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Dear Mr. President, 

O Município da Maia é constituído por 17 freguesias e possui cerca de 140.000 ha-
bitantes, ocupando uma área de 82 Km2. Pertence ao Distrito do Porto e integra 
a sua Área Metropolitana, podendo considerar-se a sua cidade como, geografica-
mente, o centro da Grande Área Metropolitana do Porto.

Com uma localização de excelência, servida pelos principais eixos rodoviários 
através de inúmeras autoestradas que ligam a Maia a qualquer ponto do País e 
dotada de Metro de Superfície – meio de transporte público rápido e confortável 
– aliado ao sempre importante Aeroporto Internacional Francisco Sá Carneiro, 
localizado em pleno Concelho da Maia, o Município apresenta fatores ímpares 
para o acolhimento empresarial. A existência do maior Parque de Ciência e Tec-
nologia do Norte do País e a maior Zona Industrial do Noroeste Peninsular fazem 
da Maia um Concelho vanguardista e de forte dinâmica económica.

Cidade de progresso, de modernidade, relevante qualidade de vida e motor 
económico de uma Região, a Maia é também uma terra de grandes tradições, 
preservando as suas raízes socioculturais e a sua memória coletiva. 

A Maia é uma terra de contrastes. Lado a lado com o crescente desenvolvimento 
urbano e empresarial conservam-se, quase intocadas parcelas de genuína rurali-
dade, onde a relação entre o homem, a terra e a natureza se conserva equilibra-
da.

A Maia é um território com passado e com um presente de olhos postos no futuro. 
Os grandes nomes da arquitetura moderna portuguesa, em especial da famosa 
Escola do Porto marcam a modernidade Maiata. Grandes vultos da arquitetura 
portuguesa como Siza Vieira, Souto Moura, Álvaro Rocha ou Alfredo Ascensão 
moldaram a Maia do século XXI.

Um dos aspetos que diferencia a Maia de todas as demais Cidades Portuguesas 
é a sua realidade desportiva.

Para a excelente qualidade de vida que a Maia proporciona à população muito 
contribui o facto do Município investir bastante no desporto e no seu fomento 
em toda a população, particularmente de forma mais incisiva junto dos jovens.
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Com mais de 80 equipamentos desportivos municipais onde se podem prati-
car praticamente todas as modalidades desportivas, com cerca de 13.000 prati-
cantes diários nas referidas instalações em que, 4.000 são crianças e jovens, 
aliado ao número de clubes, associações e coletividades do Concelho que têm 
na atividade desportiva a sua principal ação, destacando-se clubes de referen-
cia que militam nas principais competições do País em várias modalidades e a 
política desenvolvida pelo Município, com a realização de iniciativas desportivas 
que proporcionam a presença das principais referencias de atletas e treinadores 
proporcionam um incentivo acrescido à prática desportiva.

Desta forma, a candidatura a Cidade Europeia do Desporto, assume-se como a 
concretização de um objetivo natural de uma Cidade que é, indubitavelmente a 
Capital do Desporto de Portugal.

Your faithfuly,

_______________________________________ 
 
António Bragança Fernandes 
Presidente da Câmara Municipal da Maia
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Dear Mr. President, 

“Maia – Desporto para Todos”, mais do que um slogan ou um projecto, é uma 
realidade que vem sendo construída ao longo das últimas décadas e que se con-
solida na acção que todos os dias é levada a cabo pelos diversos agentes dinam-
izadores do fenómeno desportivo da cidade da Maia.

Os investimentos que foram realizados na criação das estruturas desportivas mu-
nicipais resultaram numa rede vasta e diversificada de equipamentos e espaços 
que abrange equitativamente toda a área geográfica do concelho e permitiram 
que fosse levada a efeito uma política de desporto para todos.

Anualmente acontecem na Maia mais de uma centena de eventos que envolvem 
cerca de vinte mil participantes, aglutinando um significativo número de clubes 
e colectividades, abrangendo todas as faixas etárias e contemplando todos os 
grupos sociais, incluindo os que se caracterizam pelas suas limitações físicas e 
sociais.

A par desta política de desporto como processo de intervenção social, o municí-
pio tem promovido e apoiado a realização de destacados eventos desportivos 
de dimensão nacional e internacional, nas mais diversas áreas, o que, aliado à 
aposta na formação de atletas e equipas em várias modalidades e em todos os 
níveis competitivos, tem granjeado o reconhecimento público de que a Maia é, 
de facto, uma cidade onde se vive e sente o desporto.

Presentemente, e desfrutando da quantidade e qualidade das estruturas, bem 
como do competente e eficaz apoio técnico disponível, perseguimos o objectivo 
de estimular e fomentar a prática da actividade desportiva de todos os cidadãos, 
sendo dada especial relevância ao apoio ao desporto federado, ao nível da for-
mação.
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Por tudo isto, a Maia como Cidade Europeia do Desporto em 2014 será um justo 
prémio pelo esforço e pelo trabalho que vem sendo desenvolvido e será o alca-
nçar do objectivo de tornar esta cidade numa referência no quadro europeu de 
Políticas de Desporto.

