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INTRODUÇÃO
Pretende-se com o presente estudo, efetuar uma revisão da literatura, i.e., saber o
“Estado da Arte”, no que concerne aos pressupostos de partida necessários para se
definir o “Nível Desportivo” e consequentemente a “Situação Desportiva” dos
municípios do Alentejo Litoral e Costa Vicentina (Alcácer do Sal, Aljezur, Grândola,
Odemira, Sines, Santiago do Cacém e Vila do Bispo), visando reunir um conjunto de
informações que permitam expor o propósito fundamental de todas as políticas
desportivas, ou seja, o da definição e da escolha dos objetivos que facilitem a
tomada de decisão quanto aos eventuais “caminhos” a seguir para o
desenvolvimento do desporto.
Indicadores de relaçãoPor outro lado, sera revisitado os textos constitucionais, com
especial enfoque à atitude da Europa em relação ao Desporto, e ao entendimento
que os cidadãos europeus têm quanto ao fenómeno desportivo.
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1. O DESPORTO NA EUROPA
1.1. OS CIDADÃOS EUROPEUS FACE AO DESPORTO
A relação entre os cidadãos da Europa e o Desporto foi aferida através de um
estudo vertido e m relatório do Eurobarometer (2004) “The Citizens of the Union
European and Sport”. O documento em causa não representa o ponto de vista da
Comissão Europeia, mas apenas a opinião dos seus autores, razão pela qual se
salvaguarda quaisquer interpretações que direta ou indiretamente possam
implicar a referida Comissão, destacando-se assim, um conjunto de informações
que não podem ser desprezadas:
1 - Em 2004, 38% dos cidadãos dos vinte e cinco estados membros da União
Europeia declararam praticar desporto pelo menos uma vez por semana, ou seja,
cerca de quatro em cada dez europeus praticavam desporto semanalmente.
Comparativamente com 2003, verificou-se uma evolução positiva atendendo a
que, nesse ano, a relação era de três para dez (35%);
2 - Os Escandinavos permaneceram, em 2004, como os mais "desportivos", sendo
que as percentagens atingiram os 75% na Finlândia e 25% na Suécia. Só na
Finlândia, a percentagem cresceu seis pontos percentuais num ano;
3 - Entre os novos Estados-membros observaram-se percentagens superiores à
média europeia, por exemplo 42% em Malta, 43% em Chipre e 43% na Eslovénia;
4 - Nos países do Sul observaram-se baixas percentagens, como é o caso de 20%
na Hungria, 22% em Portugal e 24% na Eslováquia;
5 - A evolução comparada com o ano de 2003 fez notar o caso da Grécia que, foi
País organizador dos Jogos Olímpicos de 2004, viu os seus indicadores de prática
desportiva crescer e a proporção de pessoas que afirmam nunca praticar
desporto decresceu de 75% para 57% em 2004;
6 - Em termos gerais, a prática desportiva regular na Europa abrange em média
apenas 38% dos cidadãos. Porém, verificaram-se descripâncias entre países, como
se pode observar no quadro abaixo.
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Quadro 1 – Prática desportiva nos Países da Europa
Finlândia
Suécia
Dinamarca
Irlanda
Holanda
Reino Unido
Eslovénia
França
Luzemburgo
Malta
Alemanha
Bélgica
Chipre
UE
Espanha
Aústria
Itália
Grécia
Eslováquia
Portugal
Hungria
Estónia
Letónia
Lituânia
Polónia
Rep. Checa

76%
72%
60%
53%
52%
45%
43%
43%
43%
42%
39%
39%
39%
38%
37%
34%
27%
26%
24%
22%
20%
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

No que diz respeito à prática desportiva em Portugal, Espanha, França, Itália e
Grécia, nas diferentes dimensão que se apresentam de seguida, apurou-se ous
seguintes resultados:
Quadro 2 – Quantas vezes faz exercício ou pratica desporto?
Países
Portugal
Espanha
França
Itália
Grécia

3x
semana
8%
21%
19%
9%
16%

1 ou 2 x
semana
14%
16%
24%
18%
10%

pelo menos
1 x semana
22%
37%
43%
27%
26%

1a3x
por mês
5%
7%
10%
6%
6%

menos ou
nunca
73%
57%
46%
67%
68%

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)
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Quadro 3 – Percentagem de cidadãos que nunca pratica desporto
Países
Portugal
Espanha
França
Itália
Grécia

Nunca
66%
47%
35%
58%
57%

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

Ainda, no âmbito do estudo, a Grécia e Portugal foram dois dos Países que
registaram maior evolução no seio da União Europeia onde, o crescimento foi
generalizado. Do ponto de vista sócio-demográfico, o comportamento padrão do
Cidadão Europeu acontece, tendo por base o facto dos homens (41%) serem mais
frequentes na prática do exercício do que as mulheres (35%).
Relativamente à idade, a prática do desporto é decrescente em função da subida
no escalão etário, sendo que, dos 15 aos 24 anos (60%); dos 25 aos 39 anos (41%);
dos 40 aos 54 anos (34%) e mais de 55 anos (28%). Visto noutra perspetiva, a
prática desportiva está directamente ligada ao nível habilitacional, a saber:
estudaram até aos 15 anos (20%); estudaram até aos 19 anos (32%); estudaram
para além dos 20 anos (50%).
Já segundo a natureza da ocupação, temos: estudantes (66%); executivos (52%).
O referido estudo acrescentou que a razão principal pela qual a maioria dos
europeus não pratica desporto é a "falta de tempo" (34%).
Quadro 4 – Percentagem de cidadãos que não praticam desporto por falta de tempo
Países
Portugal
Espanha
França
Itália
Grécia

Nunca
50%
37%
33%
38%
44%

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

No que diz respeito ao panorama europeu, dois terços dos cidadãos do Cipre,
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mais de metade dos Malteses e metade dos Portugueses não praticam
desporto "por falta de tempo", enquanto essa é a justificação apresentada por
apenas 20% dos Alemães orientais, 21% dos Austríacos e 18% dos Finlandeses.
Já quanto à falta de interesse, esta é também muito variável ao longo da
Europa: vai desde 30% nos Alemães, 31% nos Italianos e 30% nos Austríacos e
nos Suecos, até 11% nos Eslovenos e 8% nos Cipriotas.
Quanto ao local de prática, verifica-se que mais de metade dos cidadãos europeus
preferem locais de prática informal, em detrimento dos locais tradicionais. Os
Clubes (11%) e a Escola (6%) estão no outro extremo das preferências. A
popularidade dos locais informais está relacionada com a preferência pelo
"jogging", pelo "andar a pé" e pelas atividades praticadas preferencialmente fora
dos locais de vocação exclusivamente desportiva.
Quadro 5 – Local de prática desportiva
Local de prática
Informal 51%
Clube 16%
Centros Fitness 15%
Centros Desportivos 11%
Escola 6%
Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

No que diz respeito ao local de prática, as preferências também variam de país
para país. Os países onde se verificaram maior preferência pelos locais informais
são Malta (69%), Eslovénia (63%) e Polónia (62%). Já os centros de ‘fitness’ são
preferidos pelos países do Sul da Europa, em especial na Grécia (34%), Itália
(28%) e Portugal (27%). Por outro lado, os clubes são os preferidos na Holanda
(34%), na Dinamarca (28%) e na Alemanha (25%). Os centros desportivos, por sua
vez, têm a preferência dos Checos.
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Quadro 6 – Local de prática, em função da idade

15 - 24 anos
25 - 39 anos
40 - 54 anos
Mais de 55

Escola
Universidade
26%

Centros de
Finess
17%

Centros
Desportivos
11%

Clubes
17%

Informal
28%
50%
59%
70%

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

Relativamente aos cinco Países, temos como Índices de Prática Desportiva, os
seguintes:
Portugal
Espanha
França
Itália
Grécia

22%
37%
43%
27%
26%

Fonte: The Citizens of EU and Sport (2004)

2. O COMPORTAMENTO DOS PORTUGUESES FACE AO DESPORTO
O principal estudo que, sobre esta matéria, foi desenvolvido em Portugal, é da
autoria de Salomé Marivoet1, sendo que as respectivas conclusões não diferem
substancialmente do estudo (Eurobarometer 2004) que tem vindo a ser
referenciado.
Efetivamente, uma amostra representativa da população portuguesa, inquirida no
início da época desportiva 1998/1999, revelou que 23% dos portugueses entre os
15 e os 74 anos afirmaram ser praticantes desportivos (19% de forma regular e
os restantes de modo ocasional).
As conclusões do estudo de Marivoet, S. (2001) apontam para que a fraca
participação desportiva nacional se encontra fortemente estruturada pelas
diminutas participações desportivas no seio das mulheres, das gerações mais
1

Marivoet, S. (2001). Hábitos Desportivos da População Portuguesa. Lisboa: INFED.
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velhas e nos níveis de escolaridade mais baixos. A fraca participação desportiva
em Portugal, quando comparada com os valores registados do Centro e Norte da
Europa, poderá ser melhor compreendida, se tivermos em conta as características
estruturais da sociedade portuguesa, nomeadamente, a deficiente aquisição de
hábitos desportivos, sobretudo nas gerações mais velhas, e naqueles que tiveram
uma permanência curta na escola, para além de aspectos de ordem cultural que
acentuam a fraca participação desportiva feminina. Marivoet, S. (2001) conclui que
a participação desportiva portuguesa apresenta valores próximos aos registados
nos países do Sul da Europa e, por conseguinte, bastante abaixo das registadas no
Centro e Norte da Europa.

