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As organizações desportivas, recreativas e culturais, quer sejam públicas ou privadas, são entidades
fundamentais na promoção do desenvolvimento desportivo. Estas permitem que o maior número de
cidadãos, independentemente do grupo social e etário, tenham melhores condições de acesso à prática
desportiva.
De acordo com a Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, cabe “às autarquias locais, a promoção
e a generalização da atividade física, enquanto instrumento essencial para a melhoria da condição física,
da qualidade de vida e da saúde dos cidadãos”. De forma a cumprir este dever, as autarquias devem criar
programas para estimular a inclusão da atividade física no dia a dia da população, conciliando esta com a
vida pessoal, familiar e profissional, bem como, conceber áreas públicas aptas para a prática da mesma.
A este respeito e enquadrando-se com as linhas orientadoras de vários normativos e programas de
incentivo, de que é exemplo o Programa Nacional de Desporto para Todos, é ambição e horizonte do Município
da Covilhã, abranger todos os segmentos da população, sendo o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Desportivo Municipal um particular pilar de estruturação para existência de um movimento desportivo
inovador, saudável e sustentável.
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Antes de referir a importância e enquadramento da criação do Plano Estratégico de Desenvolvimento
Desportivo Municipal para o Concelho da Covilhã é necessário fazer uma retrospetiva para perceber o
momento temporal em que este documento surge. De 2013 a 2017 a política municipal centrou-se na
estabilização da área financeira municipal. Apesar de estarmos centrados na componente financeira,
nesse período, procurou lançar-se as bases de uma política desportiva municipal com a consolidação dos
recursos humanos na área do desporto. O Município foi dotado de uma equipa de Técnicos de Desporto
que desde cedo procuraram desenvolver e apoiar atividades desportivas. Esta aposta, complementada
por uma nova orgânica refente ao quadro de pessoal da Camara Municipal, permitiu dotar o município de
uma maior capacidade critica. Nos anos de 2018 e 2019, centramos a nossa ação para o Associativismo,
na medida em que este, constitui um dos pilares fundamentais da prática do Desporto no concelho da
Covilhã e existia a necessidade de reformular a forma como o Município de relacionava com o movimento
associativo, nomeadamente através da inclusão de critérios de avaliação associados ao desempenho
desportivo das associações. Este foi também um ano de reorganização da estrutura do Município, com
a criação do Departamento de Educação, Cultura, Ação Social e Desporto, e dentro deste a Divisão de
Desporto e Associativismo.
Completadas estas etapas, estavam reunidas as condições para a definição de uma política desportiva que
orientasse o desenvolvimento do Desporto no Concelho da Covilhã. Para a concretização desta ideia foi
efetuada uma análise da realidade desportiva do concelho, tendo sido efetuada a caraterização e análise
das instalações desportivas existentes em cada freguesia. Analisou-se a realidade associativa, elaboraramse dezenas de reuniões com parceiros estratégicos, compilaram-se inúmeros contributos que serviram de
base e permitiram a construção deste Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal.
A conjuntura atual, fruto da situação pandémica, que atravessamos desde há um ano, suspendeu as atividades
desportivas e acabou por condicionar, em termos de tempo, alguns dos procedimentos que deveriam ter
sido efetuados para enriquecimento deste trabalho. De qualquer forma, apesar da pandemia, a importância
do tema e a oportunidade do momento levou-nos a avançar com o Plano Estratégico de Desenvolvimento
Desportivo, que queremos implementar de forma responsável, participada, firme e coerente.
É preocupação do Município da Covilhã, apresentar uma dinâmica de desenvolvimento desportivo, que
responda à procura da população residente no concelho, mas também à que nos procura por razões
de bem-estar e lazer e ainda fomentar o turismo no concelho. Desta forma, o Plano Estratégico de
Desenvolvimento Desportivo Municipal constitui um instrumento de elevada importância para o Concelho
da Covilhã, na medida que permitirá avaliar, intervir, controlar e ajustar em função das variáveis existentes
e da alteração das mesmas, as políticas municipais de desporto.
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objetivos
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal tem como objetivos: criar e desenvolver
estratégias que aumentem a prática da atividade desportiva na população concelhia, tornando
a oferta desportiva mais forte e direcionada, a diferentes segmentos da população; estabelecer
um pensamento organizado e definir um plano de intervenção consistente de modo a promover a
atividade física e o desporto nas suas várias vertentes; ser uma ferramenta de avaliação das atuais
infraestruturas desportivas, a sua adequação ao nível do território onde se inserem e qual o seu
estado de conservação; identificar de forma clara quais as carências em termos de infraestruturas
a nível do concelho, definindo um plano de investimentos para os próximos anos; orientar através
dos seus eixos estratégicos a definição de ações, de métricas e indicadores para se poder avaliar a
performance desportiva do Município da Covilhã.

empreendedorismo, melhorando a qualidade de vida e promovendo um desenvolvimento sustentado e
sustentável da região. Os municípios que integram esta comunidade apresentam em comum características
dos territórios de montanha com os constrangimentos e mais valias que lhe são inerentes. Desta forma
a CIM- BSE, permite compreender e trabalhar os efeitos locais e antever a integração deste território de
Montanha num novo período de execução de políticas públicas.
O território da CIM- BSE caracteriza-se pela existência de recursos renováveis que ao
nível da energia (água e vento), mas também ao nível da biodiversidade. É ainda fonte de
importantes recursos primários quer sejam minerais, florestais, e agro-pastoris, assumindo
particular interesse as áreas para o lazer, turismo e desporto.
A CIM apresenta-se por isso
como instrumento indispensável à mitigação das diferenças de rendimento dos residentes
locais e ao mesmo tempo fonte de desenvolvimento económico mas também sociocultural.

metodologia de elaboração
A elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal passou por diferentes
etapas. Numa primeira fase foi feita a análise das variáveis territoriais do Concelho da Covilhã, o estudo das
instalações desportivas, para diagnosticar quais as carências/necessidades ao nível dos equipamentos
desportivos, bem como a caracterização do movimento associativo de modo identificar a oferta desportiva
existente no concelho.
Na fase final da metodologia foram consultadas várias entidades e efetuadas várias reuniões, tendo sido
ouvidas as Juntas de Freguesia e cerca de 70 entidades na área do Desporto, tais como: Departamento de
Ciências do Desporto da UBI, Federações e Associações Distritais, Clubes, Associações e Empresas ligadas
a prática do desporto da Covilhã. Esta iniciativa procurou recolher contributos para o enriquecimento do
Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal, definindo com maior rigor, as estratégias
desportivas adequadas ao Concelho da Covilhã, lançando bases para a definição de ações concretas.
Por último, está previsto que o Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal seja
apresentado e votado em Reunião de Câmara e na Assembleia Municipal para a devida aprovação do
documento.

Ilustração 1 – Enquadramento do Concelho da Covilhã na CIMBSE no Distrito de Castelo Branco

enquadramento territorial do concelho
caraterização do concelho
O Concelho da Covilhã localiza-se na zona interior da Região Centro, pertence ao distrito de Castelo Branco
e é parte integrante do agrupamento de concelhos da sub-região da Cova da Beira e corresponde a uma
NUT (III).
O Distrito de Castelo Branco é constituído por 11 municípios: Belmonte, Castelo Branco, COVILHÃ, Fundão,
Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova, Sertã, Vila de Rei e Vila Velha de Ródão.
A Covilhã integra a Comunidade Intermunicipal das Beiras e da Serra da Estrela, entidade fundamental
para a cooperação e desenvolvimento dos 15 municípios, das Beiras (Baixa e Alta). Três dos municípios
abrangidos pertencem a Castelo Branco (Covilhã, Fundão e Belmonte) e doze à Guarda (Almeida, Celorico
da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Gouveia, Manteigas, Meda, Pinhel,
Seia, Sabugal e Trancoso). Assim a CIM- BSE possibilita um sistema de resposta em rede, orientando o
8

O Concelho da Covilhã está reclinado na encosta da Serra da Estrela, voltada a Nascente a Covilhã oferece
a quem a visita a bela paisagem da sua casaria, enquadrada num majestoso anfiteatro de montanhas.
Atualmente, a concelho integra o total de 21 freguesias decorrente do processo de nova reorganização
territorial das freguesias. Tem uma área total de 555,61 Km². Segundo os últimos dados do INE, esta área
é ocupada por 481 mil habitantes, o que se traduz numa densidade populacional de 86,4 habitantes por Km².
Para além do principal centro populacional ser a cidade da Covilhã, incluem-se também os vários
aglomerados populacionais que se dispõem em redor deste, contemplando desta forma todas a zonas
de cariz residencial, comercial e de serviços presentes no município, bem como os vários equipamentos
essenciais à vivência urbana, as áreas de recreio e de lazer, e polos de apoio ao turismo.
O setor agrícola tem um peso considerável na economia da região, embora se procure criar condições para
a expansão da indústria que durante séculos alavancou o desenvolvimento da Covilhã.
1

INE, 47 660 (H-22605, M-25054)
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significativo nos últimos anos2. Podemos, por estes dados, dizer que a Covilhã faz parte da elite dos
destinos urbanos de inverno, e que no verão é um dos mais procurados tendo em conta a nossa localização
e biodiversidade que a Serra da Estrela oferece.
O Concelho da Covilhã soube acompanhar a evolução das tendências mundiais e apresenta, hoje,
capacidade competitiva em setores estratégicos, tais como: Indústria Têxtil; TICE – Tecnologias
da Informação, Comunicação e Eletrónica; Turismo; Agroindústria; Mecânica de Precisão; Indústria
Extrativa. Desta forma, oferece inúmeras oportunidades para o desenvolvimento económico e
competitivo, quer de empresas novas, quer de empresas consolidadas que procuram novas vantagens
competitivas.
Esta preocupação com o dinamismo económico reflete-se também na especialização económica onde cada
concelho da região, tem apostado ao nível da promoção e/ou desenvolvimento de produtos ou serviços
de qualidade. Dentro da lógica de afirmação regional - valorizar a identidade sociocultural do concelho no
sentido de uma afirmação e promoção para o exterior através do aproveitamento dos recursos, produtos,
atividades, condições de natureza geográfica, entre outros.
Considerando que a nova competitividade urbana regional no atual contexto pós-industrial se centra no
Turismo, a sua utilização como instrumento de desenvolvimento regional nada mais é do que o reflexo
da sua importância, nomeadamente no plano económico, pela sua capacidade de dinamizar setores
produtivos, gerar riqueza e empregos.
Em termos demográficos a população residente no Concelho da Covilhã, segundo os censos do INE, era
de 51.797 indivíduos em 2011. Segundo os dados de 2019 em PORDATA verifica-se uma diminuição da
população. Nos últimos anos temos assistido a uma diminuição das variáveis demográficas e a tendência
para esta diminuição mantem-se.
Ilustração 2 - Mapa do concelho da Covilhã

O seu núcleo urbano, reclinado na vertente sudeste da Serra, voltado para nascente, estende-se entre
os 450 e os 800m de altitude e situa-se a 20 km do ponto mais alto de Portugal Continental, a Torre (1
993m).
O solo é na sua maioria composto por xisto e granito, como principais espécies florestais de porte
arbóreo, salientamos o pinheiro bravo, o castanheiro e o carvalho. O vale (cova da beira) é fértil e com
grandes aptidões frutícolas (cereja, pêssego, maçã, pera) e vinícolas. O concelho é atravessado pelo rio
Zêzere.
Do ponto de vista climático, o Concelho da Covilhã, apresenta uma tipologia mediterrânea de características
continentais. Com fortes contrastes entre o inverno, chuvoso e frio, com temperaturas negativas e queda
de neve nas zonas mais altas, e o verão, seco e bastante quente.
O aspeto sólido e robusto do meio físico imprime um cunho particular na vivência das gentes da Covilhã,
em termos económicos, culturais, etnográficos e arquitetónicos sendo hoje um dos principais centros
urbanos do interior do País celebra o seu feriado municipal a 20 de outubro.
O Turismo é uma das principais atividades presentes neste território que se prende essencialmente com o
facto de se situar na Encosta da Serra da Estrela. Apresenta uma grande variedade de biodiversidade e um
património natural considerado um ex-líbris e um polo de grande atratividade, assim como um património
industrial arquitetónico único a nível nacional.
A Covilhã lidera o setor do Turismo na região da Serra da Estrela, por onde passam mais de metade dos
cerca de 2 milhões de visitantes que recebe por ano, com o maior número de hóspedes (176915), número
de dormidas (301880) e proveitos financeiros (16823 M €), de forma destacada e com crescimento

Outra variável pertinente é facto do maior número de pessoas estar localizado na faixa etária dos 25 aos
64 anos, retratando por um lado, um concelho com grande oferta de mão-de-obra trabalhadora, e por
outro lado, uma tendência natural para o envelhecimento da população. Este deverá ser um indicador a
ter em conta na hora de tomar decisões quanto à oferta desportiva no concelho.
Censos 2011

PORDATA 2010

PORDATA 2019

51797

52081

46.957

Densidade Populacional
(Pessoas/Km²)

93

93,7

84,5

Densidade Populacional
(Pessoas/Km²)

93

93,7

84,5

6369 (0-14 anos)

12,4%

10,9%

15-24 anos - 5007
25-64 anos - 28118

64,8%

61,20%

12.303

22,7%

27,9%

183

257

396

259

604

670

População residente

Jovens (- de 15 anos)
População em idade ativa
(15-64 anos)
Idosos
(+65 anos)
Índice de envelhecimento
Nascimentos
Óbitos

2

10

446

PORDATA, Dados de 2019, em 01/03/2021
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Diferença entre os nascimentos
e os óbitos (saldo natural)

-208

-411

Tabela 1 - Diferencial entre a população (2010/2011/2019)

Durante décadas, o Concelho da Covilhã teve a sua grande atividade no setor secundário. A indústria têxtil
liderava a economia do concelho e da região, e a população ativa, estava ligada direta ou indiretamente a
ela. No entanto, este sector soube reinventar-se e reforçar o seu potencial.
Mesmo assim, verifica-se uma alteração no panorama económico do concelho com a grande fatia
da população ativa do Concelho da Covilhã, a distribuir-se pelo setor terciário. Um setor que reflete o
desenvolvimento da economia local no aumento do consumo de bens e serviços para melhorar o nível
de vida. Este setor tem merecido, alguma atenção, no que diz respeito a grandes investimentos em
infraestruturas industriais e tecnológicas, acessibilidades e transportes, educação, cultura e desporto,
turismo e serviços diversificados que confirmam a tendência evolutiva da economia nacional. Neste
sentido, existem dois grandes polos industriais: Tortosendo e Canhoso.

rede viária e acessibilidades
plano ferroviário - a linha de que serve a Covilhã é a Linha da Beira Baixa, permitindo o trânsito de pessoas
e mercadorias através da sua estação na Covilhã para Lisboa. O troço da Linha da Beira Baixa entre a
Covilhã e a Guarda foi recentemente inaugurado e requalificado e contempla a renovação integral da Via
com a Eletrificação em toda a extensão do troço. Esta construção, denominada Concordância das Beiras,
permite fechar a malha constituída pela Linha do Norte, a Linha da Beira Alta e a Linha da Beira Baixa
potenciando a dinamização do transporte ferroviário, a ligação a Espanha e as ligações inter-regionais.
plano rodoviário - As acessibilidades no território do Concelho da Covilhã são razoáveis estando a rede de
transportes predominantemente organizada em função da sede do concelho.
Relativamente aos acessos ao concelho e ao Norte e Sul do País, encontramos as seguintes ligações:
A23

Covilhã - Guarda, com ligação à IP5 - Viseu e à A1 - Porto
Covilhã - Castelo Branco, com ligação à IP6 -Portalegre - Évora - Beja e A13 - Faro
Covilhã - Coimbra, através da ligação ao IC8

N18

Covilhã - Guarda / Covilhã - Fundão

N339

Covilhã - Torre - Seia com ligação ao IC7 - Coimbra
Covilhã - Manteigas, através da N338

N230

Covilhã - Canhoso - Teixoso
Covilhã - Unhais da Serra - Oliveira do Hospital, com ligação ao IC6 - Coimbra

IC 6
R342
TCT

A Universidade engloba um conjunto de Faculdades e Departamentos com várias áreas de conhecimento,
científico e artístico, e ainda desenvolve a investigação em variados departamentos e unidades de
investigação.
O Departamento de Ciências do Desporto, que faz parte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas,
tem três ciclos de ensino, nomeadamente licenciatura, mestrado e doutoramento e possui três áreas
de conhecimento sendo estas: Ensino, Exercício e Saúde e Rendimento Desportivo, que constituem um
veículo impulsionador do desporto, sendo uma referência no concelho e na região.
A Universidade constitui um pilar fundamental ao nível desportivo no nosso concelho e será uma mais
valia todas as simbioses que se possam criar entre as diferentes entidades desportivas. Há alguns anos
que a UBI e a Câmara têm vindo a colaborar em diferentes projetos/parcerias mais concretamente
com o Curso de Ciências do Desporto, nomeadamente na receção, coordenação e avaliação de alunos
estagiários, bem como eventos desportivos, projetos e estudos de caso(investigação). Consideramos de
extrema importância manter e reforçar a colaboração com a Universidade num futuro próximo por todas
as mais valias possíveis.
A Associação Académica da Beira Interior (AAUBI), responsável pelo Desporto Universitário da UBI, para
além das diferentes modalidades que oferece aos estudantes da UBI (tabela 55), acolhe ainda diversas
provas do calendário oficial da FADU e possui dois projetos colaborativos com entidades do concelho. A
AAUBI assume-se como um agente desportivo dinamizador da prática desportiva e um parceiro para a
promoção do desporto.

oferta desportiva do concelho da covilhã
De modo a ter uma melhor avaliação e reflexão ao nível da oferta e condições desportivas no Concelho
da Covilhã, importa aferir o tipo de atividades desportivas que são dinamizadas nos equipamentos
desportivos do concelho.
Neste sentido, as modalidades oferecidas pelas entidades associativas, públicas e privadas, que atuam no
setor do desporto no Concelho da Covilhã, são vastas, compreendendo modalidades de caráter coletivo,
individual e de grupo.
Visto que o concelho possui inúmeras entidades desportivas sintetizamos no quadro abaixo, a listagem
das modalidades promovidas pelas entidades do Concelho da Covilhã com caráter desportivo.

