
 
Agraciado a 10 de junho de 2019, pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico 

Rua de Santa Catarina – 9970 - 336 Santa Cruz das Flores – Tel. 292590600 / 969067436 /jppquaresma@gmail.com 

 

 

 

CLUBE DESPORTIVO ESCOLAR FLORES 
Escola Básica e Secundária das Flores 

Fundado a 19 de setembro de 1991 

Contribuinte 512032580 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

           
Vossa Ref.ª 

S/992/2021-03-12 

 Vossa comunicção 

Of. 12/03/2021 

 

 Nossa Ref.ª          

14/20_21 

 

  Data: 

16/03/2021 

 

ASSUNTO: PEDIDO PARECER _Projeto  de Decreto Legislativo Regional n.º20/XII  

 
 

 Considerando o pedido de parecer ao Projeto de Decreto Legislativo Regional n.º20/XII – “Quinta 

alteração ao DLR n.º21/2009/A, de 2 de dezembro, alterado pelos DLR n.ºs 2/2012/A, de 12 de janeiro, 

4/2014, de 18 de fevereiro, 21/2015/A, de 3 de setembro, e 1/2020/A, de 8 de janeiro, que estabelece o 

regime jurídico de apoio ao movimento associativo desportivo”, vimos deste forma dar o nosso parecer 

Parecer favorável à aprovação do mesmo, dados as inúmeras dificuldades com que os clubes se 

encontram a atravessar. 

 Ainda sobre esta legislação desportiva regional e aproveitando o assunto apresentado, tendo em 

consideração o anterior XXII Programa do Governo Regional dos Açores, que pretendia entre outras 

medidas “reforçar qualitativamente o Desporto de Crianças e Jovens”, por forma a “consolidar e reforçar 

a excelência do desporto”. Poderemos agora referir que com diversas iniciativas legislativas para alterar o 

Decreto Legislativo Regional n.º 21/2015/A, que estabelece o Regime jurídico de apoio ao movimento 

associativo desportivo, estarão reunidas finalmente as condições para a longo prazo alcançarmos este 

desidrato. 

 Não obstante este clube já se ter prenunciado sobre esta matéria, perante as Associações Regionais, 

mais propriamente e no que à nossa atividade desportiva diz respeito, Associações Regionais com pratica 

da modalidade de Voleibol, que nos parecem não terem alcançado a profundidade suficiente para uma 

verdadeira melhoria da qualidade da atividade desportiva regional, por quanto as suas prioridades, 

infelizmente, serão meramente administrativas e não num incremento qualitativo da prática desportiva 

sustentada. Vimos agora e se assim o entenderem como propostas válidas enviar-Vos as propostas já há 

muito defendidas por este clube no que concerne à prática desportiva. Propostas aliás também apresentadas 

não com esta formalidade, mas por contatos informais com os diferentes grupos parlamentares da 

Assembleia Legislativa Regional dos Açores. 

 

Ex. mo Senhor  

Presidente da Comissão Especializada 

Permanente de Assuntos Sociais 

Rua Marcelino Lima 

9901 – 858   Horta 

E/920/2021 Proc.º 105/20/XII 16/03/2021  
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 Desta forma e numa região com uma densidade populacional muito baixa, e com sintomas de 

continuação da sua diminuição em especial nas ilhas mais pequenas, que têm sofrido uma imensa sangria 

demográfica, como poderemos continuar a nortear a prática desportiva por número de habitantes retirando 

o foco da aprendizagem desportiva de qualidade para uma quantidade do número de praticantes. Também 

será importante enquadrar que sem o aumento do número de infraestruturas disponíveis para a prática 

desportiva, nada poderá fazer crescer a qualidade de prática que estará sempre proporcionalmente ligada a 

mais horas de treino, de prática e de competição. Com este quadro, só poderemos acrescentar mais valor à 

prática desportiva com uma diminuição no número de praticantes e de equipas, que sabemos algumas 

apenas existem para sustentar financeiramente associações e clubes, dado o quadro legislativo de apoio. 

Assim por exemplo, não acreditamos que um “núcleo” enquadrado num desporto individual com 10 

elementos a treinar 3 horas por semana (requisito mínimo e normalmente o executado pela grande maioria 

dos clubes) alcance um mínimo de qualidade de prática desportiva. Assim como não cremos que uma equipa  

com 12 elementos com também , 3 horas de treino semanal (requisito mínimo para uma modalidade coletiva 

como o voleibol), consiga alcançar a tão desejada performance desportiva que permita uma boa 

representação da região numa qualquer prova nacional.  

