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Resumo 

 

O presente artigo foca-se num clube desportivo do Concelho de Sintra, o segundo 

Concelho do país em nº de habitantes (Dados Censos 2001). 

Este artigo procura dar a conhecer o departamento para as actividades gímnicas de 

um clube, um departamento menos mediático do que o departamento de futebol 

(isto na maioria dos clubes Sintrenses), no entanto o departamento ora estudado tem 

campeões distritais, nacionais, ibéricos, europeus e mundiais em modalidades como 

o Kickboxing Muay-Thai, Hip Hop e Capoeira. 

Relativamente ao departamento observado iremos debruçar-nos sobre qual o 

modelo de gestão desportiva escolhido e como é que esse mesmo modelo se 

traduziu no sucesso actual deste departamento com base no triângulo; Formação, 

Sociedade e Competição. 

 

Palavras-Chave: Modelo de Gestão Desportiva, Sucesso, Formação, Sociedade, 

Competição 

 

Abstract 

 

The present article focuses on a Sintra’s Club, the second biggest city council in 

Portugal (Censos 2001 Data) in number of inhabitants. 

This article aims to show the gymnastics department, a usually less know 

department in the majority of the clubs in the region however this department have 

regional,  national, iberian, european and world champions in sports such as 

Kickboxing Muay-Thai, Hip Hop and Capoeira. 
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Focusing on this department we are going to talk about the sports management 

model and how it has become a success with a basis in Formation, Society and a 

Competitive triangle.    

 

Key-Words: Sports Management Model, Success, Formation, Society, Competition 

 

 Introdução 

 

Para Pires (1996), “no nosso país o associativismo desportivo é um processo 

relativamente recente, com as suas origens no associativismo popular estando assim 

ligado à criação de um novo poder político de forma a neutralizar as injustiças e 

desigualdades sociais”, o que por sua vez nada acrescenta ao já assumido na 

Constituição da República Portuguesa pós 25 de Abril (artigo 79º). 

Ainda segundo o mesmo autor (1997), o sistema desportivo foi sempre um “lugar de 

recreio” de advogados, empresários e outros que tais que não os profissionais do 

Desporto. 

 

O departamento em estudo corria o ano de 2004 e habitava num estado de 

adormecimento, o mesmo será dizer aquém das suas possibilidades, tal situação 

sucedia porque ninguém exercia as funções de coordenador do departamento por 

mais do que uma época consecutiva. 

Segundo Pires (1998), “as sociedades desportivas (clubes e SAD’s) têm de ser geridas 

por quem esteja familiarizado com o contexto em causa”, deste modo e de acordo 

com o que referimos no parágrafo anterior o clube nunca teve ninguém o tempo 

suficiente para estar “familiarizado”. 

A familiaridade de que fala Pires (1998), prende-se sobretudo com a 

contextualização dessa gestão, ou seja respeitar a missão e valores de uma 

instituição como um clube (instituição de utilidade pública desportiva), mas também 

em perceber qual o papel que o clube assume e pode assumir no meio em que está 

inserido (Manuel Sérgio, 1986). 

A figura do coordenador assume assim o papel de pessoa responsável pelos 

desígnios do departamento podendo ou não fazer parte da direcção, mas 

funcionando sempre com a sua supervisão e aprovação da direcção eleita para os 

diversos desafios. 

O principal desafio assumido pela figura da coordenação no clube em estudo 

foi o aumento do nº de inscritos nas actividades gímnicas procurando desta forma a 

auto-suficiência financeira do departamento.  
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O modelo de gestão desportiva escolhido 

 

O objectivo do presente estudo consistiu na análise do modelo de gestão desportiva 

escolhido pelo clube, do ponto de vista da orientação técnica e de gestão, de um 

clube com características particulares no Concelho de Sintra e em Portugal.  

O objectivo principal do estudo foi identificar o entendimento perfilhado pelo 

Coordenador Técnico acerca da concepção de um modelo de gestão desportiva. 

Relativamente à Amostra o presente estudo consubstancia-se na análise de um 

departamento gímnico de um clube desportivo, cuja escolha não foi aleatória. Esta 

obedeceu a dois critérios: é pluridisciplinar, ou seja tem várias modalidades e é 

representativo do meio em que está inserido (único clube desportivo da freguesia e 

um dos maiores do Concelho) 

Este clube engloba 12 directores, e tem 688 praticantes (distribuídos por 29 classes 

e 16 actividades) mais 15 professores e técnicos das modalidades no departamento 

estudado.  

