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1. INTRODUÇÃO

Na sociedade atual, o desporto apresenta uma importância cada vez maior, não
apenas ao nível competitivo onde surgem todos os dias novas modalidades, como
também ao nível da saúde e bem-estar, já que cada vez mais a sociedade se
preocupa com as questões resultantes do ritmo acelerado dos nossos tempos, e das
doenças associadas às novas formas de vida, como as doenças cardiovasculares, o
stress e a depressão, entre outras.

Vários são os estudos que demonstram que uma atividade física regular se traduz
num conjunto de benefícios para a saúde, os quais se traduzem em aspectos como a
“redução

do

risco

de

doença

cardiovascular;

Prevenção

e/ou

atraso

no

desenvolvimento de hipertensão arterial, e maior controlo da tensão arterial em
indivíduos que sofrem de tensão arterial elevada; Bom funcionamento cardiopulmonar;
Controlo das funções metabólicas e baixa incidência da diabetes tipo 2; Maior
consumo de gorduras, o que pode ajudar a controlar o peso e diminuir o risco de
obesidade; Diminuição do risco de incidência de alguns tipos de cancro,
nomeadamente dos cancros da mama, da próstata e do cólon; Maior mineralização
dos ossos em idades jovens, contribuindo para a prevenção da osteoporose e de
fracturas em idades mais avançadas; Melhor digestão e regulação do trânsito
intestinal; Manutenção e melhoria da força e da resistência musculares, o que resulta
numa melhoria da capacidade funcional para levar a cabo as actividades do dia-a-dia;
Manutenção das funções motoras, incluindo a força e o equilíbrio; Manutenção das
3
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funções cognitivas, e diminuição do risco de depressão e demência; Diminuição dos
níveis de stress e melhoria da qualidade do sono; Melhoria da auto-imagem e da autoestima, e aumento do entusiasmo e optimismo; Diminuição do absentismo laboral
(baixas por doença); Em adultos de idade mais avançada, menos risco de queda e
prevenção, ou retardamento de doenças crónicas associadas ao envelhecimento.”
(Instituto de Desporto de Portugal, I.P. 2009).

A problemática do desporto e da saúde e bem-estar tem despertado também uma
posição forte ao nível político nos mais diversos níveis, onde podemos destacar as
Orientações da União Europeia para a Atividade Física, onde são identificadas as
recomendações para o combate ao sedentarismo na Europa.

Destaque também para o Plano de Ação Pierre Coubertin no âmbito do Livro Branco
do Desporto publicado em 2007 pela Comissão Europeia, o qual teve como principal
objetivo contribuir para o debate acerca da importância do desporto e desenvolver
condições para a integração do desporto na política global da União Europeia. Neste
Livro Branco do Desporto, que foi o primeiro documento verdadeiramente orientador
emitido pela União Europeia sobre a política do desporto, foram identificadas as ações
prioritárias no âmbito da função social, da dimensão económica e da organização do
desporto, lançando recomendações direcionadas a todos os decisores (quer a nível
europeu, nacional, regional e local), tanto do sector público, como do privado.
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Nesta medida, é fundamental que o desenvolvimento destas recomendações seja
coordenado e adaptado ao planeamento e desenvolvimento de políticas e estratégias
específicas de forma a atingir as diretrizes recomendadas pela Organização Mundial
de Saúde para a promoção da atividade física1. A política desportiva (internacional,
europeia ou nacional) deve, assim, promover o aparecimento de um movimento
desportivo devidamente fundamentado e com programas relevantes que impulsionem
“o aumento da participação em actividades desportivas de qualidade entre todos os
segmentos da sociedade” (Instituto de Desporto, I.P. 2009). De uma forma geral, é
necessário consciencializar a população de que “a práctica de actividade física é um
direito de todos, sejam profissionais, amadores ou praticantes de âmbito recreativo ou
escolar, independentemente da raça, etnia, classe social ou género.” (Instituto de
Desporto, I.P. 2011).

No caso de Portugal, esse objetivo é ainda mais importante se atendermos ao facto de
que os portugueses estão entre os que praticam menos atividades desportivas/físicas,
segundo as conclusões de uma sondagem do Eurobarómetro publicada em março de
2014 (European Comission, 2014). De uma forma geral e de acordo com o referido
estudo, o maior número de inquiridos que confirmaram nunca ter feito exercício ou
praticado qualquer atividade física encontram-se na Bulgária (78%), Malta (75%),

1

Estas políticas destacam aspetos da prática desportiva no dia-a-dia, centrando-se em aspetos como a atividade física

diária baseada num “mínimo de 60 minutos diários de actividade física, de intensidade moderada, para crianças e
jovens, e um mínimo de 30 minutos diários de actividade física moderada para adultos, incluindo idosos” (tradução do
inglês: World Health Organization, 2010)
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Portugal (64%), Roménia (60%) e Itália (60%), o que coloca Portugal num patamar
muito negativo a este nível, sendo por isso mesmo fundamental uma intervenção
rápida a este nível.

O incentivo à prática de atividade física e desportiva dos portugueses foi, pois,
assumido como uma das prioridades do governo português, conforme se pode
verificar na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto que determina como uma
das responsabilidades da Administração Pública “a promoção e a generalização da
actividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física,
da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”.2

Neste âmbito, tem-se vindo a verificar, sobretudo na última década, a uma mudança
notória do ponto de vista da prática da atividade física face às novas realidades que
caraterizam a sociedade contemporânea, verificando-se um aumento da procura das
atividades físicas individuais que privilegiem o exercício e a saúde, bem como a
aventura, a atração e a natureza (Mota, Jorge, 2001).

Atividades como a marcha e corrida, a escalada, a orientação, o BTT ou o running,
entre outras atividades praticadas ao ar livre, têm vindo a registar um aumento da
procura por parte dos portugueses, face às modalidades desportivas mais tradicionais
indoor, registando-se igualmente uma maior progressão do desporto de recreio e lazer
2

Número 1.º artigo 6.º, Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro
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relativamente aos desportos relacionados com a vertente competitiva e associativa
(ligada aos clubes e associações desportivas). Esta é uma tendência que se tem vindo
a observar nos últimos anos, pese embora a inexistência de estudos aprofundados
acerca da mudança dos hábitos dos portugueses na prática de exercício físico.3,

A prática desportiva, nas suas mais diversas vertentes, apresenta-se assim como uma
das áreas de maior e mais rápido crescimento nas economias atuais, fruto não apenas
das questões relacionadas com a saúde e bem-estar, mas também devido às lógicas
económicas associadas, mostrando-se como um setor com enorme potencial de
exploração e crescimento em termos comerciais, com externalidades muito positivas
para as grandes marcas que apostam no mesmo como ferramenta de marketing.
Bastará para tal atentar aos contratos milionários realizados por empresas e
multinacionais de todo o mundo, e, das mais diversas áreas, desde o futebol ao
desporto motorizado, com uma presença constante nos mais diversos eventos
realizados, desde provas locais às grandes provas internacionais, associando a este
as novas tendências ao nível da moda ou da música, criando uma espécie de
“triângulo dourado” para os consumidores mais jovens. A título de exemplo, veja-se o
caso do mais antigo patrocínio desportivo do mundo ainda em vigor, que surge

3

Pedro Teixeira, investigador e professor do Departamento de Desporto e Saúde da Faculdade de Motricidade

Humana da Universidade Técnica de Lisboa numa entrevista dada à agência Lusa em abril de 2013 (Noronha, Nuno,
2013)
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exatamente em Águeda, entre a Revigrés e o Futebol Clube do Porto, e que dura há
mais de 30 anos, tendo levado o nome desta empresa aos quatro cantos de mundo.

Esta vertente económica é também algo de extrema importância e que não pode de
forma alguma ser menosprezada, e o desporto “pode contribuir para os objectivos de
(…) em matéria de crescimento e de criação de emprego. Pode também contribuir
para o desenvolvimento local e regional, a regeneração urbana e o desenvolvimento
rural. O desporto tem sinergias com o turismo e pode estimular a modernização de
infra-estruturas e a emergência de novas parcerias para o financiamento de
instalações desportivas e de lazer” (Comissão Europeia, 2007).

Embora se verifique uma insuficiência de dados que permitam análises muito
profundas a este nível em Portugal, esta importância pode ser validada pelos
resultados das contas nacionais, mas “especialmente porque reduz os custos para a
saúde, aumenta a produtividade e melhora o ambiente físico e social” (Direção-Geral
da Saúde, s/data) que, em última instância, se traduzem igualmente em ganhos
económicos assinaláveis para as empresas e para a sociedade em geral.

É importante não esquecer o impacto do desporto na economia nacional relativamente
à produção industrial, o que pode ser verificado pelos resultados económicos da
atividade industrial. Aliás, neste aspeto, o Município de Águeda, surge desde logo
como um dos que beneficia desta sinergia desporto/indústria, pois apresenta um
8
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conjunto vasto de empresas ligadas a este setor, desde a fabricação de bicicletas, a
equipamentos de ginásio entre outros (Município de Águeda, 2012).

Contudo, não se poderia efetuar esta introdução, sem se referenciar o papel que os
Municípios têm vindo a desempenhar nos últimos anos ao nível do apoio ao desporto.
Na realidade, as estruturas de poder local têm vindo a ser cada vez mais os
dinamizadores da prática desportiva, seja ela na vertente competitiva, seja esta na
vertente lúdica, recreativa ou de bem-estar. Longe vão os tempos em que os
municípios apostavam sobretudo em desportos como o futebol com a construção de
infraestruturas desportivas “pesadas”. Hoje, a aposta é mais diversificada e apoiada
em estruturas mais leves, de contacto com o meio ambiente e com o espaço urbano,
numa lógica de socialização e de apropriação do espaço público, que passa mais pela
potenciação de eventos desportivos, do que propriamente pela construção de
infraestruturas desportivas.

Não quer, contudo, isso dizer que os municípios não continuem a apostar na melhoria
das infraestruturas desportivas ou na criação de novas, como temos vindo a assistir
com equipamentos como os Centros de BTT, Velódromos, hipódromos, entre outras,
até porque estes são importantes também para o carácter de especialização que
alguns municípios pretendem alcançar.

9
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De referir ainda que, sendo os Municípios as estruturas de poder político mais
próximas do cidadão, são também aqueles que melhor conseguem perceber as suas
necessidades e, como tal, orientar a sua política desportiva para as necessidades da
população, mas também para as caraterísticas do seu próprio concelho aos mais
diversos níveis, desde a componente ambiental até à criação de respostas únicas,
onde, por exemplo, Águeda, começa a dar cartas no panorama nacional ao nível do
desporto adaptado, como veremos mais adiante.

Assim, e sendo os municípios agentes catalisadores da dinâmica desportiva, torna-se
importante que estes definam a sua estratégia a este nível de uma forma interligada,
mas independente de outras estratégias ou planos existentes. No caso de Águeda,
vários são os documentos que abordam de uma forma parcial a questão desportiva,
tais como o Plano Diretor Municipal, o Plano Estratégico de Turismo ou a Estratégia de
Mobilidade Sustentável, embora não tenha sido elaborado até hoje um documento
específico que se debruçasse única e exclusivamente sobre a componente desportiva
nas suas várias vertentes.

Assim, o presente Plano Municipal de Desporto (PMD) apresenta-se como o primeiro
instrumento estratégico-operacional a este nível para o Concelho e pretende-se que
defina as principais linhas orientadoras da Estratégia Municipal do Município de
Águeda na componente desportiva para os próximos 7 anos. O mesmo efetuará a
respetiva descrição do contexto desportivo do Concelho, de forma a aferir as
potencialidades e fragilidades existentes e, consequentemente, definir as principais
10
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áreas de intervenção. Neste sentido, o presente documento dividir-se-á em três
secções:
•

Uma primeira que engloba uma caraterização do concelho, nas mais
diversas componentes, com clara incidência na componente desportiva;

•

Uma segunda que contempla a análise SWOT, onde serão definidas as
debilidades, fraquezas, forças e oportunidades que existem no território
concelhio a nível desportivo;

•

Uma terceira onde surgirão definidas as principais linhas estratégicas, as
ações e a respetiva componente de calendarização e de investimento
associada a cada uma destas.

De referir que a escolha do limite temporal de 7 anos se prendeu com questões
associadas às possibilidades de financiamento do atual Quadro Comunitário, o
Portugal 2020, que terminará a sua execução física em 2022, assim como com os
ciclos eleitorais, permitindo que este plano possa ser utilizado como documento de
referência para os próximos dois mandatos camarários.

Em suma, o “Plano Municipal do Desporto” terá como objetivo primordial desenvolver
as estratégias que conduzam ao aumento da prática da atividade física e desportiva
na população local, tornando mais forte a componente desportiva no município aos
mais diversos níveis desde o social, ao turístico, ao económico, ao lazer e saúde
pública, sem esquecer a vertente competitiva e associativa.
11
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2. METODOLOGIA APLICADA
Um documento como um PMD pode ser executado de formas variadas, sendo mais
descritivo ou programático e assentando, de certa forma com veemência na descrição
de estratégias para implementação futura. Contudo, independentemente da tipologia
de abordagem, que no caso concreto do documento aqui apresentado passou por uma
dicotomia entre a caracterização do estado da arte atual em termos desportivos no
concelho e a sua organização com vista à definição de estratégias para o futuro, passa
necessariamente pelo envolvimento de vários intervenientes e da auscultação
daqueles que são considerados os Stakeholders nesta área.

Assim, e em termos metodológicos, inicialmente, procedeu-se a uma caraterização da
situação desportiva do Concelho, que envolveu o levantamento da totalidade dos
equipamentos desportivos existentes no território, acompanhada da pesquisa
documental de todo o material de apoio existente sobre a temática. Este levantamento
dos equipamentos desportivos foi sistematizado e analisado tendo em conta a
tipologia, o estado de conservação, as dimensões, a dimensão funcional útil, entre
outros.

Juntamente com esse levantamento, foi elaborada uma compilação referente ao
Movimento Associativo, respetivas modalidades praticadas e o número de atletas
existentes. Procedeu-se também a um levantamento dos principais palmarés
desportivos, permitindo-nos aferir quais as modalidades com melhores resultados
desportivos.
12
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Salienta-se ainda o contacto direto com o movimento associativo desportivo local, que
pela sua vasta experiência se revelou importante e decisivo para a elaboração do
PMD, assim como as várias reuniões com entidades exteriores (ex: federações
desportivas) com vista a cimentar algumas das conclusões contidas neste documento.

Com base em todas as informações recolhidas, foi possível elaborar todo o
enquadramento teórico do PMD e desenvolver um primeiro diagnóstico da oferta
desportiva existente no Concelho. Foi também possível elaborar um quadro
comparativo entre as caraterísticas físicas e ambientais e as carências/potencialidades
de desenvolvimento, de forma a identificar os desportos com maior potencial de
crescimento no concelho tendo em conta os indicadores analisados, que resultaram
numa matriz síntese

Com a elaboração deste diagnóstico e da matriz síntese, foi possível aferir as
carências atuais e as potencialidades de desenvolvimento desportivo, confirmadas
pela análise SWOT, onde se definiram as debilidades, as fraquezas, as forças e as
oportunidades a nível desportivo existentes no Concelho. Foi assim possível traçar
cenários evolutivos, não só a nível da oferta desportiva, mas também a nível da
procura, numa perspetiva de planeamento integrado.

Posteriormente, e tendo como ponto de partida a análise SWOT, delinearam-se as
principais linhas estratégicas futuras a nível desportivo para o Concelho. Estas linhas
13
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estratégicas englobam também as ações, a respetiva calendarização e o investimento
associado a cada linha estratégica.

Em conclusão, o Plano Municipal do Desporto, foi elaborado com a colaboração de
diversos agentes envolvidos no sistema desportivo. Claro está que o próprio
documento terá ainda que ser sujeito a um período de discussão pública, que permitirá
acrescentar contributos ao mesmo por parte de todos os interessados e da população
em geral, o que enriquecerá o PMD, tornando-o efetivamente uma ferramenta de
amplo conhecimento e de real operacionalização em termos desportivos.

A Autarquia passa, assim, a usufruir de um instrumento precioso de auxílio à tomada
de decisão e à planificação das atividades físicas e desportivas que, em última
instância, contribuam para a afirmação do Município de Águeda como um Concelho
desportivamente ativo.

14
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3. ENQUADRAMENTO TERRITORIAL
Localizado na Região Centro de Portugal, Águeda é um dos municípios do distrito de
Aveiro que integra a Sub-região Baixo Vouga (NUTIII). Em termos administrativos,
apresenta-se limitado a norte pelos Municípios de Albergaria-a-Velha e de Sever do
Vouga, a nordeste pelo Município de Oliveira de Frades e por Vouzela, a leste pelo
Município de Tondela, a sul por Mortágua e por Anadia, a sudoeste por Oliveira do
Bairro e a oeste por Aveiro.

Figura 1 - Localização do Concelho de
Águeda no distrito de Aveiro
(Fonte: Enciclopédia das Localidades
Portuguesas, Mapa de Portugal)

15
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O Concelho possui uma área de 335 km2 distribuída por 11 freguesias4: Aguada de
Cima, União de Freguesias de Águeda e Borralha, União de Freguesias de Barrô e
Aguada de Baixo, União de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga
e Agadão, Fermentelos, Macinhata do Vouga, União de Freguesias do Préstimo e
Macieira de Alcoba, União de Freguesias de Recardães e Espinhel, União de
Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, Trofa, União de Freguesias de Segadães e
Lamas do Vouga e Valongo do Vouga.

Em termos de acessibilidades, este apresenta uma localização relativamente
privilegiada, destacando-se autoestrada A25 que garante a ligação a Aveiro e a
Espanha, assim como a Autoestrada A1. O concelho é ainda atravessado pela
EN1/IC2, a qual durante muitas décadas se constituiu como a principal ligação viária
entre Lisboa e o Porto, e que colocou Águeda numa rota de relevo a nível nacional,
com os impactos subjacentes em termos do seu desenvolvimento industrial. De
destacar ainda a ER 230, que tal como a EN1, foi muito importante na ligação ao
interior do país, nomeadamente à Beira Alta, e que cruzava a EN1 na baixa de
Águeda.

Paralelamente à rede viária, é importante referir a rede ferroviária, mormente a Linha
do Vouga, cuja automotora é vulgarmente conhecida por "Vouguinha" e que faz a

4

O concelho apresentava cerca de 20 freguesias antes da reorganização administrativa imposta pela Lei n.º11-A/2013

de 28 de Janeiro.
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ligação Aveiro/Sernada do Vouga/Espinho, efetuando ligação à Linha do Norte em
Aveiro. Destaque ainda para o aeródromo do Casarão que se apresenta como a única
infraestrutura aeronáutica do município, estando o mesmo certificado para voo de
ultraleves, apresentando uma pista com um comprimento total de 800m por 30m de
largura. O aeródromo apresenta ainda um pequeno heliporto, encontrando-se aí
estacionada a brigada helitransportada de combate a incêndios (GIPS), já que a sua
posição é estratégica no que diz respeito à resposta rápida em termos de meios
aéreos na região para combate a incêndios florestais.

Importa ainda mencionar que no aeródromo poderá funcionar uma escola de
paraquedismo, a qual poderá ser importante de potenciar, sobretudo tendo em conta
os projetos que o município tem para a expansão da pista para uma classificação de
ICAO 25, isto é, uma pista que irá apresentar cerca de 1200 metros de comprimento e
permitirá aterrar aviões de combate a incêndio de grande porte, assim como pequenos
jatos privados e aeronaves ligeiras. Tal situação poderá trazer benefícos para os
desportos recreativos ou de competição que possam vir a desenvolver-se ou a surgir

5

O projeto que a autarquia pretende levar a cabo no aeródromo deverá fazer com que a pista seja capaz de albergar com aeronaves como o
Cessna 152 (C152), o Skyhawk 172 (C172) – 26% e o Golden Eagle 42 (C421) – 0.4%, o qual exige um comprimento mínimo de 576 m de pista,
o que tendo em conta as condições de Temperatura de referência: 23.91°C, altitude: 100.58 m (330 ft) e inclinação 0% (dado constante do
arquivo/INAC de Águeda) obriga a que a pista tenha no mínimo 635.8m. Para as aeronaves de proteção civil poderem aterrar, nomeadamente o
Beriev 200 (Be-200), o Bombardier 415 e o Air Tractor AT-802, esta terá que ter no mínimo 840 m de comprimento, o que com os dados de
referência implica que esta tenha no mínimo 912.8m. Desta forma, e para o maior avião de combate a incêndio poder operar será necessário que
a pista tenha uma pista com comprimento 1021.8m e largura de 30m, o que com a margem de segurança, implica o seu dimensionamento para
os 1200 m de comprimento.
Resumindo, a área reservada para o futuro aeródromo terá que ter reservado um retângulo de 1320 metros (1200m + 60m + 60m) por 150
metros (75m + 75m) de largura, mais a área prevista para as instalações do aeródromo.
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com base nesta infraestrutura, nomeadamente o paraquedismo e o sky diving entre
outros.

4. CARATERIZAÇÃO BIOFÍSICA E AMBIENTAL
4.1 Clima
O Concelho de Águeda encontra-se inserido numa região com um clima temperado
atlântico, com verões quentes e secos (julho e agosto) e invernos moderados, sendo o
clima influenciado devido à localização geográfica na fachada atlântica do Continente
Europeu e ausência de grupos montanhosos significativos. O Município encontra-se
localizado entre o litoral e a Serra do Caramulo (que apresenta uma elevação a 1075
metros de altitude).

A temperatura dos Verões atinge uma máxima média no mês mais quente (agosto) de
cerca de 28ºC (na estação meteorológica de Anadia), enquanto os invernos do tipo
frescos atingem uma temperatura mínima média no mês mais frio (janeiro) de cerca de
4ºC (na estação meteorológica de Anadia).

Enquanto a climatologia6 é influenciada, preponderantemente, pela proximidade do
Concelho com o litoral atlântico, apresentando ventos húmidos que conferem uma

6

Para a análise climática do Concelho utilizaram-se registos das variáveis climáticas do período 1951-1980 do Posto
Meteorológico de Anadia (tabela 2), que embora se encontre numa posição menos central, relativamente à área do
Concelho, possibilita a recolha de dados fidedignos (Município de Águeda, 2012)
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elevada humidade relativa e uma temperatura anual amena, sendo a precipitação
influenciada pela altimetria, incutida pela proximidade à Serra do Caramulo na parte
Oriental.

4.2 Precipitação
Para a elaboração do regime pluviométrico utilizaram-se as estações de Albergaria,
Campia, Caramulo, Anadia e Albergaria-a-Velha, situadas na Bacia Hidrográfica do
Vouga, sub-bacias do Alfusqueiro (Campia), Cértima (Oliveira do Bairro e Anadia),
Caima (Albergaria-a-Velha) e Bacia Hidrográfica do Mondego, sub-bacia do Dão
(Caramulo). De salientar que a precipitação, ocorrida nestas áreas, tem um
escoamento claramente influenciado e consequente da orientação do relevo,
desaguando para a zona Ocidental do Concelho, originando, como consequência, as
cheias mais significativas (Município de Águeda, 2012).

O Concelho insere-se no regime pluviométrico da Bacia Hidrográfica do Vouga, sendo
este caracterizado por um semestre chuvoso, correspondente à estação mais fria, e
um semestre seco, correspondente à estação quente, características típicas de um
clima mediterrânico. De frisar que cerca de 75% da precipitação se concentra no
semestre húmido – outubro a março – (Município de Águeda, 2012).
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Apresentando um valor anual situado entre as isolinhas dos 1000mm e 24000mm
(figura 3), o Concelho carateriza-se por ser moderadamente húmido, apesar dos
meses de julho e agosto serem dois meses secos.

Observando a figura 2 e 3, confirma-se que a precipitação é influenciada pela distância
ao litoral e pela variação de altitude. A proximidade do Oceano Atlântico origina
massas de ar húmido que se inserem no Vale do Vouga, ascendem e condensam com
o gradual aumento da altitude.

Figura 2 - Regime pluviométrico na bacia hidrográfica do Vouga
(Fonte: Município de Águeda, 2012)
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Figura 3 - Distribuição da quantidade total de precipitação no concelho de Águeda
(Adaptado de: Atlas do ambiente Digital – IA, Fonte: Município de Águeda, 2012)

De referir que os valores de precipitação potenciam a utilização da extensa rede
hídrica do concelho do ponto de vista da prática desportiva, já que permitem uma
utilização multifacetada do mesmo, quer com desportos mais radicais como o rafting
ou canyoning, na parte mais interior do Concelho onde se une a topografia acidentada
com a pluviosidade elevada, ou com desportos com a canoagem, o paddle ou a
natação nas zonas mais litorais e de menor relevo.
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4.3 Temperatura
Utilizando as estações meteorológicas atrás mencionadas, obtiveram-se variações
climáticas do Concelho de Águeda similares às obtidas no continente português.
Ambos apresentam um aquecimento progressivo de janeiro a agosto e um
arrefecimento de agosto a dezembro, verificando-se uma continentalidade pouco
acentuada. Estes factos são uma consequência da proximidade do Oceano Atlântico,
que funciona como um elemento moderador das variações climáticas.

Analisando os dados mensalmente, verifica-se que existe uma variação gradual ao
longo dos meses do ano, obtendo os valores mais baixos nos meses de dezembro a
fevereiro. A influência altimétrica é consequência de uma maior amplitude e variação
térmica, obtendo as temperaturas mais baixas no inverno e as mais altas no verão na
zona Oriental relativamente à zona Ocidental (figura 4).

Recorrendo aos dados do Atlas do Ambiente Digital (AI) verifica-se que os valores da
temperatura média diária do ar no Concelho de Águeda se situam entre os 12,5 e os
17ºC (figura 4).
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Figura 4 - Temperatura média diária do ar no Concelho
(Adaptado de Atlas do Ambiente Digital – IA, Fonte: Município de Águeda, 2012)

No entanto, recorrendo às estações que apresentam maior proximidade do Concelho,
nomeadamente a estação de Anadia com condições semelhantes à zona oeste do
Concelho e a estação do Caramulo, com uma zona envolvente semelhante à zona
serrana, constata-se que as médias do mês quente, apresentam valores médios na
ordem dos 27,7ºC e 24,5ºC, respetivamente, nos meses de julho e agosto.
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Na estação do Caramulo, durante o mês de janeiro, constata-se que a temperatura
mínima média desce aos 3,3ºC e na estação de Anadia aos 4,5ºC. Salienta-se
também que a temperatura máxima foi registada no ano de 2005, quer a nível local
quer a nível nacional, obtendo valores acima dos valores médios de 1961-1990, tendo
sido este o segundo valor mais alto desde 1931. Por consequência, a 30 de setembro
de 2005 registou-se a seca mais extrema dos últimos 60 anos, segundo o Instituto
Português do Mar e da Atmosfera (2005).

De referir que, em termos de temperatura, o concelho apresenta condições de forma
geral favoráveis à prática de quase toda a tipologia de desportos, já que sendo a
temperatura média entre os 12,5 e os 17ºC, se verifica que tal não implica esforços
substanciais ao organismo na prática desportiva (com exceção dos períodos mais
quentes e mais frios do ano).

4.4 Altimetria
O Concelho de Águeda apresenta uma grande amplitude em termos de altitude,
variando dos 4 metros acima do nível médio das águas do mar na zona envolvente à
Pateira de Fermentelos até aos 767 metros na Urgueira, lugar na União de Freguesias
de Préstimo-Macieira de Alcôba. Este facto evidencia a existência de duas zonas
heterogéneas: uma zona constituída por terras baixas que raramente ultrapassam os
100 metros de altitude e uma zona mais montanhosa de altitudes normalmente
superiores aos 200 metros, conforme se pode verificar na figura 5.
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Figura 5 - Representação cartográfica da altitude ao longo do Concelho de Águeda
(Fonte: Município de Águeda, 2012).

O Concelho de Águeda apresenta também duas situações distintas no que diz respeito
aos declives: uma área de peneplanície, com elevado uso agrícola e onde se
localizam os grandes aglomerados urbanos, e uma área de relevo mais irregular e de
maior inclinação. Conforme se pode verificar na figura 6, a peneplanície situa-se a
oeste do Concelho e não vai além dos 10% de inclinação, enquanto que a segunda
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área, situada a este do Concelho, apresenta uma maior inclinação, podendo atingir
declives na ordem dos 40%, como é o caso dos vales encaixados com paredes
abruptas junto das linhas de água.

Figura 6 - Representação cartográfica dos declives ao longo do Concelho de Águeda
(Fonte: Município de Águeda, 2012).
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Esta dicotomia entre a zona mais plana a poente do concelho e a zona mais
acidentada do ponto de vista do relevo na zona nascente, reveste-se de especial
importância no que se refere à prática desportiva no concelho, quer a atual, quer a
potencial.