Your faithfuly,

_______________________________________

Hernâni Avelino da Costa Ribeiro 
Vereador do Desporto
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“Maia, uma Cidade de Desporto... todos os dias!”
Fernanda Ribeiro

Dear Mr. President,

Nasci em Novelas, Penafiel, mas, pode dizer-se que como campeã foi na Maia 
que nasci. Claro que já corria, corria desde pequenina, mas, depois de tantos son-
hos despertados em mim, de um momento para o outro como que entrei numa 
estranha e dolorosa travessia de deserto. Até que em 1987 a Maia inaugurou uma 
pista de atletismo. Foi aí que eu redescobri o meu destino e foi a partir daí que 
fugi do inferno...

Depois, mais do que uma pista, na Maia fez-se um clube: o Maratona da Maia. 
E foi ainda ao serviço do Maratona da Maia que eu consegui o meu primeiro 
grande título como sénior. Passei para o FC Porto e o paraíso continuou nas min-
has pernas: fui campeã da Europa, campeã do Mundo, campeã Olímpica. Ganhei 
na pista ao ar livre e na pista coberta, ganhei na estrada e no corta-mato – e 
acabei por me tornar no que ainda hoje sou: a atleta portuguesa com mais med-
alhas em competições internacionais. Não, não o estou a dizer por vaidade ou 
promoção, estou a dizê-lo para dizer o que é importante que diga: que todas 
essas medalhas, todas essas alegrias, saíram daqui, saíram da Maia. Que era onde 
treinava, que era onde recuperava, que era onde estava o departamento médico 
da federação e foi onde passei a viver quando tive de deixar Novelas, a casa dos 
meus pais. E onde ainda hoje vivo...

Por isso, por viver na pele tudo o que vivi, posso dizer, sem exagero ou sem sen-
timentalismo, que a Maia é a capital do desporto em Portugal. E não o é só pe-
las condições que me deu para eu ter chegado onde cheguei sem precisar de 
viver numa América qualquer – mas porque essas mesmas condições a Maia dá 
a muitos, muitos, outros atletas, a muita, muita outra gente de vários desportos, 
quase todos os desportos.

Que ninguém tenha dúvidas: a Câmara da Maia fez do desporto mais do que um 
projecto de vida, fez do desporto um sinal de qualidade. Por isso, lançou pelo con-
celho uma rede de mais de 100 instalações de elevado nível, para além da pista 
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de tartan e de um estádio, na Maia temos pavilhões cobertos, piscinas, campos 
de futebol, polidesportivos, um aeródromo, um hipódromo, uma pista de ciclo-
turismo. E, o encanto disso, é que tudo isso não serve apenas a alta competição, 
serve a população. O movimento associativo na Maia é um exemplo nacional, os 
eventos que por cá se organizam têm projecção internacional – e ainda mais im-
portante: gente dos 7 aos 77 anos (ou mais), gente de todas as condições e gente 
com deficiência, têm na Maia a oportunidade de serem mais felizes porque a 
Maia lhes dá em mil e uma iniciativas a possibilidade de não serem sedentários, 
estarem sempre em movimento, fazendo a atividade que quiserem, a atividade 
que mais prazer lhes der...

E é por tudo isso que eu acho que a Maia merece ser o que pretende ser: a Ci-
dade Europeia do Desporto 2014. Merece sê-lo não para se promover através 
disso, mas para que se lhe reconheça a justiça de ser nesse ano o que tem sido 
em todos os muitos anos anteriores e nos muitos outros anos que se seguirão: 
uma Cidade de Desporto. Mas uma Cidade de Desporto todos os dias. Sempre. E 
disso, não tenho dúvidas.

Your faithfuly,

_______________________________________

Fernanda Ribeiro
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MAIA, 
CIDADE QUE MARCOU 
HISTÓRIA
“Os valores do Associativismo, tornam-se ainda mais importantes e essenciais 
quando se atravessa uma crise económica como a actual. 

Na Maia, só é possível desenvolver acções educativas e desportivas junto 
dos seus munícipes, porque as equipas técnicas e humanas são altamente 
qualificadas, experientes e porque trabalham o Associativismo há mais de 25 
anos. A Maia é uma cidade que “Antevê o Futuro”. 
 
Nuno Moreira 

(Campeão Nacional e Campeão Internacional de Karaté, Venceu a Taça do Mundo da Kofukan) 

A MAIA E O DESENVOLVIMENTO!

A cidade da Maia desde cedo desenvolveu uma estratégia para o Desporto 
suportada no bem-estar dos seus munícipes. Parte integrante do Grande 
Porto é reconhecida pelo seu enorme dinamismo e elevadas taxas de 
crescimento populacional. Detentora de um parque industrial e de uma vasta 
zona residencial que tem vindo a crescer nos últimos 25 anos, proporciona 
aos visitantes e habitantes uma elevada qualidade de vida. Dados estatísticos 
confirmam um aumento da densidade populacional, superior à média do 
Grande Porto, com 1628 habitantes/Km2 e muito superior à média nacional 
e Europeia. Com modernas e rápidas acessibilidades, a Maia possui uma 
localização privilegiada, a 8 Km do centro da Cidade do Porto (2ª cidade do 
país e a capital do norte de Portugal), à qual está ligada pelo metropolitano de 
superfície e a 10 Km das magníficas praias do Oceano Atlântico. Com excelentes 
acessos por mar, através do Porto de Leixões ou via aérea com o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, a cidade beneficia de uma rede de acessibilidades que a 
aproxima e facilita o intercâmbio com os restantes países.
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A APOSTA NO DESPORTO!

