Na época 

desportiva Não Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Insuficiente 

AF Setúbal No ano 

civil Sim Suficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Madeira No ano 

civil Sim 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

AF Viseu 

 Sim Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente 

AF Viseu  Sim Bom Bom Bom Suficiente Suficiente Suficiente 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 20 – Respostas às questões da 38 à 40.2 (continuação da página anterior) 

AF Algarve No ano 

civil Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Aveiro Na época 

desportiva Não Suficiente Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Viseu Na época 

desportiva Sim Insuficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente 

AF Viseu Na época 

desportiva Sim Bom Bom Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Porto Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

AF Évora Na época 

desportiva Não Bom Bom Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Setúbal No ano 

civil Sim 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente Suficiente 

AF Aveiro Na época 

desportiva Sim Bom Bom Bom Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Algarve No ano 

civil Sim Bom Bom Bom Bom Bom Bom 

AF Aveiro No ano 

civil Não Bom Bom Insuficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Santarém  Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Porto Na época 

desportiva Sim Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Portalegre Na época 

desportiva Não Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

AF Porto  Sim Bom Bom Insuficiente Bom Suficiente Suficiente 

AF Setúbal No ano 

civil Não 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

 

AF Algarve 

No ano 

civil Não Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Guarda Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Bragança Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

 

AF Setúbal 

Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Viana do 

Castelo 

Na época 

desportiva Sim Bom Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Viseu Na época 

desportiva Não Bom Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Évora Na época 

desportiva Não Bom Bom Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Aveiro Na época 

desportiva Sim Insuficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Setúbal Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Bom 

Muito 

Insuficiente 

AF Viana do 

Castelo 

No ano 

civil Sim Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Aveiro Na época 

desportiva Não Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

AF Coimbra Na época 

desportiva Não Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente Suficiente 

 

AF Coimbra 

Na época 

desportiva Não Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Horta Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

(continuação na página seguinte) 
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Tabela 20 – Respostas às questões da 38 à 40.2 (continuação da página anterior) 

AF Leiria Na época 

desportiva Não Bom Bom Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

 

AF Lisboa 

No ano 

civil Sim Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Insuficiente 

AF Évora No ano 

civil Sim Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente 

 

AF Viana do 

Castelo 

Na época 

desportiva Sim Suficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

AF Vila Real Na época 

desportiva Sim 

Muito 

Insuficiente Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente 

AF Santarém 

 Não Bom Bom Suficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

AF Angra do 

Heroísmo  Não Bom Suficiente Suficiente Bom Bom Bom 

AF Coimbra Na época 

desportiva Não 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente 

AF Setúbal Na época 

desportiva Sim Insuficiente Insuficiente Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

AF Setúbal Na época 

desportiva Sim Suficiente Suficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente 

AF Leiria Na época 

desportiva Sim Bom Bom Suficiente Bom Bom Suficiente 

AF Guarda Na época 

desportiva Sim 

Muito 

Insuficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Insuficiente 

 

AF Lisboa 

Na época 

desportiva Sim Insuficiente Suficiente Insuficiente Suficiente Suficiente Insuficiente 

AF Algarve No ano 

civil Sim Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Insuficiente 

Muito 

Insuficiente Suficiente 

Muito 

Insuficiente 
 

 

 

Anexo III – Testes em SPSS  

Tabela 21 - Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 7 e 8 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 2,836
a
 1 ,092 ,200 ,093  

Continuity Correction
b
 1,595 1 ,207    

Likelihood Ratio 4,793 1 ,029 ,117 ,093  

Fisher's Exact Test    ,200 ,093  

Linear-by-Linear Association 2,800
c
 1 ,094 ,200 ,093 ,093 

N of Valid Cases 78      

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,00. 

b. Computed only for a 2x2 table 

c. The standardized statistic is 1,673. 
 

 
 

 
 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados recolhidos no inquérito por questionário 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,191 ,092 ,200 

Cramer's V ,191 ,092 ,200 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

 

Ficha Técnica  

 

Será que a obtenção de títulos distritais está estatisticamente associada à obtenção de 

títulos nacionais? 

 Hipóteses do Teste 

H0: a obtenção de títulos distritais e a de títulos nacionais são independentes, ou seja, 

não estão relacionados. 