Na realidade, verificamos que a zona mais acidentada e com maior relevo possui
condições excecionais para o desenvolvimento da prática, não só de desportos
radicais aquáticos (tal como já mencionado no ponto anterior), mas também de outros
que em muito usufruem da tipologia de relevo existente como para a orientação, o BTT
(e para quase todo o tipo de desportos de bicicleta com exceção da estrada), o
running, a escalada, o off-road (2 e 4 rodas), entre muitos outros.

5. EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA

O Concelho de Águeda apresentava em 2014 uma população residente de 47.006
habitantes7, o que desde logo demonstra uma redução da população em relação a
2011 e 2001, algo que se encontra intimamente ligado, como veremos, às questões do
envelhecimento da população e à inversão da pirâmide etária, que se regista não
apenas em Águeda, mas em todo o país.

7

Fonte: www.pordata.pt, data de consulta 15-02-2016
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Para uma melhor análise, foram utilizados os dados de 2001, 2011 e 2014, por forma
a percecionar a evolução mais recente da população e identificar os cenários que
estão na base dessa mesma redução, podendo atribuir-se diversas razões para além
da apontada no parágrafo anterior, tais como as migrações (sobretudo imigração).

Tabela 1 - População residente (N.º) por Local de residência, Sexo e Anual
8
(Fonte: Estimativas Anuais da População Residente, INE e PORDATA )

Analisando a tabela 1, verifica-se que a população em geral tem vindo a apresentar
uma tendência de descida desde 2001 (com um ligeiro pico de crescimento em 2011),
embora essa redução seja sobretudo patente nos homens, já que nas mulheres o
número tem vindo a diminuir menos, representando estas 52,5% da população em
geral. Esta tendência de diminuição também se registou no Concelho de Águeda,
permitindo-nos concluir que a população residente tem vindo a diminuir de forma
constante no Concelho.

8

Fonte: www.ine.pt e www.pordata.pt, consulta a 29-07-2015
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Se atentarmos às projeções demográficas, verificamos que esta diminuição da
população residente (masculina e feminina) deverá manter-se nos próximos anos,
dado que, se prevê um decréscimo da população residente no Concelho e,
simultaneamente, o seu envelhecimento, conforme se pode verificar pelo gráfico 1 e
tabela 2. Assim prevê-se que os “números para a população residente do ano de 2020
sejam semelhantes aos registados em 1991 (45.377 habitantes em 2020 para 49041
em 2001)” (Município de Águeda, 2008), com o número de pessoas da faixa etária
acima dos 70 anos a passar de 5227 em 2011 para 7279 em 2020.

Gráfico 1 - População residente nos anos 2001 e 2011 e projeções demográficas para 2020
9
(Fonte: INE e Município de Águeda, 2008).

9

Fonte: www.ine.pt, consulta a 29-07-2015
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Tabela 2 - Projeções demográficas por grupo etário para 2020
10
(Fonte: INE e Município de Águeda, 2008)

10

Fonte: www.ine.pt, consulta a 29-07-2015
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Neste cômputo, é importante atentar ao índice de envelhecimento que se apresenta
assim como um dos fenómenos demográficos mais preocupantes no país, tal como no
Concelho de Águeda, possuindo impactos não só a nível socioeconómico, mas
também desportivo, e que resulta do “efeito cumulativo da diminuição das taxas de
mortalidade e de natalidade ao longo de várias décadas” o que “tem vindo a alterar o
perfil demográfico da população portuguesa, cujo traço mais marcante é o progressivo
envelhecimento da sociedade portuguesa (Carneiro, Roberto, 2012).

Esta tendência pode ser comprovada pelos valores do índice de envelhecimento que
constam do gráfico 2, refletindo uma tendência ascendente e sucessiva, à semelhança
do país. Esse índice é ainda maior na população do Concelho de Águeda, quando se
verifica um aumento de 97,1 (2001) para 141,8 (2011) e para 158,0 (2014).
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Gráfico 2 - Índice (%) de envelhecimento em Portugal, Região Centro e Concelho de Águeda de 2001,
11
2011 e 2014. (Fonte: PORDATA )

11

Fonte: www.pordata.pt consulta a 28-07-2015
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Este envelhecimento da população é também acompanhado por uma diminuição da
população mais jovem, conforme se pode verificar pelo gráfico 3, que demonstra a
evolução demográfica no grupo etário dos 25 aos 64 anos. Verifica-se, pois, que até
aos 39 anos se tem vindo a registar uma diminuição da população comparativamente
com 2001 e 2011 (entre 1% e 3% de 2001 para 2011 e cerca de 1% de 2011 para
2014, em cada faixa etária), tendência, aliás que acompanha a evolução a nível
nacional.
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Gráfico 3 - População residente por grupo etário dos 25 anos 64 anos (2001 / 2011 / 2014)
12
(Fonte: PORDATA )

12

Fonte: www.pordata.pt consulta a 28-07-2015
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Este facto é reforçado quando se observa a tabela 3, constatando-se que não existe
grande desfasamento percentual quando se analisa a população do Concelho apenas
pela faixa etária, sendo que a faixa etária da população com maior representatividade
no Concelho continua a ser a faixa dos 25-64 anos, com 54% em 2001 e 56%, seja no
ano de 2011 ou 2014.

Tabela 3 - População residente no Município, segundo os grandes grupos etários de 2001, 2011 e 2014.
13
(Fonte: PORDATA ).

13

Fonte: www.pordata.pt consulta a 28-07-2015
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“ (…) Neste processo, observa-se um estreitamento relativo da base da pirâmide de
idades (i.e., menor peso de efetivos populacionais jovens) e um alargamento do topo
(aumento relativo de efetivos populacionais idosos)” (Carneiro, Roberto, 2012).

Esta inversão da pirâmide etária, patente no gráfico 4, representa uma realidade
preocupante e que deve ser objeto de análise, uma vez que “os portugueses serão
menos um milhão em 2050 e a população estará ainda mais envelhecida, havendo
perto de 2,5 idosos por cada jovem”, de acordo com o último relatório anual do
Conselho da Europa sobre evolução demográfica recente na Europa (Costa, Nuno,
2005)
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Gráfico 4 - Pirâmide etária da população aguedense (2001 e 2014).
(Fonte: Elaboração própria com base nos dados estatísticos da PORDATA).
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Há várias razões apontadas para esta realidade, desde o aumento da esperança
média de vida, ao decréscimo da taxa de mortalidade, mas o declínio da taxa de
natalidade e a não renovação de gerações (inferior a 2,1) centram-se entre as
principais.
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Gráfico 5 - Taxa Bruta de Natalidade no município de Águeda, de 2001 a 2011
14
(Fonte: PORDATA )

14

Fonte: www.pordata.pt consulta a 28-07-2015
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Águeda não escapa a esta realidade, e a evolução da taxa bruta de natalidade entre
2001, 2011 e 2014 para o Concelho revela a existência de um decréscimo percentual,
como está explícito no gráfico 5. Verifica-se uma queda constante, sendo que o
Concelho de Águeda encontra-se sensivelmente abaixo 1% do território nacional.

Vários estudos justificam estes números pelo facto das mulheres retardarem “a
natalidade até conseguirem estabilidade profissional. E, se em 1987, tinham os filhos
antes dos 30 anos, nove anos depois, é no grupo dos 30 aos 34 anos que se verificam
a maioria dos nascimentos. O primeiro filho deixou de surgir aos 26,8 anos para
passar a ser aos 29,9” (Neves, Céu, 2007), pressupondo-se que este seja também um
dos motivos em Águeda para o fenómeno em questão.

Juntamente com a diminuição da taxa de natalidade e o forte envelhecimento
populacional, associado à diminuição da população jovem, importa ainda mencionar a
questão referente às migrações (sejam elas internas ou externas) como uma das
razões que pode justificar a tendência generalizada do país no que se refere à
diminuição da população residente. Em Águeda, este fenómeno também se encontra
presente, o que pode ser confirmado em parte pelo saldo migratório do concelho, que
se apresenta negativo durante o período temporal de 2001 a 2014, conforme se pode
observar na tabela 4, e que se explicará, em parte pela crise económica que o país
atravessa desde 2010, e que levou muitos portugueses a rumar a outros países.
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Contudo, esta evolução negativa acompanha o panorama nacional, pois “com uma
taxa de emigração de 21%, Portugal era, neste indicador, o 12.º país do mundo com
mais emigrantes (considerando apenas os países com mais de um milhão de
habitantes) e o primeiro entre os países da União Europeia” (Pires, Rui et al., 2014).

15

Tabela 4 - Saldo migratório (N.º) por Local de residência (Fonte INE e PORDATA ).

Estes valores da emigração vêm contribuir para uma variação populacional negativa,
resultante de variações negativas do saldo migratório e do saldo natural, conforme
valores que constam da tabela 5.

15

Tabela 5 - Variação populacional (N.º) por Local de residência (Fonte INE ).

15

Fonte: www.ine.pt e www.pordata.pt consulta a 28-07-2015
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Pela análise da tabela acima, a variação negativa da população em Águeda tem vindo
a aumentar no período temporal de 2001 a 2014, à semelhança do que sucede no
resto do País. Salienta-se também que, para estes números, contribuíram os valores
do saldo natural, tendo-se registado um aumento exponencial do número de óbitos
relativamente ao número de nados vivos durante o período temporal de 2001 a 2014,
conforme tabela abaixo.

Tabela 6 - Saldo natural (N.º) por Local de residência
16
(Fonte INE ).

Em suma, a população residente do Município de Águeda tem vindo a diminuir,
acompanhando a tendência de quase todo o país, a par de uma diminuição da
população jovem e de um aumento do envelhecimento populacional, com a inversão
da pirâmide etária.

16

Fonte: www.ine.pt consulta a 28-07-2015
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Assim sendo, é claro que, também do ponto de vista desportivo, será necessário
encontrar modalidades e boas práticas que respondam a este desafio de
envelhecimento da população, tornando-a mais ativa, retardando o aparecimento de
problemas associados ao envelhecimento, mantendo a população ativa mais tempo do
ponto de vista físico, mas também mental. Neste campo, muito se tem feito ao nível
desportivo, sendo que programas de desporto sénior têm vindo a ser adotados de
forma generalizada por todo o país, associadas à ginástica, à corrida, à marcha ou a
outras atividades que não envolvem esforços físicos abruptos. Contudo, o desafio
estará no alargamento do leque de ofertas desportivas a esta população mais idosa.
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5. ATIVIDADE ECONÓMICA
5.1. Caraterização Económica
Águeda é um concelho predominantemente industrial, caracterizado pela presença de
empresas

de

pequena

dimensão

(PME´s),

fortemente

especializadas

em

determinados setores de atividades, como a cerâmica, as ferragens, a iluminação ou
os componentes para veículos de duas e quatro rodas, sendo que a estrutura
industrial é fortemente determinada pela metalomecânica. De acordo com os dados do
Plano Diretor Municipal, e tendo em consideração o período de referência de 2001, “a
indústria metalomecânica absorvia mais de metade do emprego industrial (55%) e
cerca de um terço do total da população residente empregada (33%), da qual mais de
60% era do sexo masculino” (Município de Águeda, 2012). Inclusivamente, foi o
predomínio destas áreas de atividade que granjeou a Águeda o epíteto de «terra das
ferragens» por ser este, a par do fabrico de motociclos e bicicletas, o sector industrial
privilegiado.

Fazendo uma análise mais pormenorizada, e atentando à tabela 7, podemos
comprovar que Águeda é um Concelho assinalado por uma forte implantação
industrial, com um valor da densidade das empresas que ultrapassa os 15,10 por km2,
contrastando com a média nacional de cerca de 12,10 empresas por km2. Verifica-se
igualmente, que a indústria transformadora apresenta uma forte influência na atividade
económica de Águeda, como podemos observar pela tabela 8, indicando um VAB de
indústrias

transformadoras

largamente

superior

ao

número

nacional

(60%

comparativamente com 20% a nível nacional).
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Tabela 7 - Indicadores Económicos de Águeda (Fonte: “Invest in Águeda”, Município de Águeda, 2012)
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Tabela 8 - Indicadores Económicos da Industria Transformadora (Fonte: Município de Águeda, s/data)

Contudo, e atendendo à caraterização que se pretende efetuar, considerou-se
relevante analisar com maior pormenor a importância da componente desportiva em
termos de economia local, associada às empresas que de forma direta ou indireta
produzem, manufaturam ou vendem produtos associados ao desporto.

Efetuada a análise através do CAE17 principal das empresas e conforme se pode
observar pela tabela constante no anexo 1, verifica-se que estas representam cerca de
3% da atividade industrial aguedense, sendo possível contabilizar 58 empresas com
atividade relacionada com a área desportiva18, sendo que 48 destas estão, direta ou
indiretamente, relacionadas com o fabrico e manutenção de bicicletas e motociclos e
respetivos componentes, ou não fosse Águeda conhecida como a “terra das bicicletas”
e aqui tivesse surgido nos motociclos marcas icónicas como a FAMEL.

17

Classificação de Atividade Económica
Para esta análise, apenas foram considerados os CAE principais relacionados (de alguma forma) com a atividade
desportiva. Podem existir empresas com CAE secundário associado à produção de produtos desportivos que não
surjam listadas.

18
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A importância deste sector é reforçada com a criação, em 1975, da Associação
Nacional de Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins (ABIMOTA), cujo
objetivo fundamental é auxiliar as mais de oitenta empresas associadas (50% destas
instaladas em Águeda), produtoras de bicicletas, ciclomotores, ferragens, mobiliário
metálico e afins a posicionarem-se perante o mercado internacional.

Desta forma, é facilmente percetível a importância de que o desporto pode ter para a
indústria aguedense, o que se reflete, aliás, já nos dias de hoje, onde observamos
uma grande preponderância de modalidades desportivas associadas às tipologias
industriais existentes, como é o caso do BTT, do ciclismo e do motocross. Assim
sendo, será fundamental conseguir associar estas duas vertentes na lógica de
construção de uma estratégia que permita potenciar os produtos das empresas locais
e fazer a sua promoção através dos eventos desportivos especializados, criando
sinergias que geram mais-valias económicas em dois sentidos e que criem maiores
patrocínios para os eventos desportivos, o que será alavancado mais adiante.

5.2. Contexto Laboral, Saúde e Desporto
Um dos aspetos relevantes que importa abordar quando falamos da atividade
económica e do emprego, prende-se cada vez mais com a importância das boas
praticas associadas à saúde e ao desporto laboral, isto é, em contexto de trabalho. Tal
é extremamente relevante para um concelho como Águeda, onde uma grande parte da
população trabalha no setor secundário, em processos rotineiros, e que apresentam
elevado grau de desgaste para a saúde dos trabalhadores.
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É assim importante referenciar os potenciais problemas associados à saúde dos
trabalhadores decorrentes, por exemplo, de um trabalho intensivo e em alta
velocidade, relacionado com o processo de fabricação de produtos em massa. A
realização de movimentos repetitivos exigida por máquinas operadas manualmente,
jornadas longas de trabalho contínuo, o empobrecimento do conteúdo do trabalho e a
redução do repouso e do lazer são fatores associados às funções dos trabalhadores
diretamente relacionados com as respetivas queixas de dor destes (Sampaio, Oliveira,
2008).19

Em Portugal, e segundo a Compilação de Dados Estatísticos sobre Sinistralidade
Laboral e Doenças Profissionais em Portugal (UGT, 2014), verifica-se que as doenças
profissionais com maior incidência são as doenças músculo-esqueléticas (66,32% 2925 doenças no seu conjunto), seguidas dos casos de surdez profissional (12,97% 572 casos no total). Neste âmbito, a existência de programas e iniciativas de foro
desportivo que permitam que os trabalhadores incluam a atividade física na sua rotina
diária ou semanal pode contribuir para atenuar estes números, sendo esta, aliás, uma
das recomendações previstas nas Orientações da União Europeia para a Atividade
Física.

19

Conforme é referenciado nas “Orientações da União Europeia para a Actividade Física”, “a grande
maioria dos empregos na UE obriga a um reduzido dispêndio de energia, e, quando o trabalho é
fisicamente mais exigente, tende a ser uma carga local e, muitas vezes, monótona sobre músculos
específicos que são objecto de uma grande sobrecarga. Nestes termos, por um lado, as exigências em
termos de dispêndio de energia nos locais de trabalho são muito inferiores às recomendadas para ter um
estilo de vida saudável, mas, por outro lado, algumas tarefas podem criar um risco acrescido de
desenvolvimento de doenças musculares e da estrutura óssea”. (Instituto de Desporto de Portugal, 2009)
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Várias evidências demonstram a importância do desporto e da atividade física no
âmbito da comunidade do trabalho e respetivos benefícios, nomeadamente “o
aumento da produtividade, aumento da autoestima, menor número de doenças e
consequentes faltas ao trabalho”, bem como a criação de “uma relação de fidelidade
entre a empresa e o trabalhador, uma vez que se está a satisfazer pessoalmente o
trabalhador quando se lhe proporciona quer uma sensação de bem-estar físico e
psicológico quer um bom ambiente de trabalho.” (Instituto Português do Desporto e
Juventude, I.P., 2014).

De acordo com o Programa Nacional Desporto para Todos, é recomendado que as
empresas promovam a “ginástica laboral”, enquanto que as “Orientações da União
Europeia para a Actividade Física” e o “Livro Verde da Actividade Física” referenciam
algumas iniciativas/ações para facilitar um estilo de vida fisicamente ativo no local de
trabalho, nomeadamente através do: “(1) Acesso a instalações de exercício no interior
e ao ar livre devidamente equipadas; (2) Disponibilização de um profissional com
formação especializada visando um aconselhamento apropriado para actividades
colectivas ou individuais; (3) Apoio para realização de encontros desportivos entre
entidades empregadoras; (4) Apoio para a utilização da bicicleta e da caminhada como
meio de transporte para o trabalho; (5) Acesso a exercícios prescritos especificamente
para empregos em que o trabalho seja muito monótono ou implique cargas pesadas,
criando bem-estar e bom ambiente de trabalho.” (Instituto Português do Desporto e
Juventude de Portugal, I. P., 2014).

46

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

Neste âmbito, importa realçar que muitas são as empresas que, conscientes desta
situação, apresentam já programas internos que favorecem a saúde e o bem-estar no
contexto laboral e contribuem para a diminuição das baixas por doença e redução dos
fatores de risco para doenças crónicas, doenças do tecido muscular e o
custo/benefício.

Quanto à consciencialização das empresas aguedenses para esta realidade, que vai
para além da obrigatória medicina no trabalho, imposta por lei, esta é cada vez maior,
começando a surgir atividades pontuais ou programas dedicados ao desporto em
contexto laboral.

A título exemplificativo, salienta-se a realização de atividades das empresas do
Concelho como a H.F.A. - Henrique, Fernando & Alves, S.A, e a CLIMAR. Desta
forma, as entidades vão contribuindo para o favorecimento de um ambiente laboral
saudável e para o desenvolvimento das relações interpessoais. Contudo, estes são
pequenos exemplos do que ainda é necessário fazer em contexto laboral para assumir
o desporto como um dos aspetos importantes para o aumento da produtividade e para
a redução das doenças e baixas prolongadas dos trabalhadores.

De salientar também, a iniciativa da autarquia de Águeda (dando o exemplo) em
proporcionar aos seus colaboradores aulas desportivas de diferentes modalidades
durante o período da hora de almoço, contribuindo para uma melhoria da saúde e
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bem-estar individuais e, em última instância, para uma maior produtividade e eficácia
no trabalho. Este projeto teve início em 2013 com apenas uma modalidade desportiva
(spinning) e, devido aos resultado obtidos, a Autarquia decidiu dar continuidade ao
mesmo em 2015 e 2016 e proceder a um alargamento das atividades praticadas
(hidroginástica e multifit).
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6. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E ATIVIDADE DESPORTIVA
“A forte utilização das áreas naturais como «palco» dos diferentes tipos de atividades
pelas suas inúmeras potencialidades e qualidades levou a uma evidente necessidade
de proceder ao conhecimento dos impactes ambientais, sociais e económicos
derivados das mesmas, e à compreensão de questões de base sobretudo no que
concerne aos motivos de prática, aos sentimentos e sensações geradas, às
representações sociais e espaciais envolvidas com o desporto e com a própria
natureza.” (Carvalhinho, Bento e Rosa., s/data)

Um correto ordenamento do território, com estruturas urbanas ou naturais
devidamente adaptadas à prática das atividades desportivas funciona como um forte
incentivo para o aumento da prática desportiva pela população em geral e permite
uma melhoria da qualidade de vida. É, pois, importante determinar o contexto
desportivo existente e correlacioná-lo com o que o cerca, sempre que possível, numa
rede equilibrada de estruturas artificiais ou naturais existentes no território,
construindo-nos uma rede de equipamentos/estruturas desportivas adequadas às
necessidades das populações.

Olhando para o território de Águeda, o Plano Diretor Municipal em vigor definiu um
conjunto de espaços para a prática desportiva e contemplou grandes áreas inseridas
na Estrutura Ecológica Municipal, tendo como base as Normas da Direção-Geral do
Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano, nas quais se inserem espaços
naturais ou equipamentos que permitem a potenciação do desporto.
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Contudo, e como forma de sistematização da análise territorial, optou-se por utilizar
neste campo de análise os conceitos desenvolvidos pela equipa da Faculdade de
Letras de Coimbra sob a coordenação de António Cordeiro no âmbito da elaboração
de vários Atlas Desportivos sistematizados na tabela seguinte:

Tabela 9 - Tipo de Equipamentos ou Espaços Desportivos
(Fonte: elaboração própria)
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Adaptados os conceitos da tabela à realidade do Município de Águeda, tal permite
percecionar às disponibilidades existentes no território por tipo de atividades
desportiva/físicas que já se realizam e com as que podem ser realizadas.

Tabela 10 - Tipo de Atividades já praticadas em Águeda em função dos equipamentos/espaços existentes
(Fonte: elaboração própria)

Efetuada a análise comparativa verifica-se a existência de uma maior oferta de
desportos em meio urbano e em meio rural/montanhoso comparativamente aos
desportos a serem praticados em meio aquático.
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7. ASSOCIATIVISMO DESPORTIVO

“Promover a coordenação da ação cultural dos diferentes agentes concelhios, tendo como objetivo o
interassociativismo e o desenvolvimento de ações inovadoras e afirmativas da criatividade dos agentes
locais” (Despacho n.º 19304/2010, alínea b) art. 16º, publicado em DR 29/12/2010)

"O associativismo é uma pedra chave na coesão social e no desenvolvimento dos
territórios, é algo que se torna essencial de analisar para melhor compreender
dinâmicas, problemas e potencialidades humanas de um determinado país, região,
cidade ou aglomerado." (Município de Águeda, 2012). Por esta razão, o número de
associações ativas numa dada comunidade reflete, em boa parte, a dinâmica da
respetiva população.

O Associativismo no Concelho de Águeda é, e tem sido desde sempre, um pilar de
formação e educação de várias gerações, procurando chegar a todos e a cada um.
Com um papel dinamizador, os clubes e associações desportivas, têm-se assumindo
como parceiros a alargar a abrangência da prática desportiva. De realçar que o
Concelho tem apresentado nos últimos anos um aumento do número de
atletas/praticantes e dirigentes, no número de associações, na rede de infraestruturas,
no número de modalidades praticadas, na abrangência concelhia e nos níveis de
excelência de resultados.
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Assim, os clubes e associações desportivas têm-se afirmado como parceiros
estratégicos do desenvolvimento local, promovendo a oferta e a diferenciação de
atividades e o culto de hábitos e espaços de cidadania ativa. Águeda apresenta cerca
de 190 associações, as quais se dividem entre as de carácter cultural e recreativo, as
desportivas e as de carácter social, sendo que de entre o tecido associativo
encontramos algumas que na sua esfera apresentam todas estas componentes. Tal
número, mostra claramente a existência de um território rico em atividades e com
elevada capacidade de conciliação à volta de interesses comuns, algo que se reflete
também nas associações e clubes de carácter desportivo, como veremos de seguida20

7.1 Número de Associações/Clubes Desportivos
As associações, enquanto pólos de desenvolvimento das comunidades residentes em
cada uma das localidades que constituem o concelho de Águeda, ocupam um lugar
fundamental e único na dinâmica do movimento associativo, sendo por excelência
elementos dinamizadores das iniciativas culturais, desportivas e sociais do município.
O Concelho de Águeda, conforme mencionado anteriormente, apresenta um elevado
número de associações e, consequentemente, um forte movimento associativo.

20

É importante salientar que, de forma a proceder à caraterização da evolução da atividade desportiva no
Concelho, foi efetuada uma análise estatística tendo em consideração as informações provenientes dos
formulários de candidatura apresentados pelas associações desportivas desde 2011 até 2014 no âmbito
do Código Regulamentar do Município de Águeda - Associativismo Desportivo (F2), assim como do
inquérito efetuado a todas as associações desportivas em julho de 2014, cujo modelo segue no Anexo II.
É, pois, possível que existam ligeiras alterações nos números apresentados, mas que na realidade não
alteram a realidade básica no que a estas diz respeito.

53

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

Destas associações, 20% são, única e exclusivamente de caráter desportivo,
conforme se pode observar pelo gráfico abaixo:

20%

22%

58%

Desportivas

Culturais, Recreativas, Juvenis e de Pais

Sociais

Gráfico 6 - Associações Aguedenses por tipologia (%)
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

É, no entanto, importante salientar que, para além do seu carácter desportivo, a
maioria das estruturas associativas desportivas também possui valências noutras
áreas. Das 38 associações desportivas contabilizadas, 15 também desenvolvem
atividades na área cultural e recreativa e 3 dessas associações ainda possuem
valências na área social, conforme é possível verificar na tabela constante no anexo 3,
o mesmo sucedendo com outras associações em que a génese primária não é a
desportiva.
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A existência de tão elevado número de associações e clubes desportivos, aliado a
uma diversidade de atividades não só desportivas, mas também culturais, recreativas
e sociais, traduz-se numa oferta complementar e abrangente, fazendo destes os
parceiros inestimáveis para a promoção e dinamização do desporto no território, e
como tal agentes principais numa estratégia desportiva a longo prazo.

7.2. Número de Atletas/Praticantes Desportivos
Para se efetuar uma análise estatística relativamente ao número de atletas no
Concelho de Águeda, foi efetuada uma recolha de dados com base nas informações
provenientes dos formulários de candidatura apresentados pelas associações
desportivas desde 2011 até 2014 no âmbito do Código Regulamentar do Município de
Águeda - Associativismo Desportivo (F2), assim como do inquérito efetuado a todas as
associações desportivas em julho de 201421.

Os resultados obtidos, e que constam na tabela 15, permitem-nos concluir que o
número de praticantes desportivos se encontra mais ou menos estabilizado no
concelho, com pequenas variações anuais, embora seja possível verificar que, para a
21

Este foi o critério aplicado dado que nos permite obter informações referente ao número de praticantes
desportivos na sua globalidade (federados e não federados), enquanto que os dados oficiais das
Federações/Associações Nacionais Desportivas e/ou do INE apenas nos permitem obter dados
relativamente aos atletas federados. Simultaneamente, salienta-se que existem associações/clube
desportivos que não têm apresentado candidatura no âmbito do Código Regulamentar do Município de
Águeda - Associativismo Desportivo (F2), o que não invalida que estas entidades não tenham atletas
(federados ou não federados). No entanto, por uma questão de comparação com os anos anteriores,
esses números não foram considerados na presente análise, dado que apenas dispomos dos dados de
2014/2015.
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época desportiva 2014/2015, se registou um aumento de quase 290 atletas, algo
assinalável, num contexto de envelhecimento da população e de redução de taxas de
natalidade, e que corresponde a 14% de aumento dos praticantes desportivos.

Tabela 11 - Número de atletas no Concelho de Águeda/ Apoiados pelo Município
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local /da Câmara Municipal de Águeda)

Este crescimento deveu-se a um conjunto de fatores, preponderantes para a
participação e integração de toda a população nos hábitos de vida ativos,
nomeadamente uma maior sensibilização da Autarquia para a prática de atividade
física, a qual criou um novo programa específico de desporto, alicerçado no slogan
“Desporto é Vida, Sport is Life”, muito ligado às questões relacionadas com a
criação do Centro de Marcha e Corrida, a disponibilização de novas condições para
participação do público nas infraestruturas municipais (por exemplo, as piscinas
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municipais, com os horários low-cost) ou ainda a criação de um maior número de
eventos dedicados à população em geral.

