AS S EM BL EI A D A R E PÚ BL IC A

Comissão de Educação, Ciência e Cultura

Visita do Grupo de Trabalho do Desporto à Maia
– Cidade Europeia do Desporto 2014
16.dezembro.2014

RELATÓRIO

Objetivos da visita:
Recolher informações sobre a concretização das iniciativas no âmbito do evento Maia –
Cidade Europeia do Desporto 2014 e bem assim sobre eventuais dificuldades na
operacionalização das mesmas.

Programa:
07h45

Saída da Assembleia da República

11h00
Local:

Receção na Câmara Municipal da Maia
Paços do Concelho - Praça do Doutor José Vieira de Carvalho

11h30

Apresentação dos resultados da Maia, Cidade Europeia do Desporto 2014

13h00

Almoço

15h00

Visita ao Complexo Desportivo Central
Estádio Municipal Doutor José Vieira de Carvalho
Pavilhão Municipal da Maia
Complexo Municipal de Ténis da Maia
Complexo Municipal de Ginástica da Maia

Delegação da Assembleia da República:




Deputado Paulo Cavaleiro
Deputado Pedro Pimpão
Deputada Paula Gonçalves

- Coordenador do GT Desporto
- PSD
- PSD
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Deputada Emília Santos
Deputado Laurentino Dias
Deputado António Cardoso
Deputado Michael Seufert
Cristina Tavares

- PSD
- PS
- PS
- CDS-PP
- Assessora da CECC

Delegação da Câmara Municipal da Maia:






Presidente da Câmara Municipal da Maia, Engº António Bragança Fernandes;
Presidente da Comissão Organizadora da Maia Ced - 2014 e Vereador do Pelouro do
Desporto da Câmara Municipal da Maia, Hernâni Avelino da Costa Ribeiro;
Adjunto do Vereador do Desporto da Câmara Municipal da Maia, Ricardo Freitas;
Chefe da Divisão de Infraestruturas e Equipamentos Desportivos, Professor Paulo
Queirós;
Gestores dos Complexos Desportivos onde a visita será efetuada:
Estádio Municipal Doutor José Vieira de Carvalho - Professor João Campos;
Pavilhão Municipal da Maia - Dr. José Manuel Azevedo;
Complexo Municipal de Ténis - Professor Wilson Costa;
Complexo Municipal de Ginástica - Professor André Conceição.

Contactos:
Departamento de Desporto
Praça Prof. Dr. José Vieira de Carvalho
4470 - 202 Maia
Tel: 229408600
Email: Maiaced2014@cm-maia.pt

Síntese da visita:
O programa teve início com a receção aos Senhores Deputados, pelo Sr. Presidente e
restante delegação da Câmara Municipal da Maia, tendo o Sr. Presidente agradecido a
presença dos Deputados e o apoio da Assembleia da República à iniciativa Maia – Cidade
Europeia do Desporto 2014 (CED), um evento que considerou de enorme relevância
para o concelho.
Fez referência ao trabalho desenvolvido pela autarquia, há vários anos, na área social, na
qual se insere o desporto, sendo que o investimento neste setor ronda os 60% do total
do orçamento. Para além do grande parque desportivo, destacou ainda o papel do
parque de ciência e tecnologia e do complexo industrial da Maia, cruciais para o
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desenvolvimento do concelho.
Fez, de seguida, referência a alguns números que considerou reveladores do impacto do
investimento da autarquia na área desportiva:




13.000 jovens praticam desporto, diariamente, em instalações municipais, sendo
que cerca de 400 jovens praticam ténis;
Mais de 100 professores envolvidos;
Mais de 1.500 pessoas passam diariamente pelo complexo desportivo.