H1: a obtenção de títulos distritais e a de títulos nacionais não são independentes, ou 

seja, estão relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1)  se  Sig ≤  α = 0,05 

 

Tabela 22 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 8 e 10 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 15,265
a
 5 ,009 ,019   

Likelihood Ratio 14,723 5 ,012 ,009   

Fisher's Exact Test 11,469   ,020   

Linear-by-Linear Association 4,540
b
 1 ,033 ,036 ,032 ,015 

N of Valid Cases 78      

a. 9 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 

b. The standardized statistic is -2,131. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,442 ,009 ,019 

Cramer's V ,442 ,009 ,019 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

 

Ficha Técnica  

Será que a obtenção de títulos nacionais está estatisticamente associada ao número de 

sócios? 

 Hipóteses do Teste 

H0: a obtenção de títulos nacionais e o número de sócios são independentes, ou seja, 

não estão relacionados. 

H1: a obtenção de títulos nacionais e o número de sócios não são independentes, ou 

seja, estão relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

Tabela 23 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.1.1 e 40.1.2 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 49,452
a
 9 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 48,494 9 ,000 ,000   

Fisher's Exact Test 41,999   ,000   

Linear-by-Linear Association 33,075
b
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 9 cells (56,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,27. 

b. The standardized statistic is 5,751. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,796 ,000 ,000 

Cramer's V ,460 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação em relação ao estado das instalações está 

estatisticamente associado com o nível de satisfação sobre o estado dos equipamentos? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação em relação ao estado das instalações e o nível do estado dos 

equipamentos são independentes, ou seja, não estão relacionados. 

H1: o nível de satisfação em relação ao estado das instalações e o nível do estado dos 

equipamentos não são independentes, ou seja, estão relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

Tabela 24 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.1.2 e 40.1.3 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 30,942
a
 9 ,000 ,001   

Likelihood Ratio 20,282 9 ,016 ,018   

Fisher's Exact Test 19,138   ,006   

Linear-by-Linear Association 9,998
b
 1 ,002 ,001 ,001 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 10 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,19. 

b. The standardized statistic is 3,162. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,630 ,000 ,001 

Cramer's V ,364 ,000 ,001 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação em relação ao estado dos equipamentos está 

estatisticamente associado com o nível de satisfação sobre o estado dos materiais? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação sobre o estado dos equipamentos e o nível dos materiais são 

independentes, ou seja, não estão relacionados. 

H1: o nível de satisfação sobre o estado dos equipamentos e o nível dos materiais não 

são independentes, ou seja, estão relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

 Tabela 25 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.2.3 e 40.1.3 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 24,642
a
 9 ,003 ,006   

Likelihood Ratio 22,969 9 ,006 ,007   

Fisher's Exact Test 19,035   ,007   

Linear-by-Linear Association 15,674
b
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,26. 

b. The standardized statistic is 3,959. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,562 ,003 ,006 

Cramer's V ,325 ,003 ,006 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação em relação aos “outros” recursos humanos está 

estatisticamente associado com o nível de satisfação sobre o estado dos materiais? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação em relação aos “outros” recursos humanos e o nível do 

estado dos materiais são independentes, ou seja, não estão relacionados. 

H1: o nível de satisfação em relação aos “outros” recursos humanos e o nível do 

estado dos materiais não são independentes, ou seja, estão relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

Tabela 26 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.2.1 e 40.2.2 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 34,388
a
 9 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 24,685 9 ,003 ,004   

Fisher's Exact Test 21,725   ,002   

Linear-by-Linear Association 14,571
b
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,69. 

b. The standardized statistic is 3,817. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,664 ,000 ,000 

Cramer's V ,383 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação em relação aos recursos humanos (administrativos) está 

estatisticamente relacionada com o nível de satisfação sobre os recursos humanos 

(serviço bar/café)? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação com os recursos humanos (administrativos) e o nível de 

satisfação com os recursos humanos (serviço/café) são independentes, ou seja, não estão 

relacionados. 