De salientar ainda que, como veremos mais adiante, a autarquia tem igualmente vindo
a prestar um maior apoio financeiro os clubes e associações locais do ponto de vista
desportivo, conforme se pode verificar na análise da tabela 11. Este apoio permite
também aos clubes/associações ter uma maior capacidade e autonomia para captar
atletas para a formação e criar melhores condições para a prática desportiva, sendo
de realçar que os próprios clubes/associações têm vindo igualmente a fazer uma
maior captação junto ao público escolar.

Fazendo uma análise mais pormenorizada, mediante a análise da tabela 12, constatase que o Ginásio Clube de Águeda é atualmente o clube desportivo com o maior
número de atletas desportivos (15% - 299 atletas), seguido do Recreio Desportivo de
Águeda (11% - 215 atletas), a Liga dos Amigos de Aguada de Cima (9% - 171 atletas),
da União Desportiva Mourisquense e A.D. Valonguense ambos com perto de 7% cada
uma do total de atletas.
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Tabela 11 - Distribuição de atletas por associação desportiva
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local/Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Águeda)
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As associações referenciadas no parágrafo anterior agregam cerca de 49% do número
total de atletas, o que, por um lado, se explica pelo facto de estas estarem implantadas
nas freguesias com maior número de população residente, e por outro lado, por serem
associações que desenvolvem desportos que tradicionalmente são fortes em Águeda,
como é o caso do futebol e do andebol (nomeadamente feminino).

Desagregando por clube, é ainda percetível que o GiCA é a coletividade desportiva
com o maior número de atletas, pois é também a que desenvolve o maior número de
modalidades (4), estando no centro da cidade de Águeda e apresentando as melhores
condições existentes no concelho para a prática desportiva. De realçar ainda o
Recreio Desportivo de Águeda, que embora desenvolvendo apenas uma modalidade
(futebol), apresenta uma grande aposta na mesma aliada à sua forte tradição na
modalidade, conseguindo, deste modo, ser o segundo clube desportivo com maior
número de atletas.

Se analisarmos os números dos atletas federados por modalidade, verifica-se que
efetivamente o futebol é, atualmente, a modalidade desportiva que reúne o maior
número de praticantes com 39% dos resultados (778 atletas), de acordo com o gráfico
7, surgindo de seguida, o andebol com 11% (214 atletas) e o basquetebol com 10% de
representatividade

(205

atletas,

respetivamente).

Os

resultados

não

são

surpreendentes e confirmam o que já foi referido anteriormente, já que a par com o
futebol que continua a ser “desporto rei” em Portugal, em Águeda, confirma-se uma
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grande tendência para a prática do andebol e o basquetebol (com grande implantação
na região do Baixo Vouga, bastando ver exemplos como o Illiabum ou a Ovarense).
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Gráfico 7 - % de atletas por modalidade na época 2014/2015
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local/Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Águeda)

De referir ainda em relação ao andebol, que o elevado número de atletas pode ser
justificado pelo palmarés desportivo da modalidade em Águeda e, consequentemente,
pelo investimento efetuado na modalidade, sobretudo no que se refere ao andebol
feminino, tanto pela Autarquia, como pelos próprios clubes. A título de exemplo,
salienta-se a Casa do Povo de Valongo do Vouga que alcançou o título de campeã
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nacional de infantis femininos em 2014 e vice-campeã nacional de juvenis femininos
em 2015.

Por último, é necessário salientar a aposta no basquetebol por parte do GiCA e,
consequentemente, o aumento no respetivo número de atletas, o qual surge no
desenvolvimento do Projeto 20 | 20, que visa atingir 20 objetivos até ao ano de 2020,
sendo um desses objetivos o aumento do número de praticantes. Na sua essência,
este projeto procura promover e valorizar o basquetebol enquanto modalidade
histórica de Águeda, cujas raízes remontam aos anos 60, altura em que o GiCA foi o
primeiro clube da Região a promover a prática desportiva desta modalidade.

De realçar ainda que, tanto o BTT, como a canoagem22, enquanto modalidades
históricas do concelho. Relativamente ao BTT, é importante referir que a sua história
em Águeda encontra-se intimamente ligada às condições naturais que criam as
circunstâncias favoráveis à prática deste desporto, assim como ao facto de em
Águeda existir um tecido industrial muito ligado às duas rodas, o que fez extravasar

22

Estes desportos terão uma maior expressão concelhia do que a representada no gráfico 8 (5% para 93
atletas da canoagem e 92 do ciclismo/BTT), sobretudo no caso do BTT, uma vez que para efeitos da
presente análise apenas foram considerados os dados obtidos pelos registos existentes no Gabinete de
Apoio ao Associativismo da Autarquia e existem vários praticantes da modalidade que não se encontram
filiados a nenhuma associação, sendo por isso impossível a sua contabilização.
De referir, aliás, que o número total de praticantes desta modalidade pode ser estimado acima do milhar,
usando como referência o número de participantes nas maratonas organizadas no município ou na
região.
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para a sociedade o gosto pelo uso da bicicleta, quer seja de estrada, quer seja de todo
o terreno.

Alguns dos atletas e clubes federados de BTT do concelho de Águeda têm contribuído
de forma inequívoca para a promoção da modalidade, sobretudo com os resultados
obtidos a nível nacional, com diversos títulos individuais (como os atletas: Tânia
Neves,

Rúben

Almeida

e

Bruno

Almeida)

e

coletivos

(da

equipa:

Crastovães/Blackjack), e com as participações na Taça do Mundo de XCO, como foi o
caso do atleta Rúben Almeida.

O BTT já criou raízes no município de Águeda, sendo o local escolhido para residência
de alguns atletas de renome, como Emanuel Pombo, atleta madeirense com diversos
títulos nacionais de Downhill, ou a atleta estoniana Maaris Mayer, atleta olímpica e
medalha de ouro no Campeonato do Mundo Universitário.

A variante de orientação, desta modalidade, também tem representatividade,
sobretudo pelas conquistas obtidas pelos atletas do Desportivo Atlético de Recardães.
Este é um clube com bastante tradição na modalidade, quer ao nível da participação
com uma presença assídua no pódio, quer ao nível da promoção da orientação e do
Município, dentro e fora do território nacional. Salientam-se as várias participações no
Campeonato Ibérico e nos Campeonatos do Mundo de Orientação desde 2008, bem
como os vários títulos de campeão nacional alcançados pelo atleta João Ferreira.
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No que se refere à canoagem, Águeda encontra-se intimamente ligada a esta
modalidade, tendo contribuído para a sua história e para o seu desenvolvimento a
nível nacional. A história da modalidade no município remonta aos anos 60, com o
Ginásio Clube de Águeda (GiCA), clube que desempenhou um importante papel na
fundação da Federação Portuguesa de Canoagem, em 1979, sendo um dos clubes
fundadores.

A prática desta modalidade por atletas do município tem sido pautada por inúmeros
sucessos nacionais e internacionais. De salientar as participações de atletas do
Ginásio Clube de Águeda e da Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira ao
serviço da Seleção Nacional em Campeonatos do Mundo, a participação dos atletas
Tiago Tavares e Fábio Lopes na Taça do Mundo (2015) e nas Finais do Campeonato
do Mundo de Juniores e Sub-23 (2015) e a medalha de bronze conquistada pelo atleta
Sérgio Varela, no Campeonato do Mundo de Juniores (1995).

Não são apenas os sucessos desportivos a criar esta relação umbilical entre o
concelho de Águeda e a Canoagem, sendo também importante referir a histórica
ligação da cidade ao rio e das freguesias a oeste à Pateira que contribuem para o
sucesso e prática desta modalidade.
O registo do palmarés acima referidos (entre outros que podem ser mencionados)
permite-nos afirmar que estas são as principais modalidades de sucesso no Concelho
de Águeda, cujo desenvolvimento deve ser (ou continuar a ser) incentivado, embora
outras modalidades pudessem ser referenciadas. No entanto, e para efeitos da
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presente análise, estes foram os palmarés selecionados e que contribuem para
confirmar a análise prévia efetuada e os resultados obtidos relativamente ao número
de atletas por modalidade e as modalidades com história no Concelho.

7.3 Número de Atletas por Género
Em relação à distribuição dos atletas por género, existe uma grande discrepância de
números. É possível observar pelo gráfico 8 que são os homens que mais praticam
desporto, totalizando cerca de 76% dos praticantes desportivos no Concelho de
Águeda, por oposição a 24% do género feminino (dados 2014/2015), tendência que se
tem mantido ao longo dos últimos anos.

No entanto, é necessário salientar que, apesar de ser menor, o número de atletas
femininas tem vindo a evoluir gradualmente nas últimas três épocas desportivas, facto
que pode ser explicado pelo aparecimento dos clubes desportivos da modalidade de
ginástica (Gymnix em 2013 e All4Gym em 2014), que têm contribuído para este
aumento pela tipologia de desporto em presença, mas também pela maior
consciencialização da população feminina em geral para a prática desportiva.
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Gráfico 8 - Número de atletas por género nos últimos 5 anos
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local/Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Águeda)

Em termos da sua distribuição geográfica, verifica-se que as associações desportivas
GiCA, All4Gym, LAAC e Casa do Povo Valongo do Vouga são as associações que
atualmente apresentam um maior número de atletas femininas (108, 102, 40 e 40,
respetivamente), conforme tabela 13. Este facto deve-se, sobretudo, à aposta
desportiva feminina por parte das associações nas respetivas modalidades, conforme
já foi referido previamente: basquetebol por parte do GiCA, ginástica no caso do
All4Gym e andebol da LAAC e Casa do Povo Valongo do Vouga.
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Tabela 12 - Distribuição de atletas por género e por associação/clube desportivo
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local/Cultura e Desporto da Câmara Municipal de Águeda)
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Face ao exposto, é possível concluir que, será importante continuar a impulsionar a
prática do desporto no feminino, já que os números apesar de apresentarem uma
tendência de crescimento, estão, ainda assim muito abaixo do número de praticantes
masculinos. Será, por isso mesmo, fundamental encontrar estratégias e atividades
desportivas que mais facilmente captem este público, o qual, aliás, está mais
consciente das questões da saúde e bem-estar.

7.4 Formação Técnica
A formação técnica é um dos aspetos mais relevantes para o sucesso desportivo dos
clubes/associações e dos seus atletas e, como tal, é importante a sua análise.
Relativamente à formação técnica dos treinadores dos clubes do Concelho de Águeda
(tabela 1423), constata-se que existe uma clara predominância do curso de nível I
relativamente aos restantes níveis.

Este facto é justificado pela obrigatoriedade, imposta pelo Programa Nacional de
Formação de Treinadores, de possuir o grau de nível I (provisório ou definitivo) para se
poder assumir o comando técnico de uma qualquer modalidade desportiva,
independentemente do escalão, à exceção da ginástica aeróbica (das modalidades
oferecidas no Concelho). Simultaneamente, este é o curso que mais procura tem e,

23

Para efeitos da presente análise, apenas foram considerados os treinadores, dado serem os dados
estatísticos mais relevantes que se consegue apurar nas últimas 5 épocas desportivas com fiabilidade.
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consequentemente, gera mais oferta, nas várias modalidades, não descartando o facto
de ser o nível menos dispendioso e por isso mais acessível.

Tabela 14 - Número de treinadores no Concelho de Águeda, por época desportiva e por nível/grau
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

Contudo, é importante ter em consideração que a melhoria da competitividade das
equipas e dos atletas individuais está intimamente ligada à formação e, como tal,
dever-se-á apostar na capacitação de um maior número de treinadores nas mais
diversas modalidades, o que terá que vir a ser uma prioridade para a autarquia e para
os clubes/associações.

Em termos quantitativos, verifica-se uma clara aposta na formação técnica da
modalidade de futebol com 42% dos resultados (200 treinadores), seguida do andebol
com 16% (75 treinadores) e do futsal com 14% (69 treinadores), conforme é possível
observar na tabela 15. Este facto é coerente com o registado antes relativamente à
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tipologia de modalidades realizadas em Águeda, existindo por isso uma relação direta
entre as modalidades mais praticadas e as que têm o maior número de treinadores.

Tabela 15 - Número de treinadores no Concelho de Águeda, por época desportiva e por modalidade
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

Ainda assim, importa registar o aumento sucessivo e continuado do número de
treinadores, o qual aumentou em cerca de 30% dos últimos 5 anos, algo que é
revelador do já mencionado sobre a importância do reforço das equipas técnicas nos
clubes e associações aguedenses.
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7.5 Financiamento
Um dos aspetos que importa analisar em termos de associativismo desportivo, e que é
continuamente identificado pelas associações desportivas como sendo fundamental
para a sua gestão, é a questão dos financiamentos. Frequentemente, a falta de
receitas ou liquidez financeira é apontada pelos atores desportivos como um dos
maiores entraves à criação de melhores condições para a prática desportiva ou para a
obtenção de melhores resultados desportivos.

É importante perceber, antes de mais, que as principais fontes de financiamento das
associações advêm dos subsídios atribuídos pelo Município (ou pelo estado central
através de programas de apoio), pelas quotas dos associados ou pelos rendimentos
das atividades que realizam. A este nível importa destacar o Programa de Apoio às
Associações Desportivas24, o qual define a natureza, objetivos e metodologia do

24

O programa contempla 7 apoios específicos:
● Apoio à execução do plano anual de atividades, designadamente:
- Apoio aos praticantes desportivos;
- Apoio aos agentes desportivos nos escalões de formação;
- Apoio à participação em atividades desportivas no âmbito federado de carácter pontual fora do
território continental;
- Apoio à organização e participação de atividades de carácter pontual no território continental;
- Apoio logístico;
● Apoio a atletas individuais;
● Apoio para a concretização de obras de construção, conservação ou beneficiação de
instalações consideradas essenciais ao desenvolvimento normal das suas atividades;
● Apoio à aquisição de terrenos e de viaturas necessários ao desempenho das atividades e
funções das entidades e organismos;
● Apoio à aquisição de materiais e equipamentos desportivos;
● Apoio ao Desporto Adaptado;
● Apoio Social.
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apoio da Câmara Municipal de Águeda ao Associativismo Desportivo, e que tem sido
um dos mais importantes instrumentos para os clubes/associações na melhoria do seu
desempenho. Tal é possível de observar pela análise do gráfico 9, onde se verifica
que cerca de 3% do orçamento total da Autarquia se destina em média ao apoio ao
associativismo e, desse montante, 24% destina-se ao associativismo desportivo:
2,8%

Cultural

45%

Social

31%

Desportivo

24%

Orçamento CMA

Apoio associativismo

97,2%

Gráfico 9 - % do apoio da Autarquia para o associativismo no âmbito do Orçamento Total 2015
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

No entanto, e conforme se pode observar pelo gráfico 10, o apoio ao associativismo
desportivo tem sido, em média, inferior comparativamente aos apoios culturais e aos
apoios sociais, o que resulta de duas situações diferenciadas: uma associada ao maior
número de associações de cariz Cultural e Recreativa e também ao facto das IPSS
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(social) apresentarem projetos de elevada envergadura económica e impacto na
comunidade, (o que implicou comparticipações elevadas por parte do programa de
apoio) e outra resultante da alteração dos critérios relativamente aos apoios
desportivos25.
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Gráfico 10 - Montante do apoio da Autarquia ao associativismo (2010-2015)
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

25

Tal facto deveu-se, essencialmente, à criação do Código Regulamentar do Município de Águeda (2012)
e à inclusão do Programa de Apoio às Associações Desportivas neste Código. A Autarquia considerou
fundamental efetuar melhoramentos a este documento, de forma a definir os vários tipos de apoio e
estipular os critérios de atribuição às associações desportivas, tornando este um processo mais claro,
transparente e eficaz. Desta forma, o apoio ao associativismo desportivo passou a ser atribuído em
função de critérios específicos por oposição a uma atribuição contínua de verbas, de forma genérica, sem
haver uma contrapartida contratualizada por parte das associações.
De referir ainda a este nível, o Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de Outubro, que define o regime jurídico dos
contratos-programa de desenvolvimento desportivo, através do qual é efetuada a atribuição de verbas às
associações desportivas por parte da Autarquia. A conjugação de ambas as situações, permitiu um maior
controlo financeiro a nível dos apoios atribuídos e simultaneamente garantiu às associações uma base de
trabalho mais estruturada que se traduziu num planeamento de atividades mais organizado e sustentável.
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Em última instância, a alteração dos critérios de atribuição dos apoios desportivos
traduziu-se numa cooperação e interligação associativa integrada numa visão global
da autarquia para o desporto do Concelho, através da qual, a implementação e
dinamização de algumas das ações previstas (e a prever) no âmbito da estratégia
desportiva municipal passam pelas associações e clubes desportivos locais. Quanto
aos valores atribuídos às associações nos últimos 5 anos, tem-se assistido a um
aumento gradual e sustentado do apoio, registando-se um aumento bastante
significativo (mais de 30.000,00€) na última época desportiva, conforme é visível na
tabela 16. Tal facto revela o reinvestimento que está a ser feito a este nível do
concelho, mas agora com regras mais estruturadas alicerçadas na estratégia de
desporto, saúde e bem-estar que a autarquia pretende implementar.

Tabela 16: Apoio financeiro para o associativismo desportivo no período entre 2009 e 2015
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)
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8. O DESPORTO ESCOLAR
A base de todo o sistema educativo é o aluno, funcionando, a escola, como uma via
institucional de acesso à educação e formação, contemplando as atividades
desportivas e o desporto escolar nessa via. Como referiu Bento (1995), citado por
Martins (2010), “… a escola precisa de riso, de entusiasmo, de dinamismo, de palmas,
de alegria; precisa que se goste dela. O desporto pode contribuir para isso, com dias
desportivos, com competições e torneios internos e externos, com pontos altos na vida
escolar. Trata-se de, pelo desporto, integrar mais a vida na escola e a escola na vida”.
(Martins, Maria da Conceição, 2010).

A Educação Física contribui para o desenvolvimento integral do aluno, incidindo sobre
comportamentos motores nos processos de ensino-aprendizagem. “O Desporto na
Escola, institucionalmente promovido e organizado dentro da delimitação do Desporto
Escolar, pode dar um incremente decisivo quer na taxa de prática de atividades físicas
e desportivas quer na aquisição de hábitos e estilos de vida ativos e saudáveis.”
(Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.P. 2014).

Embora seja uma atividade física desportiva extracurricular, o Desporto Escolar
desempenha um papel fundamental no desenvolvimento multidisciplinar do aluno.
Destina-se a todos os jovens que queiram participar e apresenta um vasto reportório
de modalidades, individuais e coletivas, com o intuito de diversificar toda a oferta e se
ajustar aos interesses e gostos pessoais dos alunos. Integra qualquer aluno, sendo
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acessível a todos, independentemente da sua capacidade desportiva, desenvolvendo
o crescimento do seu carácter formativo.

É, assim, missão do Desporto Escolar contribuir para a formação e realização pessoal
de cada aluno e proporcionar o acesso à prática desportiva regular de qualidade a
todos os alunos do sistema educativo, contribuindo para a obtenção do sucesso
escolar, de estilos de vida saudáveis e princípios de cidadania ativos, obedecendo ao
compromisso consagrado no artigo 79 da Constituição da República Portuguesa:
“todos têm o direito à cultura física e ao desporto”26.

O Desporto Escolar apresenta também uma enorme importância enquanto formação
desportiva dos alunos e dos mais novos, contribuindo para que estes adquiram, cada
vez mais, o gosto pela prática desportiva e integrem as equipas locais a nível
federativo. Desta forma, o aluno/atleta terá uma formação desportiva complementar,
sendo-lhe proporcionado o seu desenvolvimento desportivo, quer a nível escolar quer
a nível competitivo.

O desporto escolar e o desporto federado são vias desportivas diferentes que
convergem para o mesmo fim – o desenvolvimento do desporto nacional. Nesta linha

26

Os efeitos positivos do desporto no rendimento escolar e académico estão inclusive “evidenciados em vários estudos
científicos internacionais. A Carta Internacional da educação Física e do Desporto da UNESCO elenca, de forma
pragmática, os benefícios e efeito útil do desporto para a sociedade”
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de pensamento, Constantino (1996), citado por Silva (2006), refere que a escola e o
clube são, apenas, dois momentos de uma mesma função.

O Desporto Escolar visa sobretudo promover um encontro entre a Escola e a
comunidade local, potenciando e permitindo a participação de todos os parceiros
sociais no desenvolvimento de atividades.

Pinto (2003) refere que compete ao sistema desportivo escolar proporcionar e incutir
nos alunos a prática de atividade física e desportiva regular, enquanto que ao clube
desportivo compete a tarefa de formar atletas especializados no respetivo desporto.
Desta forma, é possível verificar que o desporto escolar e o desporto federado
funcionam como complemento desportivo do aluno/atleta.

O desporto escolar deve ainda ser visto como um espaço potenciador e incentivador
para o aluno integrar o desporto federado, onde irá demonstrar todo o seu potencial e
talento. “A diferença entre os dois reside na missão: o Desporto Federado tem como
missão o rendimento, o espectáculo e o profissionalismo. O Desporto Escolar deve ter
uma missão de educação, generalização, recreação e saúde.” (Macedo, Fernando,
2011).
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Pelo acima exposto, o Desporto Escolar representa uma mais valia para as equipas
concelhias, pois vai "alimentando” os clubes desportivos, dotando-os de atletas que já
praticam a modalidade e que já são desportivamente ativos. Os alunos mesmo depois
de saírem da escola e, consequentemente, do desporto escolar, vão continuar a ser
desportivamente ativos e a praticar a modalidade. Isto é comprovado na dissertação
de mestrado de Fernando Macedo (2011): “Relativamente à questão sobre se os
alunos vão continuar a praticar a mesma modalidade que praticam no desporto
escolar, quando saírem da escola, verifica-se que 59 responderam que sim e apenas
23 responderam que não. Dos 23 alunos que responderam não, 16 alunos
responderam que o motivo principal era porque não existem clubes com essa
modalidade na sua localidade.”

Contudo, existe uma questão que é importante de realçar e que se prende com a
necessidade de inserir no desporto escolar um maior número de alunos que não sejam
federados, pois verifica-se que muitos dos que frequentam o desporto escolar, acabam
por já praticar a mesma modalidade fora das escola, sendo por isso importante
encontrar estratégias para cativar os alunos que não praticam desporto federado,
aumentado assim o sucesso das modalidades na escola, e mais tarde, fora desta.

Relativamente ao Concelho de Águeda, o Desporto Escolar é uma realidade e está
consagrado nas escolas do Concelho. Atendendo a que os núcleos de Desporto
Escolar vigoram durante 4 anos letivos, verifica-se que atualmente, e até ao ano letivo
2016/2017, desenvolve-se nas escolas de Águeda as modalidades de andebol,
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basquetebol, boccia, futsal, ginástica rítmica, natação, ténis, ténis de mesa e vela27,
contando com um total de 15 equipas e 420 alunos, conforme os dados que constam
da tabela 17.

Tabela 17 - Número de atletas por tipologia de modalidades praticadas em Águeda no Desporto Escolar
(Fonte: Agrupamentos de Escolas de Águeda/CMA).

27

Por proposta dos próprios Agrupamentos de Escolas.
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Pela análise conjunta da tabela 17, é possível concluir que o andebol é a modalidade
desportiva do Desporto Escolar com maior representatividade em Águeda num total de
130 atletas, logo seguido do ténis de mesa (120 atletas). Esta variação é também
facilmente verificada pela análise do gráfico 11, onde o andebol possui uma expressão
de 31%, seguido do ténis de mesa com 29% e do futsal com 10%.

Gráfico 11 - % de modalidades praticadas em Águeda no Desporto Escolar.
(Fonte: Agrupamentos de Escolas/CMA).

De referir, também, a aposta da autarquia no apoio ao desporto escolar, a qual se tem
centrado numa articulação com os agrupamentos para a promoção do Andebol no
contexto escolar. Estes números são fortalecidos pela significativa adesão registada
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no âmbito das iniciativas de promoção, como são exemplos, os encontros anuais entre
escolas, promovidos pelo município.

Estes encontros são uma iniciativa da Autarquia lançada em 2014 em parceria com os
agrupamentos de escolas que pretende promover a prática desportiva da modalidade
de andebol entre os atletas das escolas participantes, procurando assim incentivar o
interesse destes pelo desporto. Nestes encontros, que ocorrem duas vezes por época
desportiva, no pavilhão gimnodesportivo do Ginásio Clube de Águeda, os atletas
competem “amigavelmente” por equipas entre si, realizando um total de 4 jogos por
equipa.

Este mini-torneio de andebol, que conta com a parceria do Instituto Duarte Lemos,
Agrupamento de Valongo do Vouga (EB 2,3 de Valongo do Vouga) e com o
Agrupamento de Águeda Sul (EB 2,3 de Aguada de Cima), teve início a 16 de
dezembro de 2014, tendo sido registada uma participação de 62 atletas. Este número
aumentou para 94 atletas no 2º Encontro de Desporto Escolar, realizado a 18 de
março de 2015. O 3º Encontro de Desporto Escolar ocorreu a 16 de dezembro de
2015, tendo sido contabilizados um total de 72 alunos presentes.
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Tabela 18 - Dados relativos aos encontros de Desporto Escolar
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

A intenção da Autarquia é favorecer o crescimento destes encontros e envolver todos
os atletas do Desporto Escolar, embora, numa primeira fase, apenas ao nível do
andebol. Posteriormente, pretende-se alargar estes encontros a outras modalidades
que sejam vistas como estratégicas para o desenvolvimento desportivo concelhio.
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9. DESPORTO ADAPTADO
De acordo com as disposições da Carta Europeia do Desporto, aprovada pelo
Conselho da Europa em 1975, o desporto consiste na “prática de uma atividade física,
informal ou formal, podendo ser regular ou não destinada a todas as pessoas, sem
exceção, que deve exigir um esforço, esforço este que deve ser adaptado às
diferentes dimensões do ser humano, na sua diversidade” (Instituto Português do
Desporto e da Juventude, I. P., 2014). Neste âmbito, e com o intuito de promover o
desporto enquanto fator de desenvolvimento físico, social e humano, os governos
nacionais são os responsáveis pela concretização destes princípios orientadores,
devendo adotar as medidas necessárias para a aplicação das disposições da referida
Carta, de acordo com os princípios enumerados no Código da Ética do Desporto.

Nos termos do artigo 79.ª da Constituição da República Portuguesa, “todos têm direito
à cultura física e ao desporto”, sendo o Estado responsável por “ (…) em colaboração
com as escolas e as associações e colectividades desportivas, promover, estimular,
orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, bem como
prevenir a violência no desporto” (Instituto Português do Desporto e da Juventude, I.
P., 2014).

Do mesmo modo, a Lei n.º 5/2007, de 16 de Janeiro – Lei de Bases da Atividade
Física e do Desporto – refere que “todos têm direito à atividade física e desportiva,
independentemente da sua ascendência, sexo, raça, etnia, língua, território de origem,
religião, convicções politicas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição
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social ou orientação sexual” e que “a actividade física e o desporto devem contribuir
para a promoção de uma situação equilibrada e não discriminatória entre homens e
mulheres” (artigo 2.º).

Estas orientações são reforçadas Lei de Bases Gerais do Regime Jurídico da
Prevenção, Habilitação, Reabilitação e Participação da Pessoa com Deficiência (Lei
n.º 38/2004, de 18 de Agosto) que determina que “compete ao Estado adoptar
medidas específicas necessárias para assegurar o acesso da pessoa com deficiência
à prática do desporto e à fruição dos tempos livres, mediante, nomeadamente, a
criação de estruturas adequadas e formas de apoio social”.

Neste enquadramento, a prática de atividade física revela-se um instrumento
privilegiado para promover a igualdade de oportunidades no que diz respeito ao livre
acesso ao desporto e, de igual modo, a interação e integração de pessoas com
deficiência na comunidade.

Recorrendo aos dados de 2001 do Instituto Nacional de Estatística, que se
apresentam como os registos mais recentes e específicos relativamente à população
com necessidades educativas especiais28, constata-se que 6,1% da população

28

“…alunos que apresentam necessidades educativas especiais resultantes de limitações significativas ao nível da
atividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de alterações funcionais e estruturais de
caráter permanente, resultando em dificuldades continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da
mobilidade, da autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social…” (Direção-Geral da Educação,
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portuguesa é portadora de uma deficiência, dividindo-se esta em auditiva (0,8%),
visual (1,6%), motora (1,5%) mental (0,7%), paralisia cerebral (0,1%) e outra
deficiência (1,4%) (ver figura 7).

