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RESUMO: O 

ntual, revelou uma 

 

- projeto ASSIM - 

Activating Service-Sharing at Inter-municipal scale. O ASSIM tem como o objeto conhecer a 

equipamentos desportivos muni

como parceiros o CEACT/UAL  

CICS.Nova  

CCDR-LVT  Comiss , o 

IPDJ  

con

-se 

al, num total de 127 equipamentos. Destes, 

 1 piscina e 1 

-

ica 

150 O trabalho teve apoio do CICS.NOVA  Centro Interdisc

mbito do projeto UID/SOC/04647/2013, apoiado pela 

 A autora Teresa Santos foi apoiado com uma bolsa de 

-Doutoramento financiad

tores do artigo, participara

a Ricardo Nogueira Mendes 

e Vila Franca de Xira Lara Almeida. 
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- se 

-

regional/nacional. Pretende- omo se deslocam, com que 

s 

e r

rib  

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Lisboa e Vale do Tejo 

1. I  

 desporto e lazer foi 

rit - 

1990; DGOTDU, 2003) -

s de emprego e 

mas 

desportivos. 

A con

programar e gerir equipamentos a uma escala supraconcelhia, melhorando ou criando uma 
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o mais e melhores 

regional.  

par

Ansell, Gash, 2008; Bel, Fageda, 2006; Citroni, Lippi, Profeti, 

2013; Saout, 1997)

agend

ali

2007; Palm, Ramsell, 2007). 

Em Portugal, 

xistentes, 

r p

de praticantes de modalidades federadas aumentou de 26,4 em mil (1996, correspondendo a um 

total de 265 588 praticantes) para 57,2 em mil (2016, com um total de 590 668 praticantes) (Fonte: 

PORDAT, 27/07/2018).  

- Activating Service-Sharing at Inter-municipal scale. 

Partindo das premissas de que rmunicipais como parte 

 da 

 

existente e avaliar 

CEACT/UAL, o CICS.NOVA, a CCDR-
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Loures, Odivelas e V

 inicial 

levantaram-

intermunicipal  -, para estudo mais detal

 

 de 

. E

de 

 

Planeamento Regional no CICS.NOVA, foi dada continuidade ao trabalho, em duas vertentes: 

-

141/2009, de 19 de junho), recolhida na 

anteriormente.  

2. METODOLOGIA 

, s

vezes dimensionados para grandes eventos, que excedem a escala municipal. Este tipo de eventos, 

sejam regionais ou nacionais, implica o movimento de muitas pessoas, entre atletas, 

acompanhantes, treinadores es 

utilizadores num evento que, regra geral, ocupa os dois dias do fim-de-semana, representa um 

aumento de procura por outro tipo de serv  
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Com o objetivo de conhecer os utilizadores de equipamentos desportivos municipais, selecionaram-

Pretendeu-se av

 

em Loures, e Piscina Municipal de Vila Franca de Xira. Em cada equipamento escolheu-se uma 

 

 Campeonato Nacional de juvenis (judo), em Odivelas, no dia 8 de junho de 2018. 

 Campeonato Nacional Base (g a ), em Loures, no dia 29 de abril de 2018. 

 Meeting Xira infantis e juvenis , em Vila Franca de Xira, nos dias 26 e 27 de maio 

de 2018. 

N -se por 

u c

est

equipamento e a eventos semelhantes. O preenchimento foi realizado pelos inquiridores, tendo cada 

 

3. RESULTADOS E DISCUSS  

Todos os eventos tiveram 

equipamentos, todos eles com bancadas repletas, assim como o elevado movimento de pessoas e 

eis junto do equipamento. Por se tratarem de eventos com atletas menores de idade, o fluxo 

de adultos acompanhantes era bastante grande. As infraestruturas de apoio aos visitantes (ex. bar) 

rma

os 

 

centenas de atletas (Quadro I), de  
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Tabela 131

Evento   

Campeonato Nacional de juvenis (judo) 106 378 

acr ica)  
51 590 

 46 520 

Foram inquiridos 329 utilizadores, dos quais 58% homens. A grande maioria dos inquiridos 

encontra-

pais dos praticantes.  

Q

amostra, foram Lisboa, com 14% das respostas, seguindo-se Loures e Sintra com 7%, e Amadora e 

Vila Franca de Xira, com 5% (Figura I). No entanto, e dado serem e

(continente e ilhas).  

 

Figura 316  

A esmagadora maioria desloca-se em transporte privado (95%) e faz-se acompanhar por 2 a 3 

de pessoas presentes no equipamento pode facilmente situar-se entre o milhar e meio ou dois 

milhares de pessoas. 
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de dois dias nem sempre implica custos ou 

-de-

dor 

entre 51 e 100 km, e 12% mais de 500 km.  

 por

ou  

31% dos inquiridos

(12%). Contudo, 4,3% dos pern . 

menos de 5 vezes ao mesmo equipamento (91%), mas assistem a mais do que 6 eventos 

semelhantes durante o ano desportivo (79%). 

4. CONC  

te, 

territorial e que pode ser contabilizado e potenciado. 
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