3. A UNIÃO EUROPEIA E O DESPORTO
A linha de conduta seguida pela Comissão Europeia em matéria de desporto está
bem estabelecida no Relatório de Helsínquia, dirigido ao Conselho Europeu em
1999. Este procedimento foi ratificado pelo Conselho, um ano mais tarde, na
Declaração de Nice.
Nesse sentido, o Conselho reconheceu que o desporto europeu, por mais
diversificado que possa ser, possui características comuns, que convém proteger de
possíveis desvios com intuitos comerciais. O desporto constitui, para a sociedade
europeia, um excelente instrumento de coesão social, bem como uma atividade
que excede o contexto estritamente económico, porque – se bem que deva
simultaneamente ser capaz de assimilar o novo contexto comercial – não pode
perder, por causa disso, nem a sua identidade nem a sua autonomia, que
sublinham as funções que desempenha nos domínios social, cultural, sanitário e
educativo.
O debate sobre a inserção de um artigo relativo ao desporto no Tratado surgiu por
diversas vezes e a Convenção acabou por propor uma referência ao desporto nos
seguintes termos: ”A União contribui para a promoção dos aspectos europeus do
desporto, atendendo à sua função social e educativa. (...) A acção da União tem
por objectivos: (…) desenvolver a dimensão europeia do desporto, promovendo a
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equidade nas competições e a cooperação entre os organismos desportivos, e
protegendo a integridade física e moral dos desportistas, nomeadamente dos
jovens”.
Esta base legal permitiu à União Europeia fazer mais em prol do desporto, em
complemento das ações nacionais e das do movimento desportivo. Os setores da
educação e da cultura, assim como as vastas frentes existentes dentro dos
movimentos desportivos mobilizaram-se, por iniciativa própria, para pedir "mais
Europa", e a fórmula proposta pela Convenção permitiria resolver conjuntamente
problemas comuns à escala europeia.
A Declaração de Amesterdão representou uma etapa decisiva para que o desporto
fosse tido em conta a nível comunitário. Aproveitando o impulso desta declaração,
a Comunidade expôs, pela primeira vez, a sua visão global do desporto no relatório
apresentado ao Conselho de Helsínquia, em Dezembro de 1999, e na Declaração
ao Conselho Europeu de Nice, em 2000.
Essa visão ultrapassa a concepção tradicional do desporto como domínio horizontal
de intervenção de várias políticas. Estabelece uma doutrina homogénea e
coerente neste setor, sublinhando a importância da função social do desporto e a
necessidade de ter em consideração as suas caraterísticas, aquando da aplicação
de qualquer política comunitária. A Comissão comprometeu-se, desde então, a dar
seguimento ao Relatório de Helsínquia sobre o desporto.
O Relatório de Helsínquia constitui a resposta a determinados aspetos da evolução
do desporto na Europa que ameaçam enfraquecer as suas funções educativa e
social, tais como o desenvolvimento da dopagem e o caráter cada vez mais
comercial do desporto. Na Cimeira de Viena de 1998, o Conselho Europeu
convidou a Comissão a apresentar um relatório ao Conselho Europeu de Helsínquia
na ótica da salvaguarda das estruturas desportivas atuais e da preservação da
função social do desporto no âmbito comunitário.
A Comissão decidiu então centrar-se em quatro aspetos-chave:
1 - A comercialização excessiva do desporto;
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2 - A protecção dos jovens atletas;
3 - A luta contra a dopagem;
4 - As consequências económicas.
A esse respeito, importa referir que o Tratado não atribui competências diretas à
Comissão em matéria de desporto. A salvaguarda das estruturas desportivas
atuais, tal como a preservação da função social do desporto, requer uma nova
abordagem das questões desportivas. Esta última pressupõe, em primeiro lugar,
o respeito dos diferentes

atores

por

um

pódio

comum

e

implica

o

estabelecimento de uma nova parceria, baseada em esforços convergentes, entre
as instituições europeias, os Estados-Membros e as organizações desportivas,
para incentivar a promoção do desporto na sociedade europeia, garantindo
simultaneamente o respeito pelos valores do desporto, pela autonomia das
organizações desportivas e pelo Tratado, nomeadamente pelo princípio da
subsidiariedade.
Em Dezembro de 1999, a Comissão Europeia aprova um Relatório a ser
apresentado ao Conselho Europeu, que ficou conhecido como "Relatório de
Helsínquia sobre o Desporto", na ótica da salvaguarda das atuais estruturas
desportivas e da manutenção da função social do desporto no âmbito comunitário
Recordando a declaração relativa ao desporto anexada ao Tratado de Amesterdão
e reconhecendo o papel que desempenha o desporto no plano social, o Conselho
Europeu reunido em Viena em 11 e 12 de Dezembro de 1998 convidou a Comissão
a apresentar-lhe um relatório para a sua reunião de Helsínquia.

3.1. O RELATÓRIO DE HELSÍNQUIA
O referido relatório da Comissão constitui a resposta ao convite do Conselho
Europeu e tem em atenção que o desporto é um dos domínios de atividade que
mais aproximam os cidadãos da União Europeia, independentemente da idade e
da origem social.
Mais de metade da população da UE pratica regularmente uma atividade
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desportiva, quer num dos 700.000 clubes que existem na União, quer fora
deles. Quase dois milhões de educadores, monitores ou voluntários consagram o
seu tempo de trabalho ou de lazer à animação da vida desportiva.
O relatório referenciado diz-nos que esta função social do desporto, de interesse
geral, é afetada desde há vários anos pelo aparecimento de novos fenómenos que
põem em causa a ética e os princípios de organização do desporto: quer seja a
violência nos estádios e a expansão das práticas de dopagem, quer ainda a procura
de lucros rápidos em detrimento de uma evolução mais equilibrada do desporto.
É consensual dizer-se que o objetivo do relatório relacionou-se com o de indicar
d e pistas que permitissem conciliar a dimensão económica do desporto com a sua
dimensão popular, pedagógica, social e cultural.
Com esta perspetiva, o Relatório verifica que a evolução que o Desporto na
Europa vem tomando pode vir a enfraquecer a sua função pedagógica e social.
Desde há alguns anos, vários fenómenos marcam a abordagem europeia do
desporto, a saber:
a) O aumento da popularidade do desporto em termos de prática e de espectáculo2;
b) A internacionalização do desporto com a multiplicação das competições
internacionais3;
c) O desenvolvimento sem precedentes da dimensão económica do desporto com
o aumento espectacular dos direitos audiovisuais4.
Na verdade, estes fenómenos também trazem ao desporto e à sociedade
elementos positivos. Assim, o número de empregos criados, directa ou
indirectamente, pelo desporto, aumentou 60% durante os dez últimos anos,
atingindo quase dois milhões. Importa, todavia, reconhecer que estes fenómenos
podem também ser fonte de tensões, refere o Relatório. Uma das primeiras
2

Um total acumulado de 37 mil milhões de telespectadores seguiram os jogos do último campeonato do
mundo de futebol, ou seja, quase 600 milhões de telespectadores por jogo.
3

Em 1999, foram organizados no território europeu 77 Campeonatos do Mundo e 102 Campeonatos
Europeus.
4