Covilhã - Coimbra
TIPOLOGIA DE
MODALIDADES

Covilhã - Arganil, através da R342
Eixo Teixoso-Covilhã-Tortosendo - Estrada municipal, cuja principal função é garantir as ligações entre os aglomerados
populacionais, possibilitando o acesso ao concelho de norte a sul

Tabela 2 - Plano Rodoviário
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A Universidade da Beira Interior é uma entidade chave no território concelhio. A sua história remonta a
1973 quando da criação do Instituto Politécnico da Covilhã e desde logo ganhou importância e dimensão
tendo, em 1986, adquirido o título de Universidade da Beira Interior. Atualmente é reconhecida como uma
das melhores instituições de ensino superior na europa3, bem como uma das 150 melhores universidades
jovens do mundo4 5 e constitui uma das grandes vantagens competitivas da Covilhã. Sendo umas das
mais jovens e inovadoras universidades do país, distingue-se, desde sempre, pela sua preocupação e
valorização do empreendedorismo, o que se traduz num grande potencial para a geração de novas startup na Região e uma grande sensibilidade para o trabalho colaborativo com o tecido empresarial.

Covilhã - Abrantes - Castelo Branco - Abrantes - Lisboa
Covilhã - Guarda, com ligação à A25 - Espanha e IP5 - Viseu e Norte do País

IP2

universidade da beira interior

Desportos Coletivos
3
4
5

MODALIDADES
Andebol, Basquetebol, Curling Futebol (7, 9, 11), Futsal, Voleibol, Rugby

UBI está entre as melhores da Europa. ubi. Pt. consultado em 17-04-21
Universidade da Beira Interior entre as 150 melhores e mais jovens universidades do mundo. universia. consultado em 17-04-21
Ranking de universidades “jovens”: nunca houve tantas portuguesas entre as melhores. Publico.pt. consultado em 17-04-21
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Desportos Individuais

Aeromodelismo, Atletismo, Badminton, Biatlo Moderno, Canoagem, Cicloturismo, Duatlo, Ginástica
(Acrobática, Artística, Manutenção, Trampolins), Lazer Run, Natação (crianças, adultos, competição),
Squash, Patinagem Artística, Pentatlo Moderno, Ténis, Ténis de Mesa, Tiro, Trail, Triatlo

Atividades de Fitness

Aeróbicas (Body Combat, Body Pump, Step...), Cardiofitness, Cárdio Combat, Hidrobike, Hidroginástica,
Localizada (ABS, GAP), Musculação, Pilates, RPM, Zumba

Danças

Ballet, Dança de salão

Desporto de Combate
Relaxamento

Esgrima, Judo, Karaté, Kickboxing, Taekwondo, Boxe
Yoga, T`ai chi chuan, Shiatsu

Desporto de Aventura ou natureza BTT, Escalada, Esqui, Snowboard, Pedestrianismo, Parapente, Asa delta
Desportos Motorizados
Jogos de Salão

Automobilismo
Pool Português, Matraquilhos, Xadrez

Tabela 3 - Modalidades promovidas pelas entidades do Concelho da Covilhã

A Câmara Municipal da Covilhã oferece aos seus munícipes um conjunto de atividades desportivas,
nomeadamente os Programas “Desporto Sénior”, “Desporto para Todos”, “Ensino de Natação,
Hidroginástica e Reabilitação, e ainda outros eventos de carácter pontual. Para além destes programas, o
Município colabora com a cedência de técnicos e/ou de infraestruturas com várias entidades do concelho.

Durante o decorrer do ano, a Câmara Municipal da Covilhã organiza várias atividades/eventos para a
população em geral. Destacamos algumas:
• Férias Ativas Páscoa e Verão;

PROGRAMAS
Nº de Alunos

atividades pontuais

Escola Municipal de
Natação

Desporto para Todos

Desporto Sénior

Centro de Ativ’Idades

299

75

100

25

Tabela 4 - Número de alunos inscritos nos Programas Desportivos Municipais no ano letivo de 2019/2020

• Feira do Desporto;
• Torneios/Festival de Natação na Piscina Municipal (natal, Reis, final ano letivos);
• Caminhadas temáticas (Arte Urbana Carnaval da Neve, Dia da Atividade Física, São Martinho);
• Hidros Temáticas (Carnaval, solidária);
• Night Run Glow Party Feira de S. Tiago;

escola municipal de natação
Promove o ensino da natação, organizado por níveis de aprendizagem de acordo com as competências
e idade dos alunos, procurando satisfazer as necessidades dos mesmos. As classes existentes são:
adaptação ao meio aquático (a partir dos 3 anos), iniciação/ aprendizagem das técnicas, aperfeiçoamento
técnico, hidroginástica e hidro reabilitação.
desporto para todos e desporto sénior
Estes projetos destinam-se à população em geral com mais de 15 anos. As turmas são organizadas em
função da idade dos alunos e com a frequência de duas vezes por semana. As aulas são programadas
e orientadas respeitando as capacidades psicomotoras de cada um, com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida através da prática regular.
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• Dia Mundial da Atividade Física /Dia Mundial da Saúde;
• Boot Camp Feira de S. Tiago;  
• Passeio Bike Família;
• Summer Time Piscina Praia (Yoga, torneios de voleibol e basquete 3x3, aulas de zumba, combat,
hidroglow, hidrobike, sunset hidro, aqua zumba);
• Outras atividades temáticas.
colaborações/parcerias com outras entidades
A Câmara Municipal da Covilhã colabora com Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira na dinamização
do Programa do Desporto Saudável de forma regular.
Pontualmente estabelece parcerias com outras entidades, nomeadamente CHUCB, UBI, Centro de Saúde,
Liga Portuguesa Contra o Cancro, farmácias, associações, clubes, ginásios, entre outros.
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Área

População (Censos 2011)

Equipamentos Desportivos

Km²

Nº

Nº

Base Recreativos

Base Formativa

Especializados

Espetáculo

555,6

51797

174

59

111

1

3

Tabela 5 - Caraterização geral dos equipamentos desportivos

No levantamento efetuado encontram-se infraestruturas de âmbito público, com a propriedade a variar
entre autarquias, Juntas de Freguesia / Uniões de Freguesia e Instituições Escolares. Existem ainda
infraestruturas de âmbito privado (consultar tabela 48), sendo que estas não sofreram processo de
recolha de dados.
descrição geral das instalações desportivas
desporto escolar e desporto federado
O Desporto Escolar apresenta-se também como um fator determinante na formação desportiva dos
alunos, uma vez que contribui para que estes adquiram o gosto pela prática desportiva desde cedo,
facilitando a promoção de hábitos saudáveis e potenciando a entrada dos alunos em equipas locais a nível
competitivo. O Desporto Escolar potencia a ligação entre a Escola e a comunidade local, estando assente
numa lógica de desporto para todos.

Em números absolutos as instalações desportivas do Concelho da Covilhã são no total 174, distribuídas
pelos seguintes tipos:

De um universo de 9 escolas, o Concelho da Covilhã tem um total de 930 alunos a praticar Desporto
no ano de 2020/2021 (Dados da Coordenação Local de Desporto Escolar de Castelo Branco). Os alunos
praticantes masculinos são de 607 enquanto os alunos praticantes femininos são de 323.
Visto que o concelho possui inúmeras entidades desportivas sintetizamos no quadro abaixo, a listagem
das modalidades promovidas pelas entidades do Concelho da Covilhã com caráter desportivo.
O desporto federado apresenta uma enorme importância no Concelho da Covilhã. Para além de espoletar
a motivação nos atletas, fruto da competição e das caraterísticas do meio em que se insere, também,
enaltece e destaca o concelho ao nível competitivo. Há várias associações e clubes que têm atletas
federados, estando estes distribuídos por diferentes modalidades.
O valor total dos atletas federados por clube/associação no Concelho da Covilhã é de 1478 que se
apresenta na tabela 55 da página 77. Estes dados dizem respeito às associações/clubes inscritos no
registo municipal associativo.

caraterização das instalações desportivas

Gráfico 1 - Distribuição das instalações desportivas por tipologia - Concelho da Covilhã

grandes campos de jogos
Os grandes campos caracterizam-se por instalações desportivas descobertas, que se destinam à prática de
Futebol, Hóquei em Campo e Râguebi6. Podem ter as seguintes dimensões: (≥ 90x45) - comprimento maior
ou igual que 90 metros e largura maior ou igual a 45 metros; (≥90 e <45) ou (<90 e ≥ 45) – comprimento
maior ou igual que 90 metros e largura menor que 45 metros ou comprimento menor que 90 metros e
largura maior ou igual que 45 metros.
Existem 29 instalações do tipo “Grandes Campos”, estando distribuídas pelas freguesias da seguinte forma:

Com o intuito de definir linhas estratégicas para a operacionalização da oferta desportiva e conceber uma
rede de equipamentos desportivos que permitam dar resposta aos diferentes segmentos da população,
foi necessário ter um conhecimento prévio das Instalações Desportivas, das carências e das assimetrias
existentes no Concelho da Covilhã.
Desta forma procedeu-se à caraterização e análise das instalações desportivas existentes em cada
freguesia, a tipologia das Instalações Desportivas, definições e critérios base para classificação das
mesmas (consultar Tipologia e Função em anexo).
No Concelho da Covilhã existem instalações desportivas de base: recreativas, formativas e de espetáculo
desportivo (consultar Tipologia e Função em anexo). De um total de 174 equipamentos desportivos,
aproximadamente 33,5% correspondem a equipamentos de base recreativa, 64,2% de base formativa,
0,6% a equipamentos especializados e 1,7% a equipamentos de espetáculo desportivo como podemos ver
na Tabela 5. O gráfico 1 apresenta a caraterização por Tipologia das Instalações Desportivas.

6
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As instalações desportivas do tipo “Grandes Campos de Jogos” estão representadas em
todas as freguesias, tal como se pode verificar no gráfico acima, com exceção das freguesias
de Orjais e Peraboa.
pequenos campos
Os pequenos campos são instalações desportivas descobertas, que se destacam pela sua
polivalência e que se destinam à prática de: Futsal, Basquetebol, Andebol, Badminton, Boxe,
Esgrima, Ginástica, Halterofilismo, Hóquei em Patins, Judo, Lutas Amadoras, Patinagens, Ténis,
Ténis de Mesa, Voleibol, entre outras 7.
Os pequenos campos podem ter as seguintes dimensões: (≥40x20) - comprimento maior ou igual que 40
metros e largura maior ou igual que 20 metros; (< 40x20) – comprimento menor que 40 metros e largura
menor que 20 metros.
Existem 64 instalações do tipo “Pequenos Campos”, sendo distribuídas da seguinte forma:

Gráfico 4 - Distribuição de Pavilhões - Concelho da Covilhã

As instalações desportivas do tipo “Pavilhões” estão representadas nas freguesias de Aldeia de São
Francisco de Assis, Cortes do Meio, Dominguiso, Ferro, Paul, Tortosendo, Cantar Galo/Vila do Carvalho,
Covilhã/Canhoso, Peso/Vales do Rio, Teixoso/Sarzedo e Vale Formoso/Aldeia do Souto.
salas de desporto
São instalações desportivas cobertas, que se caraterizam pela sua polivalência e que se destinam à prática
de: Badminton, Boxe, Esgrima, Ginástica, Halterofilismo, Judo, Lutas Amadoras, Patinagens, Ténis, Ténis
de Mesa, entre outros9.
As salas de desporto podem ter as seguintes dimensões: (≥40x20) – comprimento maior ou igual
que 40 metros e largura maior ou igual que 20 metros; (< 40x20) e >= (30x18) – comprimento
compreendido entre 40 metros (exclusive) e 30 metros (inclusive) e largura compreendida entre 20
metros (exclusive) e 18 metros (inclusive); (<30x18) – comprimento menor que 30 metros e largura
menor que 18 metros.

Gráfico 3 - Distribuição Pequenos Campos - Concelho da Covilhã

As instalações desportivas do tipo “Pequenos Campos de Jogos” estão representadas em todas as
freguesias, com exceção das freguesias de Dominguiso e União de Freguesias Peso/Vales do Rio, tal como
se pode verificar no gráfico 3.

As instalações do tipo “Salas de Desporto” existem num número total de 34, sendo distribuídas da
seguinte forma:

pavilhões
São instalações desportivas permanentes, especiais para espetáculos desportivos, concebidas e
vocacionadas para acolher a realização de competições desportivas e onde se conjugam fatores como:
capacidade para receber público e a existência de condições para albergar os meios de comunicação
social; capacidade de ser utilizado em competições e eventos com altos níveis de prestação; deter
os recursos materiais e tecnológicos destinados a apoiar a realização e difusão pública de eventos
desportivos8.

Gráfico 5 - Distribuição Salas de Desporto - Concelho da Covilhã

São 20 as instalações do tipo “Pavilhões”, sendo distribuídas da seguinte forma:

As instalações desportivas do tipo “Salas de Desporto” estão representadas em todas as freguesias, com
exceção das freguesias de de Casegas/Ourondo, Cortes do Meio, Dominguiso, Erada, Ferro, Orjais, União
de Freguesias Peso/Vales do Rio e Sobral de São Miguel, tal como se pode verificar no gráfico acima.
7
8
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pista de atletismo

força.

Instalações desportivas do tipo “ovalóide” circunscritas por pistas que se destinam à prática do atletismo.
As medidas da pista têm um perímetro de 400 metros e 6 a 8 corredores10.

As instalações do tipo “Parque Fitness” têm um número total de 17, sendo distribuídas da seguinte forma:

Só existem uma instalação do tipo “Pista de Atletismo” e encontra-se localizada na União de Freguesias
de Covilhã/Canhoso, no complexo desportivo.
piscinas
Instalações desportivas com forma retangulares ou outras configurações, cobertas que se destinam à
prática da natação11. Podem apresentar as seguintes dimensões: (25x8x0,90) - comprimento igual a 25
metros, largura maior ou igual a 8 metros e uma profundidade estabilizada maior ou igual que 0,90 metros;
(50x21x1,80) - comprimento igual a 50 metros, largura maior ou igual que 21 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 1,80 metros.
Podem também ser instalações desportivas retangulares ou com outras configurações descobertas que se
destinam à prática da natação e lazer em período balnear. Estas podem apresentar as seguintes dimensões:
(25x8x0,90) – comprimento igual a 25 metros, largura maior ou igual a 8 metros e uma profundidade
estabilizada maior ou igual que 0,90 metros; (50x21x1,80) - comprimento igual a 50 metros, largura maior
ou igual a 21 metros e uma profundidade estabilizada maior ou igual que 1,80 metros.
As instalações do tipo “Piscinas” têm um número total de 9, sendo 8 descobertas e 1 coberta distribuídas
da seguinte forma:

Gráfico 7 - Distribuição “Parques Fitness”

análise das instalações desportivas no concelho
Na análise das instalações foram recolhidas diversas variáveis sendo estas: área, população, densidade da
população, número de instalações, área desportiva e ADU. Realizou-se a distribuição das infraestruturas
desportivas tendo em conta o seu tipo e a caraterização das instalações, nomeadamente quanto à
propriedade, conservação, tipo de piso e número de praticantes (federados e não federados) ao nível
do associativismo. Os dados referentes ao número de praticantes do associativismo, nas respetivas
freguesias, dizem respeito ao ano 2018/2019. Na tabela v que se encontra em anexo, pode ser consultada
a atualização de algumas freguesias.
		

