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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Orçamento de Estado para 2023 contempla um reforço orçamental para o Desporto, à

imagem do que aconteceu no anterior OE 2022. Um aumento que permitirá continuar a reforçar

as instituições e organizações do setor, garantindo-lhe sustentabilidade e previsibilidade.

Seja nos projetos olímpico e paralímpico de Paris 2024, que contam com um aumento histórico

das verbas atribuídas, de 18,4% e 32,9% respetivamente, seja no combate à dopagem que vê o

orçamento da Autoridade Antidopagem de Portugal aumentar mais de 60%.

Estes reforços decorrem numa altura em que a rede nacional das Unidades de Apoio ao Alto

Rendimento na Escola (UAARE) foi recentemente alargada de 19 para 23 agrupamentos

escolares, contando já com a participação de cerca de 950 alunos/atletas de 45 modalidades.

Ao mesmo tempo, está em curso a distribuição de cerca de 21.000 bicicletas pelas escolas

públicas do 2º ciclo até 2024, ao abrigo do projeto SUAVA - Sistema Universal de Apoio à Vida

Ativa, financiado pelo PRR e orçado em cerca de 2,8 milhões de euros.

Com o incremento orçamental previsto para 2023, pretende o Governo manter a aposta em

diversos programas do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), como o

financiamento às atividades regulares das federações desportivas, o apoio aos eventos

desportivos internacionais, o Plano de Reabilitação das Infraestruturas Desportivas (PRID) e o

Plano Nacional Deporto para Todos (PNDpT), entre outros.

Após dois anos de pandemia, que teve um forte impacto no setor, o ano de 2022 foi o ano da

recuperação, garantindo-se a manutenção de financiamento do setor apesar da quebra de

atividade por parte das federações desportivas.

É hoje possível afirmar que a recuperação e incremento do Desporto federado em Portugal é

uma realidade. Algumas federações apontam para números históricos, como no caso do futebol

e atletismo. O Desporto está perto dos 690 mil atletas federados em todas as modalidades. Um



excelente resultado que se deve à resiliência das federações e clubes e da parceria dos

mesmos com o Estado.

O financiamento público ao Desporto é sempre um tema suscetível de amplo debate. O último

boletim do INE “Desporto em números” trata, entre outros capítulos, do financiamento do Estado

ao setor, dando o seu contributo para o debate de um tema que carece de mais informação.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar do Partido Socialista vem por este meio dirigir ao Governo, através da Ministra

Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, as seguintes perguntas:

- Qual a evolução do financiamento às organizações desportivas e outras instituições da área do

Desporto, assegurado por contratos-programa do IPDJ, entre 2019 e 2022?

- Qual a evolução das verbas das apostas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e do

Turismo (apostas online) distribuídas às organizações desportivas entre 2019 e 2022?

- Qual a evolução do financiamento do Desporto Escolar e do programa UAARE entre 2019 e

2022?

- Qual a evolução da execução orçamental da despesa do IPDJ, Autoridade Antidopagem de

Portugal, Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto e a Fundação do

Desporto entre 2019 e 2022?
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