O montante dos direitos audiovisuais negociados pelo COI passou de 441 milhões de dólares em 1992
(Barcelona), para 1.318 milhões em 2004 (Sidney).
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manifestações destas evoluções é a sobrecarga dos calendários de eventos
desportivos que, ligada à necessidade "de fazer" resultados sob a pressão dos
patrocinadores, pode ser considerada uma das causas da expansão da dopagem.
Uma segunda consequência é a multiplicação dos eventos desportivos lucrativos
que pode vir a privilegiar a lógica comercial em detrimento da lógica desportiva e da
função social do desporto. Uma terceira manifestação é a tentação de certos
agentes desportivos e de certos grandes clubes saírem do quadro das federações
para explorar o melhor possível e em proveito exclusivo, as potencialidades
económicas do desporto. Esta tendência pode pôr em causa o princípio de
solidariedade financeira
entre o desporto profissional e o desporto amador, bem como o sistema
de promoção/despromoção comum à maior parte das federações. Outra
consequência observada: os perigos que alguns jovens correm ao serem
conduzidos, cada vez mais precocemente, para o desporto de alta competição,
sem uma formação escolar e profissional complementar, com riscos para a sua
saúde física e mental e para a sua ulterior reconversão.
Lembra o Relatório que a Declaração relativa ao desporto anexa ao Tratado de
Amesterdão "salienta o significado social do desporto, em especial o seu papel na
formação da identidade e na aproximação das pessoas". Assim, as actividades
físicas e desportivas devem ter o seu lugar no sistema de educação de cada
Estado-membro.
Neste espírito, a acção comunitária, no âmbito dos seus programas de educação
e de formação, poderia visar os seguintes objectivos:
a) Melhorar – apoiando-se em programas comunitários – o lugar do desporto e da
educação física na escola;
b) Favorecer a reconversão e a posterior reintegração no mundo do trabalho dos
desportistas;
c) Favorecer a aproximação dos sistemas de formação dos quadros desportivos em
vigor em cada Estado-membro.
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Por outro lado, o Conselho da Europa salientou com razão, que o desporto
representa também "uma tribuna ideal para a democracia social". Assim, é
importante que os programas comunitários existentes possam utilizar o desporto na
luta contra a exclusão, as desigualdades, o racismo e a xenofobia.
No âmbito do objetivo da União Europeia de proporcionar aos seus cidadãos um
nível elevado de proteção num espaço de liberdade, de segurança e de justiça, as
entidades competentes deverão intensificar a respetiva cooperação a fim de
impedirem este tipo de violência.
O Conselho Europeu de Viena tinha também feito questão de sublinhar a sua
preocupação face à amplitude do fenómeno da dopagem no desporto e à gravidade
desta prática.
Como o sublinham as conclusões dos Encontros do Desporto da União Europeia
organizados pela Comissão em Olímpia em Maio de 1999, "o desporto deve estar
em condições de assimilar o novo quadro comercial no qual deve evoluir, sem
perder, no entanto, a sua identidade nem a sua autonomia que enaltecem as
funções que preenche nos domínios social, cultural, sanitário ou educativo."
As evoluções económicas observadas no domínio do desporto e as respostas
dadas às questões levantadas pelas diferentes entidades públicas e organizações
desportivas, não permitem garantir, a priori, que possam ser salvaguardadas as
atuais estruturas do desporto e a sua função social.
A multiplicação de processos judiciais é sinal de crescentes tensões. Certos clubes
contestam a venda global dos direitos audiovisuais. Várias queixas foram
intentadas nos tribunais nacionais e as decisões judiciais proferidas a nível
nacional chegam a conclusões divergentes. A questão da venda global coloca-se
também no âmbito de certas questões pendentes na Comissão.
O acórdão Bosman, proferido pelo Tribunal de Justiça em Dezembro de 1995 com
base no princípio da livre circulação dos trabalhadores, teve repercussões
importantes sobre a organização do desporto na Europa. Contribuiu de forma
significativa para a eliminação de certos abusos e para a mobilidade dos
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desportistas. No entanto, as federações desportivas – que não criaram, todavia, um
novo sistema alternativo ao que foi condenado pelo Tribunal – consideram que ele
teve repercussões no equilíbrio económico entre os clubes e os jogadores e criou
problemas para a formação dos jovens nos clubes. Alguns clubes que haviam
criado centros de formação para desportistas profissionais viram os seus melhores
elementos partir sem que estes clubes pudessem obter uma compensação pelo
investimento em formação que tinham feito.
E existem, na União Europeia, diferenças de legislação fiscal e por conseguinte, de
tributação dos desportistas profissionais ou de tributação dos clubes desportivos.
Esta situação é fonte de desigualdades entre países e clubes e contribui para o
fenómeno da sobrevalorização financeira.
Vários países da União Europeia anunciaram recentemente medidas para limitar ou
enquadrar os efeitos da comercialização do desporto. Estas medidas, se bem que
sejam obviamente positivas na perspetiva da preservação dos princípios e da
função social do desporto, parecem aumentar as disparidades entre os países da
União Europeia e criar problemas à luz do direito comunitário.
Algumas queixas referem-se também à questão do monopólio da organização das
competições desportivas detido pelas federações, assim como à propriedade de
vários clubes por um mesmo proprietário ("multiple ownership"), às regras
relativas à territorialidade do desporto, aos estatutos dos clubes profissionais, bem
como a certas operações comerciais efetuadas pelas federações.
Em contrapartida, outras medidas foram tomadas a nível comunitário, no respeito
pelo princípio da subsidiariedade e que têm, por efeito da definição do
enquadramento jurídico, preservado a dimensão de interesse geral que o desporto
representa. O exemplo é dado pela decisão tomada aquando da revisão, em 1997,
da diretiva "Televisão sem Fronteiras". O texto revisto prevê a possibilidade de os
Estados-membros tomarem medidas, no respeito pelo direito comunitário, a fim de
garantir o acesso do grande público aos principais eventos desportivos.
Isto leva a Comissão a apelar à necessidade de esforços convergentes. Se, como
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preconiza o Conselho Europeu, mas também como o manifestou o Parlamento
Europeu e o Comité das Regiões, é desejável preservar a função social do
desporto e, por conseguinte, as estruturas atuais da organização do desporto na
Europa, é necessária uma nova abordagem das questões desportivas tanto a
nível da União Europeia como dos Estados-membros, no respeito do Tratado,
nomeadamente do princípio da subsidiariedade e da autonomia das organizações
desportivas.
É neste contexto que surge a Resolução do Parlamento Europeu sobre o papel da
União no domínio do desporto, JO C 200 de 30.6.97 e o Parecer do CdR sobre
"O modelo europeu do desporto", CdR 37/99 de 15.9.99.
Esta nova abordagem consiste em preservar os valores tradicionais do desporto,
inserindo-o, ao mesmo tempo, num quadro económico e jurídico em evolução. A
abordagem visa compreender o desporto de uma maneira global e coerente. Esta
visão de conjunto pressupõe uma concertação reforçada entre os vários
intervenientes (movimento desportivo, Estados-membros e Comunidade Europeia)
a cada nível de intervenção e deveria permitir definir, a todos os níveis, o
enquadramento jurídico para a acção dos operadores desportivos.
Na aplicação desta nova abordagem, a contribuição da União Europeia é uma
componente essencial, tendo em conta a crescente internacionalização do desporto
e o impacto directo das políticas comunitárias no desporto europeu.
O setor do desporto, visto na perspetiva das atividades económicas a que dá
origem, está sujeito às disposições do Tratado CE tal como os outros setores
económicos. A aplicação das regras de concorrência do Tratado ao setor do
desporto deve ter em conta as
interdependência

entre

a

especificidades

deste,

nomeadamente

a

actividade desportiva e as actividades económicas

que dela decorrem, o princípio da igualdade de oportunidades e a incerteza dos
resultados.
Na perspectiva de um enquadramento jurídico melhor definido, é possível
apresentar exemplos, sem prejuízo das conclusões que a Comissão poderia tirar da
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análise aprofundada de cada questão, das práticas das organizações desportivas.
Há, no entanto, práticas que não dependem das regras da concorrência. As
regulamentações das organizações desportivas que estabelecem as regras sem as
quais um desporto não poderia existir, ou as regras que são necessárias à sua
organização bem como à organização de competições poderiam escapar às regras
da concorrência. As regras inerentes ao desporto são, em primeiro lugar, as
"regras do jogo". O objecto destas regras não é falsear a concorrência ou
práticas em princípio proibidas pelas regras da concorrência. Trata-se de práticas
restritivas no âmbito das atividades económicas geradas pelo desporto. Podem
dizer respeito, por exemplo, à proibição de importações paralelas de produtos de
desporto, à venda de bilhetes de ingresso nos estádios discriminando espectadores
residentes fora de um Estado-membro relativamente aos espectadores residentes
nesse Estado-membro. São proibidos os acordos de patrocínio (sponsoring) que
celebrem um contrato que afaste, sem razão objetiva, outros fornecedores.
Os sistemas de transferências internacionais baseados em indemnizações
calculadas de forma arbitrária, sem relação com os custos de formação, devem
talvez ser proibidos, independentemente da nacionalidade do jogador.
Por último, é provável que venha a ser proibido que uma organização desportiva
utilize o seu poder de regulamentação para excluir do mercado, sem razão
objectiva, qualquer agente económico que, mesmo respeitando as normas de
qualidade ou de segurança justificadas, não tenha podido obter da referida
organização um certificado de qualidade ou de segurança dos seus produtos.
Práticas existem, ainda, que podem ser excluídas das regras da concorrência. O já
citado acórdão Bosman reconheceu como legítimos os objectivos que consistem
em assegurar a manutenção de um equilíbrio entre os clubes, preservando uma
certa igualdade de oportunidades e a incerteza dos resultados e a encorajar o
recrutamento e a formação de jovens jogadores. Consequentemente, os acordos
entre

clubes

profissionais

ou

as decisões das respectivas associações que

visem, efectivamente, atingir aqueles dois objectivos, poderiam ser excluídos.
Identicamente, um sistema de transferências ou de contrato-tipo baseado em
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indemnizações calculadas de forma objectiva, em relação com os custos de
formação ou uma exclusividade respeitante a direitos de transmissão desportiva,
limitada na sua duração e alcance, sê-lo-iam igualmente. É evidente que, neste
âmbito,