H1: o nível de satisfação com os recursos humanos (administrativos) e o nível de 

satisfação com os recursos humanos (serviço/café) não são independentes, ou seja, estão 

relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

Tabela 27 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.2.1 e 40.2.3 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 62,804
a
 9 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 44,932 9 ,000 ,000   

Fisher's Exact Test 37,622   ,000   

Linear-by-Linear Association 27,626
b
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,31. 

b. The standardized statistic is 5,256. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,897 ,000 ,000 

Cramer's V ,518 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação com os recursos humanos (administrativos) está 

estatisticamente relacionado com o nível de satisfação com os “outros” recursos 

humanos? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação com os recursos humanos (administrativos) e o nível de 

satisfação com os “outros” recursos humanos são independentes, ou seja, não estão 

relacionados. 

H1: o nível de satisfação com os recursos humanos (administrativos) e o nível de 

satisfação com os “outros” recursos humanos não são independentes, ou seja, estão 

relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

Tabela 28 – Teste de Independência do Qui-quadrado às questões 40.2.2 e 40.2.3 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Point Probability 

Pearson Chi-Square 70,561
a
 9 ,000 ,000   

Likelihood Ratio 54,300 9 ,000 ,000   

Fisher's Exact Test 46,872   ,000   

Linear-by-Linear Association 30,095
b
 1 ,000 ,000 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78      

a. 11 cells (68,8%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,46. 

b. The standardized statistic is 5,486. 
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Symmetric Measures 

 Value Approx. Sig. Exact Sig. 

Nominal by Nominal 
Phi ,951 ,000 ,000 

Cramer's V ,549 ,000 ,000 

N of Valid Cases 78   

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
 

Ficha Técnica  

Será que o nível de satisfação com os recursos humanos (serviço bar/café) influencia o 

nível de satisfação com os “outros” recursos humanos? 

 Hipóteses do Teste 

H0: o nível de satisfação com os recursos humanos (serviço bar/café) e o nível de 

satisfação com os “outros” recursos humanos são independentes, ou seja, não estão 

relacionados. 

H1: o nível de satisfação com os recursos humanos (serviço bar/café) e o nível de 

satisfação com os “outros” recursos humanos não são independentes, ou seja, estão 

relacionados.  

 Regra de decisão 

Não rejeitar H0  se  Sig > α = 0,05 

Rejeitar H0 (aceitar H1) se  Sig ≤  α = 0,05 

 

Nota: de acordo com as nota a. nos outputs as condições para a aplicação do teste do 

Qui-quadrado não estão verificadas já que existem mais de 20% das células com 

frequência esperada inferior a cinco (Laureano, 2011). Para ultrapassar este problema 

vamos trabalhar com os resultados do teste de Fisher (Fisher's Exact Test).  
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Anexo IV – Dados e Percentagens – Número de praticantes desportivos federados; 

Número de praticantes por Modalidade; Número total de praticantes por Distrito e 

Regiões Autónomas; Distribuição das despesas totais em desportos; 

Comparticipações Financeiras às Federações 

Tabela 29 - Número de praticantes desportivos federados: total e por sexo – Portugal 

Tempo 
Sexo 

Total Masculino Feminino 

1996 265588 199208 35196 
1997 271470 202327 36552 
1998 308233 230140 48933 
1999 321723 244783 51934 
2000 322761 251476 53713 
2001 334968 261184 56072 
2002 368684 271355 64191 
2003 376465 306414 70051 

2004 401890 319601 82289 

2005 454651 360589 94062 

2006 449006 357510 91496 

2007 484090 375473 108617 

2008 488999 374654 114345 

2009 512558 387245 125313 

2010 518968 391020 127948 

2011 523168 391540 131628 

2012 524167 387691 136476 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

 Variação do total de praticantes entre 1996 e 2012 

524167 – 265588 = 258579 

258579/265588 = 0,97×100 = 97%  

 Variação do número de praticantes do sexo masculino entre 1996 e 2012 

387691 – 199208 = 188483 

188483/199208 = 0,946×100 = 94,6% 

 Variação do número de praticantes do sexo feminino entre 1996 e 2012 

136476 – 35196 = 101280 

101280/35196 = 2,877×100 = 287,7% 
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Tabela 30 - Número total anual de praticantes por modalidade - Portugal 

Federações 1996 2012 

Andebol 17386 40373 

 

Basquetebol 18050 39996 

 