Figura 7 - População sem deficiência e com deficiência segundo o tipo, Portugal 2001
(Fonte: INE, 2012)

De igual forma, e se olharmos para esses números comparativamente com a Região
Centro e, mais especificamente, o Concelho de Águeda, verifica-se que 0,38% da
população portuguesa com deficiência pertence ao Concelho de Águeda, sendo que
relativamente à população residente em 2001, estes representavam cerca de 5% da

2012)
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população, valor ainda considerável, mas mesmo assim abaixo da média nacional de
6,1%29.

X – Valor não disponível

Tabela 19 - População residente com deficiência segundo os Censos: total e por tipo de deficiência
30
(1960-2001) (Fonte: PORDATA )

29

Foram utilizados apenas os dados de 2001, uma vez que não existem dados disponíveis e desagregados pelo INE
para as pessoas com deficiência, o que não permite ter uma visão mais atualizada da realidade concelhia.
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Importa aqui referir que, muitas vezes, este segmento da população não é tido em
consideração nos programas e projetos de desporto desenvolvidos, apesar dos
excelentes resultados que constantemente os atletas com deficiência física ou mental
vão alcançando nas mais diversas modalidades e eventos em todo o mundo, onde os
atletas portugueses se têm distinguido.

Atenta a esta situação, e ao facto de existir ainda uma oferta limitada a este nível em
Portugal, a Câmara Municipal de Águeda tem vindo a desenvolver o desporto
adaptado como uma das linhas estratégicas em termos desportivos, quer na vertente
competitiva, quer em termos de saúde e bem-estar das pessoas com deficiência.
Assim, e no âmbito da sua estratégia de “Desporto para Todos”, a Câmara Municipal
em parceria com a CERCIAG31, parceiro fundamental neste processo pelos seus
conhecimentos e experiência, efetuou uma seleção criteriosa das modalidades
consideradas alvos em função dos diferentes perfis funcionais das pessoas com
deficiência residentes no concelho, de forma a privilegiar as modalidades com maior
possibilidade de adaptação por parte destes, das quais ressalvam o Boccia,
Canoagem, Ciclismo e Judo.

30

Fonte: www.pordata.pt consulta a 27-07-2015
Em parceria com a CERCIAG, a Câmara Municipal de Águeda desenvolveu o projeto de desporto adaptado , através
do qual se pretende estimular a integração das instituições e das pessoas portadores de deficiência ou incapacidade
do concelho de Águeda na dinâmica desportiva municipal, criar condições para a prática do desporto adaptado em
diferentes modalidades e, simultaneamente, estimular a integração social e a independência dos participantes no
projeto, nas modalidades específicas do Boccia, Canoagem, Ciclismo e Judo.

31
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Este projeto piloto de Desporto Adaptado revela-se ainda mais importante quando
comprovamos a existência de mais de 140 pessoas com incapacidades diversas. Os
números preliminares apresentados pela CERCIAG no âmbito deste projeto revelam a
existência de cerca de 54 pessoas do Departamento de Atividades Ocupacionais
(DAO) e 92 pessoas do Departamento de Formação e Emprego (DFE)

Quanto à escolha das modalidades para este projeto, no caso da canoagem e do
ciclismo, tal justifica-se com a história do Concelho e com a existência de clubes
desportivos com as referidas modalidades e, como tal, com capacidade para dar
resposta nesta área.

Adicionalmente, e no caso do ciclismo, salienta-se que esta é uma modalidade
praticada no desporto escolar e, atendendo a que mais de 250 alunos com
necessidades educativas especiais, sejam alunos com deficiência ou com dificuldades
de aprendizagem, frequentam atualmente o ensino regular (tabela 20), é pois uma
área muito interessante de explorar a este nível.
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Tabela 20 - N.º de alunos com necessidades educativas especiais no Concelho de Águeda nos últimos
três anos letivo (Fonte: Câmara Municipal de Águeda)

Quanto ao Boccia, a sua escolha justifica-se, não só pela prática no desporto escolar
(nas escolas EB Fernando Caldeira, EB de Valongo do Vouga e EB de Aguada de
Cima), mas sobretudo por ser uma estratégia de sucesso no âmbito do projeto
nacional “Boccia para Todos”. Sendo uma modalidade exclusiva para portadores de
paralisia cerebral e deficiências motoras, já foi adotada por várias instituições em
Águeda, nomeadamente:
•

CERCIAG

•

Liga dos Amigos de Aguada de Cima;
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•

Associação Recreativa e Cultural de Óis da Ribeira

•

St.ª Casa da Misericórdia, Associação Fermentelense de Assistência (AFA);

•

Centro Social e Paroquial da Borralha

•

Centro Social de Belazaima.

Relativamente ao Judo, e sendo esta a modalidade por excelência para os atletas com
deficiência visual adequada para o exercício da mobilidade, salienta-se a sua
existência em Águeda por intermédio da CERCIAG, com 18 atletas praticantes desta
modalidade, facto que se mostrou relevante para a sua inclusão ao nível do projeto
piloto de desporto adaptado já referenciado.

Em suma, e considerando a existência de um número significativo de utentes
portadores de deficiência, constata-se que as instituições de apoio a este segmento
populacional são parceiros fundamentais no âmbito da definição de programas de
prática regular de atividade desportiva e com efeitos comprovados na saúde individual.

Ainda na área do desporto adaptado, é importante destacar os esforços da Autarquia
no âmbito da formação e integração da pessoa com deficiência, seja ela motora,
psíquica ou outra, de onde se destacam workshop’s como de Paracanoagem que
decorreu no dia 12 de abril de 2015 em Águeda organizado pelo IPDJ, Federação
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Portuguesa de Canoagem e Jogos Santa Casa e que contou com o apoio, não só da
Autarquia, mas também dos clubes desportivos locais da modalidade de canoagem.

Tendo como formador o selecionador nacional de canoagem adaptada, este workshop
contou ainda com a presença de dois atletas paraolímpicos de canoagem (Normando
Mourão e Paulo Santos), assim como treinadores de canoagem de diferentes zonas
do país, constituindo-se como uma oportunidade única de aprendizagem para os
treinadores e de acesso ao desporto por parte de atletas com diferentes níveis de
deficiência/dificuldade.

Esta aposta na paracanoagem surge pela consciência de que este é um desporto que
deve ser acessível a todos, bem como pela importância histórica da canoagem já
mencionada, assumindo-se como uma alternativa no âmbito do desporto adaptado,
valorizando a saúde pessoal, o bem-estar e a coesão social.

10. SAÚDE E DESPORTO
"Um dos grandes desafios neste início de século é o de travar o flagelo das doenças
cardiovasculares. Os números são assustadores, com Portugal a liderar a maior taxa
de mortalidade por doenças cardiovasculares na Europa Ocidental". Salientando-se
que "esta situação é facilmente explicada, se tivermos em conta que 70% da
população adulta tem colesterol elevado, 20% é fumadora, mais de 30% é obesa, 40%
é hipertensa, a maioria é sedentária (somos o país da União Europeia com menos
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praticantes de atividade física) e o número de diabéticos tem vindo a aumentar
consideravelmente." (Fundação Portuguesa de Cardiologia, 2015).

Como é do conhecimento geral, o desporto é um dos aspetos fundamentais para levar
uma vida saudável, sendo fundamental para evitar os problemas que o stress e a vida
sedentária acarretam para as pessoas. Em Portugal, as principais causas de morte
estão associadas às doenças cardiovasculares, sendo por isso mesmo essencial
reforçar o papel do desporto como “medicamento” para este problema.

No entanto, não são apenas as doenças cardiovasculares as únicas que têm impactos
negativos significativos na vida da população. Existe toda uma variedade de doenças
com impactos muito significativos na qualidade de vida dos cidadãos e que estão
relacionadas com questões tão diversas como a genética ou as doenças de trabalho
(sobre as quais já falámos anteriormente).

Assim, e para traçar uma estratégia desportiva concelhia, é importante perceber quais
as principais doenças que a população Aguedense sofre. Contudo, e desde logo, quer
pelo facto de alguns dados serem de carácter sigiloso, quer por não estarem
devidamente tratados estatisticamente pelas entidades competentes, não foi fácil
encontrar informação que permita a correta avaliação da saúde da população
residente em Águeda.
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Ainda assim, foi possível, com a colaboração do Centro de Saúde de Águeda efetuar
uma análise macro das doenças que mais afetam a população de Águeda. Para tal, foi
utilizado o registo de ICPC-232, por capítulos nº e % no ACeS BV – 2013, constantes
no Relatório de Desempenho elaborado pelo Agrupamento de Centros de Saúde do
Baixo Vouga em 201433 (tabela 21), sendo que, embora não retratando Águeda
especificamente, este permite enquadrar a tipologia de doenças a que potencialmente
a população de Águeda está mais sujeita.

Desta forma, verificamos que as doenças do sistema músculo-esquelético, do
aparelho respiratório, do sistema endócrino, metabólico e nutricional e do aparelho
circulatório, representam 49,4% do total das doenças registadas, as quais, contudo,
podem beneficiar com a prática de exercício físico adequado a cada tipologia de
doença, o que deve ser uma preocupação na estratégia desportiva a desenvolver.

32

Classificação Internacional de Cuidados Primários – Segunda Edição (ICPC2): ferramenta que permite determinar
informação relevante sobre morbilidade a nível dos cuidados de saúde primários

33

Águeda, juntamente com dez outros Conselhos s/Centros de Saúde, insere-se no Agrupamento de Centros de Saúde
do Baixo Vouga (ACeS BV), criado pela Portaria n.º 394-A/2012 de 29 de Novembro.
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Tabela 21: Registo de ICPC-2, por capítulos, nº e % no ACeS BV – 2013
(Fonte: ACeS Baixo Vouga, 2014)
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A tabela seguinte ilustra a relação entre os principais problemas de saúde (segundo a
tabela 21) e o tipo de exercício que deve ser praticado, com o intuito de prevenir e
combater as mesmas.

Problemas de Saúde
Sistema músculo-esquelético

Tipo de Exercício/Desporto (exemplos)
Flexibilidade | Caminhada | Natação | Yoga |
Tai Chi

Aparelho circulatório

Caminhada | Natação | Corrida | Ciclismo

Endócrino, metabólico e nutricional

Natação | Corrida | Caminhada | Ciclismo

Aparelho respiratório

Caminhada | Natação | Yoga

Tabela 22: Relação entre os problemas de saúde e o tipo de exercício/desporto.
(Fonte: http://health.gov/paguidelines/guidelines/chapter3.aspx e
https://www.mendeley.com/home/d/?e=201)

Assim, será importante perceber que a prevenção dos problemas de saúde deve
passar pela prática de modalidades como a natação, o ciclismo moderado e a
caminhada. A prática regular das mesmas será um fator importante para a obtenção
de uma melhor qualidade de vida, reduzindo a probabilidade de, no futuro, os cidadãos
virem a desenvolver os problemas de saúde mencionados.
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11. PROJETOS E EVENTOS DESPORTIVOS
11.1 Eventos Desportivos
No Município de Águeda, existem atualmente inúmeras iniciativas desportivas, que
vão desde a organização, apoio e promoção de eventos, a ações e programas de
desenvolvimento educativo e desportivo, com o intuito de promover o alargamento da
atividade física e o crescimento do desporto em Águeda. Não se pretende neste ponto
efetuar uma apresentação detalhada de cada um desses eventos, mas sim efetuar
uma panorâmica geral sobre os mesmos, de forma a perceber quais os de maior
importância, número, dimensão e de maior investimento financeiro.

No que se refere ao investimento financeiro tem-se vindo a registar um crescimento
significativo a nível do investimento da Autarquia na área desportiva, com enfoque nos
eventos desportivos de maior dimensão, conforme é possível observar na tabela
abaixo que regista o investimento efetuado nesta área nos últimos 5 anos.

No anexo 4, é possível observar as provas e iniciativas desportivas em Águeda mais
representativas, sendo desde logo possível percecionar que Águeda é um Concelho
com uma diversidade assinalável nas mais diversas modalidades. Salientam-se
sobretudo as provas (federadas e não federadas) do BTT, ciclismo e futebol, dado que
pelo seu número são exemplificativas da importância destas modalidades em Águeda.
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Quando analisamos a evolução destas iniciativas desportivas ao longo dos últimos 5
anos34, verificamos que há eventos que registaram um crescimento significativo (ver
tabela no anexo 5).

De entre estes eventos (com evolução do número de participantes e com realização
contínua anual) destacam-se o Campeonato de Boccia Sénior, a Caminhada e Corrida
Solidária, o Grande Prémio ABIMOTA, o Campeonato de Portugal de Ciclismo
Adaptado, o Torneio LAAC-LAAC Cup, o Torneio Páscoa Jovem, o Torneio de Futebol
ADT – CUP e a Prova Trichallenge. De entre os 8 eventos anteriormente enumerados,
salientam-se:
•

Os Torneio LAAC-LAAC Cup, Torneio Páscoa Jovem e Torneio de Futebol
ADT – CUP, que estão associados à prática do futebol;

•

O Campeonato de Boccia Sénior e o Campeonato de Portugal de Ciclismo
Adaptado, que se enquadram no lema adotado pela Autarquia: “Desporto para
Todos”, que pela sua particularidade inclusiva se diferenciam;

•

A Caminhada e Corrida Solidária, que se destaca pelo número de participantes
que atrai em torno de uma atividade recreativa e social, apresentando uma
média de 750 participantes;

•

O Grande Prémio ABIMOTA, que se destaca por envolver a prática de uma
modalidade história do Concelho, o ciclismo;

34

Para efeitos da presente análise, foi considerado o critério do número de participantes nas iniciativas.
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•

A Prova Trichallenge que se destaca por ser uma prova que contempla as
modalidades de BTT, canoagem e trail, numa única prova desportiva,
tornando-a singular.

No entanto, é importante distinguir, com base no número médio de participantes, os
eventos de menor dimensão e os eventos de maior dimensão35. Na tabela seguinte,
totalizam-se 20 pequenos eventos, dos quais se destacam:
•

O Torneio de Futsal 12 horas e a Taça de Portugal de Ginástica Aeróbica, que
embora mantenham um registo praticamente inalterável, mostram uma notável
afluência de participações (150 praticantes de média);

•

O Torneio José António Marques, que embora seja um torneio que se realize
em cidades diferentes de ano para ano, registou, no Concelho de Águeda, um
número de participações (150) que certamente impulsionará ainda mais a
modalidade no Concelho.

•

O Grande Prémio Abimota e a Final da Taça de Portugal – Prova de Ciclismo e
o torneio XCO do Centro, todos eles associados à bicicleta, como é tradicional
em Águeda;

•

O

Rali

Cidade

de

Águeda

como

aposta

realizada

pelo

Município,

representando uma aposta em mais ofertas desportivas e de promoção do
desporto automóvel.
35

Considera-se, para efeito do presente trabalho, evento de menor dimensão o que atingir um número médio máximo
de 150 participantes, considerando-se a partir daí como evento de maior dimensão se tiver mais do que esses
participantes ou for uma prova de escala nacional/rinternacional.
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Modalidades

Eventos

N.º Participantes em média

Boccia sénior

Campeonato Nacional de Boccia Sénior Por Equipas - Zona

116

Centro
1º Encontro de Boccia Séniores - Pares

68

Campeonato Boccia Sénior

61

BTT

Taça Regional XCO Centro

131

Canoagem

Final Nacional Torneios Abertos

73

Ciclismo

Volta a Portugal em Bicicleta

139

Volta a Portugal no Futuro

69

Grande Prémio de Ciclismo 25 Anos

35

Final da Taça de Portugal

120

Grande Prémio ABIMOTA

120

Ciclismo Adaptado

Campeonato de Portugal de Ciclismo Adaptado

15

Duatlo

Duatlo de Recardães

120

Futsal

Torneio Futsal 12 horas

150

Ginástica Aeróbica

Taça de Portugal de Ginástica Aeróbica

148

Torneio José António Marques

150

Motocross

Nacional de Motocross

118

Natação

Torneio Águas Abertas

56

Ténis

Open Ténis de Águeda

74

BTT, Canoagem,

Prova Trichallenge

133

Rali Cidade de Águeda

42

Trail
Rali

Tabela 23 - Lista de eventos de menor dimensão, com base no número médio de participantes
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)
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É importante salientar a evolução que a modalidade da ginástica tem vindo a registar
no Concelho, não só pelo número de atletas que praticam a referida modalidade e pelo
aparecimento de dois clubes desportivos que se dedicam em exclusivo à prática desta
modalidade, conforme indicado no ponto 9.3., mas também pelo número de
participantes registados nos eventos organizados, tal como é possível observar pela
análise da tabela 23.

Relativamente aos eventos de maior dimensão, que surgem indicados na tabela 24,
constata-se que existem 18 eventos, dos quais se destacam:
•

A Caminhada e Corrida Solidária, o Torneio LAAC-LAAC Cup e o Torneio de
Futsal ADT CUP;

•

O Torneio Internacional de Basquetebol Adolfo Roque, que se realizou apenas
no ano de 2015, mas que já apresentou um elevado número de participações
(800), sendo um forte incentivo e uma boa atividade de promoção da
modalidade;

•

O “Bairrada Ulta Marathon”, que apresentou no seu primeiro ano (2015) 450
participantes;

•

O Pateira Cup, que é um torneio internacional de futebol de formação, e o
Torneio Preto & Branco, que é um torneio local de futebol de formação, que
apresentam o maior número médio de participações (1306 e 1200,
respetivamente);
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•

O Torneio Hugo Negrão, que é um torneio de futebol local para benjamins,
petizes e traquinas que se tem afirmado de ano para ano, aumentando o
número de participantes;

•

O Torneio Páscoa Jovem, que do ano de 2014 para o ano de 2015 quase
duplicou o número de praticantes, passando de 520 para 1000 participantes;

•

O “Urbanightrail” que apenas se realizou em 2015, mas que deve ser
referenciado pelo facto de aliar a prática desportiva (corrida e caminhada) num
percurso com passagens por locais/edifícios históricos e importantes do
Concelho, atingindo os 800 participantes.
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Modalidade

Evento

Média

Atletismo

Grande Prémio Cidade de Águeda

450

Basquetebol

Torneio Internacional de Basquetebol Adolfo

800

Roque
Torneio Internacional Águeda Basket

200

Maratona Vale do Vouga em BTT

1050

Maratona BTT Trilhos do carril

165

Etapa do Campeonato UPandDown BTT

238

Maratona de BTT LAAC-LAACAR

214

“Bairrada Ultra Marathon”

450

Caminhada/Corrida

Caminhada e Corrida Solidária

750

Futebol

Pateira CUP

1306

Torneio Preto & Branco

1200

Torneio LAAC-LAAC Cup

283

Torneio Hugo Negrão

600

Torneio Páscoa Jovem

513

Futsal

Torneio de Futsal – ADT CUP

190

Motocross

Mundial de Motocross

174

Trail

ADT Trail

193

Urbanightrail

800

BTT

Tabela 24 - Lista de eventos de menor dimensão, com base no número médio de participantes.
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)
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Em suma, verifica-se que o concelho de Águeda apresenta hoje em dia um elevado
número de eventos de cariz local, regional e nacional, que espelham uma imagem de
Águeda como um concelho dinâmico, ativo e capaz. É também possível verificar que
uma grande parte dos eventos se encontra associada ao futebol, ao BTT ou à bicicleta
em geral, o que mais uma vez confirma a tendência já antes evidenciada para este
tipo de desporto, não esquecendo outros como o boccia, a ginástica aeróbica ou o
basquetebol, que complementam a oferta de eventos desportivos.

É, pois, importante consolidar as provas desportivas que apresentam maior dinâmica e
capacidade de progressão e potenciar a afirmação daquelas que apresentam
crescimentos interessantes. Seria, também, importante que, cada vez mais, existisse
uma imagem extra concelhia das provas que permitisse assumir Águeda como uma
referência desportiva a nível nacional.

11.2 Projetos Associados à Prática Desportiva
11.2.1 Percursos Pedestres – N’TRILHOS
Os espaços naturais surgem, cada vez mais, como destinos com elevado potencial
turístico, em que toda a envolvente natural e cultural constitui um atributo cada vez
mais procurado. Contribuindo para uma melhor oferta turística as atividades
desportivas de recreio, lazer e de contato com a natureza constituem hoje em dia uma
marca diferenciadora. Com a junção de sinergias entre o turismo de natureza e as
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atividades desportivas “as paisagens conferem e transmitem um sentido e a noção de
“único” e de “identidade de espaço”, (Decreto-Lei n.º47/99 de 16 de fevereiro).

Seja de âmbito federativo, turístico, de deslocação ou informal, o simples ato de
caminhar já alcançou, atualmente, “o patamar da mais comum actividade física capaz
de contribuir para a diminuição do sedentarismo, e patologias associadas, em várias
camadas da população (Brownson et al, 2000; Moreira e Gabriel, 2010; Owen et al,
2004; Reed et al, 2004). Alguns autores conseguem ainda estabelecer relações
concretas entre a caminhada, a saúde pública e a importância da caminhada para a
sustentabilidade36 (Owen et al, 2004; Tolley et al, 2001:307). (Brandão, Barbara,
2012).

Com o intuito de desenvolver e mostrar as potencialidades e valores naturais do
Concelho, a Autarquia elaborou e implementou 8 percursos pedestres que integram a
Rede Municipal de Trilhos de Águeda – a N’TRILHOS (ver anexo 6).
Número do Percurso

Nome do Trilho

Número de Quilómetros

PR1

Trilho da Pateira ao Águeda

10 km (opcionalmente mais 4km)

PR2

Trilho das Levadas

7,5 Km

PR3

Trilho da Aldeia

2.5 Km

PR4

Trilho Terras de Granito

8 Km

PR5

Trilho da Ponte de Ferro

7,4 Km

37

36
37

“importance of walking to the sustainability”
Encerrado
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PR6

Trilho de Águeda

8 Km

PR7

Trilho dos Poços

11 Km

PR8

Trilho da Serra

27,9 Km

Tabela 25 – Lista de Percursos Pedestres de Águeda.
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

Com cerca de 60 km de caminhos, veredas, carreiros e estradas, estes percursos
integram mais de 60 pontos de interesse dispersos pelas 8 freguesias abrangidas
pelos itinerários propostos, e cujo acesso se faz a partir dos trilhos principais. Desta
forma, criaram-se sinergias e fortaleceram-se as áreas do turismo, ambiente, cultura e
desporto.

Com este produto de oferta múltipla e “considerando que é necessário uma promoção
flexível e adequada, garantindo os fluxos necessários à rentabilização dos
investimentos, não pondo em causa a rentabilidade e a preservação das riquezas
naturais ou construídas em prol de um turismo sustentável” (Decreto-Lei n.º47/99, de
16 de fevereiro), os aguedenses e os visitantes têm a possibilidade de usufruir e
percorrer caminhos que se desenvolvem nos lugares, aldeias, vilas e no centro da
própria cidade, sem que se coloque em causa a preservação da natureza e do meio
envolvente, e dando-lhes a conhecer simultaneamente gastronomia, as tradições
locais, o património humano e cultural, enaltecendo o desejo de regresso para
“saborear” estas perfeitas harmonias.

Analisado o número de visitantes dos percursos pedestres, constante no gráfico 12
para os anos de 2014 e 2015, é possível verificar que os percursos pedestres de
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Águeda são utilizados sobretudo durante os meses mais quentes coincidindo com o 3º
trimestre do ano. Tal deve-se à progressiva melhoria das condições meteorológicas e
pelo facto de no 3º trimestre ser o período preferencial dos portugueses para gozo das
suas férias.

Gráfico 12 - Número de participantes dos percursos pedestres
(Fonte: Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara Municipal de Águeda)

Salienta-se também, que comparando o ano de 2014 com o ano de 2015 (gráfico 12),
verificou-se um grande incremento de participantes nos percursos pedestres,
registando-se um aumento de mais de duas mil participações. Este dado,
extremamente positivo, deveu-se não só ao facto dos pedestrianistas “passarem a
palavra“, contado a sua boa experiência, fazendo deste modo a sua própria
divulgação, mas também por se terem implementado trajetos com extensões e
dificuldades

díspares,

permitindo

assim,

abranger

um

maior

número

de
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pedestrianistas, continuando a Autarquia a trabalhar de encontro aos gostos e
capacidades de todos e de cada um38.
Salienta-se também a participação da Autarquia em várias feiras e eventos nacionais e
internacionais (exemplo: BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa em 2014 e Feira
Internacional de Turismo de Madrid - FITUR em 2015), o que permitiu a divulgação
dos vários projetos municipais, entre os quais os trilhos e percursos pedestres.

É também importante referenciar os constantes desenvolvimentos deste projeto
promovidos pela Autarquia, como é o caso da nova aplicação “Walkinágueda”. Com
esta nova aplicação, os visitantes têm agora ao seu dispor uma “APP” para conhecer
os diversos trilhos pedestres que integram o concelho, permitindo-lhes um acesso
mais facilitado aos trilhos, fornecendo mapas e informações sobre os diversos pontos
de interesse, permitindo acompanhar em simultâneo o percurso realizado pelo
utilizador. A aplicação tem ainda duas particularidades: funciona sem ligação à internet
e inclui um sistema de contagem das calorias perdidas pelo pedestrianista durante os
percursos. É possível descarregar a aplicação através das plataformas Google Play e
App Store em www-cm-agueda.pt39.

38

Nesta análise apenas estão consideradas as visitas guiadas que são solicitadas à autarquia, não
estando contabilizadas as visitas individuais efetuadas aos trilhos por visitantes ou por residentes, pois
não existe ainda nenhum mecanismo implementado que permita registar o número total de visitas que é
muito superior ao aqui apresentado.
39
Até à data desta informação (060415) foram efetuados 1300 downloads da “APP”, correspondendo
304 ao sistema androrid e 996 ao sistema iOS (Fonte: Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da Câmara
Municipal de Águeda).
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Assim, é facilmente percetível que a implementação destes percursos, permite ao
utilizador (residente ou visitante), não só conhecer todos os pontos de interesse
turístico e cultural associados, mas também desenvolver uma prática de atividade
física regular combatendo dessa forma o sedentarismo e adquirindo hábitos de vida
mais saudáveis. De referir por último, que estão previstos para 2016 a implementação
de mais 2 trilhos, o que aumentará a rede em cerca de mais 20 km.

11.2.2 Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda (CMMCA)
No seguimento da crescente importância das atividades desportivas informais como a
caminhada, e dando cumprimento às Orientações da União Europeia para a
Actividade Física, o governo português desenvolveu o Programa Nacional de Marcha
e Corrida, por intermédio do Instituto do Desporto e Juventude de Portugal em
conjunto com a Federação Portuguesa de Atletismo, a Faculdade de Desporto da
Universidade do Porto e os Municípios aderentes. Assim, o Programa Nacional de
Marcha e Corrida assume-se como um compromisso de natureza desportiva e
recreativa, que mobiliza as pessoas para o aumento dos índices de prática de
atividade física e desportiva em Portugal e para um maior e melhor esclarecimento dos
portugueses no que toca à importância da aquisição de hábitos de vida saudáveis.

Neste âmbito, e atendendo à existência de uma estratégia concelhia de desporto,
saúde e bem-estar, às boas condições em termos de topografia e à rede de trilhos
existente, o Município de Águeda procedeu à implementação do Centro Municipal de
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Marcha e Corrida de Águeda (CMMCA), tornando-se um dos primeiros Municípios
aderentes a este Programa Nacional.

Inaugurado a 6 de Abril de 2014, o CMMCA desenvolve as suas atividades junto ao
Ginásio Clube de Águeda (GICA), sendo composto por uma equipa de nove técnicos
devidamente certificados pelo Programa Nacional de Marcha e Corrida e pela
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e ainda pelo Instituto Português do
Desporto e da Juventude (IPDJ).
Com uma rede de percursos que varia entre os 2.500 e os 10.000 metros, (tabela 26),
o CMMCA proporciona ao utente a realização de caminhadas ou corridas de forma
orientada e acompanhada por técnicos qualificados, com passagem por vários pontos
de interesse do Concelho (ver anexo 7).
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Tabela 26 – Caraterísticas e condições do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda
(Fonte: www.cm-agueda.pt e https://www.facebook.com/marchaecorrida.agueda)

Adicionalmente, é de se salientar os serviços associados a esta atividade, como é o
caso das avaliações médicas. Após o ato de inscrição no CMMCA, o utente realiza
uma 1.ª avaliação no centro check-up40, acompanhado pelo técnico responsável, onde
são avaliados parâmetros físicos, de forma individual, como o peso corporal, perímetro
abdominal, altura e tensão arterial.

