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1. Objetivos 

A equidade de género no âmbito do empreendedorismo feminino tem sido um tema mundialmente 

debatido em várias áreas, onde o contexto desportivo não é exceção. Atualmente, são imensas as 

barreiras que as mulheres enfrentam para conseguir empreender. Deste modo, o objetivo deste estudo 

é o de fazer uma revisão sistemática da literatura, para analisar de que forma o empreendedorismo 

feminino no contexto das organizações desportivas tem sido investigado pela comunidade científica.  

2. Revisão de literatura 

Ao longo das últimas décadas a desigualdade e discriminação do género feminino tem levado ao 

envolvimento de vários tipos de organismos, como são os casos da Organização das Nações Unidas 

(ONU), o Instituto Europeu para a Igualdade de Género (EIGE) e o Monitor Global de 

Empreendedorismo (GEM), no sentido de encontrarem soluções para esta problemática. De acordo 

com o GEM (Bosma & Kelley, 2019), a desigualdade de género no que diz respeito à taxa de atividade 

empreendedora (TEA) ainda está bem presente nos dias de hoje, indicando que em muitos países da 

Europa a TEA das mulheres é de cerca de 5%. 

São vários os estudos que têm abordado a questão do empreendedorismo feminino, uma vez 

tratar-se de um tema que afeta transversalmente várias áreas do saber (Moreira, Marques, Braga, & 

Ratten, 2019; Rugina, 2019; Tripathi, 2018; Wu, Li, & Zhang, 2019; Yadav & Unni, 2016). Face ao 

exposto, é possível verificar que o contexto desportivo não é exceção (Gonzalez-Serrano, González-

García, & Moreno, 2019; Ratten & Miragaia, 2020). Apesar da área do desporto ser vista como um 

setor viável para jovens empreendedores, as mulheres continuam com mais dificuldades em criar 

novos empreendimentos, comparativamente com os homens (Micelotta, Washington, & Docekalova, 

2018; Turkmen, 2015).  

3. Metodologia 

Como forma de garantir a qualidade do estudo e estruturar a pesquisa, foi utilizado o protocolo 

designado por Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses – PRISMA 

(Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009). Foi feita uma pesquisa nas bases de dados Web Of 
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Science e Scopus, através da definição de um conjunto de critérios de inclusão/exclusão (equação de 

pesquisa; estudos publicados apenas em idioma inglês e classificados como artigo ou revisão). Foi 

ainda elaborada uma base de dados no Microsoft Excel, a partir da qual foi possível produzir tabelas 

e gráficos para auxiliar na interpretação dos resultados. 

4. Resultados e discussão 

Os resultados indicam que apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos, as barreiras ao 

empreendedorismo feminino ainda são muitas, no entanto, verificou-se que a prática de atividade 

física ajuda no desenvolvimento de competências e habilidades que poderão ser fundamentais no 

momento de empreender. Para além disso, foi possível verificar que o empreendedorismo social pode 

ser utilizado como forma de resolver algumas questões de equidade de género. Por sua vez, a 

formação em contexto de ensino superior, é apontada como uma alavanca fundamental para o 

estímulo do empreendedorismo feminino. 

Para além disso, foi possível verificar que o interesse da comunidade científica sobre esta temática 

tem aumentado ao longo dos anos. 

5. Conclusões e implicações 

Conclui-se que, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos, as mulheres continuam a 

enfrentar imensas barreiras quando pretendem empreender, sendo que o alcance da equidade de 

género está muito aquém do que é desejável. Este estudo pode ter implicações práticas para a 

sociedade, as organizações e o mercado em geral, na medida em que reforça a necessidade de se 

desmistificarem os estereótipos existentes de que as mulheres não são capazes de empreender.  

Estes resultados poderão dar suporte ao desenvolvimento de políticas que permitam auxiliar na 

problemática da equidade de género e incentivar mulheres para as iniciativas de empreendedorismo 

desportivo. 
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1. Objetivos 

Este estudio tiene como objetivo analizar los precursores de las conductas emprendedoras de 

estudiantes universitarios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD), 

atendiendo a las diferencias en función del género, nivel socioeconómico y la existencia de un familiar 

emprendedor. 

2. Revisión de la literatura 

El emprendimiento en deporte se caracteriza por la proactividad, innovación y comportamientos 

de toma de riesgos relacionados con el descubrimiento y la explotación de nuevos mercados, 

tecnologías, oportunidades de productos y capital humano (González-Serrano, Valantine y Crespo-

Hervás, 2014; Ratten, 2010). Para emprender se precisan características individuales como el 

reconocimiento de oportunidades, la asunción de riesgos por encima de la seguridad y la tenacidad 

para implementar ideas innovadoras (Moriano, Topa, Valero y Lévy, 2009). Debido al crecimiento y 

la diversificación del sector deportivo, estas cualidades deben ser tenidas en cuenta por los 

responsables deportivos para generar nuevas ideas que les permitan mantener la competitividad 

(Ratten y Ferreira, 2017).  

Por ello, es necesario realizar un análisis de cuáles son las variables culturales o antecedentes del 

emprendedor y por tanto reducir la desconexión entre gestión emprendedora e investigación (Ratten 

y Tajeddini, 2019). De entre ellas, el género, la edad, los estudios de procedencia, la situación laboral, 

el nivel de estudios de los progenitores, y la existencia de algún familiar en condición de auto-empleo, 

son las variables socio-demográficas más investigadas en relación al emprendimiento en los últimos 

años (Liñán y Chen, 2009; Jaén y Liñán, 2013; Aragón y Baixauli, 2014).  

A su vez, según el modelo teórico del Evento Emprendedor (Shapero y Sokol, 1982), la generación 

de las intenciones de emprender parten de la deseabilidad y la viabilidad percibida hacia la acción de 

emprender. 

3. Metodología 

El contexto en el que se desarrolla esta investigación es el universitário. En particular, la universidad 

debería fomentar la experiencia laboral, el conocimiento de emprendedores, la búsqueda de 

soluciones financieras, la actitud emprendedora y las capacidades empresariales (González-Serrano, 

mailto:alejandrolarboc@us.es


 

Valantine, Pérez-Campos, Aguado, Calabuig y Crespo, 2016; González-Serrano, Calabuig y Crespo-

Hervás, 2017; González-Serrano, Crespo-Hervás, Pérez-Campos y Calabuig, 2017).  

De entre los diferentes estudiantes universitarios, los alumnos/as de CCAFD han mostrado 

uma tendencia emprendedora mayor que otros estudiantes de otras titulaciones universitarias, 

posiblemente debido a las similitudes entre deporte y emprendimiento (Holienka, Holienková y 

Holienka, 2018). Por esta razón, los participantes fueron 181 estudiantes de tercero y cuarto curso de 

CCAFD. El 70,2% (n = 127) de los participantes fueron hombres y el 29,8% (n = 54) mujeres. En lo 

que respecta al nivel socioeconómico, el 7,2% (n = 13) pertenecen a nivel bajo, el 24,3% (n = 44) 

medio-bajo, el 56,4% (n = 102) medio y el 12,2% (n = 22) a medio-alto. El 53% (n = 96) admitía 

tener un familiar cercano empresario/emprendedor, mientras que el 47% (n = 85) indicaba que no 

tenía ningún familiar empresario. 

Para la recolección de datos se utilizó se utilizó el instrumento de evaluación de Shapero y Sokol 

“Entrepreneurial Event Model” (Shapero y Sokol, 1982), e adaptado al español por Jaén y Liñán 

(2013) con una muestra de estudiantes universitarios. En cuanto al análisis de datos utilizado, se optó 

por análisis no paramátricos de comparación de medias H de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitney.  

4. Resultados y discusión 

Los resultados indican que el género no influye en ninguna de las variables de estudio, tal y como 

presentan diversos autores (Grimaldi-Puyana, Gálvez, Sánchez-Oliver, y García-Fernández, 2019; 

González-Serrano et al, 2016), aunque existen discrepancias con otros estudios (Do Paço, Ferreira, 

Raposo, Rodrigues y Dinis, 2015; González-Serrano, Calabuig y Crespo, 2018).  

El nivel socio-económico no influye en los predictores del emprendimiento, sin embargo, los 

participantes con nivel socioeconómico medio-bajo muestran mayor intención de emprender que 

aquellos que se clasifican en un nivel socioeconómico medio. 

Sin embargo, tener algún familiar empresario hace que la viabilidad percibida sea mayor que 

cuando no se tiene un familiar emprendedor, lo que es coherente con lo expuesto por Aragón y 

Baixauli (2014). Sin embargo, otros autores indican que esta variable no influye sobre la conducta 

emprendedora (Lara-Bocanegra, García-Fernández, Bohórquez y Del Castillo-Andrés, 2020). 

5. Conclusiones e implicaciones 

El género y el nivel socioeconómico no influyen en la conducta emprendedora, mientras que la 

existencia de algún familiar cercano emprendedor si influye sobre la misma. 

Los hallazgos muestran que la existencia de un familiar cercano sin influye sobre la conducta 

emprendedora, y esta su vez, sobre la intención de emprender. Por este motivo, desde la propia 

Universidad se deben potenciar espacios de conocimiento y/o encuentro de sujetos emprendedores 

que permitan al alumnado tener cerca y conocer claros ejemplos de emprendimiento, que les puedan 



 

extrapolar sus inquietudes, experiencias y/o ayudarles en los comienzos de la aventura empresarial. 