importa

também

respeitar

as

outras

disposições

do

Tratado,

nomeadamente as que garantem a liberdade de circulação dos desportistas
profissionais;
– os acordos de patrocínio (sponsoring), com base em concursos
baseados em critérios de selecção transparentes e não discriminatórios válidos
durante um prazo curto, poderiam ser autorizados;
– as eventuais excepções concedidas no caso de venda global de direitos de
radiodifusão devem ter em consideração os benefícios para o consumidor assim
como o carácter proporcional da restrição de concorrência em relação ao objectivo
legítimo visado.
Neste âmbito, importaria também examinar em que medida pode ser estabelecida
uma relação entre a venda global de direitos e a solidariedade financeira entre
desporto profissional e desporto amador, os objectivos de formação de jovens
desportistas e os de promoção das actividades desportivas entre a população.
Todavia, em matéria de cessão de direitos de radiodifusão exclusivos, relativos a
eventos desportivos, uma exclusividade que, por força da sua duração e/ou do seu
alcance, conduziria a fechar o mercado, seria provavelmente proibida.
A nível nacional, uma acção de definição das regras de direito deveria igualmente
ser empreendida pelas entidades públicas nacionais a fim de salvaguardar as
atuais estruturas e a função social do desporto. Um meio para salvaguardar as
estruturas federativas nacionais seria prever o seu reconhecimento pela lei em cada
Estado da União. Outros meios seriam os acordos de parceria entre o Estado e as
federações desportivas representativas e a concessão às federações desportivas
de um estatuto especial que poderia inspirar-se no das associações profissionais.
Do mesmo modo, deveria ser examinado, à luz da lei, o estatuto jurídico dos
clubes, a sua aquisição ou a entrada no seu capital de grupos comerciais ou
financeiros.
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Ao nível das organizações desportivas, a definição do enquadramento jurídico do
desporto requer igualmente da parte das federações um esforço de precisão
das respetivas missões e estatutos. A organização piramidal do desporto na Europa
leva a colocar as federações desportivas numa situação prática de "monopólio". A
existência de várias federações numa mesma modalidade poderia criar conflitos
importantes. Com efeito, a organização de dez campeonatos nacionais e a
selecção dos atletas e das equipas nacionais para as competições internacionais
pressupõem, frequentemente, a existência de uma única organização que
federasse o conjunto das associações desportivas e dos atletas de uma mesma
modalidade. Conviria que as federações exercessem também missões como a
promoção do desporto amador e profissional, um papel de integração social (ovens,
pessoas

com

deficiência,

etc.).

Os

seus

estatutos

deveriam

comportar

explicitamente essas missões. Essas responsabilidades deveriam traduzir-se
efectivamente na prática através de mecanismos financeiros de solidariedade
interna, pela relação estrutural e solidária entre desporto de competição e desporto
amador. Em relação às operações com uma dimensão económica, deveriam
ser aplicados os princípios de transparência e de acesso equilibrado ao mercado,
de redistribuição efectiva e comprovada, de clareza dos contratos, pondo assim em
evidência a "especificidade do desporto".
Importa sublinhar que as liberdades fundamentais que o Tratado garante não
obstam geralmente às medidas regulamentares das associações desportivas na
condição de tais medidas serem objectivamente justificadas, não discriminatórias,
necessárias e proporcionais.
Por outro lado, deveriam ser procuradas soluções em parceria com as federações
desportivas a fim de se elaborar soluções alternativas aos sistemas de
transferências condenadas pelo acórdão Bosman.
Importa recordar que o Tratado, não atribuindo competências diretas à Comissão
em matéria de desporto, suscita uma abordagem diferente sobre a problemática
desportiva. Essa abordagem pressupõe, em primeiro lugar, o respeito pelos
diferentes intervenientes de um substrato comum de princípios desportivos:

19/48

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL
Diretório dos Desportos de Natureza – Ordenamento de Modalidades e Práticas no Sudoeste Português

1 - A União Europeia reconhece o papel eminente que o desporto desempenha na
sociedade europeia e presta a maior importância à manutenção da sua função de
integração social, de educação e de contribuição para a saúde pública,
considerando também a função de interesse geral exercida pelas federações;
2 - A integridade e a autonomia do desporto devem ser preservadas. A aquisição de
clubes desportivos por entidades comerciais (grupos de comunicação, etc.) se for
permitida, deve ser claramente enquadrada numa preocupação de manutenção
das estruturas e da ética desportivas;
3 - O sistema de promoção-despromoção constitui uma marca de identificação do
desporto europeu. Este sistema proporciona mais oportunidades aos clubes
pequenos ou médios e valoriza o mérito desportivo;
4 - A dopagem e o desporto são antinómicos. A luta contra a dopagem não deve
admitir a mínima tolerância;
5 - O "comércio" dos jovens desportistas deve ser combatido. Qualquer jovem
desportista formado por um clube para a alta competição deve receber uma
formação escolar e profissional complementar à sua formação desportiva.
Com

base

nestes

princípios,

uma

nova

parceria,

pressupondo

esforços

convergentes, deve ser estabelecida entre as Instituições Europeias, os Estadosmembros e as organizações desportivas a fim de encorajar a promoção do desporto
na sociedade europeia, no respeito dos valores do desporto, da autonomia

das

organizações desportivas e do Tratado, nomeadamente, do princípio da
subsidiariedade. A falta de coordenação entre os intervenientes no desporto
(Federações, Estados-membros e Comunidade Europeia), favorecendo a sua
actuação isolada, poderia pôr em risco esses princípios comuns.
Em contrapartida, os esforços convergentes da Comunidade Europeia, dos Estados
e das federações desportivas poderiam contribuir eficazmente para promover na
Europa um desporto fiel à sua função social, permitindo, simultaneamente, à sua
organização assimilar os novos condicionalismos económicos.
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3.2. MODELO EUROPEU DE DESPORTO
No Conselho Europeu de Viena, a Comissão Europeia foi convidada a
apresentar ao Conselho Europeu de Helsínquia (1999) um relatório da evolução
do desporto na Europa. Segundo o documento “O Modelo Europeu de Desporto –
Documento de base para discussão no grupo de trabalho” (1999), a Comissão
estava a trabalhar num documento de trabalho intitulado “Evolução e perspetivas
da acção comunitária no desporto”1. Neste documento afirmava-se: "O desporto
desempenha assim cinco funções, que lhe conferem a sua especificidade:
1 - uma função educativa: a actividade desportiva constitui um
excelente instrumento de equilíbrio na formação e no desenvolvimento de
pessoas, de todas as idades;
2 - uma função de saúde pública: a actividade física proporciona
a oportunidade de melhorar a saúde dos cidadãos e de combater eficazmente
certas doenças, como as lesões cardíacas e o cancro, e pode contribuir para manter
a saúde e a qualidade de vida até uma idade avançada;
3 - uma função social: o desporto constitui um instrumento apropriado
de promoção de uma sociedade mais acolhedora, de luta contra a intolerância e o
racismo, contra a violência, o alcoolismo ou a toxicodependência; o desporto pode,
ainda, contribuir para a integração das pessoas excluídas do mercado do trabalho;
4 - uma função cultural: a prática do desporto permite que o cidadão
se radique mais profundamente num território que o conheça melhor e nele se
integre e, no que se refere ao meio ambiente, que o proteja melhor;
5 - uma função lúdica: a prática do desporto constitui uma
componente importante dos tempos livres e das actividades lúdicas individuais e
colectivas”.
A organização do desporto na Europa apresenta características comuns em todos
os Estados. Assim, o desporto é praticado principalmente no âmbito de clubes
desportivos, agrupados em federações (ou associações) desportivas regionais que,
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por sua vez, são enquadradas por federações nacionais. Estas últimas são
organizadas numa federação europeia de cúpula, que está directamente submetida
à autoridade de uma federação mundial, refere ainda o citado estudo.

3.3. SISTEMAS DESPORTIVOS NA UNIÃO EUROPEIA
Fundamentando-nos

no

documento

da

Comissão

Europeia5,

é

possível

caracterizar os sistemas desportivos dos vários países objecto do presente
estudo, através do modelo que cada um utiliza para a sua inclusão no sistema de
governação, variando a sua visibilidade em função da forma como aí se inserem,
quer em Ministérios próprios, quer adoptando formas mais dissimuladas.
Importa também referir o enquadramento legislativo e a estrutura dos vários
sistemas desportivos nacionais, antes de nos debruçarmos nos equivalentes
modelos das administrações regionais autónomas.
Quase como regra geral, e face às diferentes soluções governativas encontradas,
pode concluir-se que não existe uma acerto político quanto à forma de enquadrar a
tutela do desporto nos elencos governativos.

4. CONCEITO DE NÍVEL DESPORTIVO
O conceito de nível desportivo não encontra na literatura um espaço de
investigação profunda. Na realidade, embora os países de uma forma geral se
preocupem com a avaliação do seu próprio desenvolvimento desportivo, a maioria
opta por uma comparação de resultados sucessivos, particularmente ao nível dos
grandes eventos desportivos, em que os Jogos Olímpicos assumem papel de
destaque. Mesmo assim, não existe unanimidade de procedimentos quanto à
avaliação dos resultados olímpicos, já que tal aferição vai desde a simples soma
algébrica das medalhas conquistadas, à ponderação destas em função da sua
5

European Commission, DG Education and Culture, (2003), “Vocasport – Improving Employment in the Field in
Europe through Vocational Training – Vocational education and training in the field of sport in the European
Union: situation, trends and outlook”.
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graduação entre o 1º, o 2º e o 3º lugares da classificação em cada modalidade
olímpica.
A Italiana "Nautica Editrice, Srl", entidade não oficial e não conotada com o
Comité Olímpico Italiano ou com o Comité Olímpico Internacional, calcula o nível
desportivo de cada país através de um ranking de medalhas olímpicas, ordenado
segundo o número de medalhas de ouro.
de

investigações

tem

em

consideração,

principalmente,

a

influência

do

rendimento global e do PIBpc, bem como a dimensão da população, como as
variáveis explicativas do sucesso desportivo.
Conforme
sobre

refere

Barros,

C.

P.