Gráfico 6 - Distribuição das piscinas Recreativas e Cobertas - Concelho da Covilhã

As instalações desportivas do tipo “Piscinas” dividem-se em descobertas e cobertas. As descobertas
estão representadas nas freguesias de Cortes do Meio, Erada, Ferro, Tortosendo, UF Barco/Coutada, UF
Covilhã/Canhoso, UF Teixoso/Sarzedo Vale Formoso/Aldeia do Souto. A coberta está representada na UF
Covilhã/Canhoso.
parques fitness
São instalações ao ar livre caraterizadas pela existência de equipamentos para realização de trabalho de
10
11
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ALDEIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

As cinco infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 14.423 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 23 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis,
na localidade da Barroca, verificámos que o piso (betão) do polidesportivo está em más condições de
conservação, o grande campo (terra batida) está desativado, a sala de ginástica (madeira) e o Pavilhão
Desportivo com piso sintético estão em condições razoáveis. Em relação à localidade das Minas da
Panasqueira possui um grande campo que se encontra desativado.
Tipologicamente, quatro das infraestruturas desta freguesia classifica-se como equipamentos de base
formativa e quatro como equipamentos de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 1 - Grande Campo [Barroca]

Aldeia de
S. Francisco de Assis

Imagem 2 - Pavilhão Desportivo das Minas da
Panasqueira

ALDEIA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

100x85

8500

Grande Campo

Junta de Freguesia

Campo de Futebol 11

101x42

4242

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

35x20

700

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

20x6

120

Salas de Desporto

Junta de Freguesia

Pavilhão

41x21

861

Pavilhão Desportivo

Junta de Freguesia

					

Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)-

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

16,08

632

39,3

5

14.423

23

					Tabela 6 - Dados da Freguesia Aldeia de São Francisco de Assis

Tabela 7 - Equipamentos de Base Freguesia de Aldeia S. Francisco de Assis

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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BOIDOBRA

As sete infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 8.311 m2, o
que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 2,6 m2/hab, valor que se encontra abaixo do valor
de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a nível nacional e
europeu.
Imagem 3 - Campo de Ténis

Imagem 4- Polidesportivo
BOIDOBRA

Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

16,26

3.246

199,6

7

8.311

2,6

					Tabela 8 - Dados da Freguesia de Boidobra
Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Boidobra, verificámos que o
grande campo (terra batida) e as suas instalações pertencentes ao CCD Estrela do Zêzere da Boidobra
estão em boas condições. Em relação às outras instalações como o polidesportivo (betão), campo de
ténis (betão rugoso), minicampo de basquetebol (betão), minicampo de futebol (relvado), e parque fitness
(relva) estão em condições razoáveis, assim como a sala de ginástica do CCD Estrela do Zêzere da Boidobra
(mosaico).
Tipologicamente, quatro das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e os três restantes equipamentos de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Boidobra

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol

98x53

Polidesportivo

41x21

5194

Grande Campo

CCD Estrela do Zêzere

861

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Mini Campo

24x13

312

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

C. de Futebol 7

45x20

960

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

16x10

160

Salas de Desporto

CCD Estrela do Zêzere

Parque Fitness

8x8

64

Parque Fitness

Junta de Freguesia

Campo de Ténis

40x19

760

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Tabela 9 - Equipamentos de base da Freguesia de Boidobra

Caraterização das Instalações Desportivas
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CORTES DO MEIO

As sete infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 9.020 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 9,6 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Cortes do Meio, verificámos
que o grande campo (terra batida) está desativado. O campo de ténis (betão rugoso) situado nas Penhas
da Saúde, propriedade dos Baldios das Cortes encontra-se em más condições. A Piscina descoberta
localizada nas Penas da Saúde encontra-se em boas condições. Em relação às outras instalações, como o
pavilhão desportivo (betão) e o campo de ténis (betão rugoso) situam-se no Alto da Cerca; o polidesportivo
(betão) pertence à Associação Penha Sol nas Penhas da Saúde e o polidesportivo (betão) situa-se na
Bouça. Todas estas instalações estão em condições razoáveis.
Tipologicamente, sete das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e uma como base recreativa.

Imagem 5- Pavilhão Desportivo

Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 6 – Campo de Ténis

CORTES DO MEIO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

47,4

884

18,6

8

9.020

10,2

Tabela 10 - Dados da Freguesia de Cortes do Meio

Cortes
do
Meio

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

96x46

4416

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

36x18

648

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

38x20

760

Pequeno Campo

Associação Penha Sol

Campo de Ténis

36x17

612

Pequeno Campo

Baldio das Cortes

Campo de Ténis

36x17

612

Pequeno Campo

Baldio das Cortes

Campo de Ténis

36x17

612

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Pavilhão

40x20

800

Pavilhão Desportivo

Junta de Freguesia

Piscina

40x14

560

Piscina descoberta

Junta de freguesia e
cedida à exploração
da Pousada da
Juventude

Distribuição das Infraestruturas Desportiva
Tabela 11 - Equipamentos de base Freguesia de Cortes do Meio

Caraterização das Instalações Desportivas
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DOMINGUISO

Imagem 7 - Pavilhão Desportivo SLAD

As duas infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 7.487 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 6,7 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.

Imagem 8 - Grande Campo SLAD

DOMINGUISO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

4,95

1.119

226,1

2

7.487

6,7

Tabela 12 - Dados da Freguesia de Dominguiso

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Dominguiso, verificámos que o
grande campo (terra batida) está desativado e o pavilhão desportivo (betão) pertencente ao Sport Lisboa
Águias do Dominguiso encontra-se em condições razoáveis.
Tipologicamente, as infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base formativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Dominguiso

Campo de Futebol 11

95x61

5795

Grande Campo

SLA do Dominguiso

Pavilhão

46x37

1692

Pavilhão Desportivo

SLA do Dominguiso

Tabela 13 - Equipamentos de base Freguesia de Dominguiso

Caraterização das Instalações Desportivas
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ERADA

As quatro infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 9.494 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 13,4 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Erada, verificámos que o grande
campo (terra batida) está desativado, o polidesportivo e o campo de ténis (betão rugoso) e a piscina de
recreação (mosaico) apresentam um bom estado de conservação.
Tipologicamente, três das infraestruturas desta freguesia classifica-se como equipamento de base
formativa e uma como equipamento de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Erada

Imagem 9 - Piscina Recreativa

Imagem 10 - Campo de Ténis

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

100x73

7300

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

42x21

882

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Campo de ténis

37x19

703

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Piscina Descoberta

29x21

609

Piscinas

Junta de Freguesia

Tabela 15 - Equipamentos de base da Freguesia de Erada

ERADA
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

43,4

709

16,3

4

9.494

13,4

Tabela 14 - Dados da Freguesia de Erada

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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FERRO

As cinco infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 7.314 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 4,3 m2/hab, valor que se encontra
abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Ferro, verificámos que o grande
campo (terra batida) e o polidesportivo (betão) estão desativados e pertencem à Comissão Fabriqueira do
Ferro. Em relação às outras instalações, o Pavilhão (betão) e a Piscina Recreativa (sintético) que pertencem
à Associação Centro Social Sagrado Coração de Maria encontram-se em condições razoáveis, assim como
o campo de jogos do Parque das Oliveiras da Junta de Freguesia.
Tipologicamente, quatro das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e uma como equipamento de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 11 - Piscina Recreativa

Ferro

Imagem 12 – Pavilhão Desportivo

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

93x48

4464

Grande Campo

Comissão Fabriqueira

Polidesportivo

42x22

924

Pequeno Campo

Comissão Fabriqueira

Campo de Jogos

40x20

800

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Piscina Descoberta

18x10

180

Piscinas

A. C. S. Sagrado
Coração de Maria

Pavilhão

43x22

946

Pavilhão Desportivo

A. C. S. Sagrado
Coração de Maria

FERRO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

30,76

1.700

55,3

5

7.314

4,3

Tabela 17 - Equipamentos de base Freguesia do Ferro

Tabela 16 - Dados da Freguesia do Ferro

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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ORJAIS

A única infraestrutura desportiva e recreativa desta freguesia preenche um total de 946 metros quadrados,
o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 1.17 m2/hab, valor que se encontra abaixo
do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a nível
nacional e europeu.
Na observação que realizámos à instalação desportiva na Freguesia de Orjais, verificámos que o
polidesportivo (betão) está em condições razoáveis.
Tipologicamente, a infraestrutura desta freguesia classifica-se como equipamento de base formativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Orjais

Polidesportivo

43x22

946

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

					Tabela 19 - Equipamentos de base da Freguesia de Orjais

Imagem 13 - Polidesportivo

ORJAIS
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

806
42,6
1
				Tabela 18 - Dados da Freguesia de Orjais
18,9

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

946

1.17

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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PAUL

Imagem 14 - Pavilhão Desportivo

As quatro infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 9.154 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 5,6 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.

Imagem 15 - Sala de Desporto

PAUL
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

23,99

1.624

67,7

4

9.154

5,6

Tabela 20 - Dados da Freguesia de Paul

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Paul, verificámos que o grande
campo (relvado) encontra-se em remodelação e a sala de ginástica (madeira) apresenta-se em bom
estado de conservação. No que diz respeito ao pavilhão desportivo (sintético) e os polidesportivos (betão
rugoso) inseridos na Escola Básica n.º 2 de Paul, encontram-se em condições razoáveis.
Tipologicamente, três das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e uma como equipamento de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Paul

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

102x69

7038

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Escola Básica 2º e 3º
Ciclo

Pavilhão

44x24

1056

Pavilhão Desportivo

Escola Básica 2º e 3º
Ciclo

Sala de Ginástica

26x10

260

Sala de Desporto

Junta de Freguesia

Tabela 21 - Equipamentos de base Freguesia de Paul

Caraterização das Instalações Desportivas
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PERABOA

As três infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 2.331 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 2,4 m2/hab, valor que se encontra
abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.

Área
(Km2)
27,2

População
(Nº Hab.)

953

Imagem 16 - Grande Campo

Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Peraboa, verificámos que o
polidesportivo (betão rugoso) e a sala de desporto (mosaicos) apresentam condições razoáveis e o campo
de futebol 7 (terra batida) e o parque fitness (terra batida) se encontram em bom estado de conservação.

PERABOA

Tipologicamente duas das infraestruturas desta freguesia classifica-se como equipamento de base
formativa e duas como equipamentos de base recreativa.

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

35

4

Tabela 22 - Dados da Freguesia de Peraboa

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Área Desportiva
(m2)

2.331

Índice ADU
(m2/Hab)

2,4

Freguesias /União de
Freguesias
Peraboa

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de futebol 7

40x20

800

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

41x21

861

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

17x10

170

Salas de Desporto

Junta de Freguesia

Parque fitness

20x25

500

Parques Fitness

Junta de Freguesia

Tabela 23 - Equipamentos de base Freguesia de Peraboa

Caraterização das Instalações Desportivas

38

Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal

Covilhã 2021-2030

39

SÃO JORGE DA BEIRA

As três infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 6.375 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de10,0 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de São Jorge da Beira, verificámos
que o grande campo (terra batida) está desativado. Em relação ao polidesportivo (betão rugoso) e à sala
de ginástica (Mosaico) estão em condições razoáveis.
Tipologicamente, duas das infraestruturas desta freguesia classifica-se como equipamento de base
formativa e uma como equipamento de base recreativa.

					

Freguesias /União de
Freguesias

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

96x53

5088

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

45x23

1035

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

18x14

252

Salas de Desporto

Comissão Fabriqueira

					
Campo de Futebol 11
São Jorge
da Beira

Imagem 17 - Polidesportivo

Tabela 25 - Equipamentos de base Freguesia de S. Jorge da Beira

Imagem 18 - Sala de Desporto

SÃO JORGE DA BEIRA
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

23,05

633

27,5

3

6.375

10

Tabela 24 - Dados da Freguesia de São Jorge da Beira

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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SOBRAL DE SÃO MIGUEL

As duas infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 6.086 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 14,5 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Sobral de S. Miguel, verificámos
que o grande campo (terra batida) está desativado e o polidesportivo (betão rugoso) está em muito mau
estado.
Tipologicamente, as infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base formativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Sobral de
São Miguel

Campo de Futebol 11

95x55

5225

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

41x21

860

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Tabela 27 - Equipamentos de base Freguesia de Sobral de S. Miguel
Imagem 19 - Polidesportivo

SOBRAL DE SÃO MIGUEL
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

23,94

418

17,5

2

6.086

14,5

Tabela 26 - Dados da Freguesia de Sobral de S. Miguel

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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TORTOSENDO

Associativismo

Associativismo

(Praticantes Não Federados)

(Praticantes Federados)

Tipo de Piso

		
As nove infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 11.626 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 2,06 m2/hab, valor que se encontra
abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Imagem 20 - Piscina Recreativa

Imagem 21 - Pavilhão Desportivo- UFCT

TORTOSENDO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

17,75

5.624

317

9

11.626

2,06

Tabela 28 - Dados da Freguesia de Tortosendo

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Tortosendo, verificámos que
o grande campo (terra batida) propriedade do Sport Tortosendo e Benfica está desativado. Em relação às
outras instalações como o polidesportivo (betão), propriedade do Centro Recreio Popular Pinhos Mansos,
dois polidesportivos (betão rugoso) da Escola EB 2/3 do Tortosendo e a sala de ginástica (sintético) do
Unidos Futebol Clube encontram-se em condições razoáveis. Em mau estado de conservação encontrase a Piscina Recreativa (sintético) propriedade da Junta de Freguesia e em boas condições está o Pavilhão
(madeira) do Unidos Futebol Clube, o Parque Fitness (terra batida) e a sala de ginástica (Betão) da
Associação Estrela de Três Pontas.
Tipologicamente, cinco das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa, três como equipamentos de base recreativa e uma como especializada, sendo esta a sala de
ginástica da Associação Estrela de Três Pontas. Esta infraestrutura foi contabilizada como sala de desporto
para tratamento de dados.
Freguesias /União de
Freguesias

Tortosendo

Caraterização das Instalações Desportivas

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

102x64

6.528

Grande Campo

Sport Tortosendo e
Benfica

Pavilhão

48x30

1440

Pavilhão Desportivo

Unidos Futebol Clube

Polidesportivo

41x22

902

Pequeno Campo

CRP Pinhos Mansos

Polidesportivo

46x22

1012

Pequeno Campo

Escola Básica 2,3

Polidesportivo

46x22

1012

Pequeno Campo

Escola Básica 2,3

Sala de Ginástica

12x10

120

Salas de Desporto

Unidos Futebol Clube

Piscina Descoberta

24x12

288

Piscinas

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

30x10

300

Sala de Ginástica

Associação Estrela de
Três Pontas

Parque fitness

12x2

24

Parque Fitness

Junta de Freguesia

Tabela 29 - Equipamentos de base Freguesia de Tortosendo
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UNHAIS DA SERRA

As seis infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 7.646 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 5,4 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Unhais da Serra, verificámos
que o grande campo (terra batida) está desativado, o polidesportivo (betão rugoso) e o minicampo (relva
sintética) estão em condições razoáveis, e a sala de ginástica (mosaico), o minicampo de Voleibol (areia) e
o parque fitness estão em boas condições.