A aposta no Desporto surge em 1976 com o então Presidente Doutor José 
Vieira de Carvalho que desenvolveu uma política estratégica, utilizando o 
Desporto como meio de aculturação da população e reconhecimento da 
cidade a nível nacional e internacional. Tendo consciência que a aposta 
nesta área iria conseguir posicionar o nome da cidade, iniciou e desenvolveu 
um trabalho inigualável no nosso país. O objectivo do presidente de então, 
foi o de tornar a cidade numa referência, desenvolvendo políticas sociais 
assentes no bem-estar, na qualidade de vida e em hábitos de vida saudáveis. 
Um visionário que fomentava valores que encontramos, passados 25 anos, 
nos actuais 5 objectivos da ACES. A aposta no desenvolvimento do Parque 
Desportivo, permitiu à Maia ter nos anos 90 mais área desportiva que a restante 
área metropolitana do Porto. Tal só foi possível pelo desenvolvimento de um 
método inovador na gestão dos fundos financeiros, em especial nas instalações 
desportivas que apoiam a actividade escolar, melhorando a qualidade das 
instalações e proporcionado uma melhor prática desportiva. O plano permitiu 

Gráfico 1 - Densidade Populacional em 2010
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que o mesmo espaço tivesse uma vertente escolar e municipal, sendo gerido 
pelas duas entidades e rentabilizado fora do horário escolar. Um plano focado 
na engenharia de custos e com uma elevada vertente social.

Há 25 anos que a Câmara Municipal incentiva e oferece condições únicas aos 
cidadãos para a prática desportiva. O Desporto na Maia é financiado pela 
Câmara e por outras entidades parceiras, tornando-se acessível a todas as 
camadas populacionais.  

 
UM PERCURSO OLÍMPICO!

Com uma história notável na competição nacional e internacional, a cidade da 
Maia atinge o corolário do trabalho desenvolvido com a primeira medalha de 
ouro conquistada nos Jogos Olímpicos de 1996, pela atleta Fernanda Ribeiro, 
em Atletismo na especialidade dos 10.000 metros, marcando o início de muitas 
vitórias em competições internacionais. No âmbito internacional destacamos 
um dos maiores impulsionadores do Desporto na cidade e responsável 
por muitas vitórias alcançadas, o Professor João Campos. Considerado o 
melhor treinador nacional e um dos melhores internacionais em diferentes 
especialidades de Atletismo, treinou diversos atletas que conquistaram 
medalhas nacionais, internacionais, mundiais e olímpicas. É o mais conceituado 
e galardoado treinador português, proveniente da cidade da Maia, que 
contribuiu para o dinamismo, envolvimento dos cidadãos no meio desportivo e 
reconhecimento da cidade a nível mundial.

 
TERRA, MAR E AR

Através da Gala Anual do Desporto, a cidade premeia cerca de 700 atletas que 
se distinguem nas competições regionais, nacionais, europeias, mundiais e 
olímpicas, nas mais variadas modalidades federadas. Sob o slogan,

“Maia Cidade Europeia do Desporto 2014,  We Feel”

queremos agora chegar a todo o lado, oferecendo uma diversidade de 
actividades que decorrem nos complexos desportivos, nos parques, na praia 
e nos céus da Cidade. Temos a certeza que os cidadãos sentem a ligação do 
desporto tanto, por Terra, Mar e Ar.
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Através dos eventos e das competições internacionais que decorrem ao longo 
do ano, a Câmara Municipal da Maia tem contribuído para promover a cidade 
e o Norte do País no âmbito Internacional. Eventos desportivos de carácter 
Internacional têm atraído turistas até à cidade, destacando-se, entre muitos 
outros, o Maia Handball Cup, a Taça Davis e a Taça Internacional Maia Jovem.

SUMÁRIO EXECUTIVO 
O Concelho da Maia tem vindo a apostar, nos últimos 25 anos, no 
desenvolvimento de infra-estruturas e serviços na área do desporto. Essa 
política consubstanciou-se em consideráveis investimentos financeiros e não 
financeiros, realizados com estratégia e visão de futuro, que fizeram com 
que, actualmente, a Maia possua 189 espaços desportivos, onde 122 são 
municipais. Tendo como principais objectivos a aculturação, o dinamismo e 
o reconhecimento da cidade, a Câmara Municipal da Maia desenvolveu um 
trabalho sustentável, focado principalmente no desporto de formação.

Actualmente, cerca de 71% da população participa em actividades desportivas, 
dinamizadas por entidades municipais e/ou não municipais. Pelo menos um em 
cada cinco residentes no concelho da Maia é membro de um clube desportivo, 
de uma associação ou de um grupo organizado. Sendo que destes, 6.038 são 
atletas – 4.293 federados e 1.745 não federados.

Com este forte envolvimento da população, o voluntariado é considerado 
um dos recursos mais importantes para a concretização e dinamização das 
actividades desportivas realizadas ao longo do ano. Em inquéritos realizados 
nos eventos anuais, verifica-se que 76% dos participantes estão muito satisfeitos 
com as actividades realizadas no município.

A Cidade da Maia possui uma estrutura desportiva muito dinâmica, sendo uma 
referência em Portugal. Existe um objectivo primordial da Câmara Municipal 
que passa por encorajar todos os cidadãos, sem excepção, na prática de 
desporto. Os projectos “Desporto para Todos” e “Maia Saudável”, que têm vindo 
a adquirir cada vez mais importância, reflectem o desejo de cumprir os cinco 
objectivos da ACES e têm o poder de unir as pessoas de gerações, culturas e 
condição socioeconómica diferentes.
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A política desportiva desenvolvida pela Câmara Municipal da Maia abrange 
todas as faixas etárias. Existe uma preocupação em desenvolver Programas 
Especiais que vão desde os 0 aos mais de 60 anos. Para além destes programas, 
existe um especial cuidado em promover o encontro e a integração de 
gerações, através da oferta de actividades dirigidas a todos os segmentos. Na 
Maia é possível ver famílias inteiras a praticarem desporto em conjunto. 