Además, se debe abogar por incidir sobre el análisis de las variables culturales del estudiantado como 

forma de fomento del emprendimiento.  
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1. Objetivos 

Identificar o estado da arte sobre a investigação desenvolvida nas últimas décadas, em torno do 

tópico liderança no futebol. Quais as perspetivas das partes interessadas referente a esta variável? 

Como estão sendo investigadas? Identificar as abordagens que têm sido utilizadas no estudo da 

liderança (clusters temáticos) e as pistas para futuros trabalhos de investigação. 

2.  Revisão de literatura 

A liderança é um dos mais importantes preditores sobre a capacidade das organizações serem 

capazes de funcionar em ambientes dinâmicos e criativos (Koh, Lee, & Joshi, 2019; Lee et al., 2019). 

Desde a década de 40 que a liderança tem sido o centro de inúmeras investigações, proporcionando 

o surgimento de diversas abordagens.  

No contexto desportivo os estudos de liderança têm sido desenvolvidos, nomeadamente pela 

importância que esta variável tem no desempenho coletivo das equipas e nos seus níveis de confiança 

(Fransen et al., 2016; Keatlholetswe & Malete, 2019). Contudo, as abordagens têm sido focadas nas 

questões de identificação do perfil e estilos de liderança (Avolio & Gardner, 2005; Chemers, 1997; 

Ibáñez Godoy & Medina Casaubón, 1999).  

O ato de liderar é um processo coletivo e relacional entre diferentes agentes, importa também 

compreender cada vez melhor os stakeholders envolvidos dentro deste processo. A teoria dos 

stakeholders proposta por Freeman (1984), permite compreender a forma como os indivíduos ou 

grupos são afetados por determinadas ações dos seus líderes e organizações. Importa identificar de 

que forma a liderança se manifesta entre stakeholders internos, ou seja, entre os indivíduos que estão 

dentro do ambiente organizacional e entre os stakeholders externos, correspondente aos indivíduos 

ou instituições que estão fora do ambiente organizacional (Ferkins & Shilbury, 2010; Miragaia et al., 

2016; Walters, 2011).  

3. Metodologia 

Revisão sistemática da literatura, através de um processo de acumulação de dados resultantes da 

revisão de estudos primários (Ato, López-García, & Benavente, 2013). Foi seguido o protocolo 

recomendado na declaração Itens Preferidos para Relatórios para Revisões Sistemáticas e Meta-

análises - PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, & Altman, 2009).  
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Foi realizada uma análise das publicações agrupadas nos respetivos clusters, e sistematizadas em 

função da tipologia de stakeholder interno e externo. 

4. Resultados e discussão 

Os estudos concentraram-se em sua maioria em questões comportamentais e de desempenho dos 

líderes. A produção científica sobre o tema liderança no futebol está distribuída entre jornais de várias 

áreas do conhecimento. Se a análise for realizada por área científica, a que mais se destaca é a 

Psicologia, perfazendo um total de 30.77% dentro do período observado. 

A gestão desportiva tem um peso significativo em número de citações através de Ferkins, Shilbury e 

McDonald (2009), que avaliaram como os conselhos de organizações desportivas nacionais poderiam 

melhorar a sua capacidade estratégica. As questões de preconceito racial (Bradbury, 2013) e de 

género (Fielding-Lloyd & Meân, 2011), também encontram-se nos mais citados (≥ 50 citações).  

A ética na liderança assume um papel fundamental no desenvolvimento de todos os stakeholders 

envolvidos no futebol (Fielding-Lloyd & Meân, 2011; Tucker, 2015). São discutidas por uma parte 

considerável da comunidade científica, as questões sociais e de género. Tucker (2015) analisa o 

ambiente como um potencial de mudança, sugerindo que o desporto pode ser um espaço de 

transformação social, sendo o papel do líder fundamental na condução desse processo.   

5. Conclusões e implicações 

Foi evidenciado que têm sido desenvolvidos mais estudos relacionados com stakeholders internos. O 

estudo oferece uma oportunidade de avaliação de como os processos dentro do futebol estão a ser 

estudados, que é possível obter melhores resultados com o desenvolvimento de líderes eficazes. Este 

estudo é uma ferramenta importante na análise da evolução e desenvolvimento da liderança, como 

variável fundamental para auxiliar na melhoria da eficiência organizacional, em particular, no 

contexto do futebol. 
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1. Objetivos  

O objetivo deste estudo foi descrever as principais perceções de dirigentes associativos, políticos e 

empresários, relativamente à atuação das autarquias locais e dos demais agentes desportivos com 

quem estas se relacionam, sobre o desenvolvimento do desporto em Portugal. 

2. Metodologia 

Utilizou-se uma abordagem qualitativa, com base na herança da etnometodologia, cujos 

instrumentos de recolha foram: a observação participante, o focus group e entrevistas 

semiestruturadas. 

3. Resultados e discussão 

Constatou-se que o papel das autarquias no desenvolvimento do desporto em Portugal é substancial. 

Entretanto, quando se busca a relação destas com o setor produtivo e com as universidades, verifica-

se uma grande lacuna. 

4. Conclusões e implicações 

Os achados vão no sentido de reconhecer a importância e necessidade de planear estrategicamente, 

observando a relação necessária e fundamental que as autarquias devem assumir com o setor 

produtivo, o Estado e as universidades. 

O modelo teórico da hélice tríplice ancora, neste estudo, as reflexões sobre o papel das autarquias e 

suas relações com diferentes atores da rede. A utilização do conceito-chave de indicialidade traz uma 

abordagem pouco utilizada em estudos desta natureza. 

Os clusters de desenvolvimento incluem a participação fundamental das universidades no pleito 

criativo e de inovação. Elas são fontes geradoras de ideias, ações, produtos, tecnologias que fazem 

movimentar o processo cumulativo e em espiral do conhecimento. Realçar o protagonismo das 

universidades contribui para o aprimoramento da gestão e da perceção da sociedade sobre esta área 

do conhecimento. 
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1. Objetivos 

 O estudo teve como objetivos: i)Identificar os atributos mais e menos valorizados pelos participantes 

no MIUT; ii) verificar se o grau de satisfação para com os atributos difere significativamente em 

função de ser ou não a 1ª vez a participar no evento; iii) analisar o efeito do tipo de prova no grau de 

satisfação dos participantes, para com os diferentes atributos do MIUT. 

2. Revisão de literatura 

Ao longo dos últimos anos temos assistido a um crescente interesse pela prática de trail running e a 

um consequente aumento do número de eventos desta natureza (Segui, Urbanejas & Farias, 2018).  

Na ilha da Madeira esta modalidade assume também grande expressão tendo como referência o 

Madeira Island Ultra Trail (MIUT). Este evento realiza-se anualmente (desde 2008) e integra o 

circuito mundial de trail (UTWT - Ultra Trail World Tour), desde 2015. A partir desse momento a 

adesão ao evento foi aumentando ano após ano e em 2019 atingiu a marca de 2600 participantes 

oriundos de 45 nacionalidades.  

Dada a grande oferta de eventos de trail que existe a nível nacional e internacional, este mercado está 

a tornar-se extremamente competitivo, forçando as organizações a elevar os seus padrões de 

qualidade para níveis que satisfaçam os participantes e eventualmente, que os faça querer voltar a 

repetir a experiência (Buswell, Williams, Donne & Sutton, 2016).  

Em prol da melhoria da qualidade torna-se então imperioso identificar os atributos são mais 

valorizados pelos consumidores e o seu nível de satisfação relativamente a cada um deles (Goetsch 

& Davis, 2014; Bento, Murta & Sáez-Padilla, 2019).  

3. Metodologia 

Foram inquiridos através de um questionário, 921 participantes no MIUT do ano 2019 (131 da Mini: 

16km; 224 da Maratona: 42km; 194 da ultra: 85km e 372 do MIUT: 115km), correspondendo a 35% 

da totalidade de participantes no referido ano. 

O questionário era composto por 20 questões respeitantes aos diferentes atributos do evento, as quais 

foram classificadas pelos respondentes numa escala que variava entre 1 (Muito insatisfeito) e 5 

(Extremamente satisfeito). Foi realizada a análise fatorial com o objetivo de reduzir a 

dimensionalidade das 20 perguntas inerentes aos atributos da qualidade do evento, da qual resultaram 

5 fatores: 

- Fator 1: Enquadramento natural, zona de partida, abastecimentos e Segurança. 
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- Fator 2: Pré prova (informações e kit), variedade de percurso e simpatia 

- Fator 3: Preço e kit de participante e finisher 

- Fator 4: Dificuldade do percurso  

- Fator 5: Proximidade com a organização e meios de socorro 

Os coeficientes Alpha de Cronbach obtidos revelaram uma elevada consistência interna (entre 0,74 e 

0,93). 

Para a análise inferencial dos resultados recorreu-se aos testes de independência do qui-quadrado, T-

student e Manova, considerando um nível de significância de 0,05. 

4. Resultados e discussão 

O evento em geral é do agrado dos participantes das diferentes provas. Porém, estes revelaram menor 

grau de satisfação quanto à “dificuldade do percurso” (média=3,8) em contraponto com o 

“enquadramento natural, a zona de partida, os abastecimentos e a segurança” (média=4,6). 

 Da totalidade de participantes inquiridos (921), uma percentagem de 32,6% já havia repetido a 

experiência (300), sendo a prova dos 115km aquela que teve mais participantes repetentes (114). 

Verificou-se a existência de uma associação entre o facto de participarem ou não pela primeira vez 

no evento e o tipo de prova (p<0,001). Os participantes da prova Mini (16km) são os que mais repetem 

a participação no MIUT. 