			

Tipologicamente, quatro das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e duas como equipamentos de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 22 - Polidesportivo - Terra da Senhora

Unhais
da
Serra

Imagem 23 - Polidesportivo - Unhais da Serra

UNHAIS DA SERRA

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

100x60

Polidesportivo

36x10

6000

Grande Campo

Junta de Freguesia

360

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Mini Campo

20x12

240

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

15x6

90

Sala de Desporto

Junta de Freguesia

Polidesportivo

42x22

924

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Parque Fitness

16x2

32

Parques Fitness

Junta de Freguesia

Tabela 31 - Equipamentos de base de Unhais da Serra

Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

29,93

1.398

46,7

6

7.646

5,4

Tabela 30 - Dados da Freguesia de Unhais da Serra

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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VERDELHOS

As três infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 4.947 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 7,4 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na Freguesia de Verdelhos, verificámos que o
grande campo (terra batida) está desativado, a sala de ginástica (mosaico) do Centro Social e Cultural de
Verdelhos e o campo de jogos (betão) da Escola Básica nº1 têm condições razoáveis.
Tipologicamente, duas das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamento de base
formativa e a uma como equipamento de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Verdelhos

Imagem 24 - Sala de Desporto

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Sala de Ginástica

18x16

288

Sala de Desporto

Centro Social e
Cultural

Campo de Futebol 11

93x47

4371

Grande Campo

Junta de Freguesia

Campo de jogos

24x12

288

Pequeno Campo

Escola Básica de
Verdelhos

Tabela 33 - Equipamentos de base Freguesia de Verdelhos

VERDELHOS
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

36,49

664

18,2

3

4.947

7,4

Tabela 32 - Dados da Freguesia de Verdelhos

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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BARCO E COUTADA

As seis infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 12.255 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 13,9 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias de Barco /Coutada,
verificámos que os dois grandes campos (terra batida) do Barco e da Coutada estão desativados, a piscina
recreativa (mosaico) e polidesportivo (betão) no Barco encontram-se razoáveis, o polidesportivo (sintético)
e a sala de ginástica (mosaico) na Coutada estão em boas condições.
Tipologicamente quatro das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e duas como equipamentos de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 25 - Piscina Recreativa - Barco

Barco
e
Coutada

Imagem 26 - Multiusos - Coutada

BARCO E COUTADA

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

93x53

4929

Grande Campo

Junta de Freguesia

Campo de Futebol 11

86x50

4300

Grande Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

44x24

1056

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Polidesportivo

50x25

1250

Pequeno Campo

Junta de Freguesia

Sala de Ginástica

28x15

420

Sala de Desporto

Junta de Freguesia

Piscina Descoberta

25x12

300

Piscinas

Junta de Freguesia

Tabela 35 - Equipamentos de base UF de Barco/Coutada

Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

24,03

879

36,6

6

12.255

13,9

Tabela 34 - Dados da UF Barco/Coutada

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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CASEGAS E OURONDO

As quatro infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 9.518 m2, o
que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 11,9 m2/hab, valor que se encontra acima do valor
de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a nível nacional e
europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias de Casegas/Ourondo,
verificámos que os dois grandes campos (terra batida) estão desativados e o polidesportivo (betão) está
em más condições. O polidesportivo (betão) no Ourondo pertencente ao Centro Cultural e Recreativo está
em condições razoáveis.
Tipologicamente, as infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base formativa.
Freguesias /União de
Freguesias
Casegas
e
Ourondo

Imagem 27 - Polidesportivo - Casegas

Imagem 28 - Polidesportivo - Ourondo

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

89x42

3738

Grande Campo

União de Freguesias

Campo de Futebol 11

90x45

4050

Grande Campo

União de Freguesias

Polidesportivo

39x19

741

Pequeno Campo

CCR do Ourondo

Polidesportivo

43x23

989

Pequeno Campo

Casa do Povo de
Casegas

Tabela 37 - Equipamentos de base UF Casegas/Ourondo

CASEGAS E OURONDO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

48,25

797

16,5

4

9.518

11,9

Tabela 36 - Dados da UF de Casegas/Ourondo

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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CANTAR GALO E VILA DO CARVALHO

As nove infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 12.100 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 3,0 m2/hab, valor que se encontra
abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias de Cantar Galo/Vila do
Carvalho, verificámos que o grande campo (terra batida) está desativado, o polidesportivo (relva artificial)
propriedade do Carvalhense Futebol Clube, o Pavilhão (sintético) que pertence à União de Freguesias e o
polidesportivo (betão) do Sport Clube Estrela da Pousadinha encontram-se em boas condições. Os dois
polidesportivos (betão), o Pavilhão (madeira) e a sala de ginástica (madeira) do Agrupamento de Escolas
a Lã e a Neve encontram-se razoáveis. O minicampo (betão) do CCD S. Vicente de Paulo encontra-se em
muito mau estado.
Tipologicamente, oito infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa e uma como equipamento de base recreativa.

Imagem 29 - Pequeno Campo
Vila do Carvalho

Freguesias /União de
Freguesias

Imagem 30 – Pavilhão Desportivo
Vila do Carvalho

CANTAR GALO E VILA DO CARVALHO
Área
(Km2)
15,8

População
(Nº Hab.)
3.974

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

251,5

9

Área Desportiva
(m2)

Tabela 38 - Dados da UF de Cantar Galo/Vila do Carvalho

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

12.100

Índice ADU
(m2/Hab)
3.0

Cantar Galo
e
Vila do Carvalho

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

101x59

5959

Grande Campo

Carvalhense Futebol
Clube

Polidesportivo

42x21

882

Pequeno Campo

S. C. Estrela da
Pousadinha

Mini Campo

34x12

408

Pequeno Campo

CCD S. Vicente de
Paulo

Pavilhão

40x20

800

Pavilhão Desportivo

Agrup. Escolas Lã e
a Neve

Sala de Ginástica

22x10

220

Sala de Desporto

Agrup. Escolas Lã e
a Neve

Polidesportivo

46x24

1104

Pequeno Campo

Agrup. Escolas Lã e
a Neve

Polidesportivo

46x24

1104

Pequeno Campo

Agrup. Escolas Lã e
a Neve

Pavilhão

36x20

720

Pavilhão Desportivo

União de Freguesias

Campo Futebol 7

43x21

903

Pequeno Campo

Carvalhense Futebol
Clube

Tabela 39 - Equipamentos de base UF de Cantar Galo/Vila do Carvalho

Caraterização das Instalações Desportivas
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COVILHÃ E CANHOSO

Imagem 31 - Complexo Desportivo - Covilhã

As setenta infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 75.298
metros quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 3,9 m²/hab, valor que se
encontra abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como
referência a nível nacional e europeu.

Imagem 32 - Polidesportivo - Canhoso

COVILHÃ E CANHOSO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

25,95

19.022

733

70

75298

3,9

Tabela 40 - Dados da UF de Covilhã/Canhoso

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias de Covilhã/Canhoso,
verificámos que as quatro instalações desportivas localizadas no Canhoso, Polidesportivo (betume), dois
minicampos (terra e betume) e a sala de ginástica (mosaico) pertencente ao Grupo Desportivo Águias do
Canhoso se encontram num estado razoável.
A pista de Atletismo (tartan) propriedade da Câmara Municipal e os dois campos de ténis (betão)
pertencentes ao Académico dos Penedos Altos encontram-se em más condições, necessitando de uma
intervenção urgente.
Tipologicamente, 35 das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa, 32 classificadas como equipamentos de base recreativa e três de espetáculo designadamente
Pista de Atletismo, Estádio Municipal José Santos Pinto e o Campo nº 1 do Complexo Desportivo. Nas
infraestruturas de espetáculo, para tratamento de dados, usámos a Tipologia de pista de atletismo e
grandes campos.
			
Freguesias /União de
Freguesias

Caraterização das Instalações Desportivas
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Covilhã
e
Canhoso

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Sala de Ginástica

17x14

238

Sala de Desporto

Grupo D. Águias do
Canhoso

Polidesportivo

44x22

968

Pequeno Campo

União de Freguesias

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

União de Freguesias

Mini Campo

22x11

242

Pequeno Campo

União de Freguesias

Mini Campo

22x11

242

Pequeno Campo

União de Freguesias

Sala de Ginástica

25x11

275

Sala de Desporto

Grupo R. Refugiense

Sala de Ginástica

28x20

560

Sala de Desporto

CCD Oriental S.
Martinho

Polidesportivo

42x22

968

Pequeno Campo

CCD do Rodrigo

Sala de Ginástica

18x14

252

Sala de Desporto

Gir Rodrigo

Sala de Tiro

20x12

240

Sala de Desporto

CCD Leões da
Floresta

Sala de Jogos

13x5

65

Sala de Desporto

CCD Leões da
Floresta

Sala de Ginástica

11x9

99

Sala de Desporto

Académico dos
Penedos Altos

Campo de Ténis

33x14

462

Pequeno Campo

Académico dos
Penedos Altos
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Covilhã
e
Canhoso

Campo de Ténis

33x14

462

Pequeno Campo

Académico dos
Penedos Altos

Campo de Futebol 11

112x72

8604

Espetáculo

Câmara Municipal da
Covilhã

Ginásio

30x9

270

Sala de Desporto

Grupo Desportivo da
Mata

Campo de Futebol 11

100x80

8000

Grandes Campos

Câmara Municipal da
Covilhã

Sala de Ginástica

18x11

198

Sala de Desporto

Grupo Desportivo da
Mata

Campo de Futebol 11

105x68

7140

Grandes Campos

Câmara Municipal da
Covilhã

Sala de jogos

18x12

216

Sala de Desporto

LAPA

Campo de Futebol 11

110x68

7480

Espetáculo

Sala de Ginástica

20x15

300

Sala de Desporto

GER Campos Melo

Câmara Municipal da
Covilhã

Polidesportivo

42x21

882

Pequeno Campo

GER Campos Melo

Sala de Ginástica

20x10

200

Sala de Desporto

Sala de Ginástica

28x14

392

Sala de Desporto

GRV Santo António

Câmara Municipal da
Covilhã

Pavilhão

28x16

448

Pavilhão Desportivo

Agrup. de Esc. Frei
Heitor Pinto

Campo de Futebol 11

104x65

6760

Grandes campos

Sala de Ginástica

16x9

144

Sala de Desporto

Agrup. de Esc. Frei
Heitor Pinto

Associação
Desportiva da
Estação

Campo de Futebol 9

65x42

2730

Grandes Campos

Mini Campo

26x13

338

Pequeno Campo

Agrup. de Esc. Frei
Heitor Pinto

Associação
Desportiva da
Estação

Mini Campo

26x13

338

Pequeno Campo

Agrup. de Esc. Frei
Heitor Pinto

Sala de Ginástica

25x15

375

Sala de Desporto

Associação
Desportiva da
Estação

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Agrup. de Esc. Frei
Heitor Pinto

Sala de Ginástica

18x9

162

Sala de Desporto

Pavilhão

40x20

800

Pavilhão Desportivo

Escola Secundária
Campos Melo

Associação
Desportiva da
Estação

Sala de Ginástica

18x11

198

Sala de Desporto

Pavilhão

44x23

1012

Pavilhão Desportivo

Agrup. Escolas Pêro
da Covilhã

C. Artes Marciais da
Covilhã

Sala de Ginástica

15x11

165

Sala de Desporto

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Agrup. Escolas Pêro
da Covilhã

C. Artes Marciais da
Covilhã

Mini Campo

32x15

480

Pequeno Campo

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Agrup. Escolas Pêro
da Covilhã

Câmara Municipal da
Covilhã

12 Parque Fitness

12x2

288

Parque Fitness

Mini Campo

26x15

390

Pequeno Campo

Agrup. Escolas Pêro
da Covilhã

Câmara Municipal da
Covilhã

Pavilhão

44x24

1056

Pavilhão Desportivo

Pavilhão

40x20

800

Pavilhão Desportivo

Escola Sec. /3 Quinta
Palmeiras

Clube Desportivo da
Covilhã

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Sala de Ginástica

25x12

300

Sala de Desporto

Escola Sec. /3 Quinta
Palmeiras

União de Freguesias
Covilhã/Canhoso

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Escola Sec. /3 Quinta
Palmeiras

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Escola Sec. /3 Quinta
Palmeiras

Pavilhão

44x27

1188

Pavilhão Desportivo

Universidade da Beira
Interior

Pavilhão

43x23

989

Pavilhão Desportivo

Universidade da Beira
Interior

Mini Campo

24x12

288

Pequeno Campo

Universidade da Beira
Interior

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Universidade da Beira
Interior

Polidesportivo

40x20

800

Pequeno Campo

Universidade da Beira
Interior

Pavilhão

43x22

946

Pavilhão Desportivo

INATEL

Piscina Coberta

25x16

400

Piscinas

Câmara Municipal da
Covilhã

Piscina Coberta

16x8

128

Piscinas

Câmara Municipal da
Covilhã

Piscina Descoberta

70x46

3220

Piscinas

Câmara Municipal da
Covilhã

5400

Espetáculo

Câmara Municipal da
Covilhã

Pista Atletismo

58

Covilhã
e
Canhoso

Tabela 41 - Equipamentos de base UF de Covilhã/Canhoso
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PESO E VALES DO RIO

As quatro infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 12.233 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 8,7 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias Peso/Vales do Rio,
verificámos que os dois grandes campos (terra batida) de Peso e Vales do Rio estão desativados. Os dois
pavilhões (betão) existentes, um no Peso que pertence à Associação Juventude do Peso e outro em Vales
do Rio, propriedade da União de Freguesias encontram-se em condições razoáveis.
Tipologicamente, as infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base formativa.
Freguesias /União de
Freguesias
Peso
e
Vales do Rio

Imagem 33 - Pavilhão Desportivo - A.J.P. - Peso

Imagem 34 - Pavilhão Desportivo - Vales do Rio

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

93x53

4929

Grande Campo

Junta de Freguesia

Campo de Futebol 11

94x50

4700

Grande Campo

Junta de Freguesia

Pavilhão

52x27

1404

Pavilhão Desportivo

Associação Juventude
do Peso

Pavilhão

48x25

1200

Pavilhão Desportivo

Junta de Freguesia

Tabela 43 - Equipamentos de base UF de Peso/Vales do Rio
PESO E VALES DO RIO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

15,89

1.411

88,8

4

12.233

8,7

Tabela 42 - Dados da UF de Peso/Vales do Rio

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Caraterização das Instalações Desportivas
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TEIXOSO E SARZEDO

		

Imagem 35 - Piscina Recreativa - Teixoso

As onze infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 16.425 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 3,7 m2/hab, valor que se encontra
abaixo do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.

Imagem 36 - Grande Campo – Teixoso

TEIXOSO E SARZEDO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

46,7

4.490

96,1

11

16.425

3,7

Tabela 44 - Dados da UF de Teixoso/Sarzedo

Distribuição das Infraestruturas Desportivas

Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias Teixoso/Sarzedo,
verificámos que os dois grandes campos (terra batida), um na localidade do Sarzedo, pertença do Grupo
Desportivo e Recreativo Sarzedense, se encontra desativado e, outro pertencente ao Maia Campos
encontra-se em condições razoáveis. No que respeita aos dois Polidesportivos (betão) e Pavilhão (sintético)
existentes no Agrupamento de Escolas do Teixoso estes encontram-se num estado razoável. Os dois
campos de Ténis (betão rugoso) e a sala de desporto situados na sede do Grupo Desportivo Teixosense
estão também num estado razoável. O minicampo (terra batida) do Grupo Desportivo e Recreativo da
Atalaia está em más condições. O polidesportivo (betão) situado na Borralheira que pertence à Associação
Cultural e Desportiva da Borralheira está razoável, assim como, a Piscina Recreativa pertencente à União
de Freguesias.
Tipologicamente, nove das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa, sendo as duas restantes classificadas como equipamentos de base recreativa.
			
Freguesias /União de
Freguesias

Caraterização das Instalações Desportivas

Teixoso
e
Sarzedo

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

104x61

6344

Grande Campo

Maia Campos

Campo de Futebol 11

84x45

3780

Grande Campo

Grupo Desportivo e
Rec. Sarzedense

Pavilhão

58x28

1624

Pavilhão Desportivo

Agrup. Escolas do
Teixoso

Polidesportivo

41x21

861

Pequeno Campo

Agrup. Escolas do
Teixoso

Polidesportivo

41x21

861

Pequeno Campo

Agrup. Escolas do
Teixoso

Polidesportivo

41x21

861

Pequeno Campo

ACD Borralheira

Piscina Descoberta

50x10

500

Piscinas

Junta de Freguesia

Mini Campo

30x15

450

Pequeno Campo

CDR Estrela da
Atalaia

Campo de Ténis

33x14

462

Pequeno Campo

Grupo Desportivo
Teixosense

Campo de Ténis

33x14

462

Pequeno Campo

Grupo Desportivo
Teixosense

Sala de Ginástica

22x10

220

Sala de Desporto

Grupo Desportivo
Teixosense

Tabela 45 - Equipamentos de base da UF de Teixoso/Sarzedo
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VALE FORMOSO E ALDEIA DO SOUTO

				

As sete infraestruturas desportivas e recreativas desta freguesia preenchem um total de 6.828 metros
quadrados, o que produz um Índice de Área Desportiva Útil (ADU) de 8,3 m2/hab, valor que se encontra
acima do valor de índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado como referência a
nível nacional e europeu.
Imagem 37 - Pavilhão Desportivo - Vale Formoso

Na observação que realizámos às instalações desportivas na União de Freguesias Vale Formoso/Aldeia
do Souto, verificámos que em Aldeia do Souto o grande campo (terra batida) se encontra desativado,
a piscina recreativa (sintético) em mau estado, o polidesportivo (betão), a sala de ginástica e o parque
fitness em estado razoável. Em relação às instalações desportivas de Vale Formoso o pavilhão (betão) e a
sala de desporto estão num estado razoável.

Imagem 38 - Polidesportivo - Aldeia do Souto

VALE FORMOSO E ALDEIA DO SOUTO
Área
(Km2)

População
(Nº Hab.)