A cidade conta com dois grandes impulsionadores na prática desportiva: 
o Município e o ISMAI – Instituto Superior da Maia. Concomitantemente, a 
Câmara Municipal da Maia tem desenvolvido um trabalho conjunto com outras 
Universidades e Institutos Técnicos (Universidade do Porto e Universidade 
Autónoma de Madrid), oferecendo estágios académicos no Ensino Superior e 
Técnico-profissional, bem como desenvolvendo trabalhos de investigação e 
estudos académicos e científicos. 

Prevenir, Dinamizar, Educar, Adaptar e Apoiar são os eixos para que a missão da 
Câmara Municipal da Maia seja aplicada no terreno. 

É nosso objectivo que os cidadãos, sem excepção, sintam a presença do 
Desporto nas suas vidas e que sejam mensageiros da importância de uma 
vida mais saudável. Pretendemos que a mensagem chegue aos familiares, 
mas também a cidadãos das cidades vizinhas. Sabemos que podemos fazer a 
diferença, pela experiência que fomos adquirindo ao longo dos anos e pelo 
percurso percorrido. 

A Candidatura a Cidade Europeia do Desporto 2014, para além de incentivar 
os munícipes a praticarem desporto e a alterarem os seus estilos de vida, vai 
certamente incentivar outras cidades a apostarem no Desporto e a ajudarem os 
seus cidadãos a terem estilos de vida mais saudáveis, por isso …

Esperamos poder continuar a ser um exemplo a seguir!
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INFORMAÇÃO GERAL
1. Nome da Cidade: Maia

2. População: Com 135.306 habitantes (INE, 2011), a Maia tem uma taxa de 
crescimento efectivo de 1,67%, superior à média de Portugal, com 0,01%. 
Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), 27% da população da 
Maia tem menos de 25 anos e 13% são seniores (maiores de 65 anos), sendo o 
concelho mais jovem do Grande Porto. Possui taxas superiores a Portugal e ao 
Grande Porto relativamente à taxa de crescimento natural (4,4 ‰), à taxa bruta 
de natalidade (10,5‰) e uma permilagem menor relativamente à taxa bruta 
de mortalidade (6‰). Estes resultados são a consequência do estilo de vida 
dos munícipes e da elevada adesão à prática desportiva. A taxa migratória é de 
1,23%, superior ao Grande Porto com 0,08% e existem cidadãos provenientes 
de, pelo menos, 25 países residentes no concelho da Maia, maioritariamente 
dos PALOP (INE, 2010).

GRÁFICO 2 - COMPARATIVO DA TAXA BRUTA DE NATALIDADE, DE 
MORTALIDADE E TAXA DE CRESCIMENTO NATURAL
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3. Representante da Cidade: António Gonçalves Bragança Fernandes é 
Presidente da Câmara Municipal da Maia desde 2002.

4. Morada: Praça do Doutor José Vieira de Carvalho, 4474-006 Maia  

5. Unidade responsável pelo Desporto. Nome e Morada: Pelouro do Desporto. 

Morada: Câmara Municipal da Maia – Pelouro do Desporto, Praça Doutor José 
Vieira de Carvalho, Torre do Lidador, Piso 17, 4474-006 Maia  

6. Nome do Responsável do Pelouro: É responsável pelo Pelouro do Desporto 
da Câmara Municipal da Maia, o Vereador do Desporto, Hernâni Avelino da 
Costa Ribeiro

7. Contacto do coordenador da Candidatura a título de Cidade Europeia 
do Desporto 2014, para questões relacionadas com a candidatura. Nome e 
Endereço/Email: Hernâni Avelino da Costa Ribeiro - Câmara Municipal da Maia 
- Pelouro do Desporto, Praça Doutor José Vieira de Carvalho, Torre do Lidador, 
Piso 7, 4474-006 Maia | hribeiro@cm-maia.pt 
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I.DESPORTO NA CIDADE  

“Um Nobre Conceito…Uma Visão Inteligente de Cidade:  
Onde O Seu Cidadão Está Sempre Primeiro”

Prof. Ilídio Vale 
Treinador dos “Juniores A” do F.C.Porto, Diversas vezes Campeão Nacional;

Treinador Vice-Campeão do Mundo da Selecção Nacional de Sub-20

P. 1.1. Quantas pessoas (%) participam em actividades desportivas na sua 
cidade? (se for necessário dê uma estimativa)

Actualmente cerca de 71% da população, participa em actividades desportivas 
dinamizadas por entidades públicas e/ou privadas. Esta adesão dos cidadãos 
da Maia à prática desportiva, supera em muito a média nacional, com 45%, e 
reflecte os hábitos, entusiamo e investimento que o município tem efectuado 
de forma continuada.

GRÁFICO 3 - POPULAÇÃO QUE PRATICA DESPORTO
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P. 1.2. Quantas pessoas (%) na sua cidade são membros de clubes 
desportivos, associações desportivas ou grupos organizados de outra forma 
em matéria desportiva? 