Futebol 95746 153530 

 

Patinagem 12537 11000 

 

Voleibol 6199 43061 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

 

 Variação do número de praticantes do andebol entre 1996 e 2012 

40373 – 17386 = 22987 

22987/17386 = 1,32×100 = 132% 

 Variação do número de praticantes do basquetebol entre 1996 e 2012 

39996 – 18050 = 21946 

21946/18050 = 1,22×100 = 122% 

 Variação do número de praticantes do futebol entre 1996 e 2012 

153530 – 95746 = 57784 

57784/95746 = 0,60×100 = 60% 

 Variação do número de praticantes da patinagem entre 1996 e 2012 

11000 – 12537 = -1537 

-1537/12537 = - 0,12×100 = - 12%  

 Variação do número de praticantes do voleibol entre 1996 e 2012 

43061 – 6199 = 36862 

36862/6199 = 5,946×100 = 594,6% 
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Tabela 31 – Número total de praticantes por distrito e regiões autónomas - Portugal 

Distritos e RA 1996 2012 

Aveiro 19609 42134 

Beja 5382 6648 

Braga 13184 36023 

Bragança 2010 4161 

Castelo Branco 4055 6206 

Coimbra 11470 19931 

Évora 5111 7945 

Faro 13909 26261 

Guarda 2445 9267 

Leiria 12201 24595 

Lisboa 51523 102787 

Portalegre 3476 4857 

Porto 40445 96884 

Santarém 12742 20246 

Setúbal 16996 40476 

Viana do Castelo 5744 11242 

Vila Real 4404 7912 

Viseu 5622 19136 

RA Açores 14160 23084 

RA Madeira 9526 14372 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do IPDJ (2013) 

 

 Variação do número de praticantes do distrito da Guarda entre 1996 e 2012 

9267 – 2445 = 6822 

6822/2445 = 2,79×100 = 279% 

 Variação do número de praticantes do distrito de Viseu entre 1996 e 2012 

19136 – 5622 = 13514 

13514/5622 = 2,40×100 = 240% 

 Variação do número de praticantes do distrito de Braga entre 1996 e 2012 

36023 – 13184 = 22839 

22839/13184 = 1,73×100 = 173% 

 Variação do número de praticantes do distrito de Beja entre 1996 e 2011 

6648 – 5382 = 1266 
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1266/5382 = 0,235×100 = 23,5%  

Tabela 32 – Distribuição das despesas totais em desportos por NUT II (2012): 

(Milhares de euros) - Portugal 

Região Despesa 

Norte 96054 

Centro 64295 

Lisboa 22867 

Alentejo 25353 

Algarve 13734 

RA Açores 4241 

RA Madeira 3032 

Total 229576 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE (2013) 

 

 Percentagem das despesas da região Norte no total das despesas  

96054/229576 = 0,418×100 = 41,8% 

 Percentagem das despesas da região Centro no total das despesas 

64295/229576 = 0,28×100 = 28% 

 Percentagem das despesas da região de Lisboa no total das despesas 

22867/229576 = 0,099×100 = 9,9% 

 Percentagem das despesas da região do Alentejo no total das despesas 

25353/229576 = 0,11×100 = 11% 

 Percentagem das despesas da região do Algarve no total das despesas  

13734/229576 = 0,0598×100 = 5,98% 

 Percentagem das despesas da RA dos Açores no total das despesas 

4241/229576 = 0,018×100 = 1,8% 

 Percentagem das despesas da RA da Madeira no total das despesas 

3032/229576 = 0,013×100 = 1,3% 

 Diferença entre o peso das despesas da região Norte e o de Lisboa 

0,418 – 0,099 = 0,319×100 = 31,9% 
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Tabela 33 – Total anual de comparticipação financeira às federações desportivas (€) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variação das comparticipações às federações entre 2009 e 2011  

38180237 – 45945958 = -7765721 

-7765721/45945958 = -0,169×100 = -16,9%  

 

 

Ano Comparticipação 

Financeira (€) 

1996 28.136.112 

2000 37.655.342 

2006 43.296.398 

2008 44.376.895 

2009 45.945.958 

2010 41.828.715 

2011 38.180.237 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados IPDJ (2012) 
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