Após uma análise do grau de satisfação dos participantes no evento em função da experiência 

(estreante ou não) no mesmo, verificou-se a existência de diferenças significativas, no fator 3, “Preço 

e kit de participante e finisher” (p=0,03) e no fator 4, “dificuldade do percurso” (p<0,001), sendo 

que, em ambos, foram os participantes mais experientes/repetentes os que revelaram menor grau de 

satisfação. Acrescente-se ainda que dos 5 fatores considerados, estes dois foram os que menos 

corresponderam à satisfação dos participantes. 

A MANOVA mostrou que há um efeito do tipo de prova no grau de satisfação com os diferentes 

atributos do MIUT [Rastreio de Pilai = 0,340; F = 10,293; p<0,001]. As ANOVAs univariadas 

subsequentes revelaram a existência de efeito do tipo de prova sobre o fator 2, “Pré prova 

(informações e kit), variedade de percurso e simpatia” (F= 3,135; p= 0,025), e fator 4, “Dificuldade 

do percurso” (F= 55,562; p<0,001). O Post-hoc e Tukey mostrou que há diferenças entre: i) os 

participantes da prova Mini (16km) e os que realizaram a prova dos 115km, relativamente ao fator 2, 

sendo os da prova mais longa os mais satisfeitos; ii) os participantes nas 4 provas, no que concerne 

ao fator 4, sendo os da prova mini os menos satisfeitos e os da prova mais longa (115km), os mais 

agradados. 

5. Conclusões e implicações 

No que concerne à qualidade do evento, considerando-se o grau de satisfação dos participantes como 

um dos principais indicadores, pode referir-se que os resultados são bastante positivos. 



 

O facto de os participantes repetentes revelarem níveis de satisfação significativamente inferiores aos 

dos estreantes, em dois fatores, vai ao encontro da literatura específica da qualidade dos serviços onde 

se assume que os consumidores mais experientes são mais exigentes, logo, mais difíceis de satisfazer. 

Os participantes têm perceções diferentes dos atributos do evento em função da prova que realizam. 
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1. Objetivos 

Este estudo visa entender por que os eventos das equipas desportivas profissionais não estão a ser 

incluídos no portfólios de eventos das cidades, além de compreender o valor e a utilidade dos ativos 

de eventos desportivos para facilitar sua integração ao portfólio de eventos de cidades e regiões. 

2. Revisão de literatura 

Os portfólios de eventos são vistos como uma forma útil para as regiões gerenciarem os seus eventos 

de forma mais holística e, por meio da integração estratégica e de objetivos comuns, produzir 

benefícios como turismo, branding ou objetivos sociais, de maneira mais eficaz (Chalip, 2004; 

Ziakas, 2010; Getz, 2008). No entanto, eventos desportivos regulares, como aqueles disputados por 

equipas desportivas como parte de uma liga profissional, têm recebido pouca atenção dos gerentes e 

investigadores de portfólios de eventos. Este estudo tenta entender por que os eventos de equipas 

desportivas vêm sendo amplamente ignorados pelos gerentes de portfólios de eventos, uma vez que 

compreender o valor e a utilidade destes eventos pode colaborar com a sua integração aos portfólios 

de eventos, com já observado em estudos anteriores (Antchak et al., 2019; Andersson, et al., 2017; 

Salgado-Barandela et al., 2019). 

3. Metodologia 

Esta pesquisa usou métodos qualitativos e é parte de um projeto de ‘pesquisa-ação’ (Greenwood and 

Levin, 2011) mais amplo que examina como as equipas desportivas e os seus eventos da temporada 

regular podem ser aproveitados por suas comunidades anfitriãs, em uma região da Austrália. A região 

(anônima) hospeda três equipas desportivas profissionais que competem em nível nacional. Como 

parte do processo de ‘pesquisa-ação’, os dados foram coletados por meio de três métodos: (i) análise 

de documentos de planos e estratégias de eventos dos concelhos e da região, (ii) entrevistas em 

profundidade e, (iii) um workshop colaborativo. Os planos e estratégias de eventos dos concelhos e 

da região, bem como vários objetivos estratégicos, propostas e atas de reuniões da organização 

conjunta, foram sistematicamente revisados e analisados. Além da análise documental, foram 

realizadas 25 entrevistas semiestruturadas com representantes das equipas e ligas desportivas, 

organizações de turismo, instalações desportivas, autoridades municipais e de eventos e empresas 

locais. Após as entrevistas, foi realizado um workshop de três horas com oito das partes interessadas. 

Depois uma apresentação sobre equipas desportivas, houve um brainstorming dos participantes sobre 

como as equipas desportivas poderiam beneficiar os stakeholders. Os dados foram lidos 
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repetidamente para garantir a familiarização e, posteriormente, foi realizado um processo de 

codificação aberta, axial e seletiva (Corbin & Strauss, 2008). 

4. Resultados e discussão 

Os resultados revelaram que, embora a região tivesse alguns elementos de um portfólio de eventos, 

faltavam-lhes aspetos importantes incluindo uma visão estratégica e holística dos eventos da região, 

no sentido de atrair grandes eventos e, assim, obter benefícios. Desta forma, os eventos regulares das 

equipas desportivas receberam pouca consideração para inclusão no portfólio. No entanto, quando 

foi dada maior consideração aos ativos dos eventos das equipas desportivas e como eles poderiam 

beneficiar a região para atingir seus objetivos, vários aspetos foram identificados que beneficiariam 

o portfólio de eventos. Primeiramente, as equipas desportivas oferecem aos gestores da cidade anfitriã 

uma narrativa prolongada e constante. Isto porque a estrutura da temporada da liga, com jogos 

regulares ocorrendo em casa e fora foi vista como benéfica para comunicar com diferentes públicos 

em uma base regular, facilitando a alavancagem cruzada com outros eventos. Em segundo lugar, o 

fornecimento de eventos regulares criado pelo as ligas ajudam a sustentar a infraestrutura de eventos-

chave na região, especificamente o estádio. Terceiro, a comunicação regular com as bases de fãs 

existentes das equipas, que também são mercados-alvo dos stakeholders, significava que a 

comunicação era consistente e confiável. Além disso, a equipa e os seus jogadores conseguiriam 

atingir um público vasto. Os ativos de eventos das equipas desportivas, portanto, agregam valor aos 

portfólios de eventos regional ao criar várias oportunidades de colaboração e alavancagem cruzada. 

A literatura já discutiu o próprio evento como o ativo importante (Chalip, 2004), e os gerentes de 

portfólio de eventos costumam ver cada evento como um ativo que pode ser integrado, otimizado e 

alavancado de forma cruzada (Getz & Page, 2016; Ziakas, 2018). Os resultados desta pesquisa 

sugerem que também existem componentes específicos dentro do ativo do evento que precisam ser 

considerados. 

5. Conclusões e implicações 

Apesar dos eventos desportivos receberem pouca atenção dos gerentes de portfólios de eventos, esta 

pesquisa demonstra que os eventos das equipas desportivas regulares podem ser valiosos acréscimos 

aos portfólios de eventos. Estes eventos possuem diversos ativos que podem potencialmente agregar 

valor significativo aos portfólios de eventos de uma cidade ou região. Essa pesquisa também sugere 

que os gestores de portfólio de eventos devem considerar os ativos com o próprio evento do portfólio 

para ter um maior entendimento de seu valor para o portfólio geral. 
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1. Objetivos 

A corrida é uma das atividades físicas e desportivas mais populares e convenientes. A distância 

mais popular são os 5 km que acumularam 8,9 milhões de corredores inscritos em 2018. Os 

investimentos de empresas em patrocínios em todo o mundo ultrapassaram US$ 65 bilhões (IEG, 

2018). Aumentar a notoriedade da marca é um dos principais objetivos para as empresas 

patrocinadoras. 

Neste domínio 1) alguns resultados obtidos pelos investigadores permanecem contraditórios. A 

notoriedade dos patrocinadores foi maior apenas num dos quatro patrocinadores oficiais, 

relativamente a patrocinadores falsos (Biscaia & Rocha, 2018);  

Nenhuma investigação avaliou a dependência entre a taxa de reconhecimento dos patrocinadores 

e os patrocinadores locais e internacionais, e 3) A maioria das investigações é conduzida através da 

lente dos espectadores em vez da perspetiva patrocínio baseada na participação desportiva, como é o 

caso do nosso estudo (Eddy & Cork, 2019). 

O objetivo do estudo é (i) determinar as taxas de reconhecimento das marcas dos patrocinadores, 

ii) a existência de diferenças entre a taxa reconhecimento dos patrocinadores verdadeiros e dos 

patrocinadores falsos, e; iii) a existência de diferenças entre a taxa reconhecimento dos patrocinadores 

locais e a taxa de reconhecimento dos patrocinadores internacionais entre os corredores da corrida de 

atletismo Scalabis Nignt Race. As questões de pesquisa foram: 1) Os corredores reconhecem 

corretamente as marcas dos patrocinadores?; 2) Os corredores reconhecem melhor os patrocinadores 

verdadeiros do que os patrocinadores?, e; 3) Os corredores reconhecem melhor os patrocinadores 

locais do que os patrocinadores internacionais da corrida de atletismo Scalabis Nignt Race? 

2. Revisão de literatura 

Consciencializar os consumidores sobre um patrocínio é um objetivo inicial e o impacto dessa 

consciência é fundamental para determinar a eficácia de um acordo de patrocínio (Biscaia & Rocha, 

2018). Para ajudar a compreender e eficácia e ligação dos consumidores de desporto a uma dada 

atividade desportiva, o modelo teórico Psychological Continuum Model (PCM), proposto por Funk 

and James (2001) estabelece um nível inicial, sobre o qual este estudo se debruça. 