Cerca de 20% da população da Maia é membro de um Clube Desportivo, de 
uma Associação Desportiva ou de um Grupo organizado. Sendo que destes, 
contamos com 4.293 atletas federados e 1.745 atletas que praticam competição, 
mas que não são federados (dados oficiais do Departamento do Desporto da 
Câmara Municipal da Maia - D.D.C.M.M.).

Na Maia existem 88 Clubes e Associações Desportivas com mais de 38 
modalidades. O Futebol é a modalidade que tem mais membros, com cerca de 
40% dos praticantes.

ANEXO I – NúMERO TOTAL DE MODALIDADES E COLECTIVIDADES

 
P. 1.3. Como a cidade apoia o voluntariado no âmbito desportivo?

O voluntariado é considerado um dos recursos mais importantes para o 
incentivo da prática do desporto e ocupação dos tempos livres em todas 
as faixas etárias da população. O voluntariado é suportado pela Câmara 
Municipal da Maia e por algumas colectividades. 

A Câmara Municipal da Maia gere o voluntariado da seguinte forma:

Bolsa do Voluntário: disponível no Portal do Desporto (http://desporto.
maiadigital.pt). Os munícipes podem inscrever-se directamente, mencionando 
a área de preferência. O voluntariado é encarado como um meio de aquisição 
de experiência profissional, permitindo enquadrar a experiência profissional 
do voluntário à área que mais se adequa e adapta. É nossa missão promover 
a responsabilidade social, mas também damos a possibilidade de cada um 
aperfeiçoar as suas competências individuais e profissionais através do 
voluntariado. Na nossa bolsa de voluntariado é possível executar diversas 
actividades, desde reportagens fotográficas a assistentes de Jogos.

Reinserção Social: Através de protocolos de colaboração com a Direcção Geral 
de Viação (DGV), e em consequência das sanções que obrigam a prestação de 
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serviço e trabalho comunitário, os infractores podem integrar o voluntariado 
na área do Desporto. Tem-se verificado que após o cumprimento da sanção, os 
visados têm optado pela continuação do trabalho de voluntariado na área do 
Desporto da cidade. 

Programas Sociais: Desenvolvemos programas desportivos de carácter social 
que se realizam na cidade e fora da cidade, como nas praias, durante a época 
balnear.  

Cedência de Instalações: Disponibilizamos equipamentos desportivos para 
algumas actividades de associações desportivas e para o desporto escolar do 
município. 

O principal objectivo do voluntariado é a integração da população na vida 
social, incutir novos hábitos de vida saudável, um melhor bem-estar e acima 
de tudo criar uma dinâmica na cidade em que é possível a cada cidadão sentir 
os benefícios da prática desportiva.

P. 1.4. Existe uma planificação para o desenvolvimento do Desporto 
Municipal? Quais são os objectivos desta planificação?

O Plano Anual do Desporto na Maia é estabelecido segundo as directrizes 
Municipais. 

O Plano é constituído por diversos objectivos:•	

Reforçar a posição do desporto no contexto nacional e internacional;•	

Promover a actividade física e desportiva num quadro ético, inclusivo, •	
seguro e saudável.

Gerir e optimizar os espaços desportivos, continuando a incluir as infra-•	
estruturas da Maia nos circuitos de Campeonatos Europeus e Mundiais.    

Projecto pioneiro: “DESPORTO PARA TODOS” – Consideramos o principal •	
projecto do último ano e que será prioritário nos próximos anos. A Maia 
sente responsabilidade em oferecer um acompanhamento técnico à 
população que pratica desporto individual e de rua. Através da realização 
de mais de 123 actividades/eventos desportivos na rua e em diversos 
espaços da Maia, o programa DESPORTO PARA TODOS cumpre o objectivo 
de alcançar a população da Maia na sua plenitude. 
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FIGURA 1 - PROCESSO ESTRUTURAL DO PLANEAMENTO DESPORTIVO 

Fonte: D.D.C.M.M.

 
P. 1.5. Que função representa o desporto na cidade, para alcançar os cinco 
objectivos expressados no Manifesto da ACES? 

A cidade da Maia possui há 25 anos uma estrutura desportiva muito dinâmica, 
sendo uma referência em Portugal. Existe um objectivo primordial por parte 
do Município, encorajar todos os cidadãos, sem excepção, na prática do 
desporto. A população tem e deve sentir a presença do desporto no dia-a-dia, 
o que explica o posicionamento da candidatura da cidade:

“Maia Cidade Europeia do Desporto 2014, We feel”

PRAzER NO EXERCÍCIO | ENjOyING IN EXERCISES

Cerca de 71% dos cidadãos da Maia praticam desporto. Nos finais de tarde 
sente-se o desporto na Maia, pelo que não é estranho encontrarmos um grupo 
de skateboarders a demonstrarem as suas habilidades no Parque Radical por 
pura diversão e convívio, vermos centenas de pessoas a correr ou a caminhar 
à volta do Estádio Municipal (avós com os netos, sozinhas ou com os seus 
animais de estimação) ou ciclistas amadores que pedalam pelo prazer de 
pedalar. Encontramos as piscinas repletas de turmas, desde os bebés aos 
Seniores, passando pelos cidadãos com necessidades especiais. As crianças 
divertem-se com os amigos nos campos de futebol que funcionam na sua 
plenitude com as “escolinhas”. Os pavilhões estão divididos entre o andebol, 
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o basquetebol, o voleibol, entre outras modalidades. O complexo de ténis 
possui turmas para todos os escalões e o complexo de ginástica conta com 
actividades de várias modalidades.