 É urgente, aumentar os tempos de prática de treino e de competição, assim como iniciar uma prática 

desportiva de qualidade mais sustentada e iniciada em escalões mais tenros, caso contrário estaremos 

novamente a “esbanjar” dinheiro para uma prática desportiva recreativa e não na busca da excelência 

desportiva regional. 

  

 Junto Vos enviamos um documento que na nossa opinião, poderá de alguma forma incrementar a 

qualidade do desporto na Região. 

 

 

Desde Já Agradecemos a Vossa Atenção e Compreensão 

 

Com os Nossos Melhores Cumprimentos 

O Presidente do CDEF 

 

João Paulo Pratas Quaresma 
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 PARECER sobre o atual quadro normativo e Legislativo 

do Desporto na Região Autónoma dos Açores  

 

PROPOSTAS C.D.E.F. 
 

Sobre o início e Idades de Prática Desportiva na R.A.A. 

Após a pesquisa de diversos estudos que nos indicam que a pratica de atividade física nos escalões 

mais baixos têm um efeito muito significativo na performance desportiva dos futuros atletas de alta 

competição, não compreendemos como é que a alínea i) do Artigo 2.º do Decreto Legislativo Regional 

dos n.º21º/2009/A que enquadra o Regime Jurídico de apoio ao movimento associativo, refere apenas que 

será considerado escalão de formação, tendo como referência a idade compreendida entre os 8 e 18 anos, 

sendo que para algumas modalidades, o início da sua prática desportiva somente depois dos 8 anos, 

impossibilitará em muito a possibilidade de se formar como um futuro atleta no alto rendimento, ora se a 

R.A.A., anda há muito na procura incessante de uma maior qualidade dos seus praticantes e das suas 

equipas, deverá desde logo repensar que os “Escalões de Formação” deverão integrar sem exceção 

crianças desde de tenra idade, pois será aqui que se inicia a chamada “literacia desportiva”. 

Relativamente ainda a esta ponto, deverá também ser alterada a idade limite de 18 para 20 anos, uma 

vez que com o aparecimento do Escalão de Juniores B (Sub 21), este deverá ser considerado escalão de 

formação para todos os efeitos. 

Também no ponto 5 do Artigo 20.º do mesmo decreto legislativo regional n.º21/2009/A, o apoio mínimo 

anual a conceder a cada equipa deverá ser idêntico para todos os escalões de formação e contemplando já 

idades inferiores a 8 anos de idade, pois deverá ser aqui de devemos iniciar o trabalho de qualidade e a 

captar atletas para um futuro promissor da modalidade. Deste modo e no referido documento legislativo 

deverá ser fundida as alíneas a) e b), ou seja, apenas um índice de cálculo para todos os escalões. 

 

Sobre os Tempos e Qualidade de Treino: 

Considerando que após análises já realizadas em época desportivas anteriores, ficou concluído que os 

índices de tempos de prática de treino semanal de voleibol na região e para as equipas/escalões de formação 

(dos 13 aos 18 anos), se situa nas 3 horas e 30 minutos semanais; 

Considerando que segundo determina a alínea c) do ponto 2 do Artigo 20.º do D.L.R. acima mencionado, 

“apenas” obriga a que os clubes/equipas correspondentes a estes escalões etários cumpram 3 horas 

semanais, valor até ultrapassado vulgarmente pelas equipas de voleibol da região; 

Considerando que na mesma alínea c) os escalões equiparados a infantis, apenas são obrigados a cumprir 

2 horas semanais; 

Propomos que: 
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1- Deverá ser equiparado os tempos mínimos de prática de treino para todos os escalões, desde a idades 

mais jovens; 

2- Deverá ser majorado os tempos de treino com um carácter mais valorativo, pois se pretendemos 

aumentar a prática regular do treino semanal, deveremos valorizar este aspeto, caso contrário 

continuaremos a privilegiar a quantidade de atletas e equipas em detrimento da quantidade. 

Exemplo, um treinador ou clube irá sempre preferir treinar e contratualizar apoio para duas equipas 

correspondente a 4 sessões de treino, em vez de trabalhar apenas com uma equipa os mesmo número 

de sessões de treino. 

Sobre este tema, importa referir que os clubes da região, caso pretendam treinar mais vezes por semana 

por mais tempo, ainda esbarram no prolema da falta de disponibilidade de espaços desportivos para a 

prática, ou com horários desadequados da sua idade. Algo que tenderá a piorar se quisermos, como 

sugerimos incrementar também os tempos de prática para os escalões mais novos. 