Investigações anteriores mostraram que maratonistas reconheceram os patrocinadores oficiais que 

incluíam a Zappos.com e outros com taxas relevantes de 97.4%, 73.6%, e 80.6% (Lough et al., 2014); 

Porém Biscaia and Rocha (2018) não encontraram resultados totalmente convergentes, verificaram 

que um maior número de indivíduos inquiridos indicaram as marcas erradas quando solicitados a 
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indicar a operadora de telemóveis e a marca de iogurte patrocinadoras dos Jogos Olímpicos Rio 2016, 

e para patrocinadores locais a taxa de reconhecimento variou de 54% a 28% (Biscaia & Rocha, 2018). 

3. Metodologia 

Foi aplicado um questionário que abrangeu os corredores da corrida de atletismo “Scalabis Night 

Race” na qual participaram mais de 4.000 corredores. Foram recolhidos 736 questionários válidos, 

através de um e-mail enviado contendo um link para um questionário auto-administrado. Definição e 

medição das variáveis seguiram as metodologias e procedimentos utilizados em estudos anteriores. 

Para analisar os dados realizaram-se os procedimentos da estatística descritiva e para testar as 

hipóteses da existência de diferenças significativas foi utilizado o teste do Qui-quadrado e o teste t-

Student.  

4. Resultados e discussão 

A taxa média de reconhecimento dos patrocinadores foi de 76.5%. As marcas dos patrocinadores 

verdadeiros em todas as categorias de produto evidenciaram taxas de reconhecimento superiores 

quando comparados com as taxas de reconhecimento dos patrocinadores falsos, sendo estas 

diferenças significativas do ponto de vista estatístico. Uma potencial explicação pode ser sustentada 

pelo fenómeno expresso pelo mero efeito de exposição (Beaton et al., 2011). Foram encontrados 

relevantes resultados expressos pelas elevadas taxas de reconhecimento das marcas locais (Bijou, 

Taberna Quinzena e WShopping), sendo estas diferenças estatisticamente significativas, apesar da 

maioria dos corredores ter uma origem nacional.  

5. Conclusões e implicações 

Estes resultados mostram a formidável capacidade do patrocínio às corridas de atletismo para 

promover a notoriedade das marcas patrocinadoras, sobretudo as marcas locais. 

São oferecidas importantes implicações para a prática, especialmente para os organizadores de 

corridas de atletismo e para as empresas patrocinadoras. Implica medidas que podem ser utilizadas 

pelos organizadores das corridas para atrair ou reter patrocinadores, sobretudo locais e mostra a 

necessidade de criar uma notoriedade mais forte entre os corredores através de ativação de marca. O 

patrocínio às corridas de atletismo baseado na participação desportiva em massa mostrou constituir 

um instrumento incrível para elevar o reconhecimento das marcas dos patrocinadores e por essa via, 

elevar o valor de marca na perspetiva do consumidor. 
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1. Objetivos  

Este estudo visa perceber quais as razões e objetivos que levam às empresas a patrocinar o 

desporto em Portugal. Existem bastante estudos que apontam a visibilidade, a influência, as fortes 

ligações emocionais e a melhor predisposição dos consumidores para receber a mensagem como os 

fatores generalistas para as empresas investirem no patrocínio desportivo (Morcerf et al., 2011; 

Loureiro, 2018; Zem & Machado, 2004; Ferrari & Silveira, 2009). Tendo em conta as especificidades 

do desporto em Portugal, interessa-nos perceber quais são as razões, em concreto, que levam as 

empresas a escolherem os clubes desportivos portugueses como alvos de patrocínio. A perceção do 

que é que as empresas valorizam no desporto português vai constituir uma ferramenta muito útil para 

os responsáveis de marketing dos, pois conseguem perceber onde se podem desenvolver e valorizar 

para cada vez mais, ter acesso a mais e melhores patrocínios 

2. Revisão de literatura 

O desporto é algo que está presente nas nossas vidas desde que nascemos praticamente, seja do 

ponto-de-vista escolar, de saúde ou desporto. Olhando para os casos do futebol em todo o Mundo e o 

basquetebol e futebol americano nos Estados Unidos da América, percebemos a dimensão e o alcance 

que o desporto tem e os milhões de euros que a indústria desportiva move todos os anos (Savić et al., 

2018). É devido à sua influência que o desporto tem, que o torna muitas vezes como o meio preferido 

para as empresas realizarem estratégias comerciais e comunicarem com seu público-alvo. Uma das 

formas escolhidas pelas empresas é o patrocínio desportivo. Isso é visível em praticamente todos os 

desportos, clubes e eventos desportivos. Para além de ser uma forma das empresas se comunicarem, 

fornece aos clubes recursos financeiros para o seu desenvolvimento ou até mesmo para a sua 

sobrevivência (Costa & Lopes, 2012; Manoli, 2018). 

3. Metodologia 

A metodologia utilizada para este estudo foi a realização de uma entrevista a 3 empresas 

patrocinadoras do desporto em Portugal, para perceber quais são as suas razões para patrocinar o 

desporto, aquilo que constitui um entrave ao patrocínio ou que precisa de melhorar para desenvolver 

a indústria do patrocínio desportivo e a comparação desses tópicos com os resultados obtidos através 

da investigação, na literatura científica especializada. Selecionou-se um estudo qualitativo, 

caracterizado por uma entrevista semiestruturada a uma amostra não probabilística obtida por 

conveniência. A análise de dados foi feita através da transcrição das entrevistas, codificação das 

mesmas, categorização do conteúdo e análise categorial e léxica. 

4. Resultados e discussão 
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Com este estudo percebemos que as razões de patrocínio encontradas na literatura científica, não 

se aplicam na totalidade ao contexto de patrocínio desportivo em Portugal. Se por um lado as razões 

e objetivos de visibilidade, notoriedade e influência interessam mais às empresas de menor dimensão, 

todas elas destacam a responsabilidade social, o apoio ao clube local e o desenvolvimento da região 

onde se inserem, juntamente a um reforço do posicionamento das empresas e da promoção de um 

estilo de vida saudável como principais v razões e objetivos que levam as empresas a patrocinar o 

desporto em Portugal. Existe ainda uma grande discrepância entre o patrocínio do futebol e de outros 

desportos e ainda de divisões inferiores. As razões ligadas ao patrocínio do futebol são as de 

notoriedade e visibilidade rápida e ainda o facto de a cultura portuguesa e a atenção mediática ser 

completamente centralizada no futebol. As razões que levam as empresas a fugir do futebol e 

patrocinar outros desportos ou divisões mais baixas do desporto, são os custos serem muito mais 

baixos, o facto de haver muita polémica associada ao futebol e um grande acompanhamento mediático 

desse lado negativo e ainda um esforço para quebrar esta tendência de centralismo. Aquilo que mais 

atraí as empresas nos clubes é principalmente a ligação destes aos jovens e à região onde se inserem 

e o profissionalismo e seriedade das suas estruturas e ainda os valores associados aos clubes. Falando 

dos obstáculos, houve unanimidade em apontar os altos investimentos financeiros necessários e ainda 

a cultura centralizada no futebol como principais obstáculos. Para fazer face a estes obstáculos, as 

empresas apontaram ainda um conjunto de melhorias que abrangem várias entidades ligadas 

diretamente e indiretamente ao desporto. 

5. Conclusões e implicações 

O presente estudo identificou que o contexto do patrocínio desportivo em Portugal difere muito 

daquilo que foi apresentado na literatura científica. E dentro do contexto empresarial português, o 

patrocínio desportivo difere muito tendo em conta a dimensão das empresas. Este estudo permite 

constituir um conjunto de informações bastante úteis para os responsáveis de marketing dos clubes 

desportivos perceberem o que devem valorizar e onde devem investir e desenvolver para irem mais 

de encontro àquilo que as empresas patrocinadoras desejam e assim conseguir melhores patrocínios. 
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1. Objetivos  

O presente estudo tem como principal objetivo analisar a perceção dos participantes de uma prova 

de Ultra-Trail relativamente i) à qualidade da informação fornecida através de diferentes ferramentas 

de comunicação (website, newsletter, redes sociais, jornais/revistas, radio/tv e guião de atleta); e ii) à 

cobertura mediática do evento realizada através da imprensa, internet, redes sociais, live tracking e 

produção de vídeo. 

2. Revisão de literatura 

A prova MIUT® - Madeira Island Ultra-Trail® foi criada em 2008 e na sua 7ª edição, em 2016, 

passou a integrar o circuito do UTWT – Ultra Trail World Tour. Esta prova acompanhou o boom 

nacional do Trail Running (Julião, Nogueira Mendes, Valente, Costa, & Morgado, 2018) e o número 

de participantes tem sido crescente a cada edição. Os eventos desportivos, tal como o MIUT®, 

projetam a imagem da localidade/país anfitrião para o resto do mundo (Falkheimer, 2008). Um bom 

planeamento e organização do evento pode influenciar positivamente a imagem do destino anfitrião 

(Marujo, 2015). Os media, seja em sistema impresso ou em vídeo, ocupam, neste sentido, um papel 

determinante na promoção do evento e consequentemente do país anfitrião (Falkheimer, 2008). A par 

desta finalidade de recurso aos media, o acompanhamento tecnológico e o constante recurso a essas 

ferramentas, define também o atual perfil de consumidor. Esta perspetiva releva a importância da 

qualidade de informação disseminada através de diferentes meios de comunicação. A otimização do 

nível de satisfação dos consumidores relativamente ao evento é determinante para os organizadores, 

na medida em que pode refletir a repetição do consumo do evento e auxilia a organização em futuras 

preparações (Du, Kennedy, James, & Funk, 2020).  