(2005),

a

generalidade

da

investigação

o Olimpismo está reduzida ao ganho de medalhas. E, partir daí,

acrescentaríamos,

são

desenvolvidas

as

possíveis

explicações

para

as

performances atingidas.
Assim, neste âmbito, não conseguimos descortinar na literatura ou na prática de
análise nacional e internacional, qualquer metodologia de análise que supere o
conceito e o modelo de análise de Castejon6 que, em 1973, lançou o modelo
que ainda hoje é utilizado para medir o nível desportivo.
Para Castejon (1973), o conceito de nível desportivo traduz o objectivo global, isto
é, o objectivo máximo de toda a política desportiva. Para este autor o termo “nível
desportivo” pode ser substituído por uma expressão análoga: desenvolvimento
desportivo.
Segundo Pires, G. (2005)7 a perspetiva de integrar o desporto no desenvolvimento
económico e social dos países e regiões, obriga à definição do conceito de nível
desportivo.
O conceito de Nível Desportivo (ND) permite expor o propósito fundamental de
todas as políticas desportivas, ou seja, o da definição e da escolha dos objetivos. O

6

Benito Castejon Paz (1973). “La rationalisation des choix en matière de politique sportive – Esquisse d’une
méthodologie – Les instruments conceptuels, Strasbourg, Conseil de l’Europe.
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ND é um índice que nos possibilita ter uma visão global do mundo do desporto,
através de uma Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional, assumindo
como uma relação expressa pela razão entre o número de praticantes de base e o
número de praticantes de elite (Castejon, 1979).
Ainda segundo Castejon (1979) o ND tem quatro grandes objectivos:
1 - Uma visão estratégica de conjunto, no que respeita à relação entre a
generalização da prática desportiva e a elite de praticantes;
2 - Uma coordenação eficaz entre as diferentes categorias de objectivos;
3 - A possibilidade de se poderem comparar diferentes políticas desportivas;
4 - A integração da política de desenvolvimento do desporto na política de
desenvolvimento global.

Em relação ao objetivo de visão de conjunto, podemos admitir que o processo de
desenvolvimento do desporto acaba por ter expressão final naquela relação, já que,
se existem praticantes de elite e de massa é porque por de trás daquela noção
global, deverão existir, estruturas de suporte que possibilitam, em consequência,
um maior ou menor nível desportivo.
Uma política desportiva não pode ser eficaz, se não tiver uma visão de conjunto de
todo o sistema. É necessário uma “ótica global” para se poder compreender o
sistema e comparar programas e projetos, fundamentalmente no que diz respeito à
relação entre a massa x elite na exploração de uma conjugação virtuosa, promotora
de sinergias de sinal positivo (Pires, 2005).
Relativamente ao objetivo de coordenação, uma ideia de ND que promove uma
coordenação eficaz entre as diferentes categorias de objetivos. Podemos ver que,
se por um lado, entre a relação entre a massa/elite podem existir aspetos
complementares, por outro, existem, como facilmente se pode verificar, aspetos que
7

Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional, 2005, pag. 332 e seguintes.

24/48

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL
Diretório dos Desportos de Natureza – Ordenamento de Modalidades e Práticas no Sudoeste Português

são geradores de conflitos. A gestão destes conflitos só é possível se, em primeiro
lugar, ultrapassando esta visão bipolar do fenómeno desportivo em que tudo é
reduzido ou à massa ou à elite, e, em segundo, promovendo uma boa articulação
dos objetivos, utilizando os diversos elementos que configuram os vários quadros
que organizam o desporto. Tudo isto, em função das necessidades sociais,
económicas ou educativas que se deseja suprir. Entra-se, assim, num domínio
da discussão do conceito sob o ponto de vista político-administrativo, com a
possibilidade consequente de poderem ser avaliadas e aferidas políticas
desportivas (Pires, 2005).
Quanto à possibilidade de se comparar políticas, para que o conceito de nível
desportivo possa ter um verdadeiro significado, tem de ter a possibilidade de ser
referenciado em termos relativos, já que um nível desportivo em termos
absolutos de pouco servirá. Deste modo é apurar em termos globais o resultado
do levantamento da situação desportiva e, em fase de planeamento, determinar
objetivos a médio e longo prazo e, em conformidade, idealizar, planear e
programar políticas de acordo com eles (Pires, 2005).
Finalmente, quanto ao objetivo de integração da política desportiva na política
global de desenvolvimento, um bom nível desportivo de um País, pode significar
desde um bom sistema educativo, ou de saúde, até um quadro cultural alargado à
generalidade da população através de uma boa, variada e criativa utilização do
tempo livre. (Pires, 2005).
O ND é uma função do número de praticantes e de praticantes de elite, comparados
com os números desejáveis de praticantes ideais e de elite ideais. Os elementos
constituintes do ND são, pois: os praticantes reais (PR), os praticantes ideais (PI), a
elite real (ER) e a elite ideal (EI), ou seja: ND = f (PR, PI, ER, EI)
Figura 1 – Nível Desportivo (valores absolutos)
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Legenda: ER – Elite Real; EI – Elite Ideal; PR – Praticantes Reais; PI – Praticantes Ideais; D – Distância; SRD –
Situação Desportiva Real; SDI – Situação Desportiva Ideal.

O nível desportivo de um País, de uma Região ou de um Clube é tanto maior,
quanto menor for a distância entre a sua situação desportiva real e a ideal.
No que diz respeito à massa de praticantes o valor ideal é também obtido
por convenção. Esta convenção deve respeitar um modelo que relativize o número
ideal de praticantes de base de cada país ou região, relativamente ao número de
praticantes reais e ao seu índice de desenvolvimento humano.
O valor da distância é obtido pela expressão:

Em que D – Distância; ER – Elite real; EI – Elite ideal; PR – Praticantes reais; PI – Praticantes ideais.

4.1. PRATICANTES REAIS (PR)
O primeiro elemento constitutivo do ND, os praticantes reais (PR), ou seja o número
de praticantes de um determinado país ou região, considerados pelo grau de
atividade, número de horas requerida para se tornar praticante. Para Castejon
(1973), a prática mínima para se ser considerado praticante desportivo exige um
mínimo de duas horas semanais de atividade. Castejon (1973), no desenvolvimento
do seu conceito interroga-se sobre quais as atividades que devem ser todas em
conta e qual o grau de atividade que um cidadão deverá desenvolver para que seja
considerado um praticante desportivo. A primeira questão obrigou à clarificação do
conceito de desporto, nomeadamente quanto aos “desportos” que não exigem
dispêndio de energia física (por exemplo, o xadrez) ou se as atividades
desprovidas do elemento competitivo (ginástica matinal, passeio dominical) devem
ser consideradas desporto. A opinião de Castejon (1973) surgiu no sentido de que
deveriam ser eliminadas as atividades “não-físicas” e que deveria ser respeitado o
critério da competição, essencial para distinguir o desporto propriamente dito de
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actividades visando simplesmente a manutenção da forma física. Por outro lado,
quanto à questão do grau de actividade, ou seja, o número de horas de
prática suficientes para que alguém seja considerado “praticante”, Paz defende um
critério modesto, mas que tivesse em conta a continuidade da prática, isto é, deveria
ser afastada uma prática ainda que intensa, ocorrida durante as férias, por oposição
a uma prática, ainda que menos enérgica, mas continuada ao longo do ano.
Com a evolução dos acontecimentos, o conceito de prática desportiva tem evoluído
e estudos recentes, como é caso do “The Citizens of the Union European and
Sport”, Eurobarometer 2004, já referido neste estudo, detetaram a preferência
dos cidadãos europeus pela prática desportiva espontânea e não-organizada, em
que a componente competitiva está muitas vezes ausente, sendo, mesmo assim,
considerada para efeitos de determinação da existência de um “praticante real”.
Ao longo deste estudo, e particularmente na determinação do Nível Desportivo,
iremos socorrer-nos do “The Citizens of the Union European and Sport” o qual, para
efeitos de determinação da “frequência de prática desportiva”, considera todos os
cidadãos (maiores de 15 anos) que afirmam praticar desporto ou fazem exercício
físico, pelo menos uma vez por semana (38% dos cidadãos Europeus).
Naturalmente que existem diferenças entre países, pelo que na determinação dos
praticantes reais de cada país usaremos as taxas de prática desportiva que o
Eurobarometer encontrou no citado estudo

4.2. ELITE REAL (ER)
O segundo elemento, a elite real (ER), ou seja, a elite desportiva de um
determinado país ou região, levanta alguns problemas de determinação. Quem
realmente pertence à elite de um país e que tipo de desporto se enquadra neste
âmbito? Pode-se assim considerar que a elite nacional seria qualificada segundo os
recordes mundiais, a elite regional segundo os recordes nacionais e a elite local
segundo os recordes regionais. Para Castejon (1973), a falta de precisão na
determinação

das

elites

não

levanta qualquer entrave às estimativas
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quantitativas. “Le manque de précision et le caractère plus ou moins automatique
de la déterminations des élites dans les sports de ce genre ne font pas vraiment
obstacle aux estimations quantitatives”8.
Segundo Paz, C. (1973), haveria que distinguir entre os desportos que dão lugar a
resultados mensuráveis e aqueles a que não de pode aplicar tal critério. Os
desportos individuais, por exemplo, não colocam dificuldades, uma vez que se
poderia considerar como elite os atletas que atingissem determinado resultado
ou performance, sistema aliás usado para “filtrar” os participantes nas grandes
competições internacionais. Já quanto aos desportos colectivos poder-se-ia seguir o
caminho dos níveis de competição (regional, nacional, internacional) para
determinar a elite dos praticantes.