O prazer de praticar desporto é incutido na população, bem como a postura 
perante o desporto. Para nós a participação, a diversão e o convívio são tão ou 
mais importantes que a competição.

VONTADE DE ALCANÇAR MAIS ALéM | WILLINGNESS TO 
ACHIEVE

Todos os programas desportivos desenvolvidos pela Maia têm como principal 
objectivo o bem-estar físico e emocional da população. Pretendemos 
contribuir para a formação da personalidade da criança, incentivar os alunos 
à iniciação ao desporto colectivo numa perspectiva lúdica. Também como 
forma de preenchimento dos tempos livres, criamos programas e condições 
para o enquadramento das crianças que se querem, social e desportivamente 
activas e saudáveis. No entanto, a política desportiva da Maia, não deixa 
de identificar potenciais atletas de alta competição encaminhando e 
acompanhando os jovens e a família num percurso desportivo de competição. 
A Maia tem formado e forma muitos atletas que participam num nível de 
competição muito exigente, seja nacional ou internacional. Para a Maia, 
independentemente da ambição individual, o importante é a prática do 
desporto. 

O Programa “Desporto para Todos” assenta no princípio “alcançar mais além”. 
Incentiva a prática desportiva em família, criando hábitos saudáveis junto dos 
mais jovens, desde muito cedo e com uma preocupação de inclusão social. 
Com o programa assente em valores que permitem o crescimento individual, 
a população sente-se mais saudável e combate, desde muito cedo, o 
sedentarismo e a obesidade. Com este programa é possível assistirmos a uma 
fusão entre idades e a partilha do desporto com cidadãos com necessidades 
especiais. Com uma política desportiva ambiciosa, uma dinâmica profissional 
e inclusiva, conseguimos alcançar objectivos que abarcam a saúde, o lazer e a 
competição, facilitando assim o aumento da qualidade e esperança de vida.
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SENTIDO DE COMUNIDADE | EXPERIENCING COMMUNITy

O desporto é encarado como um factor de valorização humana e de 
integração social. É um meio privilegiado de comunicação e convívio entre as 
pessoas de diferentes estratos sociais e culturais, esbatendo-se as diferenças. 
As escolhas das modalidades dos cidadãos da Maia reflectem o sentido de 
comunidade que existe na cidade. Os desportos de equipa, como o futebol 
e o andebol, são os que detêm maior número de participantes com 55% 
dos atletas. A amizade e o convívio no desporto, são factores levados em 
conta pelos cidadãos na modalidade seleccionada. A Maia também colabora 
e incentiva as empresas locais a organizar actividades internas com os 
colaboradores, cedendo as instalações para a prática desportiva. 

Incentivar programas de interacção entre as minorias, como os seniores, 
as crianças e os deficientes, potencia a integração e a participação da 
comunidade nos eventos. É objectivo e preocupação da Maia envolver não 
só os participantes como também os familiares e amigos. Criar um momento 
repleto de emoções e que seja relembrado por todos, faz com que seja 
possível que cada Criança e cada Sénior tenham naturalmente a participação 
de duas pessoas na assistência, o que demonstra o envolvimento inter-
geracional.

APRENDIzAGEM DO “FAIR PLAy” | LEARNING OF FAIR PLAy

Existe uma preocupação em promover o “fair play” desde muito cedo, em 1987 
a cidade da Maia levou a cabo um projecto pioneiro na área “Educação Física 
de Base”, com a participação de 5.000 crianças e com o envolvimento dos 
respectivos familiares. Projecto que contribuiu para a aprendizagem das regras 
de comportamento, da aceitação da vitória e da derrota, na cooperação e na 
tolerância. 

Actualmente está a decorrer até 2015 o programa “Move-te por Valores” 
integrado no Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED). Sendo este o Ano 
Nacional da Ética no Desporto, a Cidade da Maia será parceira da Secretaria 
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de Estado do Desporto e Juventude no processo de sensibilização para a Ética 
Desportiva, através do PNED. 

O PNED, é uma iniciativa do XIX Governo Constitucional, que se prolongará até 
2015. Tem como objectivo promover os valores éticos associados ao desporto 
através de um amplo e diversificado conjunto de iniciativas envolvendo toda a 
sociedade portuguesa, tendo como população alvo as crianças e os jovens.

O Plano visa também dotar as organizações de vários quadrantes da 
sociedade, de recursos que permitam a reflexão sobre a temática da ética 
desportiva, promover actividades multidisciplinares que visem compreender 
e vivenciar os valores éticos inerentes ao desporto, colocar o tema da ética no 
desporto na agenda da comunicação social e divulgar os propósitos do Plano 
em eventos desportivos nacionais e internacionais.

O PNED actua nos eixos da Formação/Educação de agentes de diferentes 
sectores, Concursos/Campanhas no domínio das artes, jornalismo, novas 
tecnologias, Publicação de estudos e criação de plataformas digitais sobre 
a temática da ética no desporto, criação de comissões especializadas, 
constituídas por pessoas de diferentes áreas da sociedade, que aportem 
contributos para o desenvolvimento do Plano em questão e na prática 
desportiva através do incentivo à vivência de valores ao nível de diversas 
modalidades, quer seja no âmbito formal ou não formal.