3. Metodologia 

De uma população de 2487 atletas participantes numa das quatro provas existentes no MIUT®, 

em 2018, foi incluído no presente estudo uma amostra de 713 atletas (81,3% do sexo masculino), 

com idades compreendidas entre os 20 e os 69 anos de idade. Para a consecução do objetivo da 

investigação foi aplicado um questionário online, em diferentes línguas, após o evento. A escala de 

resposta varia entre 0 e 5: 0 – não sabe/não responde; 1 – Mau; 2 – razoável; 3 – Bom; 4 – Muito 

bom; 5 – Excelente. Para a análise dos dados recorreu-se à estatística descritiva e inferencial, 

utilizando o software SPSS, versão 27.0. 
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4. Resultados e discussão 

Os resultados indicam que os atletas percecionam que a comunicação realizada pelos meios 

digitais, como “muito boa” a “excelente” (36%), e pelos meios de comunicação social (informação 

transmitida pela rádio, televisão, jornais e revistas) como “boa” (42%). No que respeita à cobertura 

mediática, de salientar, que a maioria dos atletas (62,1%) apresenta uma perceção “muito boa” a 

“excelente” quanto à cobertura realizada por live tracking. As atletas do género feminino apresentam, 

em média, uma perceção mais favorável relativamente à cobertura mediática realizada por live 

tracking e por vídeo comparativamente ao género masculino (p<0,05). Os atletas menos experientes, 

quando comparados com os mais experientes (p<0,05), apresentam uma maior satisfação quanto à 

informação disseminada através das redes sociais, revistas e jornais, bem como, quanto à cobertura 

da imprensa, internet e redes sociais. Os media são o veículo de oportunidade de tornar o evento 

visível, para o público em geral e para o grupo de interessados em particular logo, a sua ausência, ou 

o seu fraco envolvimento no evento, não permitem que tal aconteça (Gao, Heere, Todd, & Mihalik, 

2020). De salientar a relevância do consumo desportivo através dos media, que atualmente se centra 

em outros “ecrãs” para além da televisão (Hutchins & Rowe, 2012). 

5. Conclusões e implicações 

De um modo geral, podemos concluir que se verificou uma elevada perceção e satisfação dos 

atletas quanto à transmissão de informação e cobertura mediática efetuada através dos media e dos 

meios digitais, pelo que podemos aferir que, de acordo com estes indicadores, o plano de marketing 

desenhado para o evento mostrou-se adequado. 
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1. Objetivos  

O objetivo é a criação de um quadro que identifica os dados da gestão da fileira de valor 

acrescentado desportivo de uma federação. 

2. Revisão de literatura 

A finalidade do quadro é a identificação dos dados que permitem a uma federação desportiva 

calcular a sua eficiência e performance organizacional de uma forma única. 

3. Metodologia 

O quadro tem três componentes: primeiro, identifica os dados que caracterizam o valor 

acrescentado desportivo gerado pelos factores de produção, pela produção e pelos produtos 

desportivos de um elo da cadeia de produção, segundo, considera os dados de toda a cadeia do valor 

acrescentado da federação, abrangendo a generalização e a especialização da prática desportiva, e, 

terceiro, o conceito de produto desportivo é alargado com o conceito de coproduto e de externalidade 

os quais asseguram o redimensionamento do valor desportivo, do social e do económico. 

4. Resultados e discussão 

Os resultados obtidos desde a base dos clubes de bairro, depois das associações e do topo das 

federações permitem uma perceção da unidade de produção e da agregação sucessiva dos dados até 

à visão de convergência organizacional da modalidade. O quadro de estatísticas identifica as 

características e quantifica os fatores humanos, físicos, técnicos, organizacionais, científicos e 

técnicos necessários à criação de valor acrescentado desportivo, detalha a produção por diferentes 

níveis e segmentos (sexo, escalão etário, especialização, entre outros), e os serviços criados, a sua 

qualidade final e os seus coprodutos e as suas externalidades. Os resultados agregados segundo esta 

metodologia pelas organizações públicas nacionais e pelo Eurostat garantirão a comparação dos 

Modelos de Desporto da Europa. Os ganhos refletir-se-ão localmente na maior capacidade de 

produção de desporto de qualidade, de maior produtividade e competitividade a nível europeu. O 

quadro de estatísticas proposto permite a análise da produção de desporto e assegura a avaliação do 

potencial desportivo social e económico do desporto nacional e europeu. 

5. Conclusões e implicações 

O conhecimento dos dados da fileira de valor acrescentado de cada federação do desporto 

nacional tem um valor desportivo, social, económico e de política desportiva que os dados do Eurostat 

e dos governos europeus deveriam considerar. A criação de metadados sobre a fileira de valor 

acrescentado desportivo de cada federação e a sua agregação sectorial é um projeto de um novo 

Sistema Estatístico do Desporto. 
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1. Objetivo 

Este estudo tem como objetivo analisar e compreender a política de preços aplicada pelos 

clubes desportivos voluntários. 

2. Revisão de literatura 

A capacidade estratégica dos clubes desportivos depende da tomada de decisão sobre medidas 

estruturais que favoreçam as receitas essenciais e o compromisso dos seus consumidores com o 

serviço prestado. Igualmente, a capacidade de envolvimento de stakeholders é determinante para a 

eficiência e os resultados das organizações desportivas sem fins lucrativos (Miragaia, Ferreira, & 

Ratten, 2017), muito particularmente quando desempenham um serviço de interesse ou de bem 

público desportivo e são reconhecidas e apoiadas pela administração pública (Hoye, et. Al.,2018; 

Soares et al, 2016).  No contexto da missão social e desportiva das organizações desportivas sem fins 

lucrativos é determinante conhecer o break-even point e os fatores que influenciam a tomada de 

decisão para otimizar a gestão das variáveis das despesas e receitas. 

3. Metodologia 

Este estudo enquadra-se na metodologia de análise mista porquanto integra variáveis de 

natureza quantitativa e qualitativa respeitante à compreensão dos valores de preços, custos e receitas 

dos serviços da prática desportiva dos clubes desportivos e utiliza a entrevista como principal 

ferramenta de recolha de dados. Envolve a participação voluntária e anónima de 12 dirigentes 

pertencentes à Direção de 12 clubes desportivos, através de uma entrevista semiestruturada em três 

temas: missão e objetivos do clube; o preço de venda e fatores que influenciam a sua definição; as 

despesas versus receitas. O tratamento dos dados foi feito tendo por base a análise de conteúdo das 

respostas a cada uma das perguntas, num processo de codificação a partir da concordância dos 

investigadores.  

4. Resultados e discussão 

Os clubes apresentam como missão, fomentar a prática do exercício físico e desportivo na 

população local, quer numa vertente de educação, quer de formação desportiva dos jovens. Na análise 

dos objetivos estratégicos dos clubes verificou-se que estes são apresentados de forma muito vaga, 

sem objetividade e mensurabilidade, tendo sido evidente uma redundância entre as categorias missão 

e objetivos 

No que se refere à política de preços para os serviços desportivos os clubes aplicam valores mensais 

cuja média representa 16.59€ (0±40€) por praticante para uma média de 3 treinos por semana. Estes 
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valores estão abaixo do valor do custo do serviço apesar de os clubes assumirem que o equilíbrio 

financeiro entre as receitas e as despesas, é um dos resultados da sua gestão. Estes resultados são 

também explicados pelo facto de os clubes serem substancialmente dependentes dos subsídios do 

erário público, em particular das subvenções do Governo Regional, representando uma das principais 

fontes de receita em 7 dos 12 clubes inquiridos. De uma forma geral, constatamos que as principais 

despesas afetas aos serviços desportivos, são em primeiro lugar os treinadores, de seguida as 

inscrições, incluindo seguros e exames médicos, e finalmente as instalações. No entanto, os valores 

atribuídos às remunerações dos treinadores são muito reduzidos (inferiores a 150.00€/mês para uma 

equipa ou grupo de praticantes) razão pela qual pode explicar os valores reduzidos dos preços dos 

serviços. Outro fator considerado bastante importante para influenciar a decisão do preço foi a elevada 

sensibilidade dos pais e dos praticantes para preços mais realistas, defendendo a ideia de que se “nós 

subirmos o preço os pais não pagam ou ameaçam que vão para outro clube”. Deste modo a atividade 

do treinador ou do técnico, embora requeira habilitação profissional e um trabalho estruturado e 

regular, é uma atividade pouco reconhecida e valorizada no contexto dos clubes desportivos 

voluntários. 