Densidade
População
(Hab./Km2)

Total de Instalações
(Nº)

Área Desportiva
(m2)

Índice ADU
(m2/Hab)

18,9

814

43,1

7

6.828

8,3

Tabela 46 - Dados da UF de Vale Formoso/Aldeia do Souto

Tipologicamente, três das infraestruturas desta freguesia classificam-se como equipamentos de base
formativa, sendo as quatro restantes classificadas como equipamentos de base recreativa.
Freguesias /União de
Freguesias

Distribuição das Infraestruturas Desportivas
Vale Formoso
e
Aldeia do Souto

Caraterização das Instalações Desportivas

Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Campo de Futebol 11

96x47

4512

Grande Campo

Mini Campo

30x15

450

Pequeno Campo

Piscina Descoberta

12x6

72

Piscinas

Sala de Ginástica

15x7

105

Sala de Desporto

Sala de Ginástica

15x7

105

Sala de Desporto

Pavilhão

48x32

1536

Parque Fitness

8x6

48

Pavilhão
Desportivo
Parque Fitness

Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia
Junta de
Freguesia

Tabela 47 - Equipamentos de base da UF de Vale Formoso/Aldeia de Souto
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síntese geral das instalações desportivas por freguesia
Na distribuição espacial e por tipologias destacam-se os seguintes aspetos:
São predominantes os pequenos campos de jogos (64), que incluem os polidesportivos e os campos
de ténis, sendo secundados pelas salas de desporto (34), pelos grandes campos (29), pelos pavilhões
desportivos (20), pelas piscinas (9), pista de atletismo (1), e parques de fitness (17).
• No seu conjunto, e sem qualquer análise qualitativa, a relação área desportiva útil/habitante é de
4,8 m2 encontrando-se acima do valor índice de referência (4m2/hab) “segundo a DGOTDU”, considerado
como referência a nível nacional e europeu.
• A grande concentração de equipamentos faz-se na freguesia da cidade, mais concretamente
40,5% do total da área desportiva municipal, à qual corresponde um rácio de 3,9m2/habitante;
• Todas as freguesias sem exceção, possuem pelo menos uma instalação desportiva;
• As freguesias que possuem uma oferta mais diversificada, para além da UF Covilhã/Canhoso,
são: Cortes do Meio, Unhais da Serra, Tortosendo, UF Teixoso/Sarzedo, UF Cantar Galo/Vila do Carvalho,
UF Barco/Coutada;

equipamentos de base de privados
No âmbito deste estudo e no sentido de traçar o quadro global de dotação de equipamentos desportivos
no Concelho da Covilhã, existem equipamentos pertencentes a privados que não foram contabilizados
e que passamos a designar na tabela 48. Esta tabela não contabiliza as infraestruturas particulares,
nomeadamente piscinas descobertas.
Estas infraestruturas, quer pela qualidade quer pela quantidade representam um fator chave no
desenvolvimento desportivo do concelho promovendo o desporto e atividade física de uma forma
generalizada. O Levantamento das instalações desportivas foi efetuado durante o período de 2018/2019,
quando efetuada a visita às instalações.
Freguesias /União de
Freguesias

Covilhã
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Designação

Dimensão

Área Útil
(m²)

Tipologia

Propriedade

Ginásio

16x12

192

Sala de Desporto

City Gym

Sala de Ginástica 2

16x7

112

Sala de Desporto

City Gym

Sala de Ginástica 3

16x8

128

Sala de Desporto

City Gym

Sala de Ginástica

15x10

150

Sala de Desporto

Welness

Ginásio

18x10

180

Sala de Desporto

Welness

Piscina Coberta

16x16

256

Piscinas

Welness

Ginásio

30x15

450

Sala de Desporto

In Corpore Sano

Sala de Ginástica

11x10

110

Sala de Desporto

In Corpore Sano

Sala de Ginástica

8x6

48

Sala de Desporto

In Corpore Sano

Sala de Ginástica

10x6

60

Sala de Desporto

In Corpore Sano

Sala de Ginástica

20x6

120

Sala de Desporto

In Corpore Sano

Ginásio

20x15

300

Sala de Desporto

Muscle Gym

Sala de Ginástica

18x9

162

Sala de Desporto

Feeling Sport

Ginásio

25x15

375

Sala de Desporto

Feeling Sport

Sala de Ginástica

15x10

150

Sala de Desporto

Feeling Sport

Campo de Ténis

23x11

253

Pequeno Campo

Clube de Campo

Campo de Ténis

23x11

253

Pequeno Campo

Clube de Campo

Campo de Ténis

23x11

253

Pequeno Campo

Clube de Campo

Campo de Ténis

23x11

253

Pequeno Campo

Clube de Campo

Piscina Descoberta

25x12

300

Piscinas

Clube de Campo
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Ginásio

20x10

200

Sala de Desporto

Nova Academia

Casegas/Ourondo

797

3,8

9.518

11,9

Sala de Ginástica

12x8

96

Sala de Desporto

Nova Academia

Cantar Galo/Vila do Carvalho

3.974

4,8

12.100

3

Sala de Ginástica

12x6

72

Sala de Desporto

Nova Academia

Covilhã/Canhoso

19.022

30,1

75.298

3,9

Piscina Coberta

22x11

242

Piscinas

Nova Academia

Peso/Vales do Rio

1.411

4,9

12.233

8,7

Piscina Coberta

15x8

120

Piscinas

Natura Clube & SPA

Teixoso/Sarzedo

4.490

6,4

16.425

3,7

Mini Campo

11x7

77

Pequeno Campo

Natura Clube & SPA

Vale Formoso/Aldeia do Souto

814

2,7

6.828

8,3

Ginásio

15x8

120

Sala de Desporto

Natura Clube & SPA

Concelho da Covilhã

51.797

100

249817

4,8

Piscina Descoberta

18x12

216

Piscinas

Natura Clube & SPA

Ginásio

13x8

104

Sala de Desporto

Hotel Sport

Ginásio

13x4

52

Sala de Desporto

Hotel Sport

Piscina Descoberta

20x10

200

Piscinas

Pousada Serra da
Estrela

Ginásio

10x5

50

Sala de Desporto

Pousada Serra da
Estrela

Pavilhão

40x20

800

Pequeno Campo

In Out Sport Center

Covilhã

Kartódromo

700x6

4200

Espetáculo

Beirakart

Piscina Descoberta

25x12

300

Piscinas

Cooperativa
Belozêzere

Piscina Coberta

9x8

72

Piscinas

Cooperativa
Belozêzere

Tortosendo

Tabela 48 - Equipamentos de base de Privados

avaliação e propostas de equipamentos de base

Tabela 49 - Caraterização da área desportiva útil

A freguesia com maior área desportiva útil é a União de Freguesias Covilhã/Canhoso e a freguesia com
menor área desportiva útil é a Freguesia de Orjais.
A freguesia com o valor mais elevado de superfície desportiva útil por habitante é a Freguesia de Aldeia de
São Francisco de Assis e com menor valor é a Freguesia de Orjais.

identificação de carências e necessidades estruturais
Procedeu-se a um balanço da cobertura do concelho pelos diversos tipos de equipamentos desportivos,
identificando as principais carências determinadas primeiro a nível geral, através da relação adu/hab por
freguesia, depois por tipologia de equipamentos em cada freguesia. Realizou-se também a distribuição
das infraestruturas desportivas tendo em conta o seu tipo, propriedade, conservação, tipo de piso e
número de praticantes (federados e não federados) ao nível do associativismo.

caracterização da área desportiva útil

“grandes campos“

Após análise das infraestruturas por freguesia, uma das variáveis que considerámos importantes
quantificar foi a área desportiva útil por habitante (ADU) m²/hab. Para chegar a esta área estabeleceu-se
a relação entre a área desportiva útil e o número de habitantes. Entende-se por área desportiva útil toda
a área usada na prática desportiva acrescida das áreas de segurança.

Tecnicamente, propomos que alguns destes equipamentos sejam convertidos para a tipologia de pequenos
campos ou revogada a sua classificação como superfície desportiva.
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Área Desportiva Útil

Junta de Freguesia /
União de Freguesias

Nº Habitantes

% Área Total

(m²)

(m²/Hab.)

Aldeia de S. Francisco de Assis

632

5,8

14.423

23

Boidobra

3.246

3,3

8.311

2,6

Cortes do Meio

884

3,6

9.020

10,2

Dominguiso

1.119

3

7.487

6,7

Erada

709

3,8

9.494

13,4

Ferro

1.700

2,9

7.314

4,3

Orjais

806

0,4

946

1,17

Paul

1.624

3,7

9.154

5,6

Peraboa

953

0,9

2.331

2,4

S. Jorge da Beira

633

2,6

6.375

10

Sobral de S. Miguel

418

2,4

6.086

14,6

Tortosendo

5.624

4,6

11.626

2,1

Unhais da Serra

1.398

3,1

7.646

5,4

Verdelhos

664

2

4.947

7,4

Barco/Coutada

879

4,9

12.255

13,9

No Concelho da Covilhã existem 29 equipamentos desportivos do tipo grandes campos. Verifica-se que
21 estão desativados, 1 encontra-se em processo de intervenção pertencente a freguesia do Paul e os 8
restantes encontram-se em bom estado desempenhando as suas funções.

Para selecionarmos os equipamentos a revogar ou a converter realizamos uma análise à distribuição de
grandes campos pelas freguesias, utilizando como critério a população de cada freguesia. Calculámos para
cada freguesia a diferença entre o número de grandes campos existente e o número que é justificado pela
sua população tendo em conta a população base (2.500 habitantes) do equipamento (ver tabela I em anexo).
População

Grandes Campos

Junta de Freguesia /
União de Freguesias

Nº Habitantes

Atual

Justificados

Diferença

Aldeia de S. Francisco de Assis

632

2

0

2

Boidobra

3.246

1

1

0

Cortes do Meio

884

1

0

1

Dominguiso

1.119

1

0

1

Erada

709

1

0

1

Ferro

1.700

1

0

1

Orjais

806

0

0

0

Paul

1.624

1

0

1

Peraboa

953

0

0

0

S. Jorge da Beira

633

1

0

1

Sobral de S. Miguel

418

1

0

1
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Tortosendo

5.624

1

2

-1

Teixoso/Sarzedo

4.490

6

5

1

Unhais da Serra

1.398

1

0

1

Vale Formoso/Aldeia do Souto

814

1

1

0

Verdelhos

664

1

0

1

Barco/Coutada

879

2

0

2

Casegas/Ourondo

797

2

0

2

Cantar Galo/Vila do Carvalho

3.974

1

1

0

Covilhã/Canhoso

19.022

6

7

-1

Peso/Vales do Rio

1.411

2

0

2

Teixoso/Sarzedo

4.490

2

1

1

Vale Formoso/Aldeia do Souto

814

1

0

1

Tabela 50 - Diferença entre o número de grandes campos existentes e justificados

Verificámos que de acordo com a população base justifica-se a criação de grandes campos na Freguesia de
Tortosendo, União de Freguesias de Cantar Galo/Vila do Carvalho e União de Freguesias Covilhã/Canhoso.
Nas freguesias de Tortosendo e UF Vila do Carvalho/Cantar Galo existe a necessidade de requalificar os
seus grandes campos que se encontram desativados.

Tabela 51 - Diferença entre o número de pequenos campos existentes e justificados

Verificámos que de acordo com a população base justifica-se a criação de pequenos campos nas freguesias
de Tortosendo (quatro), UF Covilhã/Canhoso (dois), Dominguiso (um), Paul (um), UF Peso/Vales do Rio
(um), UF Cantar Galo/Vila do Carvalho (um).
Nas freguesias de Dominguiso e na União de Freguesias Peso /Vales do Rio, não está localizado nenhum
pequeno campo.
Mesmo que a freguesia não tenha população suficiente para justificar a existência de um equipamento,
deve-se optar pela sua manutenção, uma vez que estes equipamentos, devido as suas características
acabam por ser polivalentes na sua utilização e desta forma permitem a prática desportiva e a possibilidade
do aparecimento de atividade desportiva nessas freguesias, seja de lazer, seja de competição ou federada.

Olhando para a distribuição de atletas federados e de clubes que utilizam estes equipamentos, a analise
anterior sai reforçada.

pavilhões

“pequenos campos”

Para a programação de novos equipamentos, realizámos uma análise à distribuição de pavilhões pelas
freguesias, utilizando como critério a população de cada freguesia. Calculámos para cada freguesia a
diferença entre o número de pavilhões existente e o número de que é justificada pela sua população tendo
em conta a população base (3.000 habitantes) do equipamento (ver tabela I em anexo).

No Concelho da Covilhã existem 64 pequenos campos, dos quais 9 destes equipamentos se encontram em mau
estado de conservação ou mesmo desativados. Os restantes encontram-se em estado razoável ou bom. Para
selecionarmos os equipamentos a revogar ou programação de novos, realizámos uma análise à distribuição de
pequenos campos pelas freguesias, utilizando como critério a população de cada freguesia. Calculámos para
cada freguesia a diferença entre o número de pequenos campos existente e o número de que é justificada pela
sua população tendo em conta a população base (800 habitantes) do equipamento (ver tabela I em anexo).
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População

Pequenos Campos

No Concelho da Covilhã existem 20 equipamentos desportivos do tipo pavilhões, 25 % pertencentes a
Juntas de Freguesia/União de Freguesias, 45% a Estabelecimentos de Ensino e 30% a Clubes e Associações.

Junta de Freguesia /
União de Freguesias

População

Pavilhões

Nº Habitantes

Atual

Justificados

Diferença

Aldeia de S. Francisco de Assis

632

1

0

1

Boidobra

3.246

0

1

-1

Junta de Freguesia /
União de Freguesias

Nº Habitantes

Atual

Justificados

Diferença

Cortes do Meio

884

1

0

1

Aldeia de S. Francisco de Assis

632

1

0

1

Dominguiso

1.119

1

0

1

Boidobra

3.246

4

4

0

Erada

709

0

0

0

Cortes do Meio

884

5

1

4

Ferro

1.700

1

0

1

Dominguiso

1.119

0

1

-1

Orjais

806

0

0

0

Erada

709

2

0

2

Paul

1.624

1

0

1

Ferro

1.700

2

2

0

Peraboa

953

0

0

0

Orjais

806

1

1

0

S. Jorge da Beira

633

0

0

0

Paul

1.624

1

2

-1

Sobral de S. Miguel

418

0

0

0

Peraboa

953

2

1

1

Tortosendo

5.624

1

1

0

S. Jorge da Beira

633

1

0

1

Unhais da Serra

1.398

0

0

0

Sobral de S. Miguel

418

1

0

1

Verdelhos

664

0

0

0

Tortosendo

5.624

3

7

-4

Barco/Coutada

879

0

0

0

Unhais da Serra

1.398

3

1

2

Casegas/Ourondo

797

0

0

0

Verdelhos

664

1

0

1

Cantar Galo/Vila do Carvalho

3.974

2

1

1

Barco/Coutada

879

2

1

1

Covilhã/Canhoso

19.022

8

6

2

Casegas/Ourondo

797

2

0

2

Peso/Vales do Rio

1.411

2

0

2

Cantar Galo/Vila do Carvalho

3.974

5

4

-1

Teixoso/Sarzedo

4.490

1

1

0

Covilhã/Canhoso

19.022

21

23

-2

Vale Formoso/Aldeia do Souto

814

1

0

1

Peso/Vales do Rio

1.411

0

1

-1

Tabela 52 - Diferença entre o número de pavilhões existentes e justificados
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Verificámos que de acordo com a população base justifica-se a criação de um pavilhão na Freguesia de
Boidobra.
Ao realizarmos o levantamento das infraestruturas deste tipo de equipamentos, verificámos que na União
de Freguesias da Covilhã/Canhoso, dos oito pavilhões existentes, seis são de Estabelecimentos de Ensino
e os outros dois de Clubes/Associações. Acentua-se nesta freguesia a necessidade de o Município investir
num equipamento deste tipo, assim como trabalhar conjuntamente com os agrupamentos de escolas
para rentabilizar em termos de ocupação os pavilhões dos estabelecimentos de ensino.
Em relação à União de Freguesias Cantar Galo/Vila do Carvalho um pertence à Junta de Freguesia e outro
a um Estabelecimento de Ensino.

Freguesias

Aldeia de São
Francisco de Assis
Minas da
Panasqueira/
Barroca

Total Instalação
Antes

Após

5

3

Boidobra

7

Desativados

Mau estado

2 Grande
Campo

Polidesp.