4.3. PRATICANTES IDEAIS (PI)
O terceiro elemento é constituído pelos praticantes ideais (PI), ou seja, os
praticantes possíveis de um determinado país, região ou clube. Parte-se da
definição da pirâmide etária, e é nas duas extremidades que importa fazer
eliminações. Para Paz, C. (1973) os jovens com menos de catorze anos, mesmo
que pratiquem desporto intensamente não devem ser considerados, uma vez que
este período etário deve ser considerado como educação física. A nosso ver, e
apesar da afirmação deste autor já ter mais de um vintena de anos, a limitação
de idade até aos catorze anos faz sentido, e não é por acaso que é a idade
referência como ponto de partida para estudos da frequência e hábitos
desportivos, como é o caso do “The Citizens of the Union European and Sport”,
critério, aliás, seguido para a determinação dos Praticantes Reais.
Castejon entendia que se deveria estabelecer também um limite superior de idade,
os 70 anos. No entanto, não nos parece que este caminho seja o mais adequado
aos conhecimentos atuais, uma vez que, sob orientação médica, cidadãos com
mais de 70 anos de idade, podem exercer atividade física desportiva com a mesma
8

Paz, C. (1973). La Ratioanalisation des Choix en Matiére de Politique Sportive.
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regularidade, variando apenas o grau de intensidade.
Optou-se, neste estudo por aplicar aos habitantes com mais de 15 anos de idade,
uma taxa de praticantes ideais, que resulta da aplicação de uma percentagem
sobre a população de base. Por exemplo, O Conselho Superior de Desporto de
Espanha (1978) para determinar o ND de Espanha, aplicou sobre a população
base uma taxa de 50% para determinar os Praticantes Ideais.

4.3. ELITE IDEAL (EI)
No que respeita ao quarto elemento, a elite ideal (EI), é considerada a elite que um
país, região ou clube deveria ter. Sobre este assunto Paz (1973), assinalou a
ausência de estudos empíricos tratando da relação entre a massa e a elite no
desporto. Porém considera que esta situação não representa um obstáculo
intransponível, pois podemos considerar um vértice bastante alto e afastado da
realidade, de forma a poder, mais tarde, e graças à experiência, afinar a elite
ideal.
Trata-se de determinar a elite que corresponde idealmente ao número de
praticantes ideais. Segundo este autor, a elite ideal, precisamente porque é
função do número de praticantes possíveis, se determina de acordo com a lei dos
rendimentos decrescentes, sendo proporcionalmente inferior à elite que depende do
número de praticantes reais.

4.4. ELITE CORRESPONDENTE (EC)
Castejon. (1973) ainda apresenta outro tipo de elite, a que denomina de elite
correspondente (EC). Esta diferencia-se da elite ideal, uma vez que é calculada a
partir do número de praticantes reais. Seria a elite que deveria existir de acordo com
o número de praticantes reais. A EC, apesar de não fazer parte dos elementos
para o cálculo do ND, permite assinalar os desequilíbrios eventuais (por excesso
ou defeito) na elite existente. Sendo a EC, uma relação entre a proporção entre o
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número de praticantes e o número de campeões que deveria existir, é preciso ter
em conta variações desta proporção segundo a lei dos rendimentos decrescentes.

5. LEI DOS RENDIMENTOS DECRESCENTES
Em princípio a elite terá tendência para aumentar rapidamente até um ponto
de inflexão em que, em termos relativos, diminuirá. É difícil dizer presentemente
qual é o ponto de inflexão no desporto; mas não há dúvida que a elite ideal,
precisamente porque corresponde ao número de praticantes possíveis, se
determina

de

acordo

com

a

lei

dos

rendimentos

decrescentes.

Será

proporcionalmente inferior à elite que corresponde ao número de praticantes reais.
É preciso ter em conta o exposto para ponderar o resultado entre os quatro
elementos. É de facto, possível, em certos casos, que a elite real seja superior à
correspondente. Ora, como esta (aplicando a lei dos rendimentos decrescentes) é
proporcionalmente mais importante que a elite ideal, é preciso ter isto em conta
para evitar que os números que medem o nível desportivo não fiquem falseados.”9
Segundo Pires, G. & Colaço, C. & Sarmento, P. (2004), se o aumento do número
de praticantes de base e o número de praticantes de elite é o objetivo de toda a
política desportiva, torna-se necessário determinar a relação entre estes dois
elementos. Ao fazê-lo, estamos no domínio de elite correspondente que tem por
objetivo aferir o valor da elite real. Quando à elite real é superior à elite
correspondente, diz-se que existe um exagero em matéria de política desportiva
em relação ao esforço realizado no desporto de rendimento. Pelo contrário, se a
elite real for inferior à elite correspondente, então, pode-se concluir que a política
desportiva está desequilibrada no sentido de desenvolvimento dos praticantes de
base. Se a elite real for igual à elite correspondente, significa que existe um
equilíbrio entre a massa e a elite.
Continuado na análise da obra "Gestão

do

Desporto

–

Desenvolvimento

Organizacional" (Pires, 2003), um dos momentos cruciais que todos os anos se
9

Castejon (1977). A Racionalização das Escolhas em Matéria de Política Desportiva.
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vivem no mundo do desporto é o da atribuição do subsídio anual por parte
da administração pública às federações. No entanto, prossegue o autor, bem vistas
as coisas, este processo está transformado num jogo de soma igual a zero, quer
dizer, num jogo em que os benefícios obtidos por qualquer federação desportiva,
só podem ser conseguidos à custa do prejuízo de outras. Logo, prossegue, a
pergunta que urge fazer é a de saber se vale a pena continuar a insistir neste jogo
de ilusões? Estamos em crer que não, porque já desde os anos sessenta, que se
ensaiam modelos (...) sem que alguma vez se tenha chegado a uma solução
minimamente satisfatória.
Segundo este autor, em matéria de desenvolvimento do desporto, um dos
problemas mais interessantes que se coloca aos decisores é o da relação
massa/elite, relação que determina as políticas a seguir, e que vacilam entre as
opções pelo desporto rendimento, pelo espectáculo e pelo profissionalismo precoce,
e a prática generalizada do desporto, concluindo que, o que interessa é saber é a
forma como é resolvida a questão entre massa e elite, não só ao nível do país,
mas ao nível de cada modalidade desportiva. Tal opção, com implicações directas
na distribuição de recursos escassos, pode ser ajudada por mecanismos que
ajudam à tomada de decisão. A lei dos rendimentos decrescentes é um deles.
O aumento sucessivo da quantidade de um fator de produção, combinado com
uma quantidade fixa de outro fator de produção, o produto em relação ao fator
variável crescera mais que proporcionalmente, atingirá um máximo, e depois
decrescerá.
Alguns economistas reconhecem que a lei dos rendimentos decrescentes é um
fenómeno regular económico técnico, frequentemente observado, porém é difícil
determinar o melhor ponto para a reunião ou combinação dos fatores de produção,
para se obter um rendimento máximo da produção.
Segundo Pires, (2005) “Esta lei tecnológica, no que diz respeito ao desporto,
permite determinar aquilo que se designa por elite correspondente e, deste modo,
estabelecer uma relação lógica entre a massa e a elite, fazendo com que as
decisões nesta matéria, deixem de estar eivadas de meros circunstancialismos e
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interesses mais ou menos pessoais, para ganharem a objectividade da
racionalidade económica. A lei em causa diz-nos que ao aplicarem-se acréscimos
iguais de um factor variável a uma quantidade constante de um factor fixo, se obtém
uma produção adicional de atletas de elite cada vez menor. Transpondo para o
desporto, diremos que, considerando uma massa de praticantes constante, ao
investir-se nos praticantes de elite, a partir de um dado momento, se obtém uma
produção adicional de atletas de elite cada vez menor. Quer dizer que a elite real
poderá aumentar com redução de custos até um ponto de inflexão (lei dos
rendimentos crescentes), a partir do qual começará a ter custos cada vez mais
elevados (lei dos rendimentos decrescentes), pelo que deixa de ter qualquer
interesse continuar a investir recursos no seu aumento qualitativo e ou quantitativo,
porque mais não se está a fazer do que a alimentar a burocracia.”. Num
momento em que se atinjam estas condições há que efectuar uma mudança de
política, apontando para a promoção da massa em detrimento da elite.

5.1. A LEI DOS RENDIMENTOS DECRESCENTES E A DETERMINAÇÃO DO
NÍVEL DESPORTIVO
O momento a partir do qual não interessa investir mais na elite (ponto de inflexão),
é simbolizado por aquilo a que se designa por elite correspondente, que é a elite
que deve corresponder ao número de praticantes de massa existentes.
A partir desta ideia, é possível determinar a política desportiva, que na perspectiva
da procura de um justo equilíbrio, deverá ensaiar fazer coincidir a elite real de
um país, com a elite correspondente.
E Pires, G. prossegue: "É evidente que quando a elite real é menor que a elite
correspondente, as políticas têm que ser dirigidas para a promoção da elite. Mas
quando a elite real é maior que a elite correspondente é porque as políticas
desportivas têm que se dirigidas para a promoção da base. Contudo como estamos
no domínio do social, continua a existir uma margem de manobra no que diz
respeito às opções em matéria de política desportiva. Para que o nível desportivo
possa ter um valor relativo, quer dizer, poder comparar diferentes realidades
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desportivas, há que revitalizá-lo. Para o efeito estabelecem-se dois rácios
considerando os valores ideais e reais, (valor ideal sobre o valor real), que serão
sempre menores ou iguais à unidade. Considera-se ainda, que situação ideal no
sistema de eixos cartesianos é igual à unidade.
Ao contrário do conceito de situação desportiva que é absoluto, o de nível
desportivo é relativo. Daí o poder cumprir os quatro objectivos anteriormente
descritos. Em conformidade, o nível desportivo é dado pela distância entre uma
situação real e uma ideal. Esta situação, a ideal é obtida por convenção (Pires, G.,
2005, obra citada).