 

Para a realização do presente recorremos a uma entrevista com o 

coordenador técnico do departamento gímnico do clube e à informação a 

documental existente e pertinente para o nosso estudo, de onde destacamos: 

 

- Planeamento anual 2003/2004 a 2008/2009 

 

- Relatório Anual 2003/2004 a 2008/2009 

 

- Programa Sénior de actividade física 

 

- Eventos anuais 

 

Para o Modelo (Metodologia) escolhido podemos referir Mintzberg (1995), um dos 

grandes especialistas mundiais na área da Teoria das Organizações onde entre 

outros aspectos define as estruturas organizacionais como: 

 

1) Estruturas simples 

2) Burocracia mecanicista 

3) Burocracia profissional 

4) Estrutura divisionalizada 

5)  Adhocracia 

  

Para Mintzberg (1995), as componentes básicas da organização são o seu vértice 

estratégico, a linha hierárquica, a tecnoestrutura, o pessoal de apoio e o centro 

operacional (fig.1).  
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Fig. 1 – As cinco componentes básicas da organização (Mintzberg, 1995) 

 

Relativamente às estruturas o autor (Mintzberg, 1995) refere a influência dos 

factores de contingência da seguinte forma; na Estrutura Simples, exerce uma força 

centrípeta no sentido da centralização horizontal e vertical para controlar as 

decisões. Na Burocracia Mecanicista, pressionam a concepção de padrões, no sentido 

de uma descentralização horizontal limitada. Na Burocracia Profissional promove a 

descentralização vertical e horizontal, como forma de minimizar a influência de 

Gestores e Analistas, sobre o seu trabalho. A Estrutura Divisionalizada é 

caracterizada por os ditos factores contingentes procurarem retirar ao vértice 

estratégico poder, de forma a aumentarem a sua autonomia favorecendo a 

descentralização vertical limitada a dita Balcanização. Por fim na estrutura designada 

Adhocracia, a organização recorre aos seus serviços descentralizando selectivamente 

os poderes de decisão, o que poderemos considerar um funcionamento em rede. 

 

Recorrendo ao explanado nas linhas anteriores, passamos de seguida (Fig. 2) a 

apresentar a estrutura definida por Mintzberg (1995) aplicada ao objecto de estudo e 

que podemos defini-la como de Burocracia Profissional uma vez que o principal 

mecanismo de coordenação apoia-se na estandardização das qualificações no 

sentido da profissionalização (Existência de um Coordenador Técnico licenciado na 

área de ciências do desporto em cada departamento – Futebol e Actividades 

Gímnicas). 

 

Vértice 

Estratégico 

Linha 

Hierárquica 

Pessoal de apoio 

Centro Operacional 
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Fig. 2 – Componentes básicas do clube estudado (Adaptado Mintzberg, 1995) 

 

  

O modelo escolhido pela coordenação tem como base a estrutura organizacional 

referida anteriormente e inspira-se na célebre pirâmide de Coubertin (1931): 

 

 

“Para que cem se entreguem à cultura física é necessário que cinquenta pratiquem 

desporto. Para que cinquenta pratiquem desporto, é necessário que vinte se 

especializem. Para que vinte se especializem, é necessário que cinco sejam 

capazes de proezas espantosas.” 

 

Pierre de Coubertin (1931), in: Mémoires Olympiques 

 

 

 

Fruto dessa inspiração, o modelo foi colocado em termos organizacionais de acordo 

com a forma apresentada na figura seguinte (fig. 3): 
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Departamento Actividades Gímnicas 
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Adaptado de Maslow (1998) 

 

 

Fig. 3 – Estrutura organizacional do modelo de gestão desportiva escolhido 

            

 

 

A estrutura organizacional do modelo assenta assim em três pisos distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 Base (Alunos e projectos especiais) x Sociedade – neste piso contamos com o 

maior número de inscritos, de forma que estes possam gerar a maior parte 

da receita providenciando desta feita as verbas para as despesas de 

manutenção e gestão do departamento, bem como para as despesas de 

representação e competição. Enquadramos na base os alunos que apenas 

pretendem uma actividade física regular sem aspirações à representação e 

consequente competição provenientes do seu desempenho. E enquadramos 

ainda os projectos especiais com vista à obtenção de lucro (organização de 

eventos, actividades para colégios e férias desportivas). Este piso procura ter 

sempre entre 50 a 60% do número total de inscritos nas modalidades.  

 

 Intermédio (Praticantes de representação) x Formação – neste piso os 

praticantes enquadram-se em classes que apenas possuem vertente 

representativa, ou seja não têm um calendário competitivo (ex: Aikido). 

