
 

 

DESPORTO;  

CONTRIBUTO PARA AFIRMAÇÃO DA REGIÃO 

ALENTEJO 

Odete Graça  –  j.odetegraca@gmail.com 



O desporto constitui no presente, uma atividade que desempenha, funções 

múltiplas:  

 campos da educação, da cultura, do social e da economia;  

 turismo ao desenvolvimento económico, do emprego;  

 melhoria global das condições de vida das populações;  

 utilização sadia dos tempos livres de toda a população; 

 integração social dos jovens e de minorias étnicas.  

DESPORTO; Contributo para afirmação da região Alentejo 



A noção de 
"desporto" é 
assim muito 

ampla 

várias 
formas de 
atividade 

física  

competição 
de alto 
nível  

atividade 
física 

espontânea 
e informal 

programas 
de 

educação 
física, a 
nível da 
escola  

atividades 
de recreio 

e lazer  

promoção 
cultural e 

desportiva / 
associações e 
coletividades 



O desporto 
apresenta um 

forte potencial  

Contribuindo 
para um 

crescimento 
equilibrado e 
inclusivo nas 

crianças e jovens  

Criando emprego 
através de novos 

modelos de 
gestão, 

promoção e 
marketing, com 

seus efeitos 
positivos 

Melhorando o nível 
de saúde, através da 

minimização de 
efeitos nocivos na 
vida diária, para o 

bem-estar da 
população e para o 
equilíbrio saudável 

Contribuindo para 
melhor qualidade 
de vida na terceira 

idade. 



Contribui igualmente 
para a coesão social, 

eliminando as barreiras 
sociais 

Melhora a 
empregabilidade da 

população através dos 
seus efeitos na 

formação 

Contribui para a 
inclusão social em 
especial entre os 
jovens, pessoas 
portadoras de 

deficiência, idosos e 
mulheres.  



Cabe aos responsáveis políticos, governamentais e locais, 
definirem as políticas de intervenção nesta matéria.  

São igualmente responsáveis, pela sua implementação, os 
que gerem e orientam as instituições que lhe dão corpo,   

Triangulo entre o movimento associativo, 
desporto na escola e a intervenção das 

autarquias. 



Dinâmica do movimento associativo  

 

 

Tem um papel de indiscutível importância no fenómeno 

desportivo nacional, enquanto responsável pela prática 

desportiva, a qual também está consolidada na região.  



Movimento associativo  

 

                      Vive de voluntariado e da consequente participação cívica. 

 

É por todos reconhecido que está na base das dinâmicas culturais, recreativas 

e desportivas do nosso país, com especial relevo para o seu papel de 

proximidade com as populações situadas em zonas mais longínquas dos 

centros urbanos. 



 Em 2011 existiam em Portugal cerca de 50 000 instituições de 

carater social (Conta Satélite da Economia Social – ES) 

Das quais cerca de 

            

                        48,4%  enquadram as coletividades de  

                           cultura, desporto e recreio. 

 

 

 

(Segundo INE – Instituto Nacional de Estatística – Estudo da conta Satélite da Economia Social (ES), em 2011) 



Se considerarmos que em média cada coletividade tem 15 

elementos, divididos: 

 9 na direção 

 3 na assembleia geral  

 3 no conselho fiscal  

estima-se que 425 000  elementos desempenham as tarefas 

em regime de voluntariado. 
(Augusto Flor, presidente da Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto, Conferencia “O 25 de abril e o Poder Local Democrático, 

CIMAC. 2015) 



No distrito de Portalegre estão contabilizadas cerca de 570 

coletividades de recreio, cultura e desporto, que corresponde a 8 550 

dirigentes.   

 

Se nos focarmos na região de Évora temos cerca de 500, e se 

considerarmos os mesmos parâmetros, temos cerca de 7 500 

dirigentes voluntários.  

(Dados cedidos pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto) 



Para a região de Beja o mesmo estudo mostra-nos que o 

valor total é de 1 019 no recreio ,cultura e desporto totalizando 

cerca de  15 285 dirigentes. 