40

Centro Check-up – engloba a existência de equipamentos de avaliação do estado de saúde como urofluxómetro,
podoscópio, tensiómetro, balança e craveira, fita métrica e oxímero. Este Centro Check-up está enquadrado no âmbito
da Pista Check-up, implementada na margem norte do rio Águeda, recentemente requalificada no âmbito do Programa
Integrado de Regeneração Urbana da Cidade de Águeda. Esta Pista Chekc-up, desenvolvida no âmbito do conceito
“Avalia-te a ti próprio”, consiste na integração de equipamentos de check-up e painéis informativos num percurso
pedestre urbano que permite aos utilizadores fazerem uma autoavaliação do seu estado de saúde
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Depois desta 1.ª avaliação, o utente é chamado para uma 2.ª avaliação pela equipa
médica (médico e enfermeiro), onde serão avaliados outro tipo de parâmetros mais
específicos. Esta 2.ª avaliação só acontece quando o utente apresenta algum grau de
risco para realizar a atividade física (ex.: hipertensão; obesidade; diabetes; ser
fumador; ter idade superior a 55 anos). No final de cada trimestre, tem lugar, no centro
check-up uma 3.ª avaliação dos parâmetros acima mencionados, para apurar a
evolução dos utentes.

De acordo com os dados de 2014, foram avaliadas no centro check-up cerca de 204
pessoas, verificando-se que “nenhuma delas foi impedida da prática da actividade
física, bem pelo contrário, todas foram incentivadas a continuar a sua actividade física
no CMMCA” (Marques, Marco, 2014).

Os resultados da implementação destas iniciativas demonstraram incontornáveis maisvalias até à data na criação de hábitos de prática regular de atividade física e na
adoção de um estilo de vida mais ativo. Até final de março de 2015, encontravam-se
inscritos cerca de 600 utentes no CMMCA, tendo-se registado um aumento de 260
pessoas somente no primeiro trimestre de 2015 (de 340 pessoas em dezembro de
2014 para 600 pessoas). No final do ano de 2015 o número era de cerca de 900
inscritos.
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Salienta-se, ainda, que os resultados obtidos com a implementação do CMMCA
justificaram o alargamento deste projeto às demais freguesias do Concelho, criando
uma maior descentralização e expansão do número de utilizadores, utilizando-se para
tal, a experiência já obtida no âmbito do primeiro ano de funcionamento do Centro
Municipal de Marcha e Corrida.

Até à data, e para além da União de Freguesias de Águeda-Borralha, o CMMCA já se
encontra implementado nas freguesias de Valongo do Vouga, Macinhata do Vouga,
União de Freguesias de Barrô e Aguada de Baixo, Aguada de Cima, Fermentelos,
União de Freguesias de Préstimo e Macieira de Alcôba, União de Freguesias de
Águeda e Borralha, União de Freguesias de Travassô e Óis da Ribeira, União de
Freguesias de Trofa, Segadães e Lamas do Vouga e União de Freguesias de
Recardães e Espinhel.
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Tabela 27 – Números totais de participantes inscritos no CMMCA por freguesia
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

Os resultados da implementação destas iniciativas já demonstraram importantes
benefícios na criação de hábitos de prática regular de atividade física e na adoção de
um estilo de vida mais ativo.

Com esta iniciativa, a Autarquia demonstrou que o desporto é transversal a todas as
idades, tentando ainda incutir o gosto pelo bem-estar físico e pela convivência através
das mais diversas modalidades desportivas. Cumulativamente, estas atividades
desportivas contribuíram para a melhoria da saúde pública e dos corretos hábitos de
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vida, cruzando o exercício físico com a alimentação saudável, e com outros aspetos
que contribuam para uma melhor e maior esperança de vida.

De salientar que o CMMCA se tornou igualmente num espaço de encontro e convívio
e socialização afastado das tradicionais redes sociais, que muito tem sido valorizado
pelos seus utilizadores e referido como um dos aspetos mais positivos do mesmo.

11.2.3 Programa de Saúde e Bem-Estar para a 3ª Idade
No âmbito das iniciativas direcionadas para a 3ª Idade, importa aqui destacar a
parceria atualmente existente entre a Autarquia e LAAC no que se refere ao boccia
sénior. Esta parceria iniciou-se no ano de 2015 com a colaboração da referida
instituição na organização do “I Encontro de Boccia Sénior”, aberto a toda a
comunidade, estando já prevista a organização do II Encontro para o dia 20 de maio
de 2016.

Pretende-se continuar a aposta nesta modalidade e na consciencialização do desporto
para todos, através da realização contínua de ações de formação e organização de
eventos, sejam encontros de boccia sénior ou campeonatos de boccia sénior.

No âmbito dos programas de saúde e bem-estar para a 3ª idade, destaca-se também
o projeto do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda, com o seu alargamento
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a todas as freguesias com atividades direccionadas, especialmente, a esta classe
etária.

12. INSTALAÇÕES DESPORTIVAS CONCELHIAS
Ciente da importância do Desporto como elemento de educação, formação e dinâmica
e atentos às transformações que cada vez mais nele se processam, a Autarquia
preocupa-se, constantemente, em criar as condições necessárias para que o
desenvolvimento desportivo no Concelho se processe de forma enquadrada, coerente
e sustentada com o intuito de responder às necessidades e interesses da população.

“A tarefa de planear e conceber uma rede de equipamentos desportivos que satisfaça
a procura por parte dos diferentes segmentos da população, impõe um conhecimento
prévio e análise das características dos existentes, obrigando à inventariação dos
equipamentos do Município, para um melhor conhecimento da realidade” (Lei
n.º5/2007, de 16 de janeiro).

De acordo com as Normas da Direção-Geral do Ordenamento do Território e
Desenvolvimento Urbano – DGOTDU (2002) e com o estudo efetuado no Plano Diretor
Municipal do Município de Águeda em 2009, os equipamentos de desporto existentes
no Município dividem-se em:
•

Equipamentos Desportivos Especiais para Espetáculos
114

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

•

Equipamentos Desportivos Especializados

•

Grandes Campos de Jogos

•

Pequenos Campos de Jogos

•

Pavilhões e Salas de Desporto

•

Piscinas Cobertas

•

Piscinas ao Ar Livre41

Estes equipamentos encontram-se distribuídos ao longo de todo o concelho de
Águeda, com uma maior preponderância para as freguesias mais centrais e litorais e
com especial relevo para a cidade de Águeda, a qual concentra o maior número de
equipamentos desportivos de usos coletivo para a população. Com exceção da parte
mais interiorizada do concelho, este apresenta uma rede razoável de equipamentos

41
1
– Consideraram-se Equipamentos Desportivos Especiais para o Espetáculo aqueles que têm uma capacidade para
mais de 1000 espetadores e cuja dimensão funcional útil se situa acima dos 8000m2. Dimensão funcional útil é a
superfície delimitada pelo traçado do jogo ou prática, acrescida das áreas de segurança mínimas necessárias.
2
– Consideraram-se Equipamentos Desportivos Especializados aqueles que são destinados à prática desportiva e
recreativa de modalidades particulares, exigindo espaços caracterizados por grande especificidade de organização.
3
- Consideraram-se Grandes Campos de Jogos aqueles cuja dimensão funcional útil se situa acima dos 5000m2.
4
– Consideraram-se Pequenos Campos de Jogos aqueles cuja dimensão funcional útil se situa acima dos 800m2
5
– Consideraram-se Pavilhões e Salas de Desporto aqueles cuja área de implantação se situa acima dos 720m2. A
área de implantação compreenda a dimensão funcional útil acrescida das áreas para serviços de apoio e circulações
interiores.
6
– Consideraram-se Piscinas Cobertas aquelas cuja dimensão funcional útil se situa acima dos 150m2.
7
– Consideraram-se Piscinas ao Ar Livre aquelas cuja dimensão funcional útil se situa acima dos 150m2

115

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

desportivos, a qual, contudo, necessita de ser reforçada para dar aso a novas
atividades desportivas e responder aos desafios futuros.

Figura 8 – Distribuição geográfica dos equipamentos de desporto do Concelho de Águeda
(Fonte: Elaboração própria)
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No que se refere aos Equipamentos Desportivos (Espaços ou Equipamentos
Artificiais), verifica-se a existência de 105 infra-estruturas distribuídas pelas 11
freguesias do Concelho de Águeda, conforme se pode verificar na tabela abaixo:
ESPAÇOS OU EQUIPAMENTOS ARTIFICIAIS
Freguesias

Pequeno
Campo
Jogos

Grande
Campo
Jogos

Pavilhão e
Sala de
Desporto

Piscina
Coberta

Piscina
ao Ar
Livre

Pista
Atletismo

Especializado

Agadão, Belazaima
do Chão, Castanheira
do Vouga
Aguada de Baixo e
Barrô
Aguada de Cima

4

-

1

-

-

-

1

3

1

2

-

1

-

1

5

1

1

-

1

-

-

Águeda e Borralha

19

3

5

1

1

2

5

Espinhel e Recardães

4

1

-

-

1

-

-

Fermentelos

3

1

1

-

-

-

-

Macinhata do Vouga

2

2

1

-

1

-

1

Préstimo e Macieira
de Alcôba
Travassô e Óis da
Ribeira
Trofa, Segadães e
Lamas do Vouga
Valongo do Vouga

3

-

-

-

-

-

1

2

1

1

-

-

-

-

5

0

1

-

-

-

1

3

3

1

-

-

2

13

16

5

44

TOTAL

5
42

55

43

2

2

12

Tabela 28 – Número de espaços ou equipamentos artificiais por freguesia.
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

42
43
44

Destes 55 Pequeno Campo de Jogos, 20 referem-se a Pequeno Campo de Jogos de foro Escolar
Destes 16 Pavilhões e Salas de Desporto, 7 referem-se a Pavilhões e Salas de Desporto de foro Escolar
De referenciar que as 2 Pistas de Atletismo estão enquadradas em instalações Escolares
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Pela análise dos dados relativos às Instalações Desportivas Concelhias e pela análise
da tabela 28, e tal como já referido, verifica-se que a União de Freguesias de Águeda
e Borralha é a que apresenta o maior número de infraestruturas desportivas, com um
total de 36 instalações. De salientar o número significativo de Pequenos Campos de
Jogos (55 infraestruturas), representativo de um Concelho com condições adequadas
à prática de modalidades como futsal, basquetebol, andebol, entre outras, mas que em
alguns casos necessitam de melhorias do ponto de vista infraestrutural e da sua
manutenção.

Relativamente à área desportiva útil por habitante (ADU/HAB), o Concelho de Águeda
apresenta uma ADU de 227.122,145m2,e, como já foi anteriormente referido, o
Concelho apresenta uma população de 47.006 habitantes. A recomendação nas
Normas para a Programação e Caracterização de Equipamentos Colectivos, segundo
a Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano (DGOTDU)
é de um rácio de 4m2 de superfície desportiva útil por habitante (critério adotado a
partir das recomendações do Conselho da Europa e o Conselho Internacional da
Educação Física e do Desporto da UNESCO). Atualmente, o Concelho de Águeda,
consegue superar esse rácio, atingindo os 4,83m2/HAB, o que significa que o trabalho
a realizar passa pela conservação e requalificação das infraestruturas existentes.

No que se refere à propriedade das infraestruturas existentes, e conforme tabela 29,
verifica-se que a grande maioria é de domínio público (64 – 59%), embora a diferença
não seja muito significativa.
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Privado

Público

Pequeno Campo de Jogos

17

38

Grande Campo de Jogos

8

5

Pavilhão e Sala de Desporto

7

9

Piscina Coberta

1

1

Piscina ao Ar Livre

2

2

Pista Atletismo

1

2

Especializado

7

5

41

64

TOTAL

Tabela 29 – Número de Infraestruturas Privadas e Públicas
(Fonte: Divisão de Desenvolvimento Local da Câmara Municipal de Águeda)

A nível das infraestruturas desportivas de propriedade privada, salienta-se que mais
de 70% das mesmas pertencem a Associações/Clubes do Concelho, o que é
representativo da utilização diversificada que os equipamentos desportivos podem ter,
uma vez que a maioria das associações concelhias possui valências de âmbito cultural
e recreativo, juvenil e social, para além do desportivo. Este facto permite-nos, assim,
concluir a importância de estabelecer parcerias com as associações locais no âmbito
da utilização dos vários equipamentos desportivos e, consequentemente, do
desenvolvimento desportivo Concelhio.
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13. ANÁLISE SWOT
Tendo em conta tudo o que foi referenciado nos pontos anteriores, torna-se agora
importante efetuar uma análise SWOT em termos desportivos para o concelho, onde
se resumam aqueles que são os pontos fortes e pontos fracos em termos desportivos,
bem como a identificação de oportunidades e ameaças ao ambiente desportivo local.

Assim, analisando a tabela abaixo, verificamos que o conjunto de pontos fortes e
oportunidades existentes associadas ao concelho são muito maiores do que os pontos
fracos e as debilidades. Tal facto demonstra, de imediato, que Águeda apresenta um
potencial muito elevado ao nível desportivo, superando aquelas que são as suas
maiores debilidades e ameaças. Estas relacionam-se, sobretudo, com a necessidade
de unir esforços dos agentes desportivos, principalmente dos clubes desportivos, em
torno de objetivos comuns e de uma estratégia única que evite o seu declínio. Devido
aos problemas da redução da população residente, e essencialmente da redução da
taxa de natalidade, o que obviamente terá impactos no recrutamento de novos atletas
pelos clubes e na sua sustentabilidade.

Como ponto positivo, é de se destacar o trabalho que o município tem realizado no
apoio, quer financeiro, quer técnico aos clubes e associações, mas também a
realização de programas e eventos que têm levado a que a população aguedense
esteja cada vez mais desperta para a prática desportiva, ligada à saúde e ao lazer. De
referir, que o concelho apresenta hoje uma dinâmica desportiva que se for continuada,
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o pode colocar entre os melhores a nível nacional. Para tal, é necessário aproveitar
também, as várias oportunidades existentes, destacando-se a estratégia única na
região e rara no país, para o desenvolvimento do desporto adaptado. Este poderá
mesmo tornar-se um pilar fundamental do desporto no Concelho. Realça-se também,
a possibilidade de criação de parcerias com o tecido empresarial aguedense, com o
intuito de promover a atividade física laboral, a exemplo da prática implementada pelo
Município na oferta desportiva promovida em contexto laboral. Esta é uma
oportunidade para que as empresas previnam as consequências de uma parte
significativa das doenças profissionais e, deste modo, se comecem a criar rotinas e
hábitos de prevenção neste âmbito.

Em suma, e pelo anteriormente exposto, verifica-se que, efetivamente, o Concelho de
Águeda apresenta um potencial desportivo de elevado valor. Toda a vertente
desportiva, desde a competitiva à de lazer e turismo, deve continuar a ser valorizada e
a ser uma aposta da Autarquia.
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Forças

Fraquezas

• Clima temperado, propício a desportos ao ar livre;

• Baixa taxa de natalidade o que dificulta a captação de novos
atletas e aumento da disputa entre clubes

• Altimetria equilibrada;
• Dimensão industrial do Concelho, associada à tipologia de desportos
praticados (BTT, ciclismo, fitness…);

• População envelhecida;

• Forte movimento associativo desportivo;

• Diminuição da população residente jovem (resultado da
diminuição da taxa de natalidade e de um aumento da
emigração);

• Existência de atividades dirigidas a um largo espectro da população;

• Acessibilidade das infraestruturas desportivas do Concelho;

• Nº de atletas participantes nas modalidades de maior adesão (futebol,
andebol e basquetebol);

• Equipamentos desportivos a necessitar de manutenção /
qualidade dos mesmos

• Quantidade de instalações e modalidades desportivas

• Insuficiente formação dos quadros técnicos dos clubes

• Forte presença de modalidades como o BTT, o andebol, basquetebol,
canoagem, ciclismo, entre outras

• Dificuldades Financeiras por parte dos Clubes para
desenvolverem novas atividades desportivas sem apoios da
autarquia

• Programa de Apoio às Associações Desportivas do Município
• Centro Municipal de Marcha e Corrida e os projetos associados à saúde
e bem-estar

Oportunidades

Ameaças

• Consciência da população em geral para a questão da saúde e da
prática desportiva
• Possibilidade de aproveitar o desporto escolar para fornecer os clubes
de atletas e incutir bons hábitos de saúde e desporto
• Ambiente favorável à criação e desenvolvimento de novas infraestruturas
desportivas face ao quadro comunitário que se irá iniciar (Portugal 2020);

•

Concorrência dos clubes entre si;

•

Dispersão de interesses nas organizações desportivas;

•

Concelhos vizinhos dinâmicos do ponto de vista desportivo em
áreas importantes Águeda.

• Apoio à formação técnica desportiva qualificada;
• Apoio à prática desportiva de atividades com raízes históricas no
Concelho (canoagem e BTT);
• Desenvolvimento de atividades de desporto adaptado (estratégia única
na região)
• Estabelecimento de parcerias com o tecido empresarial para promoção
da atividade física laboral;
• Desenvolvimento de novos negócios locais associados a novas
modalidades desportivas ou ao desenvolvimento de parcerias a nível
industrial para criar sinergia na venda de produtos através das
modalidades desportivas mais fortes no concelho;
• Potencial do desporto enquanto promotor do turismo no concelho e viceversa (alicerçado na rede de trilhos e no uso da bicicleta elétrica ou não)

Tabela 30 – Análise SWOT
(Fonte: elaboração própria)
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14. MATRIZES SÍNTESE
Um dos aspetos importantes de realizar num trabalho de análise como o presente, é a
construção de um referencial que permita uma análise cruzada dos dados utilizados e
uma visualização imediata dos resultados. Claro está que não existe uma metodologia
única para efetuar este cruzamento, pelo que, neste trabalho, optou-se pela
construção de duas matrizes de síntese: uma direcionada para a análise do contexto
atual (constante no anexo 8) e uma outra de potencial de desenvolvimento (constante
no anexo 9), a qual tenta identificar os desportos com potencial de crescimento no
concelho tendo em conta os indicadores analisados.

De referir que é o cruzamento destas duas matrizes que nos permite uma análise mais
pormenorizada dos desportos com o maior grau de potencial concelhio, não querendo
isso dizer, contudo, que sejam aqueles que atualmente registam um maior número de
praticantes.

Para a elaboração do referencial do contexto atual os pontos de análise basearam-se
no historial e na análise efetuada sobre o Concelho. O referencial reflete todos os
resultados da análise descritiva que consta na primeira parte deste documento, sendo
o mesmo de interpretação direta dos dados e indicativo da oferta existente no
Concelho, desde o número de atletas por modalidade até aos eventos de desporto
adaptado e escolar. Desta forma e com os dados do referencial, pretende-se
conseguir uma melhor perceção da relevância das modalidades em Águeda,
atualmente.
123

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

Assim, para tabela/referencial de análise atual, foi efetuada uma avaliação de 0 a 3
pontos correspondendo aos seguintes indicadores:
•

0 - sem relevância para a modalidade desportiva;

•

1- pouca relevância para a modalidade desportiva;

•

2 - alguma relevância para a modalidade desportiva;

•

3 - muita relevância para a modalidade desportiva.

Relativamente ao segundo referencial, este incidiu sobre as oportunidades e o
potencial desportivo existente no Concelho, em função das caraterísticas do mesmo
(que se encontram nos pontos 3 e 4 do PMD). Os parâmetros escolhidos encontramse relacionados com as caraterísticas físicas do território, a atividade económica, a
existência de determinados espaços no Concelho e, como o desporto adaptado é uma
das apostas estratégicas da Autarquia, a incidência das várias modalidades no
desporto adaptado. Através deste referencial é possível percecionar quais as
modalidades que devem ser uma aposta Concelhia, não só por parte da Autarquia,
mas também dos clubes/associações desportivos.

Para a tabela/referencial do potencial desportivo criou-se uma avaliação de 0 e 1, em
que:
•

0 - não existe potencial para a prática;

•

1 - existe potencial para a prática;
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Desta forma, e analisando o quadro da situação atual, verificamos que este confirma o
que foi sendo referido ao longo da análise, já que na realidade as modalidades que
apresentam maior pontuação (19 pontos ou mais) são o andebol (19), o basquetebol
(20), o BTT (21), o futebol (20) e o futsal (21), seguidos depois por outras 5
modalidades com pontuação intermédia, como a canoagem (15), o ciclismo (14), a
corrida (13), o fitness (13) e a ginástica (16). Assim, e se atentarmos a estes
resultados, verificamos que efetivamente estas são as modalidades com maior
implementação no concelho e aquelas onde aposta deve continuar a surgir por parte
de todos os agentes desportivos e pelo poder local.

Contudo, analisando a tabela dos desportos potenciais, verificamos que o número de
modalidades pontuadas é maior, o que não é de estranhar, pois estamos a falar de
potencial desportivo. Desta forma, com as pontuações mais elevadas surgem o
atletismo (6), o BTT, a caminhada, o cicloturismo, a corrida, o enduro, a escalada, a
malha e o tiro ao alvo todos com 5 pontos. Analisados os desportos com de 4 pontos,
isto é, com potencial elevado, surgem a canoagem, o canyoning, a natação, o
motocross, o duatlo, orientação, paintball, parkour, o rafting, o rappel, o trail e o triatlo.

Se cruzarmos as modalidades nas duas tabelas, verificamos ainda que o BTT, o
ciclismo, a corrida e a canoagem, surgem como os desportos que devem ser
considerados como prioritários pela autarquia para o presente Plano.
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Obviamente que tal não significa que não existam estratégias de desenvolvimento
para todos, mas estes serão, por ventura, aqueles que maior potencial de crescimento
e notoriedade poderão dar ao concelho de futuro. Aliás, uma estratégia desportiva
concelhia deve abarcar, o mais possível, os diferentes públicos e as diferentes
modalidades. No entanto, e tendo em conta que os recursos são limitados, acaba por
ser fundamental conseguir ter um ranking que demonstre as prioridades em termos de
investimento, o que é perfeitamente percetível pela análise efetuada nas tabelas em
questão.
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15. ESTRATÉGIA 2016-2022 | DESPORTO É VIDA | SPORT IS LIFE
“As Autarquias Locais, por força da proximidade que têm junto das suas populações e
pelas competências e atribuições que lhes foram conferidas nas últimas três décadas,
têm e terão cada vez mais oportunidades, melhores capacidades e elevadas
responsabilidades no incremento e na melhoria das condições de acesso a uma
prática desportiva generalizada, entre muitas outras áreas de intervenção.” (Município
de Penela e FLUC-CEOT, 2010).

A frase supra explicita de forma concreta o papel que os municípios têm e terão que
desempenhar em termos futuros no que ao desporto diz respeito. Efetuada a análise
do contexto atual de Águeda do ponto de vista desportivo importa agora apresentar os
objetivos e linhas estratégicas, as ações associadas a cada uma destas, bem como o
seu cronograma financeiro e as parcerias e formas de financiamento.

Assente da ideia subjacente ao slogan da autarquia, “Desporto é Vida, Sport is
Life”, pretende-se nos pontos seguintes desenvolver um “chapéu” único para o
desporto no concelho, seja ele promovido pela autarquia, ou pelos diversos agentes
privados, desde clubes, a associações desportivos, interligando-os com outras
entidades que poderão ter papéis importantes fundamentais nesta estratégia, como as
empresas locais, as universidades, as escolas, as entidades associadas à saúde, à
assistência social, criando pela primeira vez em Águeda uma dinâmica desportiva
conjunta alicerçada na ideia de “Desporto para todos”.
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15.1. Objetivos Estratégicos e Linhas Estratégicas
Assim, e tendo em conta tudo o que foi mencionado anteriormente, é importante antes
de mais definir os objetivos estratégicos do PMD para o horizonte 2016-2022. Esses
objetivos refletem aquilo que são as metas que se pretendem alcançar a este nível e
são 2:
1. Tornar Águeda uma referência a nível nacional do ponto de vista
desportivo através de uma política de desporto alicerçada na ideia de que
o desporto é para todos, distinguindo-se pelo seu carácter inovador e de
integração de toda a população sem exceção, assumindo-se como um
local de experimentação desportiva (sports HUB).
2. Ser o primeiro concelho português a conseguir até 2022 que pelo menos
40% da sua população efetue algum tipo de atividade física regular45.

Para tal, e tendo em conta a análise efetuada e os objetivos traçados, considera-se
que as principais linhas estratégicas que conduzam à prossecução dos mesmos são:
1. Aumentar o número de praticantes desportivos no concelho, quer ao
nível federativo, quer ao nível amador ou recreativo, aumentando a
consciência da população em geral para os benefícios do desporto
enquanto elemento chave para a saúde, bem-estar e qualidade de vida;

45

Segundo uma sondagem do Eurobarómetro publicada em março de 2014 (European Comission, 2014)
em Portugal 64% dos inquiridos confirmaram nunca ter feito exercício ou praticado qualquer atividade
física.
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2. Aumentar e melhorar a rede de equipamentos desportivos concelhios,
adaptando-os às necessidades atuais, às novas modalidades desportivas
e às modalidades com maior potencial no concelho;
3. Aumentar a relação entre o tecido empresarial associado ao desporto e
às várias modalidades e agentes, criando sinergias que contribuam para
criar externalidades positivas para ambos;
4. Melhorar o nível formativo e competitivo dos clubes e associações
desportivas do concelho de Águeda, de forma geral, mas com maior
incidência para as modalidades que apresentam maiores níveis de
progressão e sucesso, aumentando o número de projetos em rede com
vista à melhoria de resultados, e à procura de sinergias que permitam
reduzir custos e aumentar a capacidade de ação dos mesmos ao nível
desportivo;
5. Desenvolver e promover a imagem de Águeda enquanto espaço
privilegiado do desporto para todos, apostando claramente no Desporto
Adaptado como uma ferramenta de integração social e inclusão, com o
objetivo de Águeda se tornar numa referência nacional a este nível;
6. Desenvolver e potenciar um número significativo de eventos de escala,
local, regional e nacional, que permitam aumentar a competitividade do
concelho do ponto de vista desportivo;
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7. Aumentar a ligação entre o desporto e o turismo, nomeadamente ao nível
do turismo de natureza,

contribuindo para um

desenvolvimento

sustentável de ambas as áreas e consequentemente do concelho;
8. Desenvolver redes de conhecimento associadas ao desporto, saúde e
bem-estar, criando programas específicos que ajudem a encontrar
soluções inovadoras para o ambiente desportivo, aos mais diversos
níveis.
Definidas, pois, as 8 linhas estratégicas do PMD, importa agora especificar para cada
uma destas quais as ações que levarão à concretização das mesmas no terreno nos
próximos 7 anos. Não se pretende, contudo, efetuar uma listagem exaustiva de ações,
mas sim apresentar aquelas que se consideram ser as mais importantes e com maior
impacto ao nível de cada linha estratégica, não querendo isso dizer que as mesmas
não possam ser alvo de ajustamento ao longo do período de vigência do PMD, tendo
em conta os seus resultados. O mesmo se poderá referir quanto à introdução de
novas ações em cada linha estratégica, já que hoje o mundo é tão dinâmico e rápido a
encontrar novas soluções tecnológicas e práticas desportivas, que será desde logo
fundamental que essas possam ser enquadradas nesta estratégia, em revisões que se
propõe que sejam efetuadas de 2 em 2 anos.
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15.2 Atividades, Programas e Ações
Chegados a este capítulo, importa agora efetuar a ligação entre as 8 linhas
estratégicas e as atividades, programas e ações que lhe estão subjacentes em termos
da sua concretização efetiva.