É da responsabilidade da Maia, a educação que se inicia nas camadas mais 
jovens e alcança os pais, avós e treinadores. 

ANEXO II – PLANO NACIONAL DE éTICA NO DESPORTO 

MELHORAR A SAúDE | IMPROVING HEALTH

Para a Maia a assinatura “We Feel” é o “chapéu” de um conjunto de acções, 
políticas e projectos com o objectivo de ter uma população saudável e com 
novos hábitos e estilos de vida. Nesse sentido o Departamento do Desporto 
tem vindo a desenvolver vários estudos e acções, como o projecto “Maia 
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Saudável”. Projecto que identifica aspectos como o crescimento somático, 
actividade física, aptidão física, hábitos alimentares e factores de risco 
de doenças cardiovasculares, para que posteriormente se possam definir 
programas de intervenção mais eficazes e adequados à população. Programas 
como: a “Intervenção contra a Obesidade”, que decorre nas Férias Desportivas 
Municipais de Verão; a realização de Congressos sobre “Vida Saudável”; Acções 
de Formação dirigidas aos encarregados de educação, sobre “Hábitos de Vida 
Saudável”, com intervenções de pediatras e nutricionistas; são algumas das 
acções desenvolvidas anualmente pela Câmara Municipal da Maia. 

Destacamos o programa que teve início em 1998, onde a Câmara Municipal 
da Maia deu início a um projecto ímpar no país, o “Clube Maia Sénior” que 
conta com mais de 1.500 participantes. Com o objectivo primordial de 
aumentar a taxa de participação desportiva da população sénior, conseguiu 
criar hábitos de prática regular de actividade física. No âmbito do projecto, 
oferecemos programas de Danças de Salão, Tai-chi-chuan, Hidroginástica, 
Ginástica e Natação. Actividades que contribuem para o equilíbrio emocional, 
para o desenvolvimento da aptidão física e funcional e para a diminuição da 
probabilidade de desenvolverem patologias crónicas degenerativas. 

Na Maia temos a responsabilidade e o compromisso de incentivar o desporto 
junto dos cidadãos com necessidades especais, tanto para fins competitivos, 
recreativos, educativos ou terapêuticos. Sabemos e temos consciência que o 
incentivo à actividade física na pessoa com deficiência, potencia um aumento 
de comunicação. 

A Maia leva a jus a Carta Europeia do Desporto para toda a população, ao 
reconhecer a actividade física como um meio privilegiado de educação, 
valorização do lazer e integração social. A cidade da Maia procura assim uma 
participação de todos, não só do ponto de vista social e moral, mas também 
do ponto de vista funcional. Cerca de 93% dos praticantes de Desporto, não 
são federados e praticam desporto para fins terapêuticos ou para a obtenção 
de uma melhor qualidade de vida física e mental. 
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II.VARIEDADE DA OFERTA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DESPORTIVAS 

 

“Maia, uma cidade que oferece desporto a 
todos e para todos!”
Pedro Clara 
(Jogador de Boccia do F. C. Porto, Diversas vezes Campeão Nacional,
Jogador da Selecção Nacional)  

P. 2.1 Existe oferta especializada para grupos de idade específicos?

- 0 – 3 anos | 3 – 6 anos | 6 – 14 anos | 15 – 26 anos | 27 – 49 anos | + de 50 anos 
| + de 70 anos 

Sim, existe uma enorme diversidade de oferta desportiva. Oferta que é 
distribuída por todos os escalões etários e que abrange todas as gerações. 

Dentro da oferta desportiva da cidade, existem programas específicos 
segmentados em 6 blocos principais: 

CRIANçAS

Dos 0 até aos 3 anos existem programas de Ginástica Desportiva e Natação 
especializada para bebés. 

Dos 3 aos 6 anos as modalidades mais fortes neste quadrante são, a Ginástica 
Desportiva e a prática de Ténis.

Dos 6 aos 12 anos a oferta desportiva passa pela Ginástica Desportiva e 
Acrobática e o Ténis. 

JOVENS 

Dos 13 aos 29 anos as modalidades com programas especializados são: a 
Ginástica Acrobática e Desportiva, o Hidrobike, o Ténis e as Actividades de 
Academia.
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ADULTOS 

Na faixa etária dos 30 aos 44 anos, os munícipes podem encontrar programas 
nas modalidades de Ginástica de Manutenção, Hidronatação, Ténis, Hidrobike 
e as Actividades de Academia.

VETERANOS

Dos 45 aos 59 anos existe uma oferta diversificada sendo possível praticar 
Ginástica de Manutenção, Hidrobike, Hidronatação, Ténis, Jogos Populares e as 
Actividades de Academia.

SENIORES: 

A partir dos 60 anos os munícipes podem praticar Ginástica de Manutenção, 
Hidrobike, Hidronatação, Ténis, Boccia, Jogos Populares, Actividades Orientais 
e de Academia.

Em todas as faixas etárias existem programas especializados nas modalidades 
de Natação e Jogos Desportivos Colectivos.

TODOS

A pensar no Desporto para Todos, são organizados ao longo do ano diversas 
actividades para as diferentes idades, como o “Dia Mundial do Coração”, “Maia 
1000 a Pedalar” ou a “Feira Maia Saúde”. Os eventos desportivos que têm 
maior número de adesões são, o “Bike Tour” com 1200 participantes, seguido 
da “Caminhada” com 750 participantes (actividade praticada regularmente). 
Nestas actividades é possível assistir à fusão de idades e à participação de 
famílias inteiras.