Também figuram os praticantes que embora inseridos em classes que 

possuem vertente competitiva não estão ainda aptos para competir. Neste 

piso os praticantes já não contribuem de igual forma para as despesas 

inerentes à gestão pois existem custos associados à inscrição e transporte 

Atletas de 

competição 

Praticantes 

representação 

Alunos e projectos 

especiais  
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dos mesmos em eventos. Este piso procura ter sempre entre 30 a 40% do 

número total de inscritos. 

 

 Topo (Atletas de competição) x Competição – por fim no topo da pirâmide 

temos os atletas de competição que são financiados não só pelas suas 

contribuições mensais, mas também por parte do proveito proveniente dos 

outros dois pisos. Na competição acresce aos custos de inscrição e 

transporte o custo com algum material específico para o treino de 

competição (ex: ringue para desportos de combate). Este piso deve ter 

sempre entre 10 a 20% do número total de inscritos.   

 

 

Aplicação do modelo de gestão desportiva escolhido 

 

Escolhido o modelo de gestão foi tempo de identificar o organigrama do 

departamento em estudo (fig. 4). 

Decorrente dessa observação verificamos que existem quatro áreas bem 

identificadas pela coordenação técnica (danças, ginástica/fitness, desportos combate 

e outros projectos) áreas pelas quais as 29 classes se distribuem. 

 

 

 

Fig. 4 – Organigrama do departamento de actividades gímnicas em estudo 
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Pimentel (2000), refere no seu modelo adaptado ao lazer as seguintes desvantagens: 

ausência de grande filiação por inexistência de competição, a reduzida visibilidade 

do clube para o exterior, a relação entre o dirigente pouco qualificado e o técnico 

altamente especializado deve ser permanentemente adaptada.  

Relativamente às três grandes dificuldades apontadas por Pimentel (2000), a 

coordenação em colaboração com a direcção conseguiu concretizar as iniciativas 

descritas na tabela seguinte: 

 

 

Tabela 1 – Soluções para dificuldades num modelo adaptado ao lazer Adaptado de 

Pimentel (2000) 

 

Ausência de Filiação (Competição)  

Inscrições em Federações desportivas da modalidade na medida de cerca de 20% do 

numero total de inscritos  

Reduzida Visibilidade (Sociedade) 

Comunicação dos principais eventos aos meios de comunicação locais e 

nacionais (rádios e jornais locais e nacionais)  

Site do Clube 

25 000 unidades de prospectos informativos do clube distribuídos pelas caixas 

de correio dos habitantes do meio em que está inserido 

Relação Dirigente x Técnico de Desporto (Formação) 

Comunicação de assuntos do Departamento nas reuniões de direcção através 

de uma lista de assuntos apresentada por um director nomeado 

 

Atentando ao presente na anterior tabela podemos referir que relativamente aos dois 

primeiros aspectos (filiação e visibilidade), as soluções revelaram-se quase sempre 

as mais acertadas, já no que concerne ao terceiro aspecto (relação técnico x 

dirigente) a comunicação adoptada não nos parece a mais acertada uma vez que 

defendemos a afectação de um director exclusivo a este departamento dado o peso 

que este apresenta no clube (cerca de 35% do número total de atletas do clube). 
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Identificados os objectivos do clube e a forma como este se organizou, identificamos 

segundo a matriz SWOT1 (tabela 1) quais as forças, fraquezas, ameaças e 

oportunidades do departamento na época desportiva de 2003/2004.  

Observando os resultados obtidos pelo levantamento efectuado a coordenação 

vigente à data de início das suas funções, apostou numa duplicação do número total 

de praticantes (na altura cerca de 300) num período de 3 épocas. 

 

 

Tabela 2 – Matriz SWOT do DAGRSC 

 

S – Forças W – Fraquezas O - Oportunidades T - ameaças 

Único clube da 

freguesia e um 

dos maiores 

clubes do 

Concelho de 

Sintra 

1) Condições das 

instalações 

2) Situação contratual 

dos monitores/ 

professores 

1) Preços 

praticados 

2) Equipa de 

monitores / 

professores 

3) Horários por 

preencher 

 

Abertura de wealth 

clubs e ginásios 

privados na sua 

zona de influência 

 

Segundo Pires (1999) os Factores de desenvolvimento do Desporto são: 

 

1) Gestão 

2) Orgânica 

3) Recursos Humanos 

4) Marketing 

5) Documentação 

6) Informação 

7) Apetrechamento 

8) Instalações 

9) Formação 

10) Normativo 

11) Economia e Finanças 

12) Actividades 

 