1. Aumentar o número de praticantes desportivos no concelho, quer ao nível
federativo, quer ao nível amador ou recreativo, aumentando a consciência da
população em geral para os benefícios do desporto enquanto elemento
chave para a saúde, bem-estar e qualidade de vida:
a. Aumentar a divulgação da atividade física em Águeda, quer através de
suportes físicos, quer através de suportes tecnológicos. Para tal, deverá ser
criada uma Newsletter e um Guia de Desporto e Saúde para os cidadãos,
assim como promover o desenvolvimento de uma APP que possa ser
disponibilizada aos utilizadores das infraestruturas desportivas de Águeda, mas
também ao público em geral, onde estejam registados concelhos práticos
sobre desporto, saúde e alimentação, onde possa ser medido o IMC, ou outros
parâmetros interessantes e onde sejam divulgados os eventos que a autarquia
realiza. Devem ainda ser efetuadas campanhas regulares de alerta para as
questões do desporto e saúde, as quais devem ir desde as escolas até às
IPSS’s e empresas locais, entre outros;
b. Apostar no Desporto Escolar, como forma de captar os jovens mais cedo para
a atividade desportiva, combatendo problemas como a obesidade infantil e
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permitindo-lhes criar o gosto pelo desporto, o que em muito ajudará os clubes
desportivos a “encher” as suas fileiras. De referir que esta aposta deve ser feita
em conjunto com os agrupamentos de escolas e as modalidades escolhidas
deverão ser sobretudo as de maior preponderância no concelho, como por
exemplo, o andebol, mas também as de maior potencial, como a canoagem, o
ciclismo e BTT, entre outras;
c. Desenvolver programas específicos adaptados às necessidades da população
mais idosa (Boccia e CMMCA). Estes programas deverão sobretudo ter em
consideração as necessidades do ponto de vista desta população, e centra-se
na lógica dos programas já realizados como o 60+, ou na lógica que hoje se
encontra em funcionamento, com o CMMCA. De referir que esta população
tem uma representatividade cada vez maior e por isso devem ser pensadas e
implementadas atividades desportivas de promoção de saúde, apostando em
circuitos de manutenção, aulas de grupo de baixa intensidade, caminhadas e
atividades aquáticas, como natação e hidroginástica.
d. Desenvolvimento de uma rede de pequenos parques de manutenção nas 11
freguesias do concelho, associado à criação do programa DESPORTO NAS
FREGUESIAS. A ideia será a de criar uma rede de parques de manutenção
com equipamentos múltiplos para as diversas idades que possam ser utilizados
pela população das freguesias, sendo depois dinamizadas atividades nesses
parques através de atividades dinamizadas pelas próprias freguesias e
associações, permitindo que todos, sem exceção, se juntem, em dias
específicos da semana para a prática desportiva, seguindo o exemplo da União
132

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

de Freguesias de Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão, com a
proposta que efetivou para a criação de um parque de manutenção no âmbito
do Orçamento Participativo de Águeda.
e. Implementação do programa DESPORTO NO FEMINIMO, uma vez que se
verifica que, pela análise efetuada, existe um défice relativamente à
participação das mulheres no desporto e na atividade física. Assim, é
importante elaborar políticas desportivas que vão de encontro à igualdade de
género, criando maiores incentivos aos clubes que implementem medidas com
resultados positivos para este público. Adicionalmente, é importante salientar
que as modalidades desportivas a nível federado no Concelho que registam
um maior número de praticantes femininas são o basquetebol, andebol e
ginástica e, neste sentido, também estas são atividades que não devem ser
descuradas.
f.

Aumentar a área de abrangência do CMMCA e potenciar a sua ligação ao
Centro de Saúde de Águeda. Um dos aspetos importantes para aumentar a
prática desportiva passa pela expansão do Centro de Marcha ao maior número
de pessoas possível, mas simultaneamente fazê-lo tendo sempre como
parceiro o Centro de Saúde de Águeda, para acompanhamento clínico dos
praticantes desportivos;

g. Potenciar, em parceria com as associações empresariais de Águeda (AEA,
ABIMOTA, ACOAG), a criação de um programa de promoção desportiva,
designado TRABALHAR COM SAÚDE. Águeda, tal como outros municípios
industrializados, tem um grande volume de trabalhadores sujeitos a fatores de
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stress, ansiedade ou doenças do trabalho. É reconhecido o contributo do
desporto para gerir os níveis de stress, contribuindo, dessa forma, para uma
melhoria da qualidade de vida, dos trabalhadores e da sua produtividade.
Este fator tem levado à implementação, por parte de algumas empresas de
referência, de práticas desportivas regulares em contexto laboral, contribuindo
dessa forma para a melhoria de qualidade de vida dos seus colaboradores e
melhoria geral das condições de trabalho, quer pela socialização dos
funcionários, quer pelo aumento da criatividade e produtividade favorecidas
pelas “pausas ativas”.
A adoção deste tipo de política nas empresas conduzirá inevitavelmente à
generalização do gosto pelo desporto e, consequentemente, a um aumento do
número de praticantes regulares, melhorando assim a saúde e qualidade de
vida dos aguedenses.
2. Aumentar e melhorar a rede de equipamentos desportivos concelhios,
adaptando-os às necessidades atuais, às novas modalidades desportivas e
às modalidades com maior potencial no concelho:
a. Criação de Centro de OBTT / Centro de Competências da Bicicleta. A
criação deste centro responderá ao potencial identificado na caraterização,
sendo por isso mesmo um dos equipamentos mais importantes de ser
construído para a concretização da estratégia desportiva municipal que aqui se
preconiza. Com o pólo principal que será implantado em Recardães, este
equipamento terá ainda pequenos pontos de apoio especializado, como na
povoação da Sernada do Vouga, tendo em conta o facto de serem locais
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privilegiados para a passagem de atletas e praticantes desta modalidade, e
onde existirão pequenas oficinas de apoio.
Este centro terá ainda, numa 2ª fase, uma componente de apoio à orientação e
poderá ser um local privilegiado para a apresentação de produtos associados à
bicicleta por parte do tecido empresarial aguedense.
b. Requalificação da Pista de Downhill do Préstimo. Esta ação encontra-se em
muito relacionada com a potenciação das modalidades associadas às duas
rodas, tal como já foi mencionado, sendo por isso mesmo importante, melhorar
as condições da pista de Downhill, de forma a poder receber provas cada vez
com maior relevância no panorama nacional e, até mesmo, internacional,
permitindo assim aumentar e diversificar a oferta no que à bicicleta diz respeito
no concelho de Águeda.
c. Requalificação das Infraestruturas destinadas à Canoagem e Desportos
Associados. Sendo a canoagem outra das áreas com elevada importância
para o concelho de Águeda e com grande tradição, é fundamental encontrar
soluções que melhorem a sua prática. A requalificação do pavilhão da ARCOR
na Pateira de Fermentelos, assim como a requalificação parcial do IVV para
Centro de Canoagem, em parceria com o GICA, permitirão criar estruturas de
apoio à prática da canoagem, e de outras modalidades baseadas na água,
como por exemplo, o paddle que em muito ajudarão no aumento do número de
praticantes.
d. Requalificação da Piscina Municipal. A requalificação da Piscina Municipal
terá como objetivo a melhoria das condições para os utilizadores das mesmas,
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pois o edifício tem já cerca de 30 anos e, como tal, encontra-se, já
desatualizado, quer em termos de funcionamento, quer em termos de
capacidade de carga ou de eficiência energética, sendo por isso mesmo
essencial a sua alteração, de forma a criar mais espaços dedicados à
aprendizagem e prática da natação e a criar melhores condições de eficiência
tecnológica da infraestrutura para reduzir os custos de funcionamento da
mesma e reduzir a sua pegada ecológica.
e. Criação e Requalificação de Infraestruturas de Desportos Radicais. Será
importante, tendo em conta a análise efetuada, proceder à requalificação e
reaproveitamento do Parque Radical do Souto Rio, já que é uma
infraestrutura única no concelho que se encontra subaproveitada, sendo
essencial disponibilizá-la em condições à população em geral e aos visitantes
do concelho. Por sua vez, será também importante a criação de uma Parede
de Escalada Inddor que responda à necessidade já expressa pela população
de Águeda para a existência de uma estrutura como esta disponível ao público
em geral, a qual aliás se prevê que venha a ser instalada em 2016, no pavilhão
da Escola EB Prof. Artur Nunes Vidal, em Fermentelos.
f.

Lançamento do Programa de Requalificação dos Pequenos Campos de
Jogos. Este programa justifica-se pela necessidade de melhorar as condições
dos campos existentes no concelho, os quais necessitam de uma manutenção
regular para que possam ser plenamente utilizados pela população, pois caso
contrário, apenas ficarão votados ao abandono, com a população junto aos
mesmos a não poder fazer uma utilização aos mesmos.
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g. Criação do Driving Range. O golfe é uma das modalidades que pode ser
praticada por pessoas de todas as idades, sendo por isso um dos desportos de
mais largo espectro. Neste contexto, considera-se que a construção do Driving
Range (espaço dedicado ao treino para o golfe) poderá ser importante para o
estímulo desta modalidade e para aumentar o gosto pela mesma, tanto mais,
que este espaço terá também um pequeno campo de minigolfe que será
utilizado pelo público em geral e pelo público escolar. Esta infraestrutura
desportiva será também uma aposta de promoção turística, que impulsionará o
Concelho.
h. Requalificação do Aeródromo Municipal do Casarão e Desenvolvimento
da Escola de Paraquedismo e Ultraleves. Não se assumindo como um
projeto prioritário, mas tendo em consideração a estratégia da autarquia de
melhorar as condições do Aeródromo Municipal do Casarão, surge como
importante a criação de uma Escola de Paraquedismo/Parapente, de forma a
criar mais uma oferta desportiva na região, favorecendo assim Águeda como
um espaço privilegiado para os amantes destas modalidades desportivas.
Para as restantes situações de construção e/ou requalificação dos equipamentos
existentes, e de forma a garantir uma maior equidade no desenvolvimento deste plano,
é importante garantir a existência de critérios que permitam definir prioridades de
intervenção. Deste modo, os critérios escolhidos, que devem ser analisados de forma
cumulativa, são:
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1. Estado de Degradação/Conservação da Infraestrutura (apenas aplicável
para as requalificações);
2. Número de Utentes da Infraestrutura (atuais e/ou futuros com a
requalificação da mesma);
3. Importância da infra-estrutura para a implementação da estratégia do Plano
Municipal de Desporto;
4. Grau de abrangência geográfica do equipamento desportivo;
5. Grau de diversidade em termos de modalidades do equipamento;
6. Possibilidade de obtenção de verbas através de financiamento público
(portugal 2020) e privado.

As ponderações relativas a cada um dos critérios encontram-se constantes na tabela
31, sendo que a mesma deverá servir apenas de referência para as intervenções
municipais, embora se possa, nalguns casos, devidamente justificados, não cumprir
alguns dos parâmetros previstos, desde que o investimento se revele de importante
interesse público municipal.
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Critérios

Requalificação

Estado de degradação/conservação da infra-estrutura
Número de utentes da infra-estrutura (atuais e/ou futuros com a
requalificação da mesma)
Importância da infra-estrutura para a implementação da
estratégia do Plano Municipal de Desporto
Grau de abrangência geográfica do equipamento desportivo
Grau de diversidade em termos de modalidades do
equipamento
Possibilidade de obtenção de financiamento através de
financiamento público (Portugal 2020) e privado.

Construção

25%

0%

15%

20%

20%

30%

15%

20%

15%

20%

10%

10%

Tabela 31 – % da ponderação relativa de cada critério de requalificação e construção.
(Fonte: elaboração própria)

3. Aumentar a relação entre o tecido empresarial associado ao desporto e às
várias modalidades e agentes, criando sinergias que contribuam para criar
externalidades positivas para ambos;
a. Criar a Fábrica do Desporto (SPORTS FACTORY). A ideia de criar a Fábrica
do Desporto, passa pela lógica de aliar a requalificação urbana, ao tecido
industrial, à prática desportiva inddor e radical, e igualmente, na lógica de
intervenção social na cidade com os mais jovens. Na realidade, o que se
pretende é criar um espaço que tenha várias valências associadas ao
desporto, e que permitirá a prática desportiva durante todo o ano.
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Este espaço apresentará um conjunto de valências, desde paredes de
escalada, slides, zonas para treino com bicicletas, entre outros, e constituir-seá, não apenas como um espaço de convívio de criação de “tribos” urbanas
associadas ao desporto, mas também se assim pensado, como local de testes
para a indústria de Águeda, onde estes poderão testar, apresentar e promover
os produtos que manufaturam, perante o público em geral, assim como perante
os seus clientes. Na realidade, existem poucos espaços com estas
especificidades e, como tal, o mesmo poderia ter um sucesso assinalável na
captação de novos públicos para a prática desportiva.
b. Criar a RADDICAL (Rede Ativa de Desenvolvimento Desportivo-Industrial
de Águeda). Tal como o nome indica, e tal como foi possível observar na
caracterização concelhia, existe um número significativo de industriais a
trabalhar em Águeda que, produzem, produtos para a área desportiva. Assim
seria interessante, à semelhança do que já sucedeu no passado na autarquia e
sucede hoje com as empresas de iluminação, criar uma rede entre estas, a
autarquia, os clubes/associações e a população em geral, numa lógica de
quadri-helix, em que o que se pretenderia era perceber como é que em
conjunto estas empresas poderiam apresentar novos produtos ao mercado e
como é que Águeda poderia ser campo de experimentação, o que seria
interligado, por exemplo, com a criação do Living Lab de Desporto de Águeda
(LLDA) previsto no ponto 8.
Cumulativamente, esta rede poderia desenvolver um conjunto de eventos em
comum, quer ao nível dos eventos desportivos, quer ao nível das Feiras
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Internacionais, como forma de promover e criar sinergias com mais-valias
económicas para empresas e clubes.
c. Desenvolver parceria entre LLL, CMA e Clubes Desportivos para melhoria
das condições de Iluminação dos Equipamentos Desportivos e melhoria
da eficiência energética. Uma das questões mais importantes hoje em dia
para os clubes/associações desportivas passa pela gestão financeira, pois
muitos têm problemas graves de liquidez financeira e como tal, toda e qualquer
redução de despesa é importante. Um destes aspetos passa pelo facto de
muitas das suas infraestruturas acusarem já o “peso da idade” e não serem
muito eficientes em termos de iluminação, sendo a fatura energética muito
elevada. Desta forma, e tal como já sucedeu com outras instituições como as
IPSS, seria interessante realizar uma parceria com o LLL e as suas empresas
associadas para que estas encontrem soluções económicas para os clubes
poderem utilizar nos seus equipamentos e assim reduzir os custos de
manutenção que têm, reaproveitando essas verbas para outros fins. Aqui
existiria sempre uma sinergia entre as partes, já que os clubes ficariam a
ganhar com a intervenção realizada a custos reduzidos e os seus associados
poderiam fazer publicidade das suas intervenções.
Esta mesma lógica deverá ser tida em conta com o Observatório da Energia
e Sustentabilidade a cargo da Divisão de Ambiente e Sustentabilidade da
CMA, já que este observatório poderá desenvolver e promover a apresentação
de uma candidatura em termos de eficiência energética, de eficiência hídrica
entre outras, para os clubes de Águeda como um todo ou individualmente.
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4. Melhorar o nível formativo e competitivo dos clubes e associações
desportivas do concelho de Águeda, de forma geral, mas com maior
incidência para as modalidades que apresentam maiores níveis de
progressão e sucesso, aumentando o número de projetos em rede com vista
à melhoria de resultados, e à procura de sinergias que permitam reduzir
custos e aumentar a capacidade de ação dos mesmos ao nível desportivo;
a. Aumentar o número de projetos em rede entre clubes e associações
desportivas. Um dos aspetos fundamentais em termos de evolução do nível
competitivo dos clubes de Águeda, passa pela capacidade de evitar que os
mesmos compitam entre si, isto é, que compitam pelos mesmos atletas ou nas
mesmas competições, já que tal faz com que as suas forças sejam dispersas e
que não se foquem naquilo em que poderão fazer a diferença, não a nível
local, mas sim a nível regional e nacional.
Assim, é fundamental incentivar os clubes a trabalhar em rede criando
protocolos de parceria entre clubes em relação a cada uma das modalidades
desportivas, de forma que os clubes possam partilhar atletas, despesas,
conhecimentos técnicos entre outras situações, para que os resultados dos
seus atletas e das suas equipas sejam os melhores, de forma a evitarem-se
situações menos corretas entre clubes que originam muitas vezes a
fragmentação de tecido clubístico de Águeda.
Desta forma, o que deverá ser feito terá necessariamente que estar em linha
com a iniciativa que a Autarquia de Águeda já tomou a este nível, juntando os
clubes de andebol, os de futebol e futsal e ainda os de canoagem, na busca de
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parcerias que possam conduzir a que todos tenham melhores resultados, com
o respetivo apoio da autarquia.
Aliás, será fundamental que os apoios do município, financeiros ou logísticos,
se centrem sobretudo a este nível, pois também aqui os recursos não são
ilimitados e, como tal, terão que ser conduzidos para as iniciativas que têm
maior probabilidade de sucesso. Refira-se a este título, os acordos que se
pretendem realizar ao nível da canoagem ou ao nível do futebol (de 11), onde
serão criados meios que irão permitir a esses clubes usufruir de melhores
condições financeiras e de partilha de recursos, para alcançar melhores
resultados.
b. Redefinir o Programa de Apoio às Associações Desportivas. Este
programa, da autoria da Câmara Municipal de Águeda, apresenta-se hoje em
dia como uma importante ferramenta para estratégia desportiva concelhia e
para o apoio aos clubes e associações. Tendo vindo a sofrer sucessivas
alterações no processo de atribuição de verbas financeiras às associações
desportivas, encontra-se cada vez mais vocacionado para apoiar ações
desenvolvidas em rede. Simultaneamente, o programa visa ser uma ferramenta
de execução das estratégias desportivas, sendo que tem sido alvo de
alterações significativas na implementação de medidas de apoio ao nível do
desporto adaptado46, às deslocações dos clubes47 e ao apoio social à prática
desportiva48, entre outros.

46

a Autarquia pretende incentivar e propiciar um melhor desenvolvimento de atividades físicas a pessoas
com deficiências, praticando políticas de inclusão e integração social dos cidadãos. O objetivo final será
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Contudo, o mesmo poderá ter que continuar a sofrer alterações com vista a
poder ir cada vez mais de encontro às estratégias delineadas no PMD, sendo
uma ferramenta muito importante na sua implementação.
c. Desenvolver parcerias com o IPDJ, as Universidades e Centros de
Conhecimento na área do Desporto para melhoria dos quadros técnicos e
clínicos dos clubes e Associações Desportivas. Este aspeto é essencial de
forma a dar corpo ao aumento do potencial desportivo dos clubes e dos atletas
de Águeda. Na realidade, hoje em dia existem inúmeras variáveis que são tidas
em conta no treino dos atletas, sendo fundamental colocá-las ao dispor de
todos os clubes, sejam em termos de motricidade, de técnicas e táticas
desportivas ou em termos de tratamentos clínicos ou de técnicas de
recuperação de esforço.
Assim, é fundamental encontrar uma estrutura comum, que efetue esta ligação
e que forme os quadros técnicos e clínicos dos clubes, o que poderá ser feito,
por exemplo, no Centro de Fisioterapia do Recreio Desportivo de Águeda,
ou noutro local se assim se entender.

englobar, tanto os praticantes desportivos federados (competição), como os não federados (recreação),
com limitações físicas e psíquicas que desenvolvam atividades nas associações desportivas do Concelho.
47
a Autarquia acrescentou ao programa referido, medidas de apoio para as deslocações, nomeadamente
no incentivo à deslocação efetuada totalmente com base em alugueres/cedências de autocarros
pertencentes a outros Clubes/Associações/IPSS’s de Águeda. Desta forma, a Autarquia proporciona um
apoio direto à associação desportiva que solicita o apoio e, indiretamente apoio terceiros, promovendo
medidas de carácter social e estimulando em última instância a economia local.
48
através do qual a Autarquia pretende integrar cidadãos com dificuldades socioeconómicas na prática
desportiva, permitindo, assim, a igualdade de oportunidades e direitos, relativamente ao acesso ao
desporto.
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d. Criar um gabinete de apoio aos clubes e associações desportivas para a
elaboração

de

candidaturas

desportivas

dos

clubes

a

fundos

comunitários ou nacionais em parceria com a CMA, o IPDJ e a UA. Como
já referido, as questões financeiras são importantes para o desenvolvimento e
competitividade dos clubes/associações desportivas. No entanto, um dos
aspetos fundamentais é a falta de capacidade destas de poderem concorrer às
mais diversas fontes de financiamento existentes tendo em conta o facto de
não terem quadros técnicos capazes de as efetuar. É, pois importante criar
uma estrutura para apoio aos mesmos, a qual deverá, não apenas, efetuar tais
candidaturas, como formar os elementos dos clubes e direções para estarem
preparados para a utilização deste tipo de ferramenta financeira. Neste âmbito,
será também prestado apoio jurídico aos novos projetos que os clubes e as
associações desportivas pretendam desenvolver. Este gabinete poderá estar
assente na CMA e no Gabinete de Associativismo, com apoio por parte do
IPDJ e da UA (Universidade de Aveiro).
5. Desenvolver e promover a imagem de Águeda enquanto espaço privilegiado
do desporto para todos, apostando claramente no Desporto Adaptado como
uma ferramenta de integração social e inclusão desportiva, com o objetivo de
Águeda se tornar numa referência nacional a este nível:
a. Potenciar o Crescimento do projeto de Desporto Adaptado. Este projeto tem
como objetivo desenvolver uma oferta formativa e desportiva para as pessoas
com deficiência, aos mais diversos níveis. Na realidade, o projeto encontra-se
já em andamento, através de uma parceria entre a CERCIAG e a CMA,
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embora numa primeira fase, ainda destinado apenas as utentes dessa
instituição, totalizando cerca de 30 atletas.
Nesta fase, serão desenvolvidas 4 modalidades: a Canoagem, o Ciclismo, o
Judo e, o Boccia. Contudo, pretende-se que o projeto seja alargado de forma a
poder ir enquadrando cada vez mais praticantes, estejam eles ou não
institucionalizados e sejam ou não do concelho.
Na realidade, com o crescimento do projeto, Águeda, poderá passar a ser vista
como um espaço privilegiado para os atletas e respetivas famílias, que
necessitam de um local onde o desporto é pensado para os mesmos, e onde
existem todas as condições, infraestruturas e programas necessários ao
desenvolvimento físico e cognitivo do deficiente.
b. Apostar na realização de eventos de escala nacional em termos de
desporto adaptado em

Águeda em

áreas estratégicas (ciclismo,

canoagem e boccia). Para que Águeda seja assumido com um espaço
privilegiado ao nível do desporto adaptado é fundamental, para além dos
programas específicos de aprendizagem e desenvolvimento, referidos no ponto
anterior, trazer para o concelho ou criar eventos dedicados a este tipo de
atletas/praticantes.
Assim, deverá existir um esforço na colocação de Águeda na rota dos
campeonatos nacionais de boccia, ciclismo adaptado e canoagem adaptada,
assim como na rota dos eventos internacionais (embora aqui a médio/longo
prazo). Só com esta visibilidade será efetivamente possível que a população
em geral passe a assumir este concelho como um concelho onde o desporto é
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para todos e onde existe um ênfase especial na deficiência, sendo esta vista
como uma mais valia e não como um entrave à prática desportiva.
c. (EQUI)ADAPTAR

-

Programa

de

Requalificação

em

termos

de

Acessibilidades dos Equipamentos Desportivos Concelhios. Contudo, e
para além do mencionado nos pontos anteriores, será também importante
lançar o programa (EQUI)ADAPTAR, pois para que exista uma boa prática
desportiva por parte do atleta com deficiência, é necessário adaptar todos os
espaços às suas limitações. Sem que tal suceda, Águeda não será
verdadeiramente um concelho onde o desporto é para todos. Tal exigirá um
estudo profundo do ponto de vista arquitetónico de todos os espaços existentes
e deverá ser executado de forma faseada até 2022, já que o investimento
necessário será significativo.
6. Desenvolver e potenciar um número significativo de eventos de escala, local,
regional e nacional, que permitam aumentar a competitividade do concelho
do ponto de vista desportivo:
a. Potenciar os eventos associados à utilização da bicicleta, já que, quer
atualmente, quer do ponto de vista potencial, esta é uma área de elevada
importância para o concelho. Assim, propõe-se que seja efetuada uma aposta
clara e continuada nas seguintes provas: Mundiais de Ori’BTT, Bairrada 150,
Campeonato Nacional de Downhill - Préstimo, Maratona de BTT LAACLAACAR, Grande Prémio ABIMOTA;
b. Potenciar os eventos associados à canoagem e a todo o sistema hídrico
do concelho, já que esta é outra das áreas com elevada tradição no concelho,
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sendo importante fazer crescer os eventos associados à mesma com especial
relevância para a Final dos Torneios Abertos de Canoagem e o projeto
Atividades Náuticas;
c. Potenciar os eventos associados ao atletismo e natação, pois o concelho
apresenta já um elevado grau de evolução a este nível e o seu potencial de
desenvolvimento é significativo, em provas como o Duatlo de Recardães,
Torneio de Águas Abertas, Prova Trichallenge, Caminhada e Corrida
Solidária, Urbanightrail;
d. Potenciar os torneios associados ao Futebol, Andebol e Basquetebol,
tendo em conta que existem no concelho eventos que já atingiram uma
dimensão nacional e internacional que deve ser potenciada para continuar a
fazer crescer e dar visibilidade a essas modalidades, como é o caso no futebol
do Pateira CUP -Torneio de Fermentelos, Torneio LAAC-LAACCup,
Torneio Preto&Branco, e no basquetebol do Torneio Internacional de
Basquetebol Adolfo Roque.
7. Aumentar a ligação entre o desporto e o turismo, nomeadamente ao nível do
turismo de natureza, contribuindo para um desenvolvimento sustentável de
ambas as áreas e consequentemente do concelho;
a. Aumentar a Rede de Trilhos Pedestres e Ciclável do Concelho e o
desenvolvimento de aplicações móveis associadas. Um dos aspetos mais
importantes para uma estratégia de desporto e bem-estar tem a ver com a
questão simples das caminhadas e passeios pedonais que todos podemos
fazer todos os dias. Nesse sentido, é importante continuar a desenvolver e
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promover uma rede de trilhos pedestres que permitam aos residentes e
visitantes exercitarem-se e praticar desporto em contacto com a natureza. Esta
mesma valência aplica-se ao uso da bicicleta que está cada vez mais
generalizada, sendo que os trilhos deverão ser mistos, para que possam ser
efetuados de forma relativamente simples de bicicleta. Neste âmbito será
realizado o percurso pedestre e ciclável que fará a ligação de Águeda à
Pateira.
Será, depois, importante promover estes produtos através de feiras e eventos
nacionais internacionais de desporto, turismo e saúde, oferecendo um produto
misto.
Neste campo, será também fundamental que essa rede de trilhos apresente
uma componente de interligação regional, ligando o interior ao litoral do país, já
que Águeda está numa posição estratégica entre a Serra do Caramulo e as
praias da Costa Nova/Barra entre outras. O objetivo passará por, até 2022,
serem construídos cerca de 150 km de trilhos pedestres e cicláveis no
concelho.
b. Aumentar a escala dos eventos desportivos incluídos em grandes
eventos recreativos e culturais, nomeadamente o ÁgitÁgueda. A marca
AgitÁgueda, embora relativamente recente, tem já uma dimensão e visibilidade
interessante a nível regional e nacional, fruto da mistura entre música, arte
urbana, desporto e atividades várias. Assim, um dos aspetos importantes para
a

potenciação

do

binómio

desporto/turismo

passa

pela

criação

de

provas/eventos de cada vez maior dimensão desportiva associada ao
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AgitÁgueda, dando assim maior visibilidade às mesmas e criando novos
públicos que, sob a égide do festival, acabam por participar ou ser espetadores
desses eventos desportivos.
c. Desenvolver com os hotéis de Águeda a implementação do logo
BIKEFRIENDLY, criando igualmente a lógica de SPORTFRIENDLY. Numa
lógica de integração total do desporto e turismo, será importante trabalhar com
os operadores hoteleiros, para que as unidades existentes no concelho
possam receber a certificação de BikeFriendly. Tal é importante tendo em
conta tudo o que foi referido anteriormente sobre a utilização da bicicleta no
concelho, já que assim os praticantes sabem que têm unidades hoteleiras
devidamente equipadas para si (com serviços de massagem, menus ciclista,
etc…) e para as suas bicicletas (com oficinas). Esta lógica pode ser
desenvolvida para a criação de uma marca SportFriendly, onde as unidades
hoteleiras se orientam no sentido de oferecer ao atleta/praticante desportivo
condições ótimas para a sua estadia e para a sua recuperação física.
d. Desenvolver suportes comuns entre os locais de interesse gastronómico
e cultural e os locais de atividade desportiva. Esta estratégia é
complementar ao já mencionado nos pontos anteriores, e passa sobretudo pela
criação de mecanismos tecnológicos de suporte ao pedestrianista, o runner ou
ao ciclista, em termos de APP ou de outros suportes digitais (ficheiros KML,…),
que articulem e dêem a conhecer toda a oferta existente no território onde este
treina, passeia ou faz desporto.
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e. Potenciar a utilização do sistema hídrico e em especial da Pateira de
Fermentelos e do Braço do Rio em Águeda para a prática de desportos
náuticos associados à canoagem, paddle, natação, assim como a vasta
floresta e as zonas elevadas do concelho para a prática de orientação,
paintball, entre outros desportos. Esta linha estratégica propõe-se como
fulcral para a dinamização e enriquecimento de todo o sistema hídrico,
primeiramente, da Pateira de Fermentelos e do Braço do Rio em Águeda e,
posteriormente, poderá ser alargado ao sistema hídrico presente nas zonas
mais altas/montanhosas do Concelho. Aliar-se-ão às atividades náuticas outras
atividades desportivas, maioritariamente, na vertente de lazer e recreação,
como por exemplo, as atividades que vão ocorrer em 2016 de dinamização dos
desportos náuticos em Águeda (batismo de canoagem e paddle, descida do rio
Águeda, circuito náutico noturno da cidade de Águeda). Valorizar-se-á todo o
território caraterístico do Concelho (sistema hídrico e montanhoso) com a
realização de atividades desportivas nos determinados locais. Assim, e através
do desporto, será também possível divulgar turisticamente o Concelho e a sua
riqueza natural, atraindo mais visitante/turistas.
f.

