


• Missão: organismo da administração indireta do Estado com 
responsabilidade na execução das políticas públicas para o Setor 
do Desporto e da Juventude; 

• Lei Orgânica e Estatutos: 

o generalização da prática desportiva conforme Lei 5/2007; 

o atribuições na cooperação transectorial (Público e Privado). 

ENQUADRAMENTO 



• Financiamento das Câmaras Municipais às atividades e 
equipamentos desportivos (2019): 320.3 milhões de euros 
(+10.2% face a 2018);  

• Financiamento do IPDJ às Federações desportivas (2019): 45.9 
milhões de euros (+5.3% face a 2018); 

• Número de praticantes federados (2019): 688.9 mil (68.4% 
homens); + 3.2% face a 2018. 
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ENQUADRAMENTO 



• População empregada no sector desportivo (2020): 38.5 mil; 

• Emprego desportivo: maioritariamente masculino, mais jovem e 
mais escolarizado: 58.2% homens (50,7% no total da economia), 
35.3% com idades entre os 15-24 anos (18.7% no total) e 49.5% 
com formação superior (30.1% no total);  

• Número de empresas do sector desportivo: 13 624 (1,0% do total 
de empresas do sector empresarial não financeiro); 

o Volume de negócios: 2,1 mil milhões de euros (0,5%); 

o 86.6 milhões de euros de VAB (0,8%). 

INE, 5 Abril 2021 

ENQUADRAMENTO 



• Declaração ONU - Dia Internacional do Desporto para o 
Desenvolvimento e Paz; Iniciativa OMS - Dia Mundial da Atividade 
Física ; 

• Medidas de Apoio à Retoma e Recuperação do Desporto 
Português 

o Reforço do Financiamento 

 Apoio ao Sistema Desportivo – Federações com UPD e 
organizações desportivas; 

 Programa Reabilitação de Instalações Desportivas; 

 Programa Nacional de Desporto para Todos. 

ENQUADRAMENTO 



• Estratégia nacional que tem como objetivo “Colocar o país no lote 
das quinze nações europeias com cidadãos fisicamente mais 
ativos, na próxima década”; 

• Consciencialização da população portuguesa para a prática regular 
do desporto e, por inerência, da atividade física, promovendo 
estilos de vida saudável; 

• Redução da taxa de inatividade e do tempo passado em 
comportamentos sedentários; 

• Reforço e alargamento da cooperação transectorial visando a 
generalização da prática junto de todos os segmentos da 
população. 

ENQUADRAMENTO 



• Política de proximidade;  

• Apresentar e debater estratégias para a retoma do setor 
desportivo;  

• Potenciar recursos (humanos, materiais e infraestruturas); 

• Capacitar as entidades do setor desportivo e seus parceiros.  

DESENVOLVIMENTO DO ROTEIRO 

ESTRUTURA 



CRONOGRAMA 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS 

• Associativismo Desportivo 
• Municípios 
• Desporto Escolar e Ensino Superior 
• Trabalho 
• Saúde 
• Academias, Ginásios e Health Clubs 
• Seniores,  Mulheres e Pessoas com Deficiência 
• Desporto Militar 
• Ar livre 
• Turismo 

PLANO DE MEDIDAS 



REDES DE SUPORTE 

• Identificação e reforço das parcerias estratégicas 
institucionais: 

o Setor público e privado (não lucrativo e lucrativo) 

 Nacionais 

 Regionais 

 Locais 

NÍVEIS ESTRATÉGICOS DE SUPORTE 



OBJETIVOS 

• Potenciar a recuperação do setor desportivo e contribuir para a 
retoma nacional; 

• Promover o alinhamento estratégico do setor desportivo com os 
restantes setores da sociedade portuguesa; 

• Implementar as medidas que visem a generalização da prática 
junto de todos os segmentos da população; 

• Reconhecer as Boas Práticas. 