 

Por fim temos os valores que distribuem pelos 5 municípios do 

Alentejo Litoral de 495 coletividades a que correspondem 

7 425 dirigentes.  

(Dados cedidos pela Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto) 



A tendência para o envelhecimento da população está 

estatisticamente identificada e confirma-se que para este 

fenómenos concorrem três tendências:  

         A  diminuição da fecundidade  

         O aumento da esperança de vida  

         O êxodo de emigração jovem que tem igualmente contribuído 

para agravar este processo.  

       



A nível nacional  

A proporção de jovens diminuiu de 20% para 16% 

      enquanto que a dos idosos subiu de 13,6% para 16,4%.  

 

Assim, segundo estes resultados a proporção de idosos  

                                                     suplantou a de jovens. 

 

 (Recenseamentos Gerais da População do INE, entre 1991 e 2001 ) 

  



- Na região do Alentejo  

                                   

                Em 2001 População residente era de 535 753 dos quais 

                                       262.396 eram homens 

                                       273.357 eram mulheres.  

- Mas em 2011 o valor total baixa para 509 849  

- dos quais 247.591 eram homens  

- 262.258 eram mulheres.  

 
(INE Censos de 2001) 
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O envelhecimento demográfico traduz alterações na 

distribuição etária da população.  

 

Esta dinâmica é consequência dos processos  

de declínio da natalidade e de  

aumento da longevidade e é entendida internacionalmente como 

uma das mais importantes tendências demográficas do século XXI. 



É assim inevitável que esta alteração da estrutura demográfica 

coloque na perspetiva do desporto:  

 

 mudanças de atitudes  

 valores  

 perspetivas de trabalho 

 segmentação das atividades a desenvolver 



Ora se a 
realidade 
estatística 

coloca 

o crescimento 
do 

envelhecimento 
à frente dos  

valores dos 
mais jovens  

deparamo-nos 
com um 

problema: 

captação dos 
mais novos para 

a prática 
desportiva 

e criar medidas 
adequadas 

considerando o 
crescimento da 

população idosa.  



Saber 
motivar os 

jovens 
Adequar 

políticas de 
integração 
desportiva  

Encontro com 
os mais jovens  

Pensar nos seus 
interesses  

 

Compreender 
novas tendências e 

correntes 
desportivas  

Fixar os jovens à 
sua terra e a região 



Um outro aspeto, importante na sociedade atual, é 

 

dimensão económica do desporto  

 

Importa abordar, apenas com a intenção de o reconhecer como uma 

circunstância determinante para a região.    



“o custo da inatividade física (59% da população portuguesa, 36% mulheres e 23% 

homens), que andará entre 664 milhões e 1,3 mil milhões de euros (…) São 

valores brutais”  

“o não investimento no Desporto gera gastos superiores na sociedade e, por 

outro lado, inibe o crescimento das empresas e organizações que dependem ou 

contribuem para o sector.” 

 

 

(Fernando Tenreiro, economista do Instituto Português do Desporto e Juventude - IPDJ 



“o desporto é um sector dinâmico e de rápido crescimento cujo impacto 

macroeconómico está a ser subestimado, e pode também contribuir para o 

desenvolvimento local e regional, a regeneração urbana e o desenvolvimento 

rural. O desporto tem sinergias como o turismo e pode estimular a 

modernização de infraestruturas e a emergência de novas parcerias para o 

financiamento de instalações desportivas e de lazer”.  

(Livro branco do Desporto, editado pela Comissão Europeia em 2007)  



Apesar da importância económica global do desporto, a grande 

maioria das atividades desportivas tem lugar no quadro de 

estruturas sem fins lucrativos, muitas das quais dependem do 

apoio público para poderem oferecer a todos os cidadãos o 

acesso a atividades desportivas, com apoio do Poder Local.  



A perspetiva acerca do valor economico do desporto, tem consigo 

reflexos importantes e significativos.  