Dotar o futuro Parque Urbano da Cidade e os diversos espaços de lazer
de carácter fluvial (Parques Fluviais) com equipamentos desportivos de
utilização gratuita.
Um dos aspectos relevantes a ter em atenção passa pela qualificação em
termos desportivos do Parque Urbano da Cidade (para o qual se está a
desenvolver um projecto de requalificação urbana), assim como para os
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espaços verdes e para os Parques Fluviais do Concelho, sendo que nestes
últimos têm existido por parte da Autarquia e das Juntas de Freguesia um
esforço de qualificação em termos urbanos dos mesmos, sendo necessário
incutir a componente desportiva que irá complementar a componente principal
de lazer dos mesmos.
8. Desenvolver redes de conhecimento associadas ao desporto, saúde e bemestar, criando programas específicos que ajudem a encontrar soluções
inovadoras para o ambiente desportivo, aos mais diversos níveis.
a.

Criar um Living Lab Desportivo em Águeda (LLDA). Águeda é conhecida
hoje em dia por ser uma cidade inovadora e experimental em diversas áreas,
desde a arte urbana (com os famosos chapéus a cobrir as ruas), à eficiência
energética, à experimentação tecnológica, o que encontra tradução nos Living
Labs (LL) que existem na cidade, nomeadamente o Lihgting Living Lab (LLL) e
o Águeda Living Lab. Nesse sentido, e tendo em conta a estratégia desportiva
que se pretende implementar, considera-se importante a criação do Living Lab
Desportivo em Águeda (LLDA), o qual poderá fazer do concelho e dos seus
clubes e associações desportivas espaços de experimentação ao nível
desportivo, das boas práticas para a saúde, bem-estar e qualidade de vida
associada ao desporto.
Este LL deverá ter como parceiros a CMA, os Clubes/Associações Desportiva,
os agrupamentos de escolas de Águeda, assim como universidades e centros
de saber (Universidade de Aveiro e a Universidade de Coimbra), o IPDJ e
ainda Instituições ligadas à saúde, empresas do setor desportivo entre outros
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agentes. Deverá ainda ser um espaço de experimentação de novos produtos,
novas técnicas de treino, novas tecnologias dedicadas ao desporto por
desenvolver, assim como programas de desporto/saúde específicos adequados
aos diversos grupos da população aguedense.
b.

Inserir Águeda em Redes Europeias de conhecimento ao nível da União
Europeia, em programas como o URBACT ou o INTERREG, entre outros.
No seguimento do referido anteriormente, é importante que o conhecimento
sobre o desporto e as suas múltiplas virtudes, possam ser discutidos e
partilhados com técnicos, decisores políticos e praticantes/atletas de outros
países, por forma a perceber problemas comuns e encontrar soluções comuns,
ou ter contacto com formas diferentes de agir ou de atuar do ponto de vista
desportivo, quer ao nível competitivo quer em relação à população em geral,
algo que estes programas em rede da EU permitiram fazer, com um aumento
do conhecimento dos atores desportivos aguedenses e da própria CMA.

c.

Desenvolver, conjuntamente, com a Incubadora de Empresas de Águeda,
projetos e empresas inovadoras ao nível dos produtos desportivos,
especialmente em termos de software de gestão e análise desportiva.
Pretende-se que esta linha estratégica se torne uma mais-valia, não só para as
associações/clubes desportivos, mas também para as empresas que, assim,
terão condições para inovar e inventar, podendo realizar testes de
experimentação em parceria com as associações/clubes locais. Serão
desenvolvidos softwares de análise biomecânica do movimento, associados a
vários desportos, por exemplo o basquetebol, com o intuito de melhorar a
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realização dos gestos técnicos e, consequentemente, a eficiência dos mesmos.
Serão também desenvolvidos softwares que permitam percecionar com maior
rigor o comportamento dos atletas em campo, por exemplo no futebol. Com
estas ferramentas de trabalho, o desporto concelhio, será cada vez mais
competitivo e mais rigoroso no seu trabalho, conseguindo assim, alcançar
novos patamares desportivos.

16. CALENDARIZAÇÃO, FINANCIAMENTO E PARCERIAS
Após a descrição das linhas estratégicas e das ações a realizar no horizonte temporal
do presente PMD, torna-se agora importante apresentar um cronograma temporal e
financeiro para a sua implementação, sendo que o mesmo deverá, necessariamente,
conter a entidade que deverá ficar responsável pela implementação da ação e os seus
parceiros, por forma a ser percetível a forma como cada uma será operacionalizada.

De referir ainda que a calendarização e o financiamento serão elaborados em função
de

cada

linha

estratégica,

tornando

assim

independente

das

restantes

a

operacionalização de cada uma destas. Desta forma, o anexo 10 efetuará o detalhe de
cada ação, sendo certo que a autarquia terá um papel importante na concretização e
financiamento de muitas das ações, quer através de fundos próprios, quer através de
linhas de apoio constantes no Portugal 2020 ou outros fundos disponíveis.

Contudo, antes de efetuar a apresentação dos valores definidos, importa perceber o
investimento que já foi efetuado nos últimos 6 anos em termos desportivos, e que, tal
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como se pode observar pela tabela 32, tem vindo a aumentar de forma sustentada em
consonância com uma maior intervenção no terreno pela autarquia e pelos clubes
desportivos e associações, apoiadas por esta.

Na realidade, verificamos que em 2012, 2014 e 2015 se registou o maior investimento
dos últimos anos na área desportiva, o que é bastante assinalável tendo em conta que
este investimento se registou numa altura em que o país atravessava uma crise
económica, mostrando que Águeda, continuou a sua politica de apoio ao desporto de
forma ininterrupta, independentemente dos factores externos menos positivos.
Ano

Investimento em Educação Física e Desporto

2010

1.156.609,53 €

2011

1.110.592,99 €

2012

1.481.726,61 €

2013

1.202.627,95 €

2014

1.390.253,42 €

2015

1.244.539,98 €

TOTAL

7.586.350,48 €

Tabela 32: Tabela de investimento da Autarquia em Educação Física e Desporto.
(Fonte: Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal de Águeda)

Por outro lado, a maior percentagem deste investimento, 56.28% (valor médio),
regista-se no investimento em construção e requalificação de infra-estruturas e
32,97% (valor médio) regista-se no financiamento do Programa de Apoio às
Associações Desportivas e apoios pontuais na área do desporto. De salientar ainda,
como será visível na tabela seguinte, que os grandes investimentos me termos de
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obras, se prevêem realizar até 2018, sendo que partir daí os valores de investimento
poderão reduzir ligeiramente em função da sua maior vocação para os aspectos da
formação, competição ou de projectos de índole imaterial.

Quanto ao plano agora proposto, de forma uma geral, a implementação das ações
constantes no mesmo implicam um investimento de 8.315.091,87€ por um período de
7 anos, faseado da seguinte forma (para cada linha estratégica deve ser consultada a
respectiva tabela de financiamento constante no anexo 10):
Linha
Estratégica

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

1

101.000,00 €

74.000,00 €

82.500,00 €

71.000,00 €

104.500,00 €

78.000,00 €

111.500,00 €

622.500,00 €

2

864.341,87 €

1.135.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

2.149.341,87 €

3

10.000,00 €

240.000,00 €

241.000,00 €

22.000,00 €

23.000,00 €

24.000,00 €

25.000,00 €

585.000,00 €

4

320.000,00 €

320.000,00 €

335.000,00 €

340.000,00 € 355.000,00 € 350.000,00 € 355.000,00 € 2.375.000,00 €

5

43.500,00 €

43.500,00 €

59.000,00 €

59.000,00 €

74.500,00 €

74.500,00 €

85.000,00 €

439.000,00 €

6

83.250,00 €

76.500,00 €

81.000,00 €

88.000,00 €

90.500,00 €

92.500,00 €

94.000,00 €

605.750,00 €

7

75.500,00 €

480.500,00 €

480.500,00 €

80.500,00 €

85.500,00 €

85.500,00 €

85.500,00 €

1.373.500,00 €

8

0,00 €

95.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

50.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

165.000,00 €

1.497.591,87 € 2.464.500,00 € 1.314.000,00 € 695.500,00 € 813.000,00 € 739.500,00 € 791.000,00 € 8.315.091,87 €

Tabela 33 – Custos anuais por cada linha estratégica
(Fonte: elaboração própria)

Sem grandes surpresas, o investimento mais avultado com 2.375.000,00€ será
efetuado no âmbito da Linha estratégia N.º 4 (Melhorar o nível formativo e
competitivo dos clubes e associações desportivas do Concelho de Águeda, de
forma geral, mas com maior incidência para as modalidades que apresentam
maiores níveis de progressão e sucesso, aumentando o número de projetos em
rede com vista à melhoria de resultados, e à procura de sinergias que permitam
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reduzir custos e aumentar a capacidade de ação dos mesmos ao nível
desportivo), uma vez que parte da aposta da Autarquia no Desporto envolve o
trabalho que tem vindo a ser feito com as associações concelhias nas mais diversas
modalidades, com o intuito de criar estruturas desportivas mais sólidas e resistentes
aos problemas que hoje em dia afetam os clubes, sobretudo os económicos e
competitivos.
Segue-se a Linha Estratégia N.º 2 (Aumentar e melhorar a rede de equipamentos
desportivos concelhios, adaptando-os às necessidades atuais, às novas
modalidades desportivas e às modalidades com maior potencial no Concelho),
com um investimento previsional de 2.149.341,87€ dado que, para promover o
aumento da prática da atividade desportiva é essencial proporcionar também as
necessárias condições físicas para o efeito, o que inclui necessariamente a rede de
equipamentos desportivos, seja pela criação de novos equipamentos ou pela
requalificação dos equipamentos atualmente existentes no concelho.

As restantes Linhas Estratégicas representam um investimento total desde
165.000,00€ (Linha N.º 8 – Desenvolver redes de conhecimento associadas ao
desporto, saúde e bem-estar, criando programas específicos que ajudem a
encontrar soluções inovadoras para o ambiente desportivo, aos mais diversos
níveis) até 1.373.500,00€ (Linha N.º 7 - Aumentar a ligação entre o desporto e o
turismo, nomeadamente ao nível do turismo de natureza, contribuindo para um
desenvolvimento sustentável de ambas as áreas e consequentemente do
Concelho), numa visão concertada dos diferentes segmentos que compõem o
157

Câmara Municipal de Águeda | Junho 2016

2016-2022

sistema desportivo e que se traduzem num investimento equilibrado e segmentado, de
forma a garantir a sustentabilidade das ações e projetos que estão a ser propostos.

Para este trabalho, em muito têm contribuído (e continuarão a contribuir) as
associações concelhias, com intervenção direta nas mais diversas modalidades, e que
se apresentam como parceiros fundamentais e principais nas estratégias de
implementação do desporto para todos que constam neste Plano.

Estas parcerias têm, ainda, de ser articuladas com a intervenção dos agentes
desportivos privados e sob a éfige das federações desportivas nacionais, de forma a
garantir um desenvolvimento desportivo sustentável, com ramificações na área do
Turismo e da Indústria.

Adicionalmente, é importante referir as sinergias a estabelecer com os stakeholders
com conhecimentos especializados em desporto e que tenham, simultaneamente, uma
visão presente da administração pública e da legislação que a rege, conhecendo o seu
funcionamento de forma a facilitar os processos de gestão.

Por último, uma observação relativamente à questão das tabelas de financiamento,
constantes no anexo 10. Estas tabelas terão que ser vistas como dinâmicas e que
poderão sofrer alterações consoante os eventuais avisos de abertura de candidatura
que possam surgir no âmbito do Portugal 2020 ou de outros fundos no âmbito das
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Federações Desportivas, que conduzam à possibilidade de financiamento de projectos
que à data de realização deste plano, possam não ser ainda visíveis ou possíveis de
ponderar. Assim, esta tabela terá sempre um carácter indicativo dependendo,
igualmente das opções dos diversos executivos, consoante os ciclos autárquicos que
o plano atravessará.
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17. SINTESE
O slogan de Águeda “Desporto é Vida, Sport is Life” demonstra de forma clara a
ideia que a Autarquia de Águeda tem sobre o desporto. Desporto é vida e dá vida.
Assim, não é de estranhar que o PMD de Águeda, se centre na questão básica da
interligação entre o desporto, a saúde e o bem-estar, assim como no direito universal
de que o desporto é para todos.

Obviamente que é importante, e tal surge bem expresso neste documento, a questão
competitiva e a melhoria das condições da prática desportiva nos clubes e
associações desportivas do concelho, mas em última instância fica também bem
patente a importância de introduzir o desporto na vida de todos os aguedenses,
criando hábitos saudáveis na população. Tal passará necessariamente por uma
aposta nas camadas mais jovens da população, com o desporto escolar, mas também
com os mais idosos e com as mulheres, que tradicionalmente praticam menos
atividade física.

Os objetivos traçados são exequíveis, sobretudo quando se pretende que Águeda seja
o primeiro concelho português a conseguir até 2022 pelo menos 40% da sua
população efetue algum tipo de atividade física regular. Para tal, será necessário a
intervenção de todos os agentes desportivos e um empenhamento político por parte
da autarquia que terá que extravasar orientações políticas, centrando-se no bem-estar
do cidadão e na melhoria da qualidade de vida dos aguedenses.
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Não será simples a implementação no terreno de um documento desta envergadura,
quer do ponto de vista operacional, quer do ponto de vista financeiro, mas com o
empenhamento de todos, Águeda poderá tornar-se num concelho com uma maior
visibilidade desportiva, o que trará um retorno a vários níveis para o concelho e
fortalecerá os clubes/associações locais.

Fica assim o desafio para todos os agentes. E se o Desporto é Vida, este documento
visa dar mais vida ao desporto!
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ANEXO 1
Listagem de Associações Concelhias com CAE registados com atividade
relacionada com a área desportiva

CAE

Nome Empresa

Ramo

Total

Bazar do Desporto Comércio de Artigos de
Desporto Lda

Comércio a retalho de artigos de desporto

4

Espiraltek Lda

Manutenção de motociclos e velocípedes, artigos
de desporto

Enthusiastikworld Artigos
Desportivos Lda (Loja do
Atleta)

Material de desporto para venda

Extremeradical - Unipessoal
Lda

Comércio de artigos de desporto, campismo e lazer

2

Almeida & Liberal Lda

(Desporto e Clubes Desportivos)

1

3

Ginásio Gym City Lda

Ginásio

3

Cipy-Soccer, Lda

Gestão de instalações desportivas

Around Play - Unipessoal Lda

Gestão de instalações desportivas

4

Triunfolândia Lda

Alojamento em parque de campismo, caravanismo
e florestal.

1

5

Conceptboard Lda

Comércio e manutenção de equipamentos de lazer
e bem-estar. Exploração de centros de saúde
estética e bem-estar e ginásios.

1

6

Macroplast - Peças Técnicas
de Plástico Lda

Injeção de plástico

11

Imacycles - Acessórios para
Bicicletas e Motociclos Lda

Atividade em Outros componentes e acessórios
para veículos automóveis - fabricantes

Indústrias Metálicas
Veneporte S.A.

Loja de Peças para Automóveis

Crank - Acessórios de
Ciclismo e Automóveis Lda

Acessórios p/Indústria

Rofel - Indústria Metalúrgica
de Águeda Lda

Fabricação de acessórios de DUAS RODAS

Casvouga-Fibra de Vidro da
Castanheira, Lda

Loja de Peças para Automóveis

Aneve-Indústria Metalúrgica
Lda

Indústria, comércio, importação e exportação de
peças e acessórios para veículos a motor

1

47640

93192
93110

93294

96040

29320

1
Comércio por grosso a retalho - Comércio a retalho de artigos de desporto, de campismo de lazer, em
estabelecimentos especializados
2
Actividades Artísticas, de Espectáculos, Desportivas e Recreativas - Outras actividades desportivas, N.E.
Actividades Artísticas, de Espectáculos, Desportivas e Recreativas - Gestão de Instalações Desportivas
4
Actividades Artísticas, de Espectáculos, Desportivas e Recreativas - Outras actividades de Diversão e Recreativas,
N.E.
5
Outras actividades e serviços - Actividades de Bem-Estar Físico
6
Indústria Transformadora - Fabricação de outros componentes e acessórios para veículos automóveis

Silencor-Indústrias Metálicas
Lda

Produção de componentes e conjuntos metálicos
por corte, estampagem, montagem e soldadura

Indústrias Metálicas MouraVouga Lda

Acessórios para veículos de duas rodas e indústria
automóvel

Sácia-Comércio e Indústria
Automóvel S.A.

Indústria Automóvel

Sociedade Irmãos Miranda
S.A.

Indústria Automóvel (iluminação e reflectorização
automóvel)

7

Tecno-Lusito-Componentes
para Motos e Bicicletas Lda

Serviços na execução de componentes para motos,
bicicletas

1

8

Moto-Ser-Veículos
Motorizados e Motosseras
Lda

Motorizadas e Motos / Agentes e Fabricantes

11

Ermelindas Cruz Lda

Automóveis, Transportes e Logística

Ersatzteildienst Fur Original
Kreidler Fahrzeuge

Peças para motociclos

Rijomotor-Fabricação e
Importação de Veículos Lda

Repararação e venda de acessórios e peças para
motos e bicicletas

Roleuropa-Comércio de
Motos, Bicicletas e
Acessórios Lda

Repararação e venda de acessórios e peças para
motos e bicicletas

Slowdown Lda

Motas e acessórios para motas

Cross-Pro - Componentes
para Motociclos Lda

Venda e reparação de acessórios para motos

Racespec - Motos e
Acessórios Lda

Venda e reparação de motos e moto 4

Truewelcome-Montagem de
Bicicletas, Importação e
Exportação Lda

manutenção e reparação de bicicletas, motociclos e
ciclomotores, peças e acessórios

Topcherche Lda

Importação, exportação e venda de bicicletas e
acessórios/componentes. Venda de peças,
componentes e acessórios automóvel.

Imporway - Importação de
Veículos Lda

Comércio de motociclos, de suas peças e
acessórios.

9

J.P.L. - Andrade - Acessórios
de Ciclismo Lda

Acessórios e Peças para Motos

1

10

Starciclo-Montagem
Comercialização de Bicicletas
lda

Montagem e Comercialização de Bicicletas

9

25931

45401

28992

30920

7

Indústria Transformadora - Fabricação de produtos de arame
Comércio por grosso a retalho - Comércio por grosso e a retalho de motociclos, de suas peças e acessórios
Indústria Transformadora - Fabricação de outras máquinas diversas para uso específico, N.E.
10
Indústria Transformadora - Fabricação de bicicletas e veículos para inválidos
8
9

Ciclo-Barrô - Fabrico de
Acessórios para Ciclismo Lda

Desporto / Venda, Aluguer e Reparação de
Bicicletas

Empresa Ciclista Miralago
S.A.

Conceção, produção e comércio de componentes
para a indústria de motociclismo e ciclismo.
Equipamentos de fitness

Miranda & Irmão Lda

Comercialização, reparação e de bicicletas

Ribeiros Lda

Ligado às bicicletas

Sociedade Ciclista Lusitana
Lda

Fabrico e Comercialização de componentes e
acessórios para bicicletas, veículos motorizados

Órbita - Bicicletas
Portuguesas Lda

Montagem e venda de bicicletas

Oryy80 - Bicicletas e
Acessórios Unipessoal Lda

Fabricação de bicicletas e acessórios

In Cycles - Montagem e
Comércio de Bicicletas Lda

Comercialização de bicicletas

11

Obe & Carmen Lda

Comercialização de embarcações (pesca e recreio)

1

12

PEP - Peças de Precisão Lda

Fabrico de acessórios para bicicletas e
motorizadas,

8

Ibérica - Indústria de
Componentes Metálicos S.A.

Fabrico de componentes para diversos sectores tais
como: automóvel, duas rodas e outros.

Somira - Sociedade Ciclista
de Águeda Lda

Bicicletas e Motorizadas - Acessórios e Peças

Tabor - Organização Ciclista
da Borralha Lda

Fabricantes de amortecedores e acessórios para
bicicletas; triciclos.

Autofer - Fábrica de Artigos
para Automóveis e Ferragens
Lda

Fabricação de Motociclos

Jamarcol - Acessórios para
Motorizadas Lda

Fabricantes de acessórios para motorizadas.

Motoguia - Indústria de
Artigos para Ciclismo Lda

Peças e Acessórios para Bicicletas

Selcentro-Indústria
Metalúrgica Lda

Fabrico de acessórios para veículos de duas rodas
e de mobiliário metálico e seus acessórios.

Máquinasport - Aparelhos de
Desporto S.A.

Produção e venda de equipamentos fitness BH
(domestico e profissional)

Sociedade Comercial do
Vouga Lda

Importador e representante nacional da marca
Shimano (Componentes e acessórios ciclismo);
motociclos e acessórios

33150
30910

13

46493

11

Indústria Transformadora - Reparação e Manutenção de Embarcações
Indústria Transformadora - Fabricação de Motociclos
13
Comércio por grosso a retalho - Comércio por grosso de brinquedos, jogos e artigos de desporto
12

10

14

46494

Aguesport - Importação e
Exportação Lda

Comercialização de componentes para bicicletas e
pneus para automóveis

Next Generation - Bicicletas e
Acessórios, Unipessoal Lda

Comércio de bicicletas e acessórios

Gingabike - Comércio de
Artigos Desportivos Lda

Comercio de bicicletas; acessórios; scooters e
bicicletas electricas.

Megabike Lda

Venda grossista de bicicletas e componetes

Imporciclo - Comércio de
Artigos de Ciclismo Lda

importação e exportação de acessórios para
bicicletas

Bicykup Lda

Comércio e manutenção de artigos de ciclismo e
bicicletas, suas peças e acessórios

Rampa - Bicicletas,
Acessórios e Máquinas Lda

artigos de desporto

Ajudetapa Lda

(Comercio por grosso de Brinquedos, jogos e
artigos de desporto.)

Helder Pires Lda

Venda de acessórios e componentes para 2 rodas
(mota e bicicleta)

1

58

14

Comércio por grosso a retalho - outro comércio por grosso de bens de consumo, N.E.

ANEXO 2
Inquérito Associações/Clubes desportivos

Um dos aspetos fundamentais relacionados com as competência da autarquia prende-se com o
desenvolvimento de práticas desportivas no concelho, que contribuem para o bem-estar e a saúde da
população em geral. Assim, no âmbito do desenvolvimento de uma estratégia de desporto, saúde e bemestar, pretende a Autarquia com este inquérito efetuar uma atualização de dados relativamente às
associações existentes no Concelho.

1. Identificação da Associação/Clube desportivo:
Designação: ___________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________ Código-postal:_______________
Telefone/Telemóvel: __________________________N.º Identificação Fiscal (NIF): _________________
E-mail: ________________________________________________

2. Possui instalação desportiva?

Sim ___ Não ____

2.1. Se respondeu Sim, refira que tipo de instação possui:
__ Pavilhão gimnodesportivo
__ Campo desportivo
__ Outra. Qual? ___________________________
2.2. Se respondeu sim, preencha o quadro anexo.

3.

Quais

as

modalidades

desportivas

(federadas

e

não

federadas)

que

se

praticam

no

Clube/Associação/instalação desportiva?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4. Que tipo de outras atividades desportivas (incluindo atividades de lazer) se praticam no
Clube/Associação/instalação desportiva?

______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Quantos atletas existem na associação/clube? Preencha a tabela abaixo
Modalidade

Federado

Não Federado

Escalão

Género

6. Quantos agentes do quadro técnico (treinador e/ou técnico desportivo) existem na associação/clube, por
modalidade, género, grau/nível e grau académico?
Designação

Modalidade

Grau/nível

Género N.º técnicos Grau académico

7. Quantos agentes do quadro técnico de apoio (dirigente, seccionista, técnico de equipamentos, técnico de
lavandaria, motorista habilitado, entre outros) existem na associação/clube, por modalidade, género,
grau/nível e grau académico?
Designação

Modalidade

Grau/nível

Género N.º técnicos Grau académico

8. Quantos agentes do quadro clínico (médico, enfermeiro, massagista, fisioterapeuta) existem na
associação/clube?
Designação do agente

N.º agentes

8. Quais as fontes de financiamento do Clube/Associação? Indique o valor aproximado em percentagem nas
alíneas que assinalar (valores relativos à época desportiva 2012/2013).
__ Apoios camarários.
__ Mensalidades.
__ Quotas de sócios.
__ Patrocínios.
__ Mecenato.
__ Aluguer de instalações.
__ Receitas próprias.
__ Outras.

9. Existem funcionários afetos ao Clube/Associação? Sim ___ Não ____
9.1. Se respondeu sim, quantos? __
9.2. Quantos funcionários laboram em regime profissional (tempo inteiro)? ___
9.3. Quantos funcionários laboram em regime semi-profissional (part-time)? ___

A sua resposta é fundamental para prestarmos um serviço de Qualidade!

ANEXO 3
Natureza/valências das associações desportivas do Concelho de Águeda

Nome da Associação

Desportiva

Social

x

Cultural, Recreativa,
Juvenil e de Pais
-

ADAR
ADT

x

-

-

Águeda Andebol Clube

X

-

-

AK Águeda

X

-

-

ALL4GYM

X

-

-

ARCA

X

X

-

ARCOR

X

-

X

Associação Atlética Macinhatense

X

X

-

Associação Desportiva e Cultural Alvarense

X

X

-

Associação Desportiva e Cultural de Jafafe

X

X

-

Associação Desportiva Valonguense

X

X

-

Associação Desportiva, Recreativa e Cultural
Carqueijo
Associação Juvenil Saliências

X

X

-

X

X

-

Ativamais

X

X

-

ATTA

X

-

-

Casa do Povo de Águeda

X

X

-

Casa do Povo de Valongo do Vouga

X

X

X

CCB

X

X

-

Centro de Recreio Popular de Belazaima

X

X

-

Clube BTT de Águeda

X

-

-

Clube de Aventura da Bairrada

X

-

-

Clube de Ténis de Águeda

X

-

-

Clube Desportivo da Pateira

X

-

-

Clube Macinhatense

X

X

-

DAR

X

-

-

Futebol Clube de Serém

X

-

-

GICA

X

X

-

Grupo Desportivo Amador Valongo do Vouga

X

-

-

Grupo Motards Caracóis do Asfalto

X

-

-

Gymnix Clube de Águeda

X

-

-

LAAC

X

X

X

RDA

X

-

-

SCF

X

-

-

Sociedade Columbófila de Águeda

X

-

-

Sociedade Columbófila de Fermentelos

X

-

-

Sport Clube de Paradela

X

-

-

Sporting Clube Fermentelos

X

-

-

UDM

X

-

-

TOTAL

38

15

3

-

2016-2022

ANEXO 4
Provas e Iniciativas desportivas em Águeda mais representativas
(2013 a 2015)

Câmara
Municipal
Águeda| |Setembro
Junho 2016
Câmara
Municipal
dede
Águeda
2015
2016-2022

Modalidade

Evento

Dimensão

Organização

Atletismo

Grande Prémio Cidade de
Águeda

Local

Recreio Desportivo de
Águeda

Basquetebol

Torneio Internacional de
Basquetebol Adolfo Roque

Internacional

Ginásio Clube de Águeda

Torneio Internacional Águeda
Basket

Internacional

Ginásio Clube de Águeda

Campeonato Nacional de Boccia
Sénior Por Equipas - Zona Centro

Nacional

1º Encontro de Boccia Séniores Pares

Regional

Associação Porto de
Paralisia Cerebral / LAAC /
CMA
CMA / Liga dos Amigos de
Aguada de Cima

Campeonato Boccia Sénior

Regional

Liga dos Amigos de Aguada
de Cima

“Bairrada Ultra Marathon”

Regional

Médicertima, Slowdown e
Sérgio Varela

Maratona Vale do Vouga em BTT

Regional

Clube BTT Vale do Vouga

Maratona BTT Trilhos do carril

Local

Associação Atlética
Macinhatense

Maratona BTT Vale do Cértima

Regional

Centro Cultural de Barrô

Etapa do Campeonato
UPandDown BTT

Regional

Associação Recreativa e
Cultural de Aguada de Baixo

Maratona de BTT LAAC-LAACAR

Local/regional

Liga dos Amigos de Aguada
de Cima

Taça Regional XCO Centro

Regional

Clube BTT de Águeda

Duatlo

Duatlo de Recardães

Local

Desportivo Atlético de
Recardães

Caminhada/
Corrida

Caminhada e Corrida Solidária

Local

Canoagem

Final Nacional Torneios Abertos

Nacional

AtivaMais - Associação para
a promoção da atividade
física, saúde e bem-estar
Ginásio Clube de Águeda

Ciclismo

Volta a Portugal em Bicicleta

Nacional

Podium Events S.A.