Talvez pudesse ser repensada a possibilidade de contratualizar apoios para as Atividades de Treino e 

Competição com equipas e clubes que devido às suas limitações humanas não consigam o número de 

10 (até Infantis) ou 12 (a partir de Iniciados), com algumas reduções. Porque não podemos compreender 

qual a diferença entre uma equipa que inscreve 10 atletas e os tem frequentemente nos treinos e outra 

que inscreve 12 atletas, mas que tem os mesmos 10 nos treinos regulares, sendo que posteriormente 

ambas participam nas II Fases com 10 atletas. Mais, importa até referir que perante a FPV, uma equipa 

encontra-se formalmente inscrita com 6 atletas e um treinador qualificado, mas que perante a DRD, não 

será considerada, mesmo que esta participe em provas locais e possuam um excelente nível de 

desempenho. Estaremos mais uma vez a promover somente a quantidade e não a qualidade e longe por 

isso de atingirmos alguma vez a excelência, por limitações regulamentares. 

 

Sobre a Qualidade de Competição: 

 Considerando que o objetivo principal destas propostas, será o incremento qualitativo da prática e 

competição desportiva, reconhecendo que o campeonato regional em algumas modalidades se desenrola 

em 3 Fases (como é o caso do Voleibol), na verdade estas têm valores e significados díspares. 

Como pode uma equipa treinar semanalmente com afinco, sabendo que a sua 1ª Fase do Campeonato 

Regional de desenrola na sua Ilha até meados de março/fevereiro, ou pelo menos por o maior espaço de 

tempo da sua época desportiva, realizando jogos com equipas de outros escalões e com pouco ou verdadeiro 

significado competitivo, acrescendo que com o passar do tempo estes jogos são demasiados rotineiros, pois 

serão jogos contínuos sempre com as mesmas equipas. 

Deste modo, somente aumentado o número de provas/jogos Interilhas e com equipas do mesmo escalão 

poderá ser possível incrementar quer a qualidade competitiva regional, quer também o valor e significado 



 
Agraciado a 10 de junho de 2019, pela Assembleia Legislativa Regional dos Açores com a Insígnia Autonómica de Mérito Cívico 

Rua de Santa Catarina – 9970 - 336 Santa Cruz das Flores – Tel. 292590600 / 969067436 /jppquaresma@gmail.com 

 

 

do treino. Nunca apenas o Treino por si só permite a evolução de uma atleta, independentemente da 

qualidade e quantidade deste. 

Será portanto, imperioso para o incremento qualitativo da prática desportiva da R.A.A., que o número de 

jogos/provas Interilhas aumente, ou cairemos no ridículo de continuarmos a possuir equipa Campeãs 

Regionais que terão acesso à Fase Final Nacional a 8 equipas, tendo apenas realizado na época 4 a 5 jogos 

com equipas do seu escalão e género, disputando depois o título nacional com equipas que jogaram 

inúmeras vezes e durante toda a época regular. 

No que a este aspeto ainda diz respeito, será importante referir que, para melhorarmos os níveis 

competitivos e de prática, para além do número de jogos e competições fora da sua ilha, convém criar novos 

quadros competitivos para os escalões mais novos, ou seja, 6-7; 8-9; 10-11, promovendo provas adequadas 

aos seus escalões etários. 

Por último e no que toca à participação nas provas regionais, será de repensar, como se pode exigir a um 

clube para trabalhar no mínimo na modalidade de voleibol com 10 (infantis similar)/12 (iniciados e até 18 

anos), apoiando posteriormente a sua participação na II e III Fases das provas regionais com menos atletas 

(9 e 10, respetivamente), por força de estes terem de ser acompanhados por um ou dois adultos. 

Ainda sobre propostas de majoração, como pode o anterior Decreto na sua alíena a) do ponto 6 do Artigo 

20.º, majorar ou melhor premiar um clube que “mantenha atividade ininterrupta durante cinco anos na 

mesma modalidade, escalão e sexo, ou nas duas primeiras épocas consecutivas de actividade formativa do 

mesmo escalão e do sexo feminino” se cada vez; 

1º A demografia federada na Região no sexo masculino encontra-se a baixar para todas as 

modalidades com exceção do Futsal; 

2º Se o que importa é a evolução longitudinal de um atleta, podemos estar eternamente a apoiar e 

premiar um clube que todos os anos apenas realizar atividade de treino e competição no mesmo escalão, 

ficando os atletas sem qualquer enquadramento nos anos seguintes, uma vez que o seu escalão etário mudou 

acompanhando a sua idade cronológica. Defendemos por isso que o prémio e o mérito deveria ser para 

continuação do trabalho realizado por um clube numa perspetiva longitudinal e não transversal, fruto de 

um projeto evolutivo de cada umas das suas equipas/jogadores/Atletas. 