5. Conclusões e implicações 

Conclui-se que os preços aplicados pelos clubes são reduzidos para fazer face às necessidades 

de um serviço estruturado e profissionalizado. Os clubes desportivos não adotam uma estratégia 

sustentável associada às receitas estruturais provenientes dos clientes (os praticantes ou os pais 

destes), o que leva a supor que os mesmos não utilizam a comunicação e o compromisso com os pais 

como uma medida para comprometer os clientes e adotar um preço mais consentâneo com a realidade 

dos custos. Conclui-se ainda que os clubes desportivos estão dependentes das receitas dos erários 

públicos e defendem-se no conceito de organizações sem fins lucrativos para a não adoção de uma 

estratégia financeira mais sustentável e autónoma. Este estudo expõe um dos principais problemas 

dos clubes desportivos liderados por voluntários, uma gestão desportiva baseada na ausência e na 

passividade. Mas, também representa uma oportunidade de introdução de práticas de gestão mais 

racionais e estruturadas e da adoção de um preço mais “realista” e adequado à importância que o 

desporto deve representar para os jovens e para a população local. 
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1. Objetivos 

El presente trabajo tiene como objetivo la cuantificación del balance competitivo de unos de los 

deportes más laureados internacionalmente en España como es el waterpolo.  Se trata ésta de una de 

las modalidades de la ya centenaria Real Federación Española de Natación (RFEN)  

2. Fundamentación 

Las características específicas de una competición deportiva son puestas de manifiesto cuando se 

analiza desde un punto de vista económico. De esta manera, lo que resultaría una situación 

privilegiada (el monopolio) en cualquier otro tipo de mercado no lo es así en el deporte: los equipos 

necesitan competidores y cuanto más fuertes mejor1. 

La incertidumbre en el resultado de una competición es parte fundamental de su atractivo. Así 

pues, las competiciones deportivas regulares (las ligas) estarán mejor si presentan un mayor equilibrio 

competitivo. Si el equilibrio competitivo en una liga es bajo, resulta evidente que el interés de los 

aficionados en los equipos más débiles caerá y, eventualmente, también caerá el interés de los 

aficionados por los equipos más fuertes. Por lo tanto, un mayor equilibrio de la competencia debería 

dar lugar a una mayor demanda, en igualdad de condiciones (Humphreys, 2002; Zimbalist, 2002). 

3. Metodología 

El análisis del balance competitivo de una liga deportiva se aplica al waterpolo español senior en 

ambas categorías, tanto masculina como femenina.  En la actualidad, en el seno de RFEN en la 

categoría masculina existen tres categorías: División de Honor, Primera y Segunda.  Por su parte la 

femenina se organiza en dos: División de Honor y Primera.  El estudio se centra exclusivamente en 

la máxima categoría.  El periodo de análisis lo constituye las últimas nueve temporadas. 

Para el estudio se escogen dos de los métodos más habituales en la investigación científica para 

medir el balance competitivo de ligas regulares2 como es el caso analizado.  

1. Desviación típica (𝜎𝑊) 

2. Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) 

La desviación típica cuantifica la dispersión de un conjunto de datos y constituye una de las medidas 

de carácter estático más empleadas en este tipo de estudios.  En términos de balance competitivo su 

aplicación consiste en calcular la dispersión de los porcentajes de victorias de los equipos 

participantes en la competición.  

Su cálculo para una única temporada3 (𝛿𝑊), denominada desviación típica intratemporada, responde 

a la siguiente expresión: 

𝜎𝑊 = √∑ (𝑊𝑃𝐶𝑇𝑖 −  𝑊𝑃𝐶𝑇)
2

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

Donde 𝑊𝑃𝐶𝑇𝑖 es el porcentaje de victorias (winning percentage) del equipo i en la temporada y 

𝑊𝑃𝐶𝑇 es la media de los porcentajes de victorias de todos los equipos 

 
1 Una mayor profundización en su conceptualización y medida puede encontrarse en Hu (2019) 
2 Resultados finales de una temporada antes de play-offs, después de jugar todos los equipos entre sí. 
3 También podría calcularse la desviación típica para múltiples temporadas 
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En un balance competitivo ideal, el valor de 𝜎𝑊 sería igual a 0, ya que cada equipo terminaría 

la temporada con idéntico porcentaje de victorias. Por tanto, cuanto más lejos se encuentre de 0, 

mayor disparidad de los porcentajes de victorias de los equipos respecto a la media de modo que el 

balance competitivo será menor.   

El Índice de Herfindahl-Hirschman (HHI) es una medida de concentración ampliamente utilizada 

en organización industrial para evaluar el grado de competencia de un mercado. También se emplea 

en economía del deporte para medir el balance competitivo mediante el nivel de concentración de los 

campeonatos.  

Su aplicación en el balance competitivo se basa en la proporción de victorias correspondiente a cada 

equipo (𝑊𝑃𝐶𝑇𝑖), las cuales son elevadas al cuadrado y, a continuación, sumados todos los valores de 

los equipos. Cuanto más alto sea el valor de HHI, mayor será la concentración de resultados y, por 

tanto, menor el balance competitivo de la liga.  

Su cálculo se expresa de la siguiente manera: 

𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑆𝑖
2

𝑁

𝑖=1

 

Donde 𝑆𝑖 es la proporción de victorias correspondiente al equipo i.  

4. Resultados 

Los resultados obtenidos se recogen a continuación: 

La liga masculina presenta unas desviaciones intratemporada que se sitúan entre 0,25 y 0,30.  

Estos valores son bastante altos como se comprueba en los valores individuales medios de cada 

equipo (𝑊𝑃𝐶𝑇i).  La liga femenina presenta una desviación para todas las temporadas con valores 

entre 0,28 y 0,32.  Son cifras ligeramente superiores a las de la competición masculina que reflejan 

un nivel de equilibrio de la competición peor  

5. Conclusiones e implicaciones  

El presente trabajo constituye la primera aproximación a la cuantificación del balance 

competitivo del waterpolo español.  Por ello, el comienzo se ha realizado por las medidas más simples 

y de cálculo menos sofisticado que ya, de partida, proporcionan una visión de cuánto de competitivo 

es este deporte en España y cómo ha evolucionado en los últimos. 

En la literatura especializada es posible encontrar recomendaciones para la mejora en este 

sentido las cuales son resumidas por Kessene (2019).  Este autor resume las principales aplicadas 

hasta la fecha por las principales ligas profesionales del mundo que van desde el establecimiento de 

topes salariales a una intervención en el reparto de ingresos. Sin embargo, este conjunto de medidas 

se muestra de muy difícil aplicación (por lo menos a corto plazo) a una disciplina como es el 

waterpolo. Así pues, en aras de mejorar la competitividad de la disciplina la primera medida que 

cabría pensar es una reformulación de la competición que tendría que venir acompañada de una 

estrategia deportiva a largo plazo de fomento y promoción de más equipos que pudieran elevar el 

nivel de la competición y el grado de incertidumbre de la misma. 
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1. Objetivos 

Com o este estudo pretende-se determinar a influencia dos atributos de um evento desportivo 

no grau de satisfação, com o intuito de compreender na visão do consumidor que atributos são mais 

valorizados e associados a maior satisfação, e por esse motivo a considerar pela organização. 

2. Revisão de literatura 

Os desportos de natureza têm registado um crescimento exponencial nos últimos anos a nível 

mundial, sendo essa realidade acompanhada em Portugal (Melo & Gomes, 2017). Entre as atividades 

de natureza, o trail runnig tem verificado um crescimento inquestionável, registando-se um “boom 

do Trail Runnig” em particular desde 2007 (Urbaneja & Farias, 2017; Urbaneja & Farias, 2018), 

sendo este fenómeno indissociável de um incremento do número de provas e de praticantes desta 

modalidade (Torbidoni, Urbaneja, & Yuba, 2015). Um exemplo de um evento de trail running com 

grande impacto e projeção nacional e internacional é o Madeira Island Ultra Trail (MIUT), que tem 

registado uma grande evolução e projeção internacional (Nóbrega, 2019), integrando o Ultra-Trail 

Word Tour desde 2016 (UTWT, 2020), e que apresenta um retorno económico de 4,5 milhões de 

euros para a Região Autónoma da Madeira. 

No entanto, ainda é limitado o número de estudos que exploram os atributos deste tipo de 

eventos desportivos, bem como a sua relação com grau de satisfação com o evento. O grau de 

satisfação demonstrou-se associado a intensão de voltar a repetir a experiencia (Brown, Essex, 

Assaker, & Smith, 2017), sendo deste modo essencial identificar e compreender que atributos do 

produto estão associados a satisfação e a fidelização do consumidor ao evento desportivo.  

3. Metodologia  

Na edição de 2019 do MIUT, participaram 2600 atletas oriundos de 45 países, todos foram 

convidados a participar no estudo, através do preenchimento de um questionário online após a 

realização da prova. Participaram no estudo 921 atletas de trail running de ambos os sexos (728 do 

sexo masculinos e 193 do sexo feminino), com idades compreendidas entre os 20 e os 69 anos 

(41,21±8,46), o que corresponde a uma taxa de 35,39% da totalidade dos atletas participantes no 

evento. Todos os sujeitos participaram em uma das 4 provas do evento desportivo, Mini (16km) 

(n=131), Marathon (42km) (n=224), Ultra (85km) (n=194) e MIUT (115km) (n=372). 
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O questionário foi enviado via email a todos os participantes, em língua portuguesa, 

espanhola, francesa ou inglesa, em função da nacionalidade do atleta. O envio do questionário por 

via email foi efetuado pela organização do evento após o seu término, sendo incluídos no estudo as 

respostas submetidas até um mês após o término do evento MIUT 2019.  

Através da análise fatorial exploratória do questionário constituído por 20 afirmações, foram 

extraídos 5 fatores: (i) Enquadramento natural, zona de partida, abastecimentos e segurança; (ii) Pré 

prova (informações e kit), variedade de percurso e simpatia; (iii) Preço e kit de participante e finisher; 

(iv) Dificuldade do percurso e (v) Proximidade com a organização e meios de socorro. Os níveis de 

confiabilidades nestes fatores oscilaram entre 0,74 e 0,93. 