Poderemos ajuizar este impacto no contexto de grandes eventos.  

 

O Alentejo vem desde há 36 anos a afirmar a Volta ao Alentejo  

para que seja uma referência para e / da região. 



A visão económica pode e deve estar associada, nomeadamente,  através 

das culturas, tradições locais e regionais – Cante Alentejano e o Chocalho, 

a gastronomia e o artesanato, a cultura e o património, o ambiente 

urbano e paisagístico, a realização de conferências e congressos, a distinção 

de poetas e escritores, a promoção de pintores e artesãos, e até a própria 

inovação tecnológica que coloca o Alentejo nas páginas do mundo, é caso 

para dizer …. Só falta transmitir o aroma dos seus segredos! 



Os Jogos do Alentejo, que tinham na sua essência a 

capacidade de dinamizar uma organização desportiva 

que envolvesse a região, 

 foram entendidos como a afirmação desportiva e 

cultural de toda a Região através do desenvolvimento 

do desporto e do reforço do movimento associativo 

como fatores importantes à dinamização sociocultural 

local e regional.  



Os Jogos do Alentejo tinham um processo organizativo que 

assentava em  patamares fundamentais:  

                A Comissão Organizadora   

                A Comissão Técnica Regional  

                A Comissão Técnica  

 

 

 

 



Os Jogos do Alentejo  objetivos  

 

Responderam a necessidades concretas da vida dos diferentes grupos da população; 

  Promoveram a organização de um vasto quadro de atividades abertas a todos;  

Contribuíram para o processo de desenvolvimento desportivo e cultural da Região;  

Cooperaram com as estruturas associativas da Região - clubes e coletividades, 

organizações de juventude, de mulheres, de idosos e deficientes, da estrutura 

federada regional, das escolas e de outras organizações sociais públicas e privadas. 



 

 

 Satisfatória quanto ao modelo organizacional que permitiu a responsabilização 

entre todos os elementos da estrutura de organização; 

 

 Diversificada a vivência desportiva através de diferentes modalidades e 

abrangendo todos os sectores da população; 
  

A avaliação qualitativa  foi: 



Importante no que respeitava à intervenção do Movimento Associativo, Sector 

Escolar, Associações de modalidade e Federações, empresas, clubes e associações e 

demais entidades de expressão local e regionais; 

Prestigiante quanto à identidade cultural da região do Alentejo junto da 

Comunicação Social, através da promoção e divulgação das diferentes iniciativas;   

Empenhada e cooperante, de uma forma  muito positiva, entre as 4 associações 

de municípios; 



*  

 

Participaram ativamente 40 Municípios dos 47 integrados na Região do Alentejo; 

Cooperaram de forma eficaz todos os responsáveis (eleitos, técnicos e 

trabalhadores das autarquias) que integravam as comissões de apoio; 

Organizaram festivais (Abertura e Encerramento), torneios, provas, circuitos e 

demonstração de 50 modalidades desportivas, sendo 9 integradas nos Jogos 

Populares.  

A avaliação quantitativa  destacou que: 



Colaboraram voluntariamente cerca de 37 de estruturas, que prestaram o 

seu apoio à organização das atividades a nível regional; 

 

Participaram 25 mil participantes que durante 5 meses aderiram aos Jogos 

do Alentejo. 



Os Jogos do Alentejo foram e poderão vir a ser um fruto, já 

amadurecido, nascido neste congresso AMALENTEJO e de 

todos aqueles que o imaginaram, organizaram e o perspetivam 

para o país, a pensar nos alentejanos e alentejanas. 

A eventual 2ªedição dos Jogos do Alentejo, tem 

que obrigatoriamente saber corresponder e/ou 

conhecer os novos desafios da sociedade atual. 



Olá amigos e amigas! 

Espero que tenham gostado desta  viagem de 

Sesimbra até ao congresso AMAlentejo.  

Odete Graça 
Abril de 2016 AMAlentejo é pensar a região no futuro.   