Tendo em conta a população base (ver tabela I em anexo) deste tipo de equipamento (7500), a única
freguesia que pela sua população justifica a programação de uma pista de atletismo é a União de Freguesias
Covilhã/Canhoso.
piscinas cobertas
Relativamente à população base (ver tabela I em anexo) deste tipo de equipamento (5000 habitantes),
justifica-se pela sua população a programação de piscinas cobertas para a Freguesia de Tortosendo (uma)
e UF Covilhã/Canhoso (duas).
piscinas descobertas
Relativamente à população base (ver tabela I em anexo) deste tipo de equipamento (7500 habitantes),
justifica-se pela sua população a programação de uma piscina descoberta na UF Covilhã/Canhoso.

discussão de dados
Este ponto procura estabelecer uma relação entre as diferentes variáveis analisadas, de modo a ter o
conhecimento da realidade das instalações desportivas, de cada uma das freguesias.
Após a análise das instalações desportivas foi notória a observação de várias infraestruturas desativadas,
isto é, não eram utilizadas nas funções previstas, inflacionando a Área Desportiva Útil (ADU) m²/hab.
Deste modo criou-se uma tabela síntese com as diferentes variáveis e a relação entre as mesmas, para
cada uma das freguesias, que atualiza a ADU em função da exclusão da área das instalações desativadas,
que podemos observar na Tabela 53. Foram também identificadas quais as instalações que se encontram
em mau estado.
Tendo em conta as instalações desativadas efetuou-se uma tabela síntese (Tabela 54) em que se compilou
a justificação da existência de determinada tipologia de infraestrutura, tendo por base o número de
habitantes por freguesias.
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Área
Desportiva

Área Desportiva
Útil (m²/hab)

Antes

Após

Antes

Após

14423

1681

23

2,66 *

Piso em
betão

-------------- ------------------------

3246

8311

2,6*

Cortes do meio

8

7

Grande campo

Campo ténis
(betão)
(Penhas
saúde)

884

9020

4604

10,2

5,2

Dominguiso

2

1

Grande campo

-------------------

1119

7487

1692

6,7

1,51 *

Erada

4

3

Grande campo

-------------------

709

9494

2194

13,4

3,09 *

Ferro

5

3

Grande campo
Polidesp.
(betão)

-------------------

1700

7314

1926

4,3

1,1 *

pista de atletismo
Em relação a esta tipologia e às suas necessidades de quota de superfície desportiva útil, existe no
Concelho da Covilhã a necessidade de dois equipamentos.

População

Orjais

1

Paul

4

Peraboa

4

806

964

1,17*

Grande Campo ------------remodel.
-------

1624

9154

5,6

-------------- ------------------------

953

2331

2,4

São Jorge da Beira

3

2

Grande campo

-------------------

633

6375

1287

10

2,03 *

Sobral de São
Miguel

2

1

Grande campo

Polidesp.
(mt mau)

418

6086

861

14,85

2,06 *

Tortosendo

9

8

Grande campo

Piscina
(sintético)

5624

11626

5098

2,06*

0,91*

Unhais da Serra

6

5

Grande campo

-------------------

1398

7646

1646

5,4

1,17 *

Verdelhos

3

2

Grande campo

-------------------

664

4947

576

7,4

0,86 *

Barco/Coutada

6

4

2 Grande
campo

-------------------

879

12255

3026

13,9

3,44 *

Casegas/Ourondo

4

2

2 Grande
Campo

Polidesp.
(betão)

797

9518

1730

11,9

2,17 *

Cantar Galo/Vila
do Carvalho

9

8

Grande Campo

Minicampo
(betão)
mt mau

3974

12100

6141

3*

1,55 *

-------------------

Pista (Tartan)
2 Campos
Ténis (betão)
APA

19022

Covilhã/Canhoso

70

75298

3,9 *

Peso/Vales do Rio

4

2

2 Grande
Campo

-------------------

1411

12223

2604

8,7

1,85*

Teixoso/Sarzedo

11

10

Grande campo

Mini Campo
(G.D.Atalaia)

4490

16425

12645

3,7 *

2,82 *

Vale Formoso/
Aldeia do Souto

7

6

Grande Campo
(Aldeia do
Souto)

Piscina
recreativa
(sintético)

814

6828

2316

8,3

2,85 *

TOTAL

174

153

21 - Desativ.
1- Remod.

51797

249817

146067

4,8

2,82 *

Tabela 53 – Tabela síntese de variáveis para o Concelho da Covilhã
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NOTA: O item antes apresenta valores com os equipamentos desportivos todos (inclusive os desativados).
O item após apresenta valores com os equipamentos desportivos ativos (exclui os equipamentos
desativados). * Valores abaixo do valor de referência recomendado pela Carta Desportiva de 4,0 m²/hab.
Junta de Freguesia /
União de Freguesias

População

Carências de infraestruturas tendo por base o nº de habitantes por freguesia

Nº
Habitantes

Grandes
Campos

Pequenos
Campos

Pavilhões

Piscinas
Cobertas

Piscinas
descobertas

Pista
Atletismo

Aldeia de S. Francisco
de Assis

632

0

1

1

0

0

0

Boidobra

3.246

0

0

-1

0

0

0

Cortes do Meio

884

0

4

1

0

1

0

Dominguiso

1.119

0

-1

1

0

0

0

Erada

709

0

2

0

0

1

0

Ferro

1.700

0

-1

1

0

1

0

Orjais

806

0

0

0

0

0

0

Paul

1.624

1

-1

1

0

0

0

Peraboa

953

0

1

0

0

0

0

S. Jorge da Beira

633

0

1

0

0

0

0

Sobral de S. Miguel

418

0

1

0

0

0

0

Tortosendo

5.624

-2

-4

0

-1

1

0

Unhais da Serra

1.398

0

2

0

0

0

0

Verdelhos

664

0

1

0

0

0

0

Barco/Coutada

879

0

1

0

0

1

0

Casegas/Ourondo

797

0

2

0

0

0

0

Cantar Galo/
Vila do Carvalho

3.974

-1

-1

1

0

0

0

Covilhã/Canhoso

19.022

-1

-2

2

-2

-1

-1

Peso/Vales do Rio

1.411

0

-1

2

0

0

0

Teixoso/Sarzedo

4.490

0

1

0

0

1

0

Vale Formoso/
Aldeia do Souto

814

0

0

1

0

1

0

Tabela 54 – Tabela Síntese de carências de infraestruturas tendo por base o número de habitantes por Freguesia

Tendo em conta as tabelas 53 e 54 apresentadas, realizámos uma breve síntese por freguesia, procurando
estabelecer uma relação entre as variáveis analisadas nomeadamente, a justificação de existência de
determinada tipologia de infraestrutura tendo por base o número de habitantes, as infraestruturas
existentes, as infraestruturas desativadas e a Área Desportiva Útil (ADU) m²/hab. Esta análise é
meramente quantitativa e resulta dos indicadores obtidos da análise das infraestruturas das freguesias.
Quando obtidos outros indicadores/variáveis, as carências apresentadas podem sofrer alterações, como
por exemplo, quando relacionamos com a irradiação e a área de influência. (ver anexo Critérios e Normas
de programação dos equipamentos desportivos).
A Freguesia de Aldeia de S. Francisco de Assis surge como tendo um pequeno campo e um pavilhão como
tipologia não justificada. Após exclusão dos dois grandes campos, por estes se encontrarem desativados,
a ADU baixa de 23 m²/hab para 2,66 m²/hab.
A Freguesia da Boidobra apresenta carência de um pavilhão e após a análise da ADU (m²/hab), esta
apresenta o resultado de 2,60 m²/hab.
A Freguesia de Cortes do Meio não apresenta carência de infraestruturas e verifica-se quatro pequenos
campos, uma piscina descoberta e um pavilhão como tipologia não justificada. Após exclusão do grande
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campo, por este se encontrar desativado, a ADU baixa de 10,2m²/hab para 5,20m²/hab.
A Freguesia do Dominguiso apresenta carência de um pequeno campo e verifica-se um pavilhão como
tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo por este se encontrar desativado a sua ADU
desce de 6,7 m²/hab para 1,51 m²/hab.
A Freguesia da Erada não apresenta carência de infraestruturas e verifica-se uma piscina descoberta e
dois pequenos campos como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo, que se encontra
desativado, a ADU baixa de 13,4 m²/hab para 3,09 m²/hab.
A Freguesia do Ferro apresenta carência de um pequeno campo e verifica-se uma piscina descoberta e um
pavilhão como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo e do pequeno campo, por estes
se encontrarem desativados, a sua ADU baixa de 4,3 m²/hab para 1,13 m²/hab.
A Freguesia de Orjais não apresenta carência de infraestruturas específicas, no entanto, apresenta um
ADU 1,17 m²/hab.
A Freguesia do Paul apresenta carência de um pequeno campo e verifica-se um grande campo e um
pavilhão como tipologia não justificada, possuindo uma ADU de 5,6 m²/hab.
A Freguesia de Peraboa não apresenta carência de infraestruturas específicas e verifica-se um pequeno
campo como tipologia não justificada, possuindo uma ADU de 2,4 m²/hab.
A Freguesia de S. Jorge da Beira não apresenta carência de uma tipologia específica de infraestrutura e
verifica-se um pequeno campo como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo, por este
se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 10m²/hab para 2,03m²/hab.
A Freguesia de Sobral de São Miguel não apresenta carência de uma tipologia específica de infraestrutura
e verifica-se um pequeno campo como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo, por este
se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 14,85m²/hab para 2,06m²/hab.
A Freguesia do Tortosendo apresenta carência de dois grandes campos, quatro pequenos campos e uma
piscina coberta e verifica-se uma piscina descoberta como tipologia não justificada. Se considerarmos
a exclusão do grande campo, por este se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 2,06m²/hab para
0,91m²/hab.
A Freguesia de Unhais da Serra não apresenta carência de uma tipologia específica de infraestrutura e
verifica-se dois pequenos campos como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo, por
este se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 5,4m²/hab para 1,17m²/hab.
A Freguesia de Verdelhos não apresenta carência de uma tipologia específica de infraestrutura e verifica-se
um pequeno campo como tipologia não justificada. Após exclusão do grande campo, por este se encontrar
desativado, a sua ADU baixa de 7,4 m²/hab para 0,87m²/hab.
A União das Freguesias do Barco/Coutada não apresenta carência de uma tipologia específica de
infraestrutura e verifica-se um pequeno campo e uma piscina descoberta como tipologia não justificada.
Após exclusão dos dois grandes campos, por estes se encontrarem desativados, a sua ADU baixa de 13,9
m²/hab para 3,44m²/hab.
A União das Freguesias de Casegas/Ourondo não apresenta carência de uma tipologia específica de
infraestrutura e verifica-se dois pequenos campos como tipologia não justificada. Após exclusão dos dois
grandes campos, por estes se encontrarem desativados, a sua ADU baixa de 11,9 m²/hab para 2,17m²/
hab.
A União das Freguesias de Cantar Galo/Vila do Carvalho apresenta carência de um grande campo e de
um pequeno campo, apresentando um pavilhão como tipologia não justificada. Após exclusão do grande
campo, por este se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 3m²/hab para 1,55m²/hab.
A União das Freguesias de Covilhã/Canhoso apresenta carência de um grande campo, de dois pequenos
campos, duas piscinas cobertas, uma piscina descoberta e uma pista de atletismo, verificando-se dois
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pavilhões como tipologia não justificada. Apresenta uma ADU de 3,9 m²/hab.

Instituições inscritas no Registo Municipal Associativo.

A União das Freguesias de Peso/Vales do Rio apresenta carência de um pequeno campo e verifica-se dois
pavilhões como tipologia não justificada. Após exclusão de dois grandes campos, por estes se encontrarem
desativados, a sua ADU baixa de 8,7m²/hab para 1,85m²/hab.

Estas entidades oferecem aos munícipes um leque variado de atividades, cerca de 40 modalidades
desportivas, ou atividades pontuais, nomeadamente, atletismo, basquetebol, caminhadas, futebol, futsal,
ginástica, karaté, patinagem, pentatlo moderno, natação, escalada entre outras.

A União das Freguesias de Teixoso/Sarzedo não apresenta carência de uma tipologia específica de
infraestrutura e verifica-se um pequeno campo e uma piscina descoberta como tipologia não justificada.
Após exclusão do grande campo, por este se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 3,7m²/hab para
2,82m²/hab.

No que respeita à distribuição do movimento associativo no concelho, verifica-se que os Clubes/
Associações/Outras Instituições Desportivas se concentram prioritariamente na União de Freguesias da
Covilhã /Canhoso, representando 60 % do referido movimento, como podemos verificar no Gráfico 8.

A União das Freguesias de Vale Formoso/Aldeia do Souto não apresenta carência de uma tipologia
específica de infraestrutura e verifica-se um pavilhão e uma piscina descoberta como tipologia não
justificada. Após exclusão do grande campo, por este se encontrar desativado, a sua ADU baixa de 8,3m²/
hab para 2,85m²/hab.
em síntese podemos verificar que:
- Após a exclusão das infraestruturas que se encontram desativadas, a ADU desce para valores abaixo do
índice de referência a nível nacional e europeu em 12 Freguesias;
- A ADU do Concelho da Covilhã, após a exclusão das infraestruturas desativadas, desce de 4,8m²/hab
para 2,82m²/hab;
- 18 freguesias apresentam tipologia de infraestruturas não justificadas tendo por base o número de
habitantes;
- 8 freguesias apresentam a necessidade de pelo menos uma infraestrutura de determinada tipologia,
tendo por base o número de habitantes;
- Apenas duas freguesias apresentam uma ADU superior ao valor de referência nacional e europeu.

Gráfico 8 - Distribuição do movimento associativo - Concelho da Covilhã

DADOS DAS ASSOCIAÇÕES / CLUBES DO CONCELHO

caracterização do movimento associativo no concelho
O Movimento Associativo desempenha um papel fundamental no Concelho da Covilhã, com manifestações
históricas, culturais, desportivas, de cidadania e de desenvolvimento, que marcaram o passado e
continuarão a ser um vetor decisivo na construção do futuro das gentes da Covilhã e suas freguesias.
Os Clubes e Associações assumem um papel estratégico no âmbito do sistema cultural/recreativo,
desportivo e juvenil do concelho, uma vez que dada a proximidade para com os cidadãos, se afirmam
como polos de desenvolvimento local, assegura importantes atividades comunitárias nas mais diversas
áreas, envolvendo boa parte da população num trabalho cívico e de exercício da democracia, uma vez que
funciona de acordo com estatutos devidamente aprovados e elegendo os Órgãos Sociais de entre os seus
associados.
A Câmara Municipal da Covilhã, no âmbito da sua política para as áreas socioculturais e desportivas,
considera o movimento associativo um parceiro fundamental para levar à prática um conjunto de
atividades que visam contribuir para uma melhor qualidade de vida das populações do concelho. É por
isso necessário estabelecer um conjunto de critérios que permitam que a cooperação entre a autarquia e
as diferentes coletividades se paute por princípios fundamentais da gestão pública, nomeadamente os da
prossecução do interesse público, da igualdade e da proporcionalidade, da imparcialidade, da boa fé e da
participação.
No Concelho da Covilhã existem 47 Clubes / Associações / Outras Instituições Desportivas que contribuem
para o desenvolvimento da prática de atividade física e desportiva do Concelho, como podemos verificar
na tabela 55. Foram consideradas as entidades do setor do desporto federado, desporto não federado e
com atividades pontuais. É de salientar que apenas são contabilizadas as Associações / Clubes /Outras
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CLUBES ASSOCIAÇÕES

LOCALIDADE

MODALIDADES

Nº de Praticantes
N/Federado

Academia de Minibasquetebol da
Universidade da Beira Interior

Covilhã/Canhoso

Academia de Patinagem da Covilhã
Aeroclube da Covilhã

Federado

Basquetebol

56

Covilhã/Canhoso

Patinagem

44

Covilhã/Canhoso

Aeromodelismo, Parapente, Asa-Delta

Assoc. "O Paul Cultural Desportivo"

Paul

BTT, Futsal, Futebol 7, Ginástica,
Pedestrianismo, Zumba

90

15

Assoc. Académica da Universidade da Beira
Interior

Covilhã/Canhoso

Andebol, Atletismo, Badminton,
Basquetebol, Canoagem, Duatlo, Esqui,
Futebol, Futsal, Judo, Karaté, Kickboxing,
Natação, Rugby, Snowboard, Taekwondo,
Ténis, Tiro, Triatlo, Voleibol, Xadrez

199

55

Assoc. Caminheiros Rosa Negra

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais (Caminhadas)