O teste do Qui-quadrado e as correlações de Spearman foram utilizados para determinar a 

associação entre o grau de satisfação com o evento, com fatores demográficos (sexo e idade), prova 

que o atleta participou e experiência. 

A regressão linear múltipla foi utilizada para determinar o efeito dos atributos do evento no 

grau de satisfação com o serviço. O software estatístico utilizado foi o SPSS, versão 27.0. O nível de 

significância adotado foi de 5%. 

4. Resultados e discussão 

 O grau de satisfação com o evento é muito elevado, sendo que 46,5% (n=428) classifica como 

excelente, 41,4% (n=381) muito bom, 11,4% (n=105) bom, 0,5% (n=5) razoável e 0,2% (n=2) como 

mau. O grau de satisfação com o evento não se relevou estar associado ao género, a idade, a prova 

em que participou nem a experiência (primeira vez que participa ou não no evento) (p>0,05). 

Os atributos do produto associados ao enquadramento natural, zona de partida, abastecimentos 

e segurança (4,55 ±0,59) e ao pré-prova (informações e kit), variedade de percurso e simpatia (4,47± 

0,61), são os que reúnem maior grau de valorização pelos participantes. O atributo associado ao preço, 

kit de participante e finisher (3,91±0,75) e dificuldade do percurso (3,82±0,81) foram os menos 

valorizados. 

A variação do grau de satisfação com o evento desportivo é explicada em 26,7% por 3 

atributos do serviço: (i) Enquadramento natural, zona de partida, abastecimentos e segurança 

(R2=23,4%) (β=0,323; IC 95%: 0,211 – 0,462); (ii) Preço e kit de participante e finisher (R2=2,1%) 

(β=0,206; IC 95%: 0,083 – 0,319) e (iii) Dificuldade do percurso (R2=1,2%) (β=0,117; IC 95%: 0,030 

– 0,182). 

5. Conclusões e implicações 

A criação de produtos de sucesso é inseparável da capacidade da organização em criar um 

produto inovador e estimulante, com atributos únicos e próprios capaz de proporcionar aos 

consumidores experiências únicas. Atributos inerentes ao envolvimento natural e a exigências 

técnicas do evento, únicos e próprios da ilha da Madeira, afirmam-se como atributos de elevada 



 

importância e contributo para a satisfação com o produto. Aspetos logísticos inerente ao 

desenvolvimento da prova como postos de abastecimentos, segurança e preço de inscrição, são 

igualmente atributos associados a maiores níveis de satisfação pelo consumidor, sendo aspetos a 

considerar pela organização deste tipo de produtos. 
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1. Aim 

The Rio 2016 Olympic Games required a significant investment in the public transport systems, 

connecting four city's areas and providing different types of impacts and legacies for their hosts. The 

purpose of this study is to examine resident perceptions of the public transportation issues in the Rio 

de Janeiro, before and after the Games. Key factors underpinning transportation issues outcomes are 

identified. 

2. Background 

Recent sports mega-events such as the Olympics and World Cup have brought large investments 

into Rio’s public transport infrastructure (Pereira et al., 2019). These investments played an important 

role in the argument used by local public authorities to host those mega-events (Kassens-Noor & 

Fukushige, 2016). Rio's transportation system was seen as an urban development opportunity to 

connect the city, bringing benefits for local residents through new infrastructures and suitable security 

(Kassens-Noor, 2017). Though Rio’s organizing committee planned four Olympic zones, the 

transport investments resulted in vigorous protests, accelerated construction schedules, and last-

minute planning changes (Kassens-Noor, 2017). Scholars and grassroot movements have also 

claimed that those projects were elaborated with little social participation (Sánchez & Broudehoux, 

2013), reinforced existing patterns of urban inequality (Pereira, 2018) and focused on the short-term 

challenges (Rocha, 2020). The theoretical foundations of the social exchange theory (SET) and the 

prospect theory (PT) were discussed. 

3. Methods 

Data were collected among Rio local residents by using a pre-Games (n=504) and post-Games 

design (n=421). An online survey was used during two different time-periods (pre and post-Games). 

The cross-sectional and longitudinal data were assessed at both time periods. An exploratory factor 

analysis revealed five factors and a confirmatory factor analysis analysed the psychometric properties 

of the constructs proposed. Some model fit indices were used (e.g., TLI, CFI, GFI, RMSEA). 

Subsequently, MANOVA and a series of ANOVA tests (one-way and paired samples) were 

performed to analyse the differences in perceptions before and after the Games. 

4. Findings 

Results revealed a five-factor model of public transportation issues perceived:  planning, 

infrastructure, insecurity, information, and urban mobility. Resident perceptions for four factors 
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increased from pre to post-Games, meaning that they have a more negative perspective about those 

issues. Longitudinal findings also show that resident perceptions were worsened by hosting the 

Olympics. In contrast, the findings suggested an improvement in public transport information 

perceived between before and after the Games.  

5. Conclusion 

This study contributes to the academic literature related to discussing the Olympic legacy by 

providing evidence of how hosting the Olympics may lead to social exchange with negative outcomes 

on transport legacy. Understanding how the residents assess the Olympics legacy is important for 

organisers and local governments because not all residents attribute the same value to the event and 

bridging SET with PT may help clarify the social and urban value which residents impute to the stem 

from the Olympic Games. The governments and local authorities should pay more attention to 

transportation planning guidelines and to adapt new technologies in the city's urban development 

proposals. 
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1. Objetivos 

Partindo dos conceitos de capacidade organizacional, dinâmica e distintiva, esta investigação tem 

como objetivo abordar a importância do sistema de capacidades distintivas para as academias e 

ginásios de fitness Portuguesas (AGFP) ultrapassarem o impacto da COVID-19. Eis a orientação e 

divisão do trabalho: 

QP1 – Qual a perceção dos recursos humanos das AGFP acerca do impacto da COVID-19? 

QP2 – Qual a perceção dos recursos humanos das AGFP acerca do sistema de capacidades 

distintivas percetíveis face aos mercados em que concorrem?  

QP3 - Quais são as capacidades dinâmicas mais importantes para minimizar o impacto da COVID-

19 nas AGFP? 

QP4 – Qual a perceção dos recursos humanos das AGFP acerca do nível de desempenho da 

organização? 

Além das questões de pesquisa, foram elaboradas as seguintes hipóteses (H):  

H1. Adaptação (A) está positivamente associada ao sistema de capacidades distintivas (SCD). 

H2. O sistema de capacidades distintivas (SCD) está positivamente associado ao desempenho global 

(DG). 

H3. O sistema de capacidades distintivas (CSD) está positivamente associado ao desempenho não 

financeiro (DNF). 

H4. O sistema de capacidades distintivas (SCD) está positivamente associado ao desempenho não 

financeiro (DF). 

A indústria de fitness foi selecionada como a indústria em análise, em virtude de (i) se encontrar num 

patamar de crescimento, (ii) da clientela ser cada vez mais exigente e ter facilidade de mudar de 

fornecedor do serviço, e (iii) pelo desafio que o COVID-19 é para o modelo de negócio das AGFP.  

2. Revisão de literatura 

As capacidades organizacionais podem ser definidas como conjuntos específicos de 

conhecimentos, habilidades, processos, rotinas, que são desenvolvidos no sistema de gestão de 

operações da organização, que fortalecem, organizam, coordenam, combinam e configuram os 

recursos que são usados habitualmente para atender as necessidades do mercado-alvo, na resolução 

de problemas internos, e nos desafios específicos da organização (Teece, 2017).  
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As capacidades dinâmicas são aquelas que gerem a forma como as capacidades organizacionais 

podem ser desenvolvidas, recriadas, combinadas e reorquestradas dentro da organização, e até 

eliminadas perante as reais mudanças no mercado-alvo (Schoemaker et al, 2018).  

A capacidade distintiva reflete a personalidade da organização, em virtude de se referir às 

habilidades e atividades que a organização faz especialmente bem em comparação com seus 

concorrentes (Chase et al., 2001). 

A adaptação refere-se ás tomadas de decisão executadas que visam adaptar o negócio à mudança, 

ás oportunidades e mudá-lo para melhor (Sarna et al., 2021).  

3. Metodologia 

O método de pesquisa selecionado foi o inquérito com escala de Likert, constituído por itens 

adaptados pelo autor a partir da literatura (Avci et al., 2011; Leinwand & Mainardi, 2011; Teece, 

2014). Para análise dos dados utilizou-se na estatística descritiva a média e o consenso (Tastle et al, 

2005). No teste do modelo utilizou-se PLS. Os respondentes foram 50 homens e 18 mulheres.  

4. Resultados e discussão 

QP1 – A COVID-19 teve um impacto severo sobre a atividade organizacional, com um impacto 

médio de 1,98 perante um forte consenso de 90,09%. Na relação da organização com os stakeholders 

a primeira preocupação foram os "Clientes". As decisões de investimento da organização foram 

suspensas.  

QP2 – Para 47,062% dos inquiridos a sua organização tem um conjunto de capacidades 

claramente assumidas.  

QP3 - As capacidades dinâmicas mais importantes para minimizar o impacto da COVID-19 são: 

“Processos de desenvolvimento de produtos”, “Reafectação de ativos tangíveis ou intangíveis”, 

“Inovação via renovação de competências” e “Orientação clara para o mercado”.  

QP4 – A perceção dos profissionais das AGFP acerca do nível de desempenho da organização foi 

satisfatória: DG=3,26; DNF=3,40 e DF=3,23. O consenso em todos eles foi forte.  