Por último, sublinhou que a Maia é um concelho à frente no seu tempo e referindo-se,
especificamente, ao evento Maia Cidade Europeia do Desporto (CED) 2014, considerou-o
um enorme êxito, lamentando, no entanto, que estes galardões não sejam acompanhados
de financiamento, pelo que considerou que as instituições europeias deveriam ser
sensibilizadas para esta questão,
Interveio, de seguida, o Sr. Deputado Laurentino Dias (PS), que começou por lamentar
ter de se ausentar de seguida, para participar, em representação do PS, numa iniciativa
em Lisboa, agendada para o início da tarde. No entanto, disse, não quis deixar de estar
presente no início da visita para cumprimentar e felicitar a Câmara Municipal da Maia
pelo trabalho que desenvolve na área desportiva, pelo qual nutre uma grande admiração.
Terminou, fazendo alusão à iniciativa que terá lugar em 2015, em que a Assembleia da
República e a Câmara Municipal da Maia terão oportunidade de cooperar.
Seguiu-se a apresentação, pelo Sr. Presidente da Comissão Organizadora da Maia CED 2014, Hernâni Ribeiro, sobre os eventos levados a cabo no âmbito da iniciativa. Da
apresentação efetuada, que pode ser consultada na página do Grupo de Trabalho, na
internet, merecem destaque os seguintes aspetos:
Desde a década de 80 que a Câmara da Maia tem estabelecido o desporto como um eixo
estratégico, o que se refletiu não apenas no investimento em infraestruturas (existem,
atualmente, 122 espaços de treino), mas também no apoio às coletividades, através de
subsídios anuais para suporte da sua atividade, da disponibilização de infraestruturas
desportivas e do apoio à inscrição de atletas nas diferentes modalidades. Esta aposta no
desporto resulta do reconhecimento do papel que desempenha na integração social e na
fixação das populações junto aos locais onde existe oferta desportiva.
Exemplos desta aposta são também os apoios às atividades no 1.º ciclo, desde 1989, o
apoio ao desporto sénior, as férias desportivas e a realização de grandes eventos
desportivos, que constituem uma motivação à prática desportiva, para além de
permitirem aos praticantes de competirem ao mais alto nível, no seu concelho.
Como resultado do investimento efetuado, destacou o seguinte:
 189 espaços desportivos;
 122 espaços desportivos municipais;
 71% da população participa habitualmente em atividades desportivas;
 20% da população está ligada, de alguma forma, a coletividades desportivas;
 6038 atletas;
 4252 atletas federados.
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Relativamente à distinção da Maia CED 2014, considerou que resultou da
sustentabilidade da aposta no desporto e constitui uma importante ferramenta para
alavancar a Maia para o próximo nível, em termos desportivos, que consiste em centrar a
atividade desportiva, não apenas nas suas modalidades, mas também nos valores mais
elevados transversais ao desporto.
Adotando como slogan “we feel”, o plano estratégico e operacional do evento Maia CED
assenta em 6 pilares fundamentais: saúde e bem-estar, atividade física, competição, ética
e fair play, educação e formação, comunidade.
De entre os dados apresentados, merecem destaque os seguintes:
 247 eventos realizados (83 nacionais, 66 municipais, 20 distritais, 48 regionais e
30 internacionais);
 + 120.000 participantes;
 + 500.000 público;
 73.000 utilizadores do website;
 14.000 gostos e 66.000 publicações no facebook;
 26.000 visualizações no youtube;
 10.500 subscritores da newsletter;
 + 1.500 notícias;
 + 2.000 minutos de televisão.
Fez ainda alusão à estratégia de comunicação e aos objetivos subjacentes,
nomeadamente ao nível do impacto positivo, motivação e envolvimento das pessoas, que
foi possível através da combinação de vários meios. Foi ainda esclarecido que o
orçamento desta iniciativa rondou os 700.000€, sendo que 100.000 € foram financiados
pela Secretaria de Estado do Desporto e Juventude.
Por último, o Sr. Presidente da Comissão Organizadora da Maia CED apontou como
principais fatores críticos do sucesso os seguintes:







Rede de infraestruturas desportivas;
Tradição e capacidade organizativa de grandes eventos;
Apoio institucional e financeiro do Governo, através da Secretaria de Estado do
Desporto e Juventude;
Abertura total das federações e associações;
Envolvimento das coletividades na organização de atividades;
Envolvimento da comunidade.

Terminou, lamentando que o tempo que medeia o anúncio e o início do evento seja
muito reduzido, o que dificulta a preparação e o planeamento atempado das atividades.
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (Coordenador do GT do Desporto) agradeceu a exposição
efetuada, bem como o acolhimento aos Deputados, e apresentou os principais objetivos
da visita, que pretende, em última análise, valorizar esta importante iniciativa e todos os
projetos no âmbito do desporto para todos.
O Sr. Deputado Michael Seufert (CDS-PP) agradeceu a exposição e felicitou a comissão
organizadora, lamentando, no entanto, a falta de cobertura mediática de um evento desta
dimensão, quer pelo número de eventos realizados, quer pelo número de participantes
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nacionais e internacionais envolvidos. Considerou tratar-se de um desperdício que
prejudica, não apenas a iniciativa, mas também os atletas e a cidade, e que é, aliás,
revelador do desinteresse total dos media relativamente ao que corre bem.
A Sra. Deputada Paula Gonçalves (PSD) felicitou os presentes pela iniciativa,
considerando que foi cumprido o objetivo de levar o desporto a todos os maianos, para
além de permitir o envolvimento das coletividades e de aumentar o número de
modalidades.
A Sra. Deputada Emília Santos (PSD) fez ainda referência ao merchandising do evento,
considerando que resultou muito bem.
O Sr. Deputado António Cardoso (PS) saudou os representantes da Câmara da Maia pelo
sucesso da iniciativa, que permitiu levar o desporto a todos os maianos, apesar da fraca
cobertura mediática do evento.
O Sr. Deputado Paulo Cavaleiro (Coordenador do GT do Desporto) considerou que este
evento deveria ter uma maior cobertura e que a estação de televisão estatal tem
obrigação de valorizar este tipo de iniciativas, visto tratar-se de serviço público.
De seguida, a delegação visitou o Complexo Desportivo Central, que integra o Estádio
Municipal Doutor José Vieira de Carvalho, o Pavilhão Municipal da Maia, o Complexo
Municipal de Ténis e o Complexo Municipal de Ginástica.
A documentação da visita encontra-se disponível na página internet do Grupo de
Trabalho.

Palácio de S. Bento, 16 de dezembro de 2014

A assessora da Comissão
Cristina Tavares