Assoc. Centro de Artes Marciais da Covilhã
e Terapias Orientais

Covilhã/Canhoso

Gim Total, Karaté Shotokan, T`ai chi chuan,
Shiatsu

35

15

Assoc. Cultural e Desportiva Jovem Teixo

Teixoso/Sarzedo

Eventos Pontuais

Assoc. de Basquetebol de Castelo Branco

Covilhã/Canhoso

Basquetebol

Assoc. de Juventude do Peso

Peso/Vales do Rio

Eventos Pontuais

Assoc. Desportiva da Estação

Covilhã/Canhoso

Futebol

Assoc. Desportiva e Cultural de Orjais

Orjais

Eventos Pontuais

Assoc. Desportiva e Cultural de Verdelhos

Verdelhos

Eventos Pontuais

Assoc. Estrela Três Pontas

Covilhã/Canhoso

Ginástica Artística, Ginástica Rítmica,
Ginástica para Todos, Trampolins
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7

50
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Centro Cultural e Desportivo Académico
dos Penedos Altos

Covilhã/Canhoso

Matraquilhos, Patinagem, Pool Português

30

57

Centro Cultural e Desportivo Amigos do
Basquete da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Basquetebol

15

35

Centro Cultural e Desportivo Amigos de Vila
de Mouros

Cantar Galo/Vila Carvalho

Trail

15

25

Centro Cultural e Desportivo Arsenal FC
São Francisco

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais

Centro Cultural e Desportivo do Rodrigo

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais

Centro Cultural e Desportivo Estrela do
Zêzere

Boidobra

Futebol, Basquetebol, Matraquilhos, Ténis
de Mesa

50

56

Centro Cultural e Desportivo Leões da
Floresta

Covilhã/Canhoso

Atletismo, BTT, Pool Português, Tiro
Desportivo

21

63

Centro Cultural e Desportivo Oriental de
São Martinho

Covilhã/Canhoso

Andebol, Boxe, Yoga, Pool Português

50

54

Centro Recreativo Popular Trabalhadores
Pinhos Mansos

Tortosendo

Eventos Pontuais

Clube Desportivo da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Basquetebol

56

Clube Nacional de Montanhismo

Covilhã/Canhoso

Automobilismo

1

Estrela Campo de Aviação Futebol Clube

Covilhã/Canhoso

Atletismo

63

40

Filarmónica Recreativa Cortense

Cortes do Meio

Cicloturismo

9

18

Filarmónica Recreativa Eradense

Erada

Futsal

4

20

Gimnásio Clube da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais

Grupo de Instrução e Recreio Campos Melo

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais

Grupo de Instrução e Recreio do Rodrigo

Covilhã/Canhoso

Danças de salão, Zumba

49

Grupo Desportivo Águias do Canhoso

Covilhã/Canhoso

Ginástica de Manutenção, Karaté

27

Grupo Desportivo Animação Cultural da
Bouça

Cortes do Meio

Eventos Pontuais

Grupo Desportivo Casalense

Tortosendo

Eventos Pontuais

Grupo Recreativo Vitória de Santo António

Covilhã/Canhoso

Eventos Pontuais

As ações e critérios, assim como a definição de recursos e de objetivos a realizar serão determinados
anualmente, no plano de atividades e orçamento municipal, possibilitando desta forma a definição anual
e a monitorização da sua execução aquando da apresentação do relatório de atividades anual.

análise swot desportiva do concelho da covilhã

25

Grupo Desportivo da Mata

Covilhã/Canhoso

Futsal

Grupo Desportivo e Recreativo Unidos do
Lameirão

C. Galo/ Vila do Carvalho

Eventos Pontuais

Grupo Desportivo e Recreativo Sarzedense

Teixoso/Sarzedo

Eventos Pontuais

Grupo Desportivo Teixosense

Teixoso/Sarzedo

Futebol, Ténis, Ginástica, Yoga, Karaté,
Dança e Atividades Rítmicas e expressivas

25

Grupo Recreativo Refugiense

Covilhã/Canhoso

Ginástica de Manutenção

19

Núcleo de Basquetebol da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Basquetebol

22

33

Penta Clube da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Atletismo, Biatlo Moderno, Esgrima, Lazer
Run, Natação, Pentatlo Moderno

94

207

Sport Clube Estrela da Pousadinha

C. Galo/ Vila do Carvalho

Eventos Pontuais

Sport Lisboa Águias do Dominguiso

Dominguiso

Escalada, Futsal

29

28

Sport Tortosendo e Benfica

Tortosendo

Karaté

15

Sporting Clube da Covilhã

Covilhã/Canhoso

Futebol

141

Unidos Futebol Clube do Tortosendo

Tortosendo

Basquetebol, Patinagem

104

117

30

Tabela 55- Dados das Associações/Clubes inscritos no Registo Municipal Associativo

Os valores apresentados na tabela foram recolhidos no ano de 2019 e são referentes às Associações e
Clubes que efetuaram as suas candidaturas e celebraram contratos programa com o município.

plano estratégico
A conjuntura atual carateriza-se por contextos de grande incerteza e de rápidas mudanças, no entanto,
uma boa gestão estratégica permite a tomada de decisões de forma consciente e o desenvolvimento de
ações que podem fazer toda a diferença no futuro. A gestão estratégica integra um conjunto de análises
internas e externas tendo em vista o traçar de objetivos e estratégias de ação.
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O Planeamento Estratégico procura identificar as principais linhas de orientação onde assentará a
estratégia, bem como, definir as ações e critérios que auxiliem o alinhamento dos recursos de modo a
satisfazer as necessidades daqueles que procuramos servir, procurando que as opções tomadas sejam
as mais coerentes face à conjuntura em que este plano se insere. Tendo em conta as riquezas que o
associativismo tem no nosso concelho, procurou-se reunir contributos de vários intervenientes ativos
do contexto desportivo covilhanense. Somente desta forma, será possível um maior envolvimento e
compromisso dos diversos agentes associativos, privados e públicos em prol de um bem comum, trazendo
benefícios para a cidade da Covilhã e para os seus cidadãos.

pontos fortes
• Localização geográfica do concelho;
• Movimento associativo bastante acentuado em todo concelho;
• Excelentes condições naturais para a prática de desportos de natureza;
• Recente investimento em percursos pedestres de pequena rota (PRCVL);
• Existência de percursos pedestres e cicláveis de grande rota (GR) que atravessam o concelho;
• Programas desportivos do município com boa aceitação;
• Sucesso desportivo e atletas reconhecidos;
• Existência de entidades privadas com capacidade organizativa;
• Possibilidade em estabelecer parcerias para uso/rentabilização dos pavilhões já existentes no
concelho;
• Existência da Universidade da Beira Interior na cidade que possibilita a disponibilidade de recursos
humanos especializados em áreas de competência chave para o desenvolvimento desportivo (Ciências do
Desporto, Psicologia, Gestão, entre outras).
pontos fracos
• Limitação nas redes de transporte, principalmente em algumas freguesias do concelho;
• Fraca rede “rodoviária” (estradas) de acesso a algumas freguesias do concelho;
• Infraestruturas e espaços desportivos existentes em estado de degradação e pouco atrativas;
• Custos de manutenção e funcionamento das instalações desportivas;
• Falta de um pavilhão municipal multiusos na cidade com capacidade para receber eventos de
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maiores dimensões de âmbito nacional e internacional;
• Pouca oferta para o desporto adaptado fora do âmbito escolar;
• Fraca relação/coordenação entre as diferentes entidades desportivas recreativas e culturais do
concelho;
• Formação dos recursos humanos nem sempre especializada.
oportunidades
• Excelentes condições naturais para a prática de desportos de natureza;
• Município associado do Geopark Estrela, da ADIRAM (Associação para o Desenvolvimento
Integrado da Rede das Aldeias de Montanha), da CIMBSE (Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra
da Estrela) e integra também a Rede das Aldeias de Xisto;
• Maior consciencialização dos benefícios da atividade física;
• Maior interesse pela prática regular de atividade física na terceira idade;
• Aumento de praticantes de atividades de ar livre em Portugal;
• Meios de informação digital;
• Localização e condições naturais para receber eventos de montanha;
• Investimento no Turismo Ativo.
ameaças
• Desinteresse pela procura de determinados espaços e infraestruturas lúdico-desportivas por
falta de eventos e atividades;
• Custos com autoestrada;
• Concorrência da oferta desportiva dos Municípios próximos;
• Tendência natural da população para o sedentarismo.

missão, visão e valores

valores
qualidade
O praticante desportivo é mais exigente, revelando maiores conhecimentos sobre a prática desportiva.
Torna-se fundamental garantir a qualidade dos programas e das instalações desportivas de modo a serem
suficientemente atrativos para uma melhor prática desportiva.
renovar
Renovar os espaços desportivos no concelho, os programas, o tipo de oferta de acordo com a evolução
tecnológica e exigências do mercado, de modo a adaptar os espaços às particularidades e às necessidades
da população alvo.
cooperar
Torna-se imprescindível os clubes, associações e entidades promotoras desportivas estarem incorporados
numa filosofia de colaboração entre si.

eixos estratégicos de desenvolvimento desportivo
eixo I – aumento da prática de atividade física
• Aumentar a prática da atividade física e reduzir os hábitos sedentários com objetivo de melhorar
a saúde e bem-estar;
• Aumentar o número de praticantes que utilizam as infraestruturas desportivas municipais;
• Aumentar o número de participantes e assegurar a sua fidelização nas atividades físicas;
• Consolidar a oferta do desporto federado, potenciando nomeadamente a participação feminina;
• Fomentar a participação do Desporto Adaptado para além do Desporto Escolar;
• Apoiar o Centro Municipal de Marcha e Corrida, potenciando-o numa lógica de “Desporto para Todos”;

A elaboração do Plano Estratégico Desportivo assenta em três pilares fundamentais para a criação,
organização e desenvolvimento desportivo do Município.
A missão define aquilo a que nos propomos. A visão diz respeito às aspirações de como queremos ser
vistos no futuro, bem como a imagem do que pretendemos alcançar através da missão. Os valores são os
princípios inegociáveis que orientam o nosso comportamento.

• Integrar a ligação da prática desportiva com os espaços de interesse ambiental, paisagístico,
estimulando a prática de atividade física ao ar livre;
• Incentivar as modalidades para as quais possuímos recursos naturais diferenciadores e apoiar na
formação específica (Alpinismo, Escalada, Escalada em gelo, entre outras)
• Desenvolver um Programa de “Desporto Solidário” para apoiar atletas de famílias carenciadas;

missão

• Apoiar no transporte de atletas, principalmente em freguesias com mais dificuldades na mobilidade;

Promover a prática e cultura desportiva junto dos diversos segmentos da população, fomentando a
igualdade, a coesão social e a qualidade de vida. Criar oportunidades materiais e humanas promovendo o
desporto como um meio de desenvolvimento sustentado do concelho.

• Criar dinâmicas na prática desportiva, com projetos de intervenção especifica e adequada, no préescolar e primeiro ciclo com colaboração dos clubes, associações, federações e universidade (modalidades
específicas, estágios);

visão

• Apoiar o desenvolvimento das modalidades desportivas com maior implantação no concelho,
bem como a atividade regular dos clubes e associações desportivas;

Ser um concelho de excelência ao nível da oferta desportiva na promoção da qualidade de vida que oferece
aos seus cidadãos e comunidade.

• Incentivar o desenvolvimento de atividades desportivas e modalidades com menor visibilidade e
implantação;

80

Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal

Covilhã 2021-2030

81

• Promover a prática de atividade física de manutenção e lazer no meio citadino;
• Estimular a utilização da Plataforma do Associativismo como forma de promoção e comunicação
na área do desporto;
• Priorizar o desenvolvimento de programas e atividades em todas as freguesias do concelho;
• Incentivar a ligação à prática desportiva com ações de voluntariado em eventos desportivos;
• Realizar protocolos de cooperação e criação de uma rede programada de experiência desportiva
gratuita com o movimento associativo.

eixo II – requalificação e construção de infraestruturas desportivas
• Construir uma piscina ao ar livre (Covilhã/Canhoso);
• Construir uma piscina coberta (Covilhã / Canhoso);
• Desenvolver uma rede de percursos de BTT, Downhill e Trail em estreita ligação ao conceito de “Serra”;
• Desenvolver ciclovias na cidade;
• Construir um pavilhão desportivo na Boidobra;
• Construir um pavilhão municipal multiusos na cidade com capacidade para receber eventos de
maiores dimensões de âmbito nacional e internacional;

e diversificados;
• Elaborar um programa de Turismo Ativo (percursos citadinos de interesse turístico);
• Ser uma cidade privilegiada de fases finais, fases nacionais em termos de eventos desportivos;
• Desenvolver uma marca e slogan fortes para identificar o desporto no concelho da Covilhã com
recurso ao marketing e comunicação;
• Desenvolver/Apostar em parcerias público-privadas tais como: empresas, entidades e/ou
associações que promovam práticas desportivas no concelho (Exemplos: unidades hoteleiras, pousadas,
Serra Shopping, lojas, restaurantes, entre outras).

linhas futuras
No decorrer deste tempo, 2021-2030, vão ser adotadas medidas de avaliação e controlo das diferentes
variáveis e indicadores definidos, de forma a ajustar o planeamento desportivo tendo em conta, não só a
realidade existente, mas os próprios resultados das medidas implementadas.
Aproveitando a nova organização escolar e a dinâmica que está criada com o Município, é fundamental a
curto prazo, criar uma dinâmica mais estreita com as Escolas, uma vez que estas são um vetor central na
dinamização do Desporto nas suas várias vertentes, e assim conseguir uma simbiose entre as Escolas,
a Autarquia e as diferentes entidades desportivas do Concelho. Acreditamos ser este o ponto de partida
para espoletar a ligação Desporto Escolar, Desporto Federado e Desporto Universitário.

• Construir/Requalificar 5 Grandes Campos nas freguesias: Boidobra, UF Covilhã/Canhoso, Cantar
Galo/Vila do Carvalho, Teixoso/Sarzedo, Tortosendo
• Construir/Requalificar 11 pequenos campos do tipo polidesportivo descoberto, explorados por
entidades públicas e uso livre nas freguesias: Cantar Galo/Vila do Carvalho (1), Dominguiso (1), Paul (1),
UF Peso/Vales do Rio (1), Ferro (1), Tortosendo (4) e UF Covilhã/Canhoso (2);
• Requalificar a pista de atletismo do Complexo Desportivo;
• Reconstruir/Requalificar a Piscina Municipal ou sua transformação para piscina descoberta;
• Requalificar os circuitos de manutenção nomeadamente na Freguesia do Tortosendo, na
Pousadinha em UF Vila do Carvalho/Cantar Galo, e na Floresta em UF Covilhã/Canhoso;
• Recuperar a cobertura do pavilhão da UBI;
• Instalação Desportiva especializada para a prática de judo;
• Circuitos alternativos e seguros à pista de Atletismo para o cidadão comum;
• Desenvolver um Centro de Alto Rendimento a Altitude;
• Construir um centro de acolhimento e apoio à prática de desportos de natureza (Desporto e
Turismo) como Pedestrianismo, BTT, Trail, entre outros. Infraestrutura situada em local estratégico de
confluência da rede de percursos que poderá possuir: área informativa, wcs, zona de balneários, zona de
lavagem e reparação de bicicletas.

eixo III – desporto como meio de desenvolvimento sustentado

Neste trinómio, o papel quer da Autarquia, através da sua Divisão de Desporto e Associativismo, quer o
papel da Universidade da beira Interior, através do Departamento de Ciências de Desporto e da Associação
Académica da Universidade da beira Interior, quer o papel das Escolas, assim como o papel das Associações
e clubes serão determinantes para o sucesso desta estratégia. É na articulação entre estas entidades
com os restantes agentes desportivos que se joga o sucesso de uma estratégia desportiva inclusiva
e participada, daí que se propõe a criação de um concelho municipal de desporto, que regularmente
acompanhe, avalie e se pronuncie sobre este Plano, a sua execução e ajustamento aos indicadores e
objetivos definidos.