5.2. MODELO DE CÁLCULO DO NÍVEL DESPORTIVO
Pires, G. & Colaço, C. & Sarmento, P. (2004), consideram que a relação ideal entre
praticantes de base e praticantes de elite é entre 4/10000 e 15/10000 (conforme se
esteja a tratar de modalidade colectivas ou individuais).
Ainda segundo Pires, G., "o nível desportivo dum clube, duma região ou dum país
sera tanto maior quanto menor for a distância entre a sua situação desportiva real e
a ideal”. No entanto, se nos baseássemos unicamente nos valores reais, o ND não
seria mais do que uma fotografia da situação existente. Nesta circunstância,
dependeria exclusivamente do índice demográfico de um país, quer dizer, um ND
como um valor absoluto não tem

mais

importância do

que

qualquer taxa

resultante da análise da situação desportiva.
Assim, e para que o nível desportivo possa ter um valor relativo, quer dizer,
possibilite comparar diferentes realidades desportivas, há que relativizá-lo. Para o
efeito, estabelecem-se dois rácios considerando os valores ideais e reais, (valor
ideal sobre o valor real) que serão sempre menores ou iguais à unidade.
Considera-se, ainda, que a situação ideal no sistema de eixos cartesianos é
igual à unidade. A distância entre a situação real e ideal, é graficamente
representada como segue:
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Figura 2 – Nível Desportivo (valores relativos)

Legenda: ER – Elite Real; EI – Elite Ideal; PR – Praticantes Reais; PI – Praticantes Ideais; D – Distância; SRD –
Situação Desportiva Real; SDI – Situação Desportiva Ideal.

E decorre da expressão:

A fórmula matemática que melhor expressa o nível desportivo é a que a
seguir se apresenta, em que o nível desportivo de uma determinada situação é
apresentado a duas dimensões.

10

Em que: ND – Nível desportivo; D – Distância.

Se o número de praticantes reais (PR) for igual a zero e o número de elite real for
também igual a zero, significa que não existe desporto. A distância (D) é igual a raiz
de dois e o nível desportivo (ND) igual a zero.
Se o número de praticantes reais (PR) for igual ao número de praticantes ideais (PI)
10

Paz, Benito Castejon et al (1973). La Rationalisation des Choix en Matière de Politique Sportive –
Esquisse d’une Méthodologie. Strasbourg, Comité de L’Education Extrascolaire et du Développement
Culturel. CCC/DC (73) 7
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a distância é igual a zero e o nível desportivo (ND) igual a cem.
Todavia, o trabalho desenvolvido por Castejon parte do princípio de que tudo se
resolve entre os praticantes de base e os de elite. Quer dizer que, todos os
elementos desportivos que caracterizam a situação desportiva acabam, segundo
o seu conceito, por ter expressão no número de praticantes de base e no de
praticantes de elite. Ora, isto não fica claro quando o conceito de prática desportiva
se alarga. Quer dizer que pode haver um número significativo de praticantes de
base e alguma elite, o nível desportivo poder ser considerável, sem que existam
outros elementos fundamentais como, por exemplo, instalações, formação, técnicos,
dirigentes, etc. Deste modo, é necessário enriquecer a fórmula (Pires, G., 2005)
introduzindo outros elementos para além dos praticantes de base e de elite, de
maneira a anular a eventual ocorrência de efeitos perversos. Daí a fórmula a 3,
4 ou n elementos. Se estivéssemos, por exemplo, num sistema a três
dimensões, a representação seria análoga:
Figura 3 – Distância a três dimensões

Legenda: E – Elemento; R – Real; I – Ideal; D – Distância; SRD – Situação Desportiva Real; SDI – Situação
Desportiva Ideal.

A distância a três dimensões decorre da expressão que se representa:

Em que: ElR – Elemento real; ElI – Elemento ideal; D – Distância.
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Sendo então a fórmula que expressa o nível desportivo a três dimensões, a
seguinte:

Em que ND – Nível Desportivo; D: Distância.

Nesta situação podemos considerar três elementos desportivos na determinação do
nível desportivo. Para além dos considerados anteriormente, podemos considerar,
por exemplo, os técnicos direccionados para a elite ou os direccionados para a
generalização da prática desportiva, as instalações, os dirigentes, etc. Nesta
fórmula é considerado o elemento 1 (El1), o elementos 2 (El2) e o elementos 3
(El3). Aplicando a fórmula, temos:
1 - Se o valor dos três elementos for igual a zero, significa que não existe
desporto. A distância (D) é igual a raiz de três e o nível desportivo (ND) igual a zero.
2 - Se o valor dos elementos reais for igual ao dos elementos ideais, significa
que existe uma situação óptima em que a distância é igual a zero e o nível
desportivo (ND) igual a cem.
Finalmente, generalizando para uma situação a "n" dimensões que pode ser
utilizada em função de cada realidade que se deseje apurar. A distância a "n"
dimensões é dada pela expressão11:

Em que: ElR – Elemento real; ElI – Elemento ideal; D – Distância.

11

Pires, G. (2005). Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional. Porto: Associação Portuguesa
de Gestão do Desporto.
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Nesta perspectiva podemos utilizar os elementos entendidos como necessários
para caracterizar uma dada situação. Por exemplo, praticantes, técnicos, dirigentes,
instalações, recursos, documentação, etc.
A fórmula12 que decorre de um modelo a "n" dimensões é a seguinte:

Em que: ND – Nível Desportivo; D – Distância.

Aplicando a fórmula, temos:
1 - Se o número de elementos reais (ER) for igual a zero, a distância é igual à raiz
quadrada de "n" e o nível desportivo (ND) igual a zero.
2 - considerados, a distância é igual a zero e o nível desportivo (ND) igual a cem.
Pelo que se acabou de referir, compreende-se que a questão do nível desportivo
tem de ultrapassar a mera especulação teórica para operacionalizar um processo
de análise mais potente em matéria de desenvolvimento desportivo na medida em
que se trata de apurar a distância duma situação real duma ideal. Em
consequência, será necessário construir um índice indicador do nível desportivo,
através da idealização de um modelo que possibilite a comparação, das realidades
espaciais ou temporais que se desejam comparar. Entre várias organizações,
várias Regiões, vários Países ou, em termos de planeamento, entre vários
momentos, é necessário sermos possuidores de instrumentos que nos possibilitem
compreender e agir sobre o sistema.
O que é necessário de fato apurar é o resultado das políticas desportivas,
avaliando duma forma em que a racionalidade supere a emoção se, de facto,
podemos dizer se houve desenvolvimento ou simples crescimento, entendendo
12

Idem.
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este até como uma simples projecção natural de referência dum sistema
desportivo. Quer dizer, em última análise, que o que é importante averiguar é se
houve de facto uma melhoria do nível desportivo.

5.3. CONCEITO DE DISTÂNCIA
Cabe aqui desenvolver um pouco mais o conceito de distância, tal como definido
pela Geometria Euclidiana.
No sentido comum, distância entre dois pontos no plano ou no espaço é o
comprimento do segmento de recta que os une. Com esta interpretação geométrica,
a distância passa a ser a magnitude do vector diferença, ou seja:

Note-se que o radicando desta fórmula é soma dos quadrados dos catetos, ou seja,
coincide com a noção de distância da geometria Euclidiana.
A noção de distância entre dois pontos, ou entre um ponto e um conjunto, ou entre
conjuntos é muito importante na análise de imagens. Existem dois tipos de
distância: a bem conhecida distância Euclidiana e a distância geodésica que faz
apelo a um conjunto de referências na qual deve ser medida. Se considerarmos
dois pontos x1 e x2 pertencendo a um dado conjunto X, a distância Euclidiana é
dada pelo comprimento de um segmento [x1, x2], que não depende de X; já a
distância geodésica corresponderá à distância mais curta entre x1 e x2, segundo um
caminho totalmente dependente de X.
Figura 4 – Distâncias Euclidiana e Geodésica
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Estas duas noções de distância vão permitir caraterizar a morfologia de um
conjunto simplesmente conexo. A distância Euclidiana permite construir a "função
distância".
No caso concreto da fórmula que iremos seguir na procura da distância entre o
"real" e o "ideal" teremos de nos socorrer do teorema de Pitágoras, que aqui
recordamos e que, segundo o qual, em qualquer triângulo retângulo, a soma dos
quadrados do comprimento dos lados do ângulo reto, é igual ao quadrado do
comprimento da hipotenusa, e reciprocamente, ou seja a2 + b2 = c2
Figura 5 – Triângulo de Pitágoras