 

Outros Projetos 

CENTROS DE TREINO 

Numa Região com uma disparidade geográfica dividida por 9 ilhas com prática desportiva, será importante 

existir um projeto agregador de toda a formação, como um possível Projeto de Centros de Treino, que 

deverá ter em consideração em especial os seguintes aspetos: 

1- Promover a constituição de Centro de Treino de Ilha por parte de cada uma das Associações, 

promovendo a qualidade na formação de atletas e fazendo a ponte para um possível Centro de Treino 
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Regional, integrando atletas de todas as ilhas recolhidos e formados nestes Centros de Treino de 

Ilha; 

2- Criar um Modelo de Formação Regional para os Atletas Masculinos e Femininos, conforme as 

características morfológicas da população açoriana; 

3- Proporcionar momentos de Treino concentrados, constituídos pelos melhores atletas de cada uma 

das Ilhas, por forma a que estes possam evoluir para além das “limitações de recursos humanos” 

das suas equipas e Ilhas, transportando depois para o seio da sua equipa “mãe” melhores 

desempenho, catapultando o entusiasmo para os seus colegas de equipa.  

4- Criar laços evolutivos e de formação entre os atletas e entre cada uma das equipas da região; 

5- Promoção de Seleções Regionais (equipas) em diversos escalões para posterior participação em 

provas de Relevo Nacional e Internacional, as quais permitiriam: 

a) Incrementar a experiência competitiva a outro nível aos atletas com bastantes ganhos 

futuros; 

b) Promover o Espírito Açoriano e a União Regional entre Atletas, Clubes e Associações; 

c) Aferir e avaliar o grau de desenvolvimento da modalidade na R.A.A.; 

d) Possibilitar mais oportunidades competitivas aos jovens atletas, servindo estas de 

“montra” dos mesmos para maior possibilidade de inserção dos mesmos em futuras 

Seleções Nacionais; 

e) Criar parcerias com outras entidades fora no contexto regional, como associações 

regionais do continente, federações nacionais ou internacionais outras entidades. 

 

 

TREINADORES 

Por Fim, teremos de repensar que Treinadores para a Formação, queremos para a nossa modalidade, e com 

que meios os podemos suportar, pois se estes estão sempre dependentes dos apoios concedidos pelos 

Contratos Programa de Desenvolvimentos Desportivo em especial os concedidos pela D.R.D., podemos 

calcular que sendo uma época regular composta por 8/9 meses, serão cerca de 72 sessões de treino, no 

mínimo, havendo mais despesas que não só o enquadramento técnico de uma equipa, poderemos referir 

que um treinador poderá ser pago em cerca de 10€ por treino, numa boa hipótese, ou seja, cerca de 5€ por 

hora, sem contabilizarmos os jogos e provas regionais….Dará que pensar…Depois questionar onde são 

estes treinadores mais importantes, se num clube ou numa associação…Quanto a nós seria na primeira 

opção, pois será aqui que o verdadeiro trabalho na formação acontece, associativos, não serão mais do que 

administrativos. 
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EQUIPAS SÉNIOR 

Repensar o tipo de competição existente para os Escalões Seniores.  

A existir as Zonas Açores, de que forma esse quadro competitivo poderá ser realizado. Para que serve a 

jornada dupla com dois jogos por vezes em menos de 12 horas!!! (no caso do Voleibol). Que desgaste 

contínuo para jogadores que sendo amadores e trabalhadores, por vezes não conseguem se deslocar para 

jogar fora da sua ilha. Em alguns casos e com cancelamentos de voos acabam por perder dinheiro, dias de 

férias, folgas e horas com a sua família. Que a depois de algum tempo levam ao abandono prematuro. Certo 

será dizer será apenas para quem pode, mas para que serve tanto jovem formado na região numa modalidade 

que depois não lhe oferece nada na sua vida adulta. 

 

 

 

O Presidente do CDEF 

 

João Paulo Pratas Quaresma 

 