 

 

 

Perante os doze factores apontados por Pires (1999), a coordenação optou por um 

conjunto de acções, das quais apenas destacamos as mais relevantes para cada 

Factor de Desenvolvimento, a saber: 

 

 

                                         
1
 Do inglês Strenghts – forças; Weaknesses – fraqueza; Opporunities – oportunidades; 

Threats – ameaças     (Sun Tzu, 500 a.C) 
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Tabela 3 – Factores de Desenvolvimento DAGRSC 

Adaptado de Pires (1999) 

 

Gestão 

Coordenador Técnico – Mestre em Gestão do Desporto 

Orgânica 

Criação de um modelo de gestão desportiva 

Recursos Humanos 

Manutenção de toda a equipa de professores e contratação de novos professores com base em 

critérios rigorosos de avaliação do CV e de um período de experiência 

Marketing 

Divulgação de eventos junto dos meios de comunicação locais e nacionais 

Documentação 

Criação de uma pasta de normativos para os assuntos mais habituais (ex: justificação faltas, 

desistências, preferência horário escolar, etc.) 

Informação 

Circulares aos atletas/praticantes nos momentos mais críticos da época (início e final de época, 

sarau e outros eventos de grande representatividade) 

Apetrechamento 

Reforço do material específico para algumas classes (ex: ringue desportos combate) 

Instalações 

Adaptação de uma nova sala de desporto 

Formação 

Solicitar informação sobre cursos e acções de formação à equipa técnica e traçando novos 

desafios (participação em eventos e competição) 

Normativo 

Criação de um regulamento para as actividades gímnicas 

Economia e Finanças 

Face a conjuntura do país nos três últimos anos uma política estanque de preços por classe ao 

contrário da política inicial de revisão dos preços de 2 em 2 anos 

Actividades 

Abertura de classes de novas modalidades  distribuídas pelas áreas identificadas no 

organigrama (dança, ginástica/fitness, desportos combate e outros projectos) 
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Resultados e conclusões 

 

Vicente (2007) referindo Almada (1994), diz que existem dois quadros de referência 

para uma organização; o estático (lucro, padrões de campeões, análise isolada de 

factores, valores de referência) e o dinâmico (rendimento, compreensão funcional, 

relação dialéctica-variáveis, diagnóstico do necessário). 

Relativamente ao primeiro quadro poderemos referir que a estrutura em termos 

estáticos manteve-se fiel aos seus estatutos e regulamento, já o mesmo não 

podemos dizer relativamente ao seu quadro dinâmico onde houve um romper total 

com aquela que era a conceptualização do departamento, passando este a assumir a 

necessidade de mais e melhores atletas de competição noutras modalidades que até 

então não competiam. 

 Resultados obtidos, apresentamos a evolução da pirâmide organizacional 

apresentada no ponto 2 (modelo de gestão desportiva escolhido), distribuindo-a 

pelas épocas desportivas em que o estudo se debruçou: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003/2004                 2004/2005                                2005/2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006/2007                                            2007/2008                                  2008/2009  

   

 

 

79 

6
4 

85 283 

5
4 

5
1 

324 

170 

9
1 

83 

166 

371 

176 

385 

93 123 

176 

365 
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De acordo com a observação das pirâmides constatamos que em todos os pisos o 

número de inscritos aumentou com excepção das últimas duas épocas em que a 

base diminui, o intermédio manteve e o topo aumentou.  

Pelo disposto estamos em condições para concernir que o clube apresenta neste 

momento um departamento gímnico mais forte e salutar em termos financeiros do 

que na data de início da nossa observação (2003/2004)  

 

Para concluir, podemos referir relativamente à meta traçada pela coordenação (640 

atletas/praticantes) que a mesma foi atingida, contudo cremos que as fraquezas que 

identificámos (matriz SWOT) na data de tomada de posse do coordenador técnico 

(Maio 2004), são as mesmas que identificamos hoje.  

Segundo Drucker (1999), os gestores eficientes não tentam resolver todos os 

problemas, focam-se principalmente naquilo que é mais importante para a 

organização. Na sua visão, estes profissionais experimentam encontrar as 

constantes de uma situação, utilizam estratégias que atingem toda a organização e 

recursos humanos de maneira produtiva. Optam pela qualidade de serviços e 

produtos e preparam os impactos (resultado final) ao invés das técnicas (meios para 

atingir os resultados). 

Aprece-nos por fim referir que o clube e departamento observados trabalhando para 

melhorar as suas fraquezas continuará a apresentar favoráveis perspectivas de 

crescimento. 
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