Em suma, o conceito matemático e geométrico vai mais longe do que a distância
dita Euclidiana, mais do que o comprimento do segmento de reta que une dois
pontos, pode ser definida com uma função estabelecida a partir de dois pontos e
que respeite certos axiomas intuitivos: a distância é nula se os dois pontos se
sobrepõem e positiva em caso contrário; a distância entre dois pontos é a
mesma quer se vá do primeiro para o segundo quer do segundo para o primeiro;
a distância entre dois pontos não pode ser diminuída se passarmos por um ponto
intermédio.
O próprio termo "distância" tem um sentido intuitivo aparentemente bastante
claro, o que não impede que, na realidade se trate de um conceito mais subtil do
que parece e de que a sua definição matemática, deixa transparecer.
De acordo do Ciceri, F. et al (1977)13, a função distância (d) definida sobre um
conjunto E, tem um valor no conjunto dos Reais > 0 e é uma distância, quaisquer
que sejam a, b, e os elementos de E, se estão presentes as quatro seguintes
propriedades:
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dab³ 0, dab= 0, implicando a = b (propriedade do ponto único)
dab= dba: a relação é simétrica (propriedade dos dois pontos)
dab ≤ dax + dxb: (propriedade dos três pontos; desigualdade triangular)
Se uma destas propriedades não se verificar, não poderemos falar de distância
sem nos expormos a cair em contradições lógicas. Um espaço munido de uma
função distância é um espaço métrico. Sobre um dado conjunto de pontos, é
possível definir uma imensa variedade de estruturas espaciais; tudo depende das
propriedades desse espaço, que pode ir do menos estruturado (espaço de
Hausdorf) ao mais estruturado (espaço Euclidiano).
Seguindo a perspetiva do autor, vejamos o exemplo de um espaço métrico,
definido por Minkowsky, num espaço vectorial a "n" dimensões:

com p ≥ 1 a fim de observar a desigualdade triangular. Se p = 1 a distância é
calculada ao longo dos eixos perpendiculares, como o itinerário de um peão
andando a pé na baixa de Nova Iorque (daí se falar em "métrica de Manhattan").
Para p = 2, a distância é calculada à "vol d'oiseau" (a habitual distância Euclidiana).
À medida que p aumenta, a coordenada máxima toma rapidamente uma
importância preponderante e a distância tende para: dab = maximum (|xai - xbi|)
Ciceri, M. F. et al (1977), referem, por exemplo que, se se pretender comparar duas
economias, medindo a diferença entre os respectivos PIB's, a sua produção de
electricidade, a sua capacidade siderúrgica, etc., medidas com a mesma unidade
(euros), não se obtém, muitas vezes, senão a variável que apresenta a maior
diferença, como resultado da adopção da métrica de Minkosky. Esta métrica é
13

in "Introduction a l'Analyse de l'Espace", Paris, 1977.
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muitas vezes usada, ainda que implicitamente, na análise de redes de transportes:
medem-se as distâncias em quilómetros, em horas de trajecto, ou em moeda, e
escolhe-se a variável que dá as maiores diferenças.

5.4. CONCEITO DE SITUAÇÃO DESPORTIVA
Castejon (1973) considera que a Situação Desportiva é resultante do nível
desportivo, mas, por outro lado, é a base sobre a qual se deverá apoiar a política
para melhorar o nível desportivo.
O conceito de Situação Desportiva é, portanto, um complemento necessário do
nível desportivo. Enquanto o nível desportivo não nos fornece mais do que uma
primeira informação global sobre o estado do desporto num país ou numa região, já
se quisermos saber as razões desse nível desportivo, há que examinar o contexto
no qual ele se apresenta.
É ainda Castejon que, comparando os dois conceitos, diz que a situação
desportiva surge como uma óptica analítica e funcional do mundo do desporto,
enquanto o nível desportivo representa uma visão global, e termina referindo que a
“situação desportiva” é função de duas realidades distintas, umas desportivas,
outras extra-desportivas.
O conhecimento da situação desportiva apresenta, segundo o autor que vimos
seguindo, uma importância acrescida, visto que é a partir do conhecimento da
situação desportiva que devem ser tomadas as decisões de política desportiva, Daí
que não se possa empreender o estudo dos factores de desenvolvimento do nível
desportivo, sem antes haver analisado a estrutura da situação desportiva.
Como se referiu antes, a Situação Desportiva, tal como a concebe Castejon (1973)
é definida em função de duas sérias de realidades distintas: os elementos
propriamente desportivos, que podem ser pessoas (praticantes, técnicos, dirigentes,
outros), coisas (instalações, equipamentos, outros) ou estruturas organizativas
(clubes, associações, federações, outros) e os elementos extra-desportivos como,
por exemplo, as condições económicas ou geográficas de um país ou região e,
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ainda, os costumes sociais, as crenças, as consequências anatómicas e fisiológicas
da população, entre outras, que constituem o quadro condicionante.
Contrariamente aos elementos desportivos, os extra-desportivos surgem como
dados mais ou menos constantes ou independentes. Os responsáveis pela
definição da política desportiva não os podem modificar a curto prazo, porque a
responsabilidade por eles não é da sua competência, nem está ao seu alcance.
Todavia, deverá tê-los em conta! É do jogo entre de relações técnicas e
quantitativas entre estes diversos elementos que se determina a situação
desportiva. Relativamente aos elementos desportivos, na opinião de Castejon,
estes devem ser agrupados em três classes:
1 - Elementos de base (número de praticantes, e elite de
praticantes, bem como elementos complementares como o número de alunos de
educação física e o número de horas de prática desportiva);
2 - Elementos de direcção e organização (compreendendo os
organismos desportivos, os dirigentes e os administradores profissionais);
3 - Elementos instrumentais

(elementos materiais

– area de

instalações desportivas, e apetrechamento desportivo; e elementos humanos –
professores de educação física, monitores, treinadores, árbitros e pessoal médico).
Em 1987 o Conselho da Europa definiu a gestão como sendo "(…) o processo pelo
qual assumimos a responsabilidade da planificação e da regulação dos recursos no
interior de uma organização, a fim de realizar objectivos”. Mais recentemente, a
"European Association for Sport Management" definiu gestão do desporto como
"os aspectos estratégicos, organizacionais e de controlo de actividades no domínio
da organização do desporto”14.
Quando se está no domínio da gestão do desporto o primeiro conceito a ser
considerado deve ser o da situação desportiva (Castejon, 1973). A situação
desportiva é um dos conceitos base do processo de gestão do desporto, que
permite conhecer, analisar e compreender o estado de um dado contexto

42/48

CIMAL – COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO ALENTEJO LITORAL
Diretório dos Desportos de Natureza – Ordenamento de Modalidades e Práticas no Sudoeste Português

desportivo num determinado momento, através dos seus elementos desportivos,
para-desportivos e extra desportivos, refere Pires. G., in obra citada, que
prossegue: "(...) O interesse fundamental do conhecimento da situação desportiva
deve-se ao fato de este conceito ser a base de sustentação de políticas e de
projetos desportivos, já que é a partir da análise da situação desportiva (...) que
se pode desencadear um processo de decisão quanto à organização do futuro, quer
ele diga respeito a um estabelecimento de ensino, um clube, uma federação, uma
organização não governamental, uma empresa desportiva ou ao próprio País.”
Para tal, são necessários dados e é preciso transformar esses dados em
informação que, por sua vez, possa ser transformada em conhecimento.
Dependendo do tipo de informação pretendida, só com enorme colaboração e
disponibilidade da administração pública das diversas Regiões estudadas, foi
possível, traçar um diagnóstico aproximado da situação desportiva das Regiões
insulares ora em análise.

14

Pires. G., in Gestão do Desporto – Desenvolvimento Organizacional, 2005.
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CONCLUSÃO
Os conceitos e a literatura consultada permitiu esclarecer o desporto na
comunidade europeia/ Portugal, enquanto fenómeno social, assim como identificar
os Indicadores que estão na base da eventual definição do Nível Desportivo e da
Situação Desportiva existente nos municípios do Sudoeste Português, bem como
reunir um conjunto de informações/conhecimentos que permitem expor o propósito
fundamental de todas as políticas desportivas, ou seja, o da definição e da escolha
dos objetivos que facilitem a tomada de decisão na definição de estratégias de
desenvolvimento do desporto na perspetiva da elevação da saúde, bem-estar e
qualidade de vida dos munícipes e/ ou visitantes, no geral.
Por outro lado, a Carta Europeia do Desporto, assume a prática desportiva como
um fator de desenvolvimento humano, e os governos europeus propõem-se dar a
cada indivíduo a possibilidade de a praticar, apontando como metas assegurar a
todos os jovens a possibilidade de beneficiar de programas de educação física
para desenvolver as suas aptidões desportivas de base. Nesse âmbito, infere-se da
mesma Carta, que o conceito de desporto define-se como sendo “(…) todas as
formas de atividade física que através de uma participação organizada ou não, têm
por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o
desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a
todos os níveis.”
Porém, a Comissão Europeia adoptou a sua primeira iniciativa abrangente em
matéria de desporto: O Livro Branco sobre o desporto, o qual tem por objetivo
definir uma orientação estratégica para o papel do desporto na UE.
Não obstante, haver o entendimento que a penetração social do Desporto
transforma-o num valor educativo essencial, de tal forma que também a UNESCO
sublinha

a

importância

de

envolver

o Desporto nos diversos programas

educativos.
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