• Dinamizar os percursos de Pequenas Rotas (PRCVL) e os percursos de Grande Rota (GR) que
atravessam o município;
• Desenvolver eventos e programas de desenvolvimento desportivo na Natureza, com o conceito “SERRA”;
• Aumentar a oferta desportiva com programas, “pacotes” atrativos e acessíveis, multidisciplinares

Tendo em conta a análise territorial do concelho e a caraterização das instalações desportivas que nos
permitiu diagnosticar a realidade existente, será pertinente à medida que se implementam as ações,
estas serem acompanhadas de um estudo de mercado. Este poderá ser realizado através da aplicação de
questionários à população de cada freguesia, com o intuito de recolher indicadores que permitam tomar
decisões quanto à diversificação da oferta desportiva e caso se justifique, a criação de novos equipamentos
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desportivos. Através deste tipo de instrumentos de trabalho pretendemos também aprofundar o estudo
dos atletas em diferentes vertentes nomeadamente, género, desporto adaptado, desporto escolar,
federado, alta competição e alto rendimento.

considerações finais
Um dos vetores fundamentais a ter em consideração quando se pensa no Desporto na Covilhã é a
localização geográfica da cidade, incontornavelmente inserida no principal núcleo montanhoso, a Serra da
Estrela, o que potencia a prática privilegiada de modalidades de desporto de natureza e montanha.
O Concelho da Covilhã mantém uma grande potencialidade para a prática da atividade física,
designadamente, por parte de todos os que aí vivem, estudam e trabalham, mas também, por parte de
quem procura a região para fins turísticos e de lazer.
Além disso, é um dos concelhos com mais associações per capita, muitas das quais têm como objeto
social as atividades desportivas, o que representa uma mais valia para o Município, e valoriza o papel do
mesmo em fornecer todas as condições para a prática da atividade física por parte da população ativa e
por parte de quem nos visita.
Na auscultação das várias entidades desportivas do concelho, nomeadamente Associações, Clubes,
Federações e o Departamento de Ciências do Desporto todos demostraram, desde logo, vontade em
colaborar e estabelecer parcerias para a concretização dos eixos definidos, bem como na dinamização
de ações, projetos e programas a desenvolver no concelho. Daí que a proposta de se criar o Concelho
Municipal do Desporto, irá potenciar a ligação entre todos estes protagonistas e facilitar a articulação
entre eles, para que consigamos atingir os objetivos desejados.
Com efeito, a Covilhã dispõe de uma ampla variedade de recursos, espaços e instalações, além de condições
excecionais para que a prática de exercício físico e o desenvolvimento desportivo seja um dos pilares
essenciais na coesão social, promoção de estilos de vida ativos e coloquem o município num exemplo a
nível nacional.
O Plano Estratégico de Desenvolvimento Desportivo Municipal deve, assim, apresentar-se como um
documento direcionado para o futuro que explana os horizontes e caminhos que o município deve traçar
e ambicionar para alcançar os objetivos referidos. Em cada eixo de intervenção foram definidos objetivos
estratégicos que serão alcançados através dos programas que já estão a ser desenvolvidos pelo município,
bem como através da criação de novos programas e projetos desportivos com vista a atingir os objetivos
propostos, que serão materializados no Plano de Atividades Anual.
É importante referir que, se por um lado o sucesso na concretização dos eixos estratégicos depende da
articulação com os variados agentes desportivos, por outro lado não podemos descurar a componente/
vertente financeira. Este financiamento é dinâmico e poderá sofrer alterações de acordo com os fundos
comunitários que possam surgir no decorrer deste intervalo de tempo (2021-2030).
Em suma, é na convicção de que o plano traçado trará um salto qualitativo e quantitativo para o desporto,
onde a organização e a participação de todos, a união de esforços em torno de objetivos coletivos e comuns
a todos os intervenientes, possibilite que este seja uma realidade e que, com os objetivos traçados, a
Covilhã possa ser um concelho de excelência ao nível desportivo.
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de uso público
• Decreto-Lei n.º 110/2012 de 21 de maio.

anexos

mede-se em minutos ou quilómetros.
j) Taxa de cobertura
Indicador de qualidade da cobertura territorial por equipamentos desportivos traduzida na relação ADU/
Hab aplicada a uma determinada área.
k) Entidade Proprietária
É a entidade que detém a propriedade do equipamento, isto é, da estrutura física a partir da qual se
desenvolvem os serviços desportivos.
l) Entidade Gestora
É a entidade que gere os vários serviços desportivos.

conceitos base

No sentido de esclarecer a multiplicidade de conceitos e terminologias utilizadas ao longo do documento,
elas serão apresentadas, com base no Decreto-Lei n.º 110/2012, de 21 de maio e na Carta Europeia do
Desporto.
a) Desporto
Entende-se por “desporto” todas as formas de atividades físicas que, através de uma participação
organizada ou não, têm por objetivo a expressão ou o melhoramento da condição física e psíquica, o
desenvolvimento das relações sociais ou a obtenção de resultados na competição a todos os níveis.
b) Instalação Desportiva
Entende-se por instalação desportiva o espaço edificado ou conjunto de espaços resultantes de construção
fixa e permanente, organizados para a prática de atividades desportivas, que incluem as áreas de prática
e as áreas anexas para os serviços de apoio e instalações complementares (arrecadações, balneários,
bancadas, etc.).
c) Recinto Desportivo
É o espaço criado exclusivamente para a prática do desporto, com carácter fixo e com estruturas de
construção que lhe garantam essa afetação e funcionalidade, dotado de lugares permanentes e reservados
a assistentes, sob controlo de entrada.
d) Complexo Desportivo
Conjunto de instalações de diferentes tipos, localizadas no mesmo espaço.
e) Recinto Polidesportivo
Unidade desportiva de qualquer tipo que permite a prática de várias modalidades. Consoante as
modalidades a praticar, o recinto pode ter várias dimensões e pode ser coberto ou descoberto.
f) Equipamento Desportivo
Compreende um ou mais recintos, os anexos funcionais e todas as instalações de apoio à atividade
desenvolvida (sede, sala de apoio, secretaria, bar, etc.).
g) Pavilhões Multiusos Desportivos
São instalações desportivas permanentes, especiais para espetáculos desportivos, concebidas e
vocacionadas para acolher a realização de competições desportivas e onde se conjugam fatores como:
capacidade para receber público e a existência de condições para albergar os meios de comunicação social;
capacidade de ser utilizado em competições e eventos com altos níveis de prestação; deter os recursos
materiais e tecnológicos destinados a apoiar a realização e difusão pública de eventos desportivos.
h) Área desportiva útil (ADU)
É considerada Área Desportiva Útil (ADU) toda a área usada na prática desportiva acrescida das áreas de
segurança.
i) Irradiação
Valor máximo de tempo de percurso ou da distância percorrida pelos utilizadores desde o local de origem
(em geral a residência) e o equipamento (destino), a pé ou utilizando transportes públicos. A irradiação
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equipamentos coletivos desportivos
tipologia e função
Segundo o Decreto-Lei n.º 110/2012 de 21 de maio, consideram-se Instalações Desportivas “os espaços
de acesso público organizados para a prática de atividades desportivas, constituídos por espaços naturais
adaptados ou por espaços artificiais ou edificados, incluindo as áreas de serviços anexos e complementares,
podendo ser organizados em:
a) Instalações desportivas de base que constituem o nível básico da rede de instalações para o desporto,
agrupando-se em recreativas e formativas;
b) Instalações desportivas especializadas ou monodisciplinares;
c) Instalações especiais para o espetáculo desportivo.”
instalações desportivas de base recreativa
Destinam-se a “atividades desportivas com carácter informal ou sem sujeição a regras imperativas e
permanentes, no âmbito das práticas recreativas, de manutenção e de lazer ativo.” São instalações de base
recreativa:
a. Recintos, pátios, minicampos e espaços elementares destinados a iniciação aos jogos desportivos,
aos jogos tradicionais e aos exercícios físicos;
b. Espaços e percursos permanentes, organizados e concebidos para evolução livre, corridas ou
exercícios de manutenção, incluindo o uso de patins ou bicicletas de recreio;
c. Salas e recintos cobertos, com área de prática de dimensões livres, para atividades de manutenção,
lazer, jogos recreativos, jogos de mesa e jogos desportivos não codificados;
d. As piscinas cobertas ou ao ar livre, de configuração e dimensões livres, para usos recreativos, de
lazer e de manutenção.
instalações desportivas de base formativa
“São instalações formativas as instalações concebidas e destinadas para a educação desportiva de base e
atividades propedêuticas de acesso a disciplinas desportivas especializadas, para aperfeiçoamento e treino
desportivo, cujas características funcionais, construtivas e de polivalência são ajustadas aos requisitos
decorrentes das regras desportivas que enquadram as modalidades desportivas a que se destinam.”
Designadamente:
a. Grandes campos de jogos, destinados ao futebol, râguebi e hóquei em campo;
b. Pistas de atletismo, em anel fechado, ao ar livre e com traçado regulamentar;
c. Pavilhões desportivos e salas de desporto polivalentes;
d. Pequenos campos de jogos, campos polidesportivos, campos de ténis e ringues de patinagem,
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ao ar livre ou com simples cobertura;
e. Piscinas, ao ar livre ou cobertas, de aprendizagem, desportivas e polivalentes.
instalações desportivas especializadas
“São instalações permanentes organizadas e geradas para a prática de atividades desportivas monodisciplinares.
Resultado da adaptação específica para a modalidade correspondente ou pela existência de condições naturais
do local direcionadas para a formação e treino da respetiva modalidade”. São estas:
a. Pavilhões e salas de desporto destinados e apetrechados para uma modalidade específica;
b. Salas apetrechadas exclusivamente para desportos de combate;
c. Piscinas olímpicas, piscinas para saltos e tanques especiais para atividades subaquáticas;
d. Pistas de ciclismo em anel fechado e traçado regulamentar;
e. Instalações de tiro com armas de fogo;
f. Instalações de tiro com arco;
g. Pistas e infraestruturas para os desportos motorizados em terra;
h. Instalação para a prática de desportos equestres;
i. Pista de remo e de canoagem e infraestruturas de terra para apoio a desportos náuticos;
j. Campos de golfe.
instalações desportivas especiais para o espetáculo desportivo
São instalações permanentes, vocacionadas e construídas para acolher a realização de competições
desportivas, a saber:
a. Estádios;
b. Pavilhões multiusos desportivos;
c. Estádios aquáticos e complexos de piscinas olímpicas;
d. Hipódromos;
e. Velódromos;
f. Autódromos, motódromos, kartódromos e crossódromos;
g. Estádios náuticos;
h. Grupos de instalações.
critérios e normas de programação dos equipamentos desportivos
O critério de programação que tem sido adotado a partir de recomendações do Conselho da Europa e do
Conselho Internacional para a Educação Física e o desporto (UNESCO) desde 1988, baseia-se na atribuição
de uma quota global de 4m2 de superfície desportiva útil por habitante, que se reparte pelas tipologias
consideradas como equipamentos de base, de modo a atribuir aproximadamente:
» 95% das áreas para atividades ao ar livre em terrenos de jogos e atletismo;
» 2 a 2,5% para salas de desporto;
» 1,5% para superfícies de plano de água em piscinas cobertas e ao ar livre;
» 1 a 1,5% para outras tipologias.
O valor de quota Global de 4m2 de superfície desportiva útil/Hab, porém, deve ser encarado como
meramente indicativo, pois para a construção e localização das instalações desportivas devemos ter em
conta também os seguintes indicadores:
» Irradiação (minutos ou quilómetros): tempo de percurso percorrido pelo utilizador entre o local de
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residência e a instalação desportiva a pé ou de transportes públicos;
» Área de Influência: corresponde ao valor da irradiação, ou seja, a delimitação da área de influência
é feita tendo em conta as características físicas do território e a rede de transportes públicos;
» instalação desportiva. Este valor pode ser, de um modo genérico, o número de habitantes, ou o
número de praticantes desportivos;
» Critério de Programação: permite calcular a necessidade de instalações em função da população
definida. Consoante a especificidade de cada instalação desportiva, esta possuí valores mínimos, valores
preferenciais ou valores máximos de utentes;
» Critério Dimensionamento: este critério permite calcular as dimensões de cada instalação. Neste
critério deve poder obter-se a área de prática, a área útil, a área de construção e a reserva urbanística, em
m2;
» Critério de Localização: define as condições de localização a ter em conta. Essas condições
referem-se a características especiais a que os locais deverão obedecer.
Tipologia

Área de Influência

População Base

Grande Campo

2 a 3 km a pé
15 a 20 min em transportes públicos

Mínimo 2500 Hab.

Pista de Atletismo

2 a 4 km a pé
15 a 20 min em transportes públicos

Mínimo 7500 Hab.

Pequeno Campo

0,5 a 1 km a pé
5 min em transportes públicos

Mínimo 800 Hab.

Pavilhões e Salas de Desporto

2 a 4 km a pé
15 a 30 min em transportes públicos

Mínimo 3000 Hab.

Piscina Coberta

2 a 4 km a pé
15 a 30 min em transportes públicos

Mínimo 5000 Hab.

Piscina Descoberta

2 a 3 km a pé
15 a 20 min em transportes públicos

Mínimo 7500 Hab.

Tabela I - Caraterização dos equipamentos de base

Os equipamentos de cada tipologia devem respeitar o critério de dimensionamento que é um indicador,
específico para cada tipologia de equipamento, que permite calcular as dimensões reduzidas e standard
do equipamento, fazendo corresponder uma área de superfície desportiva a um número específico de
equipamentos.
Tipologia

Dimensão Standard

Dimensão Reduzida

Grande Campo

8000

5000

Pequeno Campo

1500

800

Pista de Atletismo

14000

6000

Pavilhões e Salas de Desporto

1350

450

Piscina Coberta

400

150

Piscina Descoberta

500

150

Tabela II - Critérios de dimensionamento

Como auxiliar do critério de programação visando a viabilidade económica e funcional dos equipamentos
deve utilizar-se o valor de população a partir do qual se justifica a criação de determinado equipamento,
denominado população-base. O valor pode ser indicado, de forma genérica, em número de habitantes.
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Para a definição do local de implementação dos equipamentos necessários em função dos critérios
anteriores existe um critério de localização que define as condições a ter em conta na escolha da localização
dos equipamentos, essas condições são as mesmas para todos os equipamentos desportivos de base:
a) Localizar-se na proximidade de equipamentos escolares;

taxa de cobertura
A partir dos somatórios dos índices de referência por tipologia é possível considerar uma relação ADU/
Hab no valor de 4,2 m2 /Hab que constitui o indicador de referência oficial para avaliação de carências de
infraestruturas desportivas estabelecendo-se os seguintes níveis de cobertura:

b) Localização central relativamente à zona residencial a servir;
c) Integrar-se com outros equipamentos;
d) Complementar-se com espaços verdes e áreas de recreio.
critérios específicos

Nível

Limite de Variação

Significado

1

0,00 m2/hab

Inexistente

2

0,01 a 1,99 m2/hab

Fraco

3

2,00 a 3,99 m2/hab

Razoável

4

4,00 a 7,99 m2/hab

Bom

5

Mais de 8,00 m2/hab

Elevado

Classificação segundo a capacidade para a prática desportiva

Tabela IV - Taxas de cobertura

O quadro seguinte pretende elucidar a tipologia de instalações e as suas dimensões para a prática de
recreação, formação e competição.
» nível 0 - instalações onde se torna possível abranger atividades desportivas direcionadas para a
formação e recreação, não sendo possível praticar nenhum nível competitivo;
» nível 1 - Instalações desportivas que suportam alguma formalidade da prática desportiva;
» nível 2 e 3 - topo da hierarquia da rede de instalações correspondendo o nível 3 às instalações de
maior complexidade tecnológica.
Tipologia

Grande Campo de Jogos

Pista de Atletismo

Pequeno Campo
Campo de Ténis
Sala
Sala / Pavilhão
Pavilhão

Piscina Coberta

Piscina Descoberta

Dimensão Padrão (metros)

Nível

<90x45

0

90x45 – 100x64

1

100x64 – 105x68

2

>105x68

3

<250

0

250 – 333

1

333 - 398

2

398 – 402

3

<40x20

0

40x20 – 50x30

1

>50x30

2

<38x16

0

>38x16

1

<16x14

0

>16x14 – 28x16

1

>28x16 e altura <7

0

28x16 e altura >7

1

44x24 – 48x24 e altura >7

2

>48x24 – 48x28 e altura >7

3

<16,66x6

0

16,66 – 25x8

1

25x8 – 50x21

2

>50x21

3

25x8x0,90

1

50x21x1,80

3

classificação segundo a capacidade para a prática desportiva
» nível 0 - Mau ou Desativado: instalações onde não é possível abranger atividades desportivas
direcionadas para a formação e recreação, ou sem segurança para a prática desportiva;
» nível 1 - Razoável: Instalações desportivas que suportam alguma formalidade da prática
desportiva;
» nível 2 - Bom: Instalações em condições ótimas para a realização de atividades desportivas
direcionadas para a recreação, formação e competição.
Federados

Não federados

Modalidades

Boidobra

123

15

Erada

20

0

Paul

56

30

Ginástica-20
Zumba-16

Dança-20
Futsal-15
Desportos
Motorizados-15

Peraboa

0

35

Ginástica-20

Zumba-15

Ginástica-15
Ténis de Mesa-20
Futebol-27

Matraquilhos-24
Setas-6
Minibasquete-54
Futsal

Tortosendo

130

0

Patinagem-50

Basquetebol-80

Barco/Coutada

0

20

Ginástica-10

Dança-10

Cantar Galo/
Vila do Carvalho

18

58

Trail-18

Pedestrianismo-58

Peso/Vales do Rio

0

18

Teixoso/Sarzedo

20

15

Futebol 20

Ginástica 15

Tabela V - Atualização de dados de atletas federados e não federados

Tabela III - Hierarquização dos equipamentos desportivos
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