Volta a Portugal no Futuro

Nacional

Podium Events S.A.

Grande Prémio de Ciclismo 25
Anos

Nacional

ANDDI

Volta ao Concelho de Águeda

Local

Sport Clube de Paradela

Grande Prémio ABIMOTA

Nacional

ABIMOTA

Campeonato de Portugal de
Ciclismo Adaptado

Nacional

ANDDI

Boccia sénior

BTT

Ciclismo
Adaptado

Futebol

Pateira CUP

Internacional

S.C. Fermentelos

Torneio Preto & Branco

Local

União Desportiva
Mourisquense

Torneio LAAC-LAAC Cup

Local

Liga dos Amigos de Aguada
de Cima

Torneio Hugo Negrão

Local

União Desportiva
Mourisquense

Torneio Páscoa Jovem

Local

Associação Atlética
Macinhatense

Torneio Futsal 12 horas

Local

Associação Desportiva e
Cultural de Jafae

Torneio de Futsal - ADT CUP

Local

Associação Desportiva de
Travassô

Taça de Portugal de Ginástica
Aeróbica

Nacional

Gymnix Clube de Águeda

Torneio José António Marques

Nacional

ALL4GYM - Associação
Gimnica de Águeda

Mundial de Motocross

Internacional

Ginásio Clube de Águeda

Nacional de Motocross

Nacional

Ginásio Clube de Águeda

Natação

Torneio Águas Abertas

Inter-regional

Sport Algés de Águeda

Ténis

Open Ténis de Águeda

Nacional

Clube de Ténis de Águeda

Trail

ADT Trail

Local

Associação Desportiva de
Travassô

BTT, Canoagem,
Trail

PROVA TRICHALLENGE

Local

Medicértima, Margens e
Sérgio Varela

Rali

Rali Cidade de Águeda

Nacional

Clube Automóvel do Centro

Futsal

Ginástica
Aeróbica

Motocross

2016-2022

ANEXO 5
Número de participantes nos determinados eventos

Câmara
Municipal
Águeda| |Setembro
Junho 2016
Câmara
Municipal
dede
Águeda
2015
2016-2022

Modalidade

Evento

N.º Participantes
2011

Atletismo

Grande Prémio
Cidade de Águeda

Basquetebol

Torneio
Internacional de
Basquetebol Adolfo
Roque
Torneio
Internacional
Águeda Basket
Campeonato
Nacional de Boccia
Sénior Por Equipas
- Zona Centro
1º Encontro de
Boccia Séniores Pares
Campeonato
Boccia Sénior

Boccia sénior

BTT

2014

2015

500

400

450

Não se realizou em Águeda

800

800

Não se realizou em Águeda

200

200

Não se realizou em Águeda

116

116

Não se realizou em Águeda

68

68

116

61

700

1050

98

165

294

182

238

Não se
realizou

378

389

24

60

1400

Maratona BTT
Trilhos do carril

221

41

119

Não se realizou
177

Não se realizou

Não se realizou

400

373

395

Taça Regional XCO
Centro

Não se realizou

131

131

“Bairrada Ultra
Marathon”

Não se realizou

450

450

900

750

Caminhada/Corrida

Caminhada e
Corrida Solidária

Canoagem

Final Nacional
Torneios Abertos

83

63

Ciclismo

Volta a Portugal em
Bicicleta

116

150

Volta a Portugal no
Futuro

62

55

Não se realizou

Grande Prémio de
Ciclismo 25 Anos

Ciclismo Adaptado

2013

Não se realizou

Maratona Vale do
Vouga em BTT

Etapa do
Campeonato
UPandDown BTT
Maratona de BTT
LAAC-LAACAR

2012

Média

600

Não se realizou

73

153

138

Não se
realiza

139

74

86

Não se
realiza

69

35

35

Não realizou

120

Não se realizou

Volta ao Concelho
de Águeda

110

120

130

Grande Prémio
ABIMOTA

112

114

114

Campeonato de
Portugal de
Ciclismo Adaptado

750

Não se realizou

118

140

120

12

18

15

Duatlo

Duatlo de
Recardães

100

100

120

160

Não se
realiza

120

Futebol

Pateira CUP

980

1050

1480

1650

1368

1306

Torneio Preto &
Branco

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Torneio LAACLAAC Cup

200

290

300

302

322

283

Torneio Hugo
Negrão

600

600

600

600

600

600

Torneio Páscoa
Jovem

250

325

470

520

1000

513

Torneio Futsal 12
horas

150

150

150

150

150

150

Torneio de Futsal –
ADT CUP

150

150

150

250

250

190

Taça de Portugal
de Ginástica
Aeróbica
Torneio José
António Marques

150

150

150

150

140

148

150

150

Mundial de
Motocross

168

131

223

Não se realizou

174

Nacional de
Motocross

141

Não se
realizou

95

Não se realizou

118

Natação

Torneio Águas
Abertas

48

Não se
realizou

63

Não se realizou

56

Ténis

Open Ténis de
Águeda

70

60

70

Trail

ADT Trail
Urbanightrail

Futsal

Ginástica Aeróbica

Motocross

BTT, Canoagem,
Trail

Prova Trichallenge

Rali

Clube Automóvel
do Cento

Não se realizou em Águeda

80

74

Não se realizou

193

193

Não se realizou

800

800

200

133

42

42

Não se realizou

100

Não se realizou

90

100

ANEXO 6
Percursos Pedestres do Concelho de Águeda

>

Igreja Matriz de Belazaima do Chão
A Igreja Matriz de Belazaima do Chão, classificada
em 2013 como monumento de interesse público, foi
reconstruída na primeira metade do século XVIII, tal
como indica o letreiro gravado no friso da porta
principal. Todavia, existem alguns elementos
dispersos que foram aplicados na construção, tais
como jambas (Suporte vertical e plano que envolve
um vão) e dintéis (Verga das portas.), datados do
século XVII. Na fachada principal, cujas cantarias são
maioritariamente executadas em calcário, acima da
cornija e no mesmo enfiamento da porta encontra-se um nicho que alberga a estátua de São Pedro
(orago da igreja), também esta de calcário e do final
do gótico, erguendo-se à direita da fachada a torre
sineira. No interior, a igreja é constituída por nave
única e capela-mor, ambas com tetos em caixotões,
existindo cinco retábulos de madeira dourada e
policromada, da segunda metade do século XVIII. O
adro localiza-se à direita e encontra-se vedado por
gradeamento e portão de ferro.

>

>

Percursos pedestres de Águeda

Sinalética

PR 8
AGD
caminho certo

>

caminho errado

virar à esquerda

virar à direita

Trilho da Serra

21,9km / 6h20 / circular

Normas de conduta

Seguir apenas pelo trilho sinalizado; Evitar fazer ruídos desnecessários;
Observar a fauna sem perturbar; Não danificar a flora;
Não deixar lixo ou outros vestígios da sua passagem; Não fazer lume;
Não colher amostras de plantas ou rochas;
Ser afável com as pessoas que encontre no local.

Árvore de Interesse Público

O sobreiro (Quercus suber L.) de porte notável, com idade aproximada de 300
anos está classificado com Árvore de Interesse Público, pela sua beleza e porte
notável, sendo um ex-libris da povoação.

>

Contactos úteis

Bombeiros: 234 610 100
G.N.R.: 234 622 417
Centro de Saúde: 234 610 210
Câmara Municipal de Águeda: 234 610 070
Junta de Freguesia de Belazaima do Chão: 234 658 223
Junta de Freguesia de Castanheira do Vouga: 234 623 721
Posto de Turismo: 234 601 412

_promotor:

>

Parque Fluvial da Redonda

_apoio:

O parque fluvial da Redonda é um agradável espaço de convívio com a natureza
dotado de boas infraestruturas.

_financiamento:

_percurso pedestre em fase de registo e homologação pela:

Ribeira da Belazaima

ANEXO 7
Folheto informativo do Centro Municipal de Marcha e Corrida de Águeda

ANEXO 8-9
Matrizes Síntese

MATRIZ SÍNTESE: GRAU DE INCIDÊNCIA DAS ATIVIDADES FÍSICAS/MODALIDADES DESPORTIVAS PRATICADAS EM ÁGUEDA EM FUNÇÃO DA ANÁLISE EFETUADA

Atividades
físicas/modalidades
desportivas

Variação da oferta desportiva ao género
feminino (por atleta)

0-9

10 - 99

Andebol
Atletismo

Bilhar e snooker

Modalidade praticada por associações
desportivas
Atividade
Industrial
Moderada

mais de 100

Atividade
Industrial
Residual

3

1
1

1

3

1

1

0

Basquetebol

Associativismo Desportivo
Indústria e Comércio Predominante

0

Forte Atividade
Industrial

mais de 5

0-49 atletas

2

50-249 atletas

mais de 250

1 a 10

2

11 a 40

Nº de treinadores por modalidade

mais de 41

0a3

4a9

2

1

1

0

2

3

2

3

2

0

0
2

BTT
Caminhada/Pedestriani
smo

3
3

Canoagem

2

Ciclismo

2

Corrida

2

2

2

1

2

1

0

1
3

1

2
2

1

2

0

1

1
3

2

Duatlo

2

1

2

Enduro
0

Escalada
3

Fitness
1

3

3

1
2

Futsal

1

3

1
3

Ginástica
Hipismo

3e4

Evolução do nº atletas

0

Boccia

Futebol

1e2

N.º de atletas

3

2

0

2

0

1

0

1

1

0

2

1

3

2

3
0

1
1

Judo
2

Karaté

3

1

0

Malha

2

Motocross
2

Natação
Orientação

1

Pesca
2

Ténis
Ténis de Mesa

1

Tiro com Arco
Tirolesa
1

Trail
Trial

0

Triatlo

Legenda:
Sem
relevância/incidência

0

Pouca relevância

1

Alguma relevância

2

Muita relevâmcia

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1
2

0

2

1

2

2

Formação técnica

ores por modalidade

Mais de 10

Número de treinadores por habilitação
Nível I /
Licenciatura

Eventos por modalidade

Desporto Escolar

Nível II

3

Nível III ou
superior

Número de Atletas

0 a 19

20 a 49

3
0

Incidência da
modalidades
no âmbito do
Desporto
Adaptado
mais de 50

1a2

3

0

0
2

2

Nº médio de participantes

Nº Eventos

3a4

mais de 5

até 100

100 a 200

Total

Mais de 200
19

1

3

8

1

3

20
0

2
1

1

2

0

1

3

0
2

1

0

1

0

1

0

1

1

5
3

21

3

11

1
3

15
2

1

14
3

1

2

13
6
2
0

3

1

0

3

3

3

13

0

2

3
2

1

1

1

0

3

20

1

3

21

1

3

16
5

1
1

0

10
0
3

1

1

1

1

0

0

1

1

1

5
11
7
1

3
1

3

1

13

0

10
0
0

1

1

3

11
2

1

0

8

MATRIZ SÍNTESE: POTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE FÍSICA/MODALIDADE DESPORTIVA EM FUNÇÃO DAS CARATERÍSTICAS DO CONCELHO

Caraterísticas Físicas do Território

Atividade Económica

ATIVIDADE FÍSICA /
MODALIDADE
DESPORTIVA

Existência de
Espaços naturais
(ex: espaço verde,
espaço fluvial)

Existência de
Espaços adaptados
ou Espaços "verdes
construídos" (ex:
ciclovia, circuito de
manutenção)

Existência de
Espaços ou
equipamentos
artificiais

Incidência da
modalidade no
âmbito do Desporto
Adaptado

Total

Clima Temperado

Precipitação

Altimetria/Relevo

Tecido Empresarial
Local

Sem dependência

Andebol

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Asa Delta

1

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Atletismo

1

0

1

0

0

1

1

1

1

6

Automobilismo

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Badminton

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Ballet

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Basebol

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Basquetebol

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Bilhar e snooker

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Boccia

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Boxe

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

BTT

1

0

1

1

0

1

1

0

0

5

Caminhada/
Pedestrianismo

1

0

1

0

1

1

1

0

0

5

Canoagem

1

0

0

0

0

1

1

0

1

4

Canyoing

1

1

1

0

0

1

0

0

0

4

Ciclismo

1

0

1

1

0

1

1

0

1

6

Corfebol

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Corrida

1

0

1

0

1

1

1

1

0

6

Críquete

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Duatlo

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

Enduro

1

0

1

1

0

1

1

0

0

5

Escalada

1

0

1

0

0

1

1

1

0

5

Esgrima

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Fitness

0

0

0

1

1

1

1

1

0

5

Futebol

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

Futebol praia

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Futsal

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Ginástica

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Goalball

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Golfe

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Halterofilismo

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Hipismo

1

0

0

0

0

0

1

0

1

3

Hóquei

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Judo

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Karaté

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Kayak polo

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Lacrosse

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Malha

1

0

0

0

1

1

1

1

0

5

Motocross

1

0

1

1

0

0

1

0

0

4

Natação

0

0

0

0

1

1

0

1

1

4

Orientação

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

Paddle

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Padel

1

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Paintball

1

0

0

0

0

1

1

1

0

4

Parapente

1

0

1

0

0

1

0

0

0

3

Parkour

1

0

0

0

0

1

1

1

0

4

Patinagem

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Pesca

1

0

0

0

1

1

0

0

0

3

Pólo aquático

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Radiomodelismo

1

0

0

0

0

0

1

0

0

2

Rafting

1

1

1

0

0

1

0

0

0

4

Rappel

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

Remo

1

0

0

0

0

1

0

0

1

3

Rugby

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

Softbal

1

0

0

0

0

0

0

1

0

2

Surf

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Taekwondo

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Ténis

1

0

0

0

0

0

0

1

1

3

Ténis de Mesa

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Tiro com Arco

1

0

0

0

0

1

1

1

1

5

Tirolesa

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Trail

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

Trial

1

0

1

0

0

1

1

0

0

4

Triatlo

1

0

0

0

0

1

1

0

1

4

Vela

1

0

0

0

0

1

0

0

1

3

Voleibol

0

0

0

0

0

0

0

1

1

2

Windsurf

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Xadrez

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

Desporto de Neve

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Legenda:
Não Existe

0

Existe

1

ANEXO 10
Calendarização, Financiamento e Parcerias

Execução Temporal

Execução

Execução Orçamental

Investimento
Linha Estratégica

Ação

Subação

Entidade
Responsável

Data de
Lançamento
data de
inicio

data de
términus

CMA

Fontes de Financiamento

Parcerias
Fundos Nacionais e Europeus

Autarquia Local

Outsourcing
2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

Fundos Privados

Portugal 2020
CMA

1. a

1. b
1. Aumentar o número de
praticantes desportivos no concelho,
quer ao nível federativo, quer ao
nível
amador
ou
recrativo,
aumentando a consciência da
população em geral para os
beneficios do desporto enquadto
elemento chave para a saúde, bemestar e qualidade de vida

2. Aumentar e melhorar a rede de
equipamentos desportivos
concelhios, adaptando-os às
necessidades atuais, às novas
modalidades desportivas e às
modaliades com maior potencial no
Concelho

3. Aumentar a relação entre o tecido
empresarial associado ao desporto
e às várias modalidades e agentes,
criando sinergias que contribuam
para criar externalidades
económicas para ambos

4. Melhorar o nível competitivo dos
clubes e associações desportivas do
Concelho de Águeda, de forma
geral, mas com maior incidência
para as modalidades que
apresentam maiores níves de
progressão e sucesso, aumentando
o número de projetos em rede com
vista à melhoria de resultados, e à
procura de sinergias que permitam
reduzir custos e aumentar a
capacidade de ação dos mesmos ao
nível desportivo

Newsletter

CMA

06-16

09-16

Guia de Desporto e saúde

CMA

09-16

12-16

APP Desporto

CMA

09-16

12-16

Desporto Escolar

CMA

em funcionamento

em funcionamento

X

Outros
OT

PI

09-16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100% *

2

2.3

-

-

X

01-17

-

10.000,00 €

-

10.000,00 €

-

10.000,00 €

-

10.000,00 €

40.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

X

01-17

-

15.000,00 €

-

-

-

-

-

-

15.000,00 €

100% *

2

2.3

-

-

X

em
funcionamento

Agrupamentos de Escolas |
Escolas Não Agrupadas |
Ministério da Educação

3.500,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

5.000,00 €

5.500,00 €

6.000,00 €

6.500,00 €

35.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

X

Programa Nacional de Marcha
e Corrida | Centro de Saúde de
em
45.000,00 € 45.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 60.000,00 €
funcionamento Águeda | Ativamais | Ginásios
Locais

360.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

Centro Municipal de Marcha e Corrida / CMMCA nas freguesias

CMA

Programas de Saúde e Desporto para a 3ª Idade

CMA

1. d

Desporto nas Freguesias

CMA

em funcionamento

X

1. e

Desporto no Feminino

CMA

em funcionamento

X

1. g

Trabalhar o Desporto

CMA/Entidades
Locais

X

2. a

Centro O'BTT

CMA

2. b

Requalificação Pista Downhill do Préstimo

CMA

04-17

2. c

Requalificação das Infraestruturas destinadas à Canoagem e
Desporto Associados

CMA

2. d

Requalificação da Piscina Municipal

CMA

X

1. c / 1.f
01-17

IPSS | Juntas de Freguesia |
Clubes e Associações
Desportivos | Centro de Saúde

03-16

-

X

em
funcionamento

Ginásios Locais

X

09-17

X

09-17

07-17

X

07-17

-

09-16

06-17

X

07-17

GiCA

08-16

02-17

X

02-17

-

09-16

01-17

12-16

09-22

X

em funcionamento

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

44.000,00 €

100% *

9

9.1

-

-

-

15.000,00 €

-

15.000,00 €

60.000,00 €

100% *

9

9.1

-

-

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

60.000,00 €

100% *

9

9.3

-

-

2.000,00 €

-

2.000,00 €

-

2.000,00 €

8.500,00 €

100% *

9

9.7

-

40%

-

-

-

-

-

325.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

75.000,00 €

100% *

-

-

-

-

100.000,00 € 100.000,00 €

-

-

-

-

-

200.000,00 €

100% *

4|9

4.3 | 9.7

-

-

600.000,00 € 600.000,00 €

-

-

-

-

-

15.000,00 € 15.000,00 €

5.000,00 €

Entidades Locais | Associações
2.500,00 €
Empresarias | Ginásios Locais

5.000,00 €

-

125.000,00 € 200.000,00 €

-

50.000,00 €

1.200.000,00 €

100% *

4|9

4.3 | 9.7

-

-

(dependente da
decisão do
execturivo
municipal)

100% *

6

6.5

-

-

125.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

-

180.000,00 €

100% *

-

-

-

-

100% *

-

-

-

-

2. e

Criação e Requalificação de Infraestruturas de Desportos
Radicais

CMA

02-16

06-18

X

06-18

-

2. f

Programa de Requalificação dos Pequenos Campos de Jogos

CMA

05-18

12-22

X

-

-

19.341,87 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

2. g

Driving Range

CMA

-

-

X

-

-

20.000,00 € 160.000,00 €

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(dependente da
decisão do
execturivo
municipal)

-

-

-

-

450.000,00 €

100% *

-

-

-

-

90.000,00 €

100% *

3

3.2 | 3.4

-

-

10.000,00 €

45.000,00 €

100% *

4

4.3

-

-

10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 €

115.000,00 €

100% *

-

-

-

-

100% *

-

-

-

-

90.000,00 €

100% *

10.

10.5

-

-

-

100% *

-

-

-

-

2. h

Requalificação do Aeródromo Municipal do Casarão e
Desenvolvimento da Escola de Paraquedismo e Ultraleves

CMA

05-20

09-20

X

10-20

Escola de Paraquedismo e
Ultraleves

-

3. a

Fábrica do Desporto (Sports Factory)

CMA

01-17

12-17

X

03-18

-

-

3. b

Criar a RADDICAL

CMA

01-18

-

X

X

03-18

Clubes e Associações |
Associações Empresariais |
População em Geral |
Entidades Locais

3. c

Desenvolver parceria entre LLL, CMA e clubes desportivos para
melhoria das condições de iluminação dos equipamentos
desportivos e melhoria da eficiência energética

CMA

05-17

-

X

X

09-17

LLL | Clubes e Associações
Desportivos | CIRA

4. a

Aumentar o número de projetos em rede entre clubes e
associações desportivas

CMA | Clubes e
Associações
Desportivas

em funcionamento

X

em
funcionamento

Clubes e Associações
Desportivas

4. b

Redefinir o Programa de Apoio às Associações Desportivas

CMA

em funcionamento

X

em
funcionamento

-

4. c

Desenvolver parcerias com o IPDJ, as Universidades e Centros
de Conhecimento na área do desporto para melhoria dos
quadros técnicos e clínicos dos clubes e associações
desportivas

CMA

05-19

-

X

X

09-19

4. d

Criar um gabinete de apoio às candidaturas desportivas dos
clubes a fundos comunitários ou nacionais em parceria com
CMA, IPDJ e UA

CMA

01-20

09-20

X

X

09-20

-

-

225.000,00 € 225.000,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

-

5.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

8.000,00 €

9.000,00 €

300.000,00 € 300.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 € 320.000,00 € 320.000,00 € 315.000,00 € 2.175.000,00 €

IPDJ | Universidades e Centros
10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €
de Conhecimento

IPDJ | UA

-

-

-

-

-

-

-

5. Desenvolver e promover a
imagem de Águeda enquanto
espaço privilegiado do desporto para
todos, apostando claramente no
Desporto Adaptado como uma
ferramenta de promoção desportiva,
com o objetivo de Águeda se tornar
numa referência nacional a este
nível

5. a

Projeto Desporto Adaptado

CMA

em funcionamento

X

5. b

Apostar na realização de eventos em escala nacional em termos
de desporto adaptado em Águeda em áreas estratégicas

CMA

em funcionamento

X

5. c

(EQUI)ADAPTAR

CMA

em
funcionamento

CERCIAG

em
funcionamento

-

5.000,00 €

29.000,00 €

100% *

9

9.1

-

-

CERCIAG | Clubes e
Associações Desportivas

10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 25.000,00 €

115.000,00 €

100% *

-

-

-

-

-

30.000,00 € 30.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 55.000,00 €

295.000,00 €

100% *

9

9.7

-

-

Prova Nacional Downhill

3.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

7.000,00 €

35.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Organização do Mundial e
Europeu O'BTT

9.000,00 €

-

-

-

-

-

-

9.000,00 €

100% *

-

-

Erasmus+ - Eventos
desportivos europeus

-

4.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

35.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Maratona BTT

6.750,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

7.000,00 €

48.750,00 €

100% *

-

-

-

-

Bairrada Ultra Marathon

3.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

5.000,00 €

29.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Prova da ABIMOTA

4.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

35.000,00 €

100% *

-

-

-

-

01-17

12-22

X

X

X

XCO Águeda
6.a

Potenciar os eventos associados à
utilização da bicicleta

6. Desenvolver e potenciar um
número significativo de eventos de
escala, local, regional e nacional,
que permitam aumentar a
competitividade do Concelho do
ponto de vista desportivo

6. b

6. c

6. d

7. a

7. b

7. Aumentar a ligação entre o
desporto e o turismo,
nomeadamente ao nível do turismo
de natureza, contribuindo para um
desenvolvimento sustentável de
ambas as áreas e
consequentemente do Concelho

8. Desenvolver redes de
conhecimento associadas ao
desporto, saúde e bem-estar,
criando programas específicos que
ajudem a encontrar soluções
inovadoras para o ambiente
desportivo, aos mais diversos níveis

3.500,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €

4.500,00 €

4.500,00 €

CMA

Potenciar os eventos associados à canoagem e a todo o
sistema hídrico do Concelho

CMA

em funcionamento

X

X

em
funcionamento

Entidades Externas | Clubes e
Associações Desportivas

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

55.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Potenciar os eventos associados ao atletismo e natação

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

em funcionamento

X

X

em
Clubes e Associações
funcionamento Desportivas | Entidades Locais

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

36.000,00 €

100% *

-

-

-

-

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

29.000,00 €

100% *

-

-

-

-

em
Clubes e Associações
40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €
funcionamento Desportivas | Entidades Locais

280.000,00 €

100% *

-

-

-

-

2.000,00 €

14.000,00 €

100% *

-

-

-

-

50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

170.000,00 €

100% *

2|4

2.3 | 4.5

-

-

Pontenciar os maiores torneios
associados ao futebol, andebol e
basquetebol

Torneio Internacional Eng.
Adolfo Roque

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

Pateira Cup

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

Outros

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

Aumentar a Rede de Trilhos e Ciclável do Concelho e o
desenvolvimento de aplicações móveis associadas

Aumentar a escala de eventos
desportivos incluídos em grandes
eventos recreativos e culturais,
nomeadamente o AgitÁgueda

CMA

em funcionamento

X

X

2.000,00 €

em funcionamento

X

em
funcionamento

-

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

Águeda Adventure Race
(prova de orientação)

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

14.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Prova de Ginástica

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

10.500,00 €

100% *

-

-

-

-

Trichallenge

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

21.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Prova de Enduro

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00 €

42.000,00 €

100% *

-

-

-

-

Open Ténis de Águeda

CMA / Clubes e
Associações
Desportivas /
Entidades Locais

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

21.000,00 €

100% *

-

-

-

-

7. c

Desenvolver com os hotéis de Águeda a implementação do logo
BIKEFRIENDLY, criando igualmente a lógica de
SPORTFRIENDLY

CMA / Unidades
Hoteleiras

01-18

01-19

7. d

Desenvolver suportes comuns entre os locais de interesse
gastronómico e cultural e os locais de atividade desportiva

CMA

01-17

05-17

7. e

Potenciar a utilização do sistema hídrico e em especial da
Pateira de Fermentelos e do Braço do Rio em Águeda para a
prática de desportos e as zonas elevadas do Concelho para a
prática de orientação, paintball, entre outros desportos

CMA

01-16

-

Dotar o futuro Parque Urbano da
Cidade e os diversos espaços de
lazer de carácter fluvial (Parques
Fluviais) com equipamentos
desportivos de utilização gratuita

Parque Urbano

CMA

05-17

7. f

Parques Fluviais

CMA/JF

X

X

06-19

Unidades Hoteleiras

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.2

-

-

X

06-17

-

-

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

35.000,00 €

100% *

6

6.3

-

-

X

X

05-17

Clubes e Associações
Desportivas

10.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

110.000,00 €

100% *

-

-

-

-

05-19

X

X

-

-

05-17

10-22

X

X

CMA

-

400.000,00 € 400.000,00 €

800.000,00 €

05-17

Juntas de Freguesia

-

25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

150.000,00 €

100% *

-

-

-

-

75.000,00 €

100% *

1

1.1

-

-

90.000,00 €

20% *

-

-

80% (URBACT III |
Interreg Europe )

-

-

100% *

100%

1.1 | 3.1

-

-

8. a

Living Lab Desportivo em Águeda (LLDA)

CMA

01-19

-

X

X

09-19

Empresas Locais |
Universidades e Centros de
Conhecimento | IPDJ |
Entidades de Saúde | Clubes e
Associações Desportivas |
Agrupamentos de Escolas |
Escolas Não Agrupadas

-

50.000,00 €

8. b

Inserir Águeda em Redes Europeias de conhecimento ao nível
da União Europeia, em programas como o URBACT ou o
INTERREG, entre outros

CMA

01-17

-

X

X

-

URBACT | INTERREG

-

45.000,00 €

8. c

Desenvolver, conjuntamente, com a Incubadora de Empresas
de Águeda, projetos e empresas inovadoras ao nível dos
produtos desportivos, especialmente em termos de software de
gestão e análise desportiva

CMA

01-18

12-19

X

09-18

-

-

-

* Será 100% financiado pela autarquia caso não haja possibilidade financiamento por outros fundos.

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

45.000,00 €

-

-

-

-

-