No modelo os resultados do CR foram bons, e um p<,001. Na validade convergente o AVE e 

variou entre 0,672 a 0,829. O modelo de pesquisa foi considerado apto e um GoF de 0,884. 

Os resultados foram significativos para as hipóteses consideradas, nomeadamente (i) a associação 

entre Adaptação (A) e o SCD (H1: β = 0,756); (ii) o SCD e DG (H2: β = 0,696); (iii) o SCD e o DNF 

(H3: β = 0,658);  e (iv) o SCD e o DF (H4: β = 0,460). Estes resultados evidenciam que a Adaptação 

tem um impacto positivo no SCD. Por sua vez, o SCD evidenciou um impacto positivo nas três 

dimensões do desempenho. 

5. Conclusões e implicações  

A nossa investigação contribui para a literatura de diversas formas. Em primeiro lugar, confirmou 

a influência do sistema de capacidades distintivas em qualquer uma das dimensões de desempenho. 

Em segundo lugar, confirmou-se a relação positiva entre a adaptação e o sistema de capacidades 



 

distintivas.  Em terceiro lugar, este trabalho apresenta um ranking de capacidades dinâmicas que os 

profissionais das AGFP consideram mais importantes para se sair da crise provocada pelo COVID-19. 

A mais pertinente conclusão prática refere-se à dificuldade das AGFP em alcançar um desempenho 

superior por ausência do sistema de capacidades distintivas, ou seja, uma fragilidade estratégica que 

afeta o tático e o operacional, e concludentemente a vida diária na luta pela sobrevivência. 
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1. Objetivos 

 A maioria dos adultos não atende aos requisitos mínimos para a prática de atividade física, 

embora se conheçam os benefícios que a mesma oferece para a melhoria da qualidade de vida. Uma 

vez que um adulto passa em média 60% das suas horas diárias no local de trabalho, torna-se 

fundamental a criação de ambientes de trabalho propícios a evitar efeitos nefastos na saúde dos 

trabalhadores. A aplicação de programas de atividade física em contexto laboral é uma das possíveis 

intervenções. Deste modo, o objetivo deste trabalho de investigação é fazer o levantamento do estado 

da arte sobre o impacto dos programas de atividade física aplicados em contexto laboral, no bem-

estar dos trabalhadores e na produtividade organizacional. Para atender a esta preocupação é 

necessário entender de que modo a comunidade científica tem investigado o impacto de programas 

de exercício físico aplicados em contexto laboral. 

2. Revisão de literatura 

  As organizações têm um papel fundamental no incentivo dos seus funcionários para a 

obtenção de hábitos de vida saudáveis, entre os quais a prática regular de atividade física (Bakker, 

Demerouti, Oerlemans, & Sonnentag, 2013). Estes incentivos, tanto podem beneficiar a qualidade da 

saúde e bem-estar dos funcionários, como as próprias organizações, pela possibilidade de melhorarem 

a sua produtividade, nomeadamente na diminuição do absenteísmo e do presenteísmo (Knox, 

Musson, & Adams, 2017; Lohaus & Habermann, 2019; Lovelace, Neck, & Manz, 2001; Pfitzner & 

Koenigstorfer, 2017).   

Assim sendo, a implementação de intervenções eficientes no local de trabalho é necessária e 

benéfica para a saúde pública (Wolfenden et al., 2018). Vários estudos têm apontado para a 

viabilidade de aplicar programas designados por “workplace physical activity programs”, com o 

objetivo de promover a atividade física no local de trabalho (Brown et al., 2011; Lingard & Turner, 

2015; Losina et al., 2017). Estes tipos de programas consistem na realização de pausas ativas, com a 

duração de 10 a 15 minutos de exercício físico (Laux, Corazza, & Andrade, 2018).Lingard e Turner 

(2015) sugerem que uma parte do horário de trabalho deve ser utilizado para promover exercício 

físico frequente, visto que se verificou que a promoção da atividade física no local de trabalho produz 

mudanças positivas nas práticas de saúde e atividade física dos seus trabalhadores (Brown et al., 2011; 

Losina et al., 2017).  

 Face ao exposto é possível entender-se que a prevenção de doenças relacionadas com o local 

de trabalho é benéfica para os empregadores, podendo evitar custos desnecessários para as empresas 
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(White et al., 2016). Este tipo de iniciativas pode, ainda, representar uma medida de responsabilidade 

social corporativa (Knox et al., 2017; Lier & Breuer, 2019), com possibilidade de gerar efeitos 

positivos na produtividade e cultura organizacional.  

3. Metodologia 

 A pesquisa dos artigos foi realizada em duas bases de dados distintas, a Thomson Reuters Web 

of Science e a Scopus, mediante a definição de diversos critérios de inclusão/exclusão. Foi utilizado 

o modelo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA), como 

forma de garantir a qualidade do estudo. O Microsoft Excel 2016, foi utilizado para organizar a base 

de dados de forma a auxiliar na análise dos dados. 

4. Resultados e discussão 

 A partir da análise realizada foi possível verificar que existe um crescimento de publicações 

acentuado a partir do ano de 2012 e que a implementação de programas de atividade física neste 

contexto pode representar efeitos benéficos para os trabalhadores e para o sistema organizacional, 

nomeadamente pela sua contribuição na redução das taxas de absentismo e presenteísmo. Contudo 

ainda existem muitas organizações que não aplicam este tipo de programas. 

5. Conclusões e implicações 

 Os resultados deste estudo são fundamentais para os responsáveis das organizações poderem 

implementar programas de atividade física em contexto laboral, nomeadamente como estratégia de 

responsabilidade social corporativa aplicada ao ambiente intra organizacional. Este tipo de 

intervenção pode permitir aumentar o comprometimento dos seus funcionários perante a missão 

organizacional, bem como a melhoraria da sua produtividade. Por outro lado, este estudo, pode ser 

ainda útil para os profissionais da área do desporto e exercício físico que pretendam criar o seu 

negócio em torno dos programas de exercício físico no contexto laboral. 
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1. Objetivos 

Portugal nas últimas décadas tem sido marcado pelo aumento da longevidade e da população 

idosa, atingindo o valor de 163,2 idosos por cada 100 jovens em 2019, podendo ser considerada uma 

vitória do desenvolvimento socioeconómico e da saúde pública, gerando o desafio do século XXI, 

exigindo-se uma resposta coordenada de múltiplos níveis por parte dos órgãos políticos e 

governamentais. Dessa forma surge a necessidade de caracterizar a procura desportiva por parte dos 

idosos residentes na freguesia de Fafe, de forma a ser criado um instrumento determinante que 

permitirá que políticas e decisões para um Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo seja 

consistente e se traduza em projetos e programas que vão de encontro às necessidades e motivações 

da população. 

2. Revisão de literatura 

Apesar de todos os benefícios que estão associados com a prática desportiva, a inatividade física 

epidémica por parte dos portugueses, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) citada pela 

Direção Geral de Saúde (DGS, 2017) acarreta custos anuais de cerca de 900 milhões, sendo o 4.º país 

da União Europeia (entre 28 países) com maior percentagem de pessoas idosas, ultrapassado apenas 

pela Grécia, Alemanha e Itália (DGS, 2017). Dessa forma, promover a atividade física tornou-se 

numa questão política nacional de extrema importância (DGS, 2017; Pugh,, 2006). 

3. Metodologia 

A amostra deste estudo foi constituída por 90 participantes (44 do sexo masculino e 46 do 

feminino) com 65 ou mais anos, residentes na freguesia de Fafe. A recolha de dados feita 

relativamente à procura desportiva em Fafe, foi realizada através de entrevista pessoal e o 

procedimento de amostragem escolhido para a realização deste estudo foi o não probabilístico por 

quotas de representatividade. A metodologia aplicada para esta abordagem foi do tipo quantitativo, 

pois possibilitou a projeção dos resultados para a população-alvo. 

4. Resultados e discussão 

De acordo com os dados, 60% da população idosa Fafense estava satisfeita com as condições das 

infraestruturas desportivas e 53,33% da população em estudo estava satisfeita com os programas que 

a autarquia desenvolveu, porém, 46,67% dos idosos considerou que a autarquia não desenvolveu 

programas e serviços desportivos adequados para a sua faixa etária. Apesar disso, 88,89% dos 

inquiridos não praticava qualquer atividade desportiva, alegando maioritariamente não a fazer por 

motivos de saúde (46,67%) ou por causa da idade (31,11%), indo de encontro ao Eurobarómetro que 
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constatou que 79% dos portugueses não pratica qualquer tipo de atividade física vigorosa (European 

Commission, 2018). Se por um lado, esses dados podem ser justificados pelo facto de as doenças 

crónicas não transmissíveis serem responsáveis por 88% dos anos de vida vividos com incapacidades 

(YLD – Years Lived with Disability) em Portugal (DGS, 2015), por outro lado, o desconhecimento 

dos benefícios da prática desportiva e a acomodação à rotina diária (Lopes, et al., 2015) justificam o 

sucedido. De acordo com Januário et al., (2009) o papel essencial e fundamental do Município é o de 

promover e co-promover a melhoria das condições de vida das suas populações, uma autarquia 

centrada no cidadão, de forma a que o sedentarismo da nossa sociedade seja combatido.  

5. Conclusões e implicações 

É importante reforçar as políticas educativas nesta freguesia relativamente aos pensamentos 

políticos estratégicos das propostas e benefícios de fomento e apoio à atividade física e desportiva 

municipal para idosos, para além de melhorar a divulgação da oferta desportiva neste escalão etário. 
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