ANEXO III – PLANO DE ACTIVIDADES REALIzADAS E PREVISTAS 
2009 A 2014 (POR POPULAÇÃO-ALVO, POR MODALIDADE E POR 
SEGMENTO)

P. 2.2. Quem desenvolve estes programas desportivos? (Clubes Desportivos, 
Organizações não Lucrativas - Associações e Fundações, Organizações 
Religiosas, Infantários, Escolas, Empresas para os seus colaboradores, 
Entidades Privadas).  

As actividades desportivas são, na sua maioria, oferecidas pelo Município e 
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planeadas pela Câmara Municipal da Maia. As diferentes Associações e os 
Clubes Desportivos são o principal motor das actividades desenvolvidas, 
participando na organização e desenvolvimento destes programas como 
parceiros. Os Centros Escolares, as Federações e as Empresas também 
desenvolvem acções de carácter público e privado.

“90% das actividades desportivas são dinamizadas
pelas Associações, Clubes Desportivos e pelo Município”

P. 2.3. Estabelecem-se critérios de qualidade para estes programas? 

A Câmara Municipal da Maia possui um programa de certificação de qualidade 
interno, desenvolvido por um grupo de técnicos especializados e segundo os 
critérios estabelecidos pela confederação nacional do desporto.

Tem a preocupação de criar um conjunto de condições que melhorem os 
programas desportivos, tanto no planeamento como na comunicação. A 
equipa nos últimos anos tem vindo a melhorar o sistema de avaliação de 
qualidade, recorrendo a um elevado rigor científico e académico com a 
participação de técnicos com habilitações superiores. Existe uma avaliação 
permanente dos Recursos Humanos tendo em vista a optimização dos 
recursos no decorrer de cada programa. Em todas as acções existe um plano 
de acompanhamento da acção e a presença de um responsável directo da 
Câmara Municipal da Maia.

Na procura de uma melhor gestão e numa oferta mais optimizada, será 
aplicada de uma forma mais sistemática o inquérito de satisfação junto dos 
participantes. Pretende-se uma constante inovação e actualização dos critérios 
de avaliação de cada programa planeado pelo Município. 

“76% dos participantes estão muito satisfeitos com os eventos realizados no 
município”



DESPORTO
MAIA

PELOURO DO

www.maia2014.com

28

P. 2.4. Existe oferta formativa, por exemplo para técnicos desportivos? 

A Câmara Municipal da Maia tem vindo a desenvolver inúmeras comunicações 
e publicações científicas, tanto a nível nacional como internacional no âmbito 
do Desporto, contanto com 5 livros publicados e 1 em desenvolvimento. 
A dinâmica e as competências do Departamento de Desporto da Câmara 
Municipal da Maia têm contribuído para o reconhecimento da equipa, que 
tem constantes presenças nacionais e internacionais no âmbito académico 
e científico. Paralelamente, organizamos diversos Workshops, Seminários e 
Conferências, destacando acções como, Maia Saudável (1.000 participantes), 
o Simpósio Internacional de Futebol (550 participantes) ou o Curso de 
Treinadores de Futsal (100 participantes). 

A participação dos técnicos desportivos em acções de formação é muito 
elevada porque a oferta formativa é planeada segundo os solicitações destes. 
Na fase do planeamento a Câmara Municipal da Maia faz um levantamento 
das necessidades formativas junto dos técnicos. Após o levantamento é 
desenvolvido o programa anual de formação.

GRÁFICO 4 - GRAU ACADéMICO DOS TéCNICOS DESPORTIVOS

FONTE: D.D.C.M.M.
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P. 2.5. Estes programas de actividades são subsidiados pela cidade? Em caso 
afirmativo, como e de que forma? Exemplo: instalações desportivas di-
sponíveis, subsídios para estruturas desportivas, gestão e organização das 
ofertas desportivas?

Todos os programas desportivos são subsidiados pela Câmara Municipal. Ex-
istem duas formas de cooperação:

- Através de parcerias, públicas e privadas

- Através de subsídios provenientes da Câmara Municipal da Maia.  

O orçamento disponibilizado para o desporto é essencial para o desenvolvi-
mento dos planos anuais e para o incentivo do desporto na cidade. Sem estes 
valores seria impossível termos os resultados até hoje alcançados. Nos últimos 
anos, a Câmara Municipal tem realizado um esforço financeiro na atribuição e 
distribuição dos subsídios apostando claramente no desporto.

GRÁFICO 5 – EVOLUçãO DO BUDGET DO PELOURO DO DESPORTO DESTI-
NADO à PRÁTICA DO DESPORTO

Fonte: D.D.C.M.M.
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III. INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS

 
“Maia, uma terra à frente do seu tempo. Investimentos no passado e no 
presente… antevendo a actualidade e prevendo o futuro. Instalações 
desportivas em quantidade, qualidade e diversidade elevaram esta 
nobre cidade para a “alta roda” do desporto nacional e internacional. 

Os resultados são indesmentíveis. Aqui as pessoas… estão mesmo em 
primeiro. Sorria… esta é a Maia!

José Pedrosa 
Atleta de Vólei de Praia, Campeão Nacional, Medalha de Ouro nos Jogos da Lusofonia 2009, 

participante no World Tour

P. 3.1. Quantas instalações desportivas (pavilhões, campos, ginásios, 
piscinas, …) existem na sua cidade? 

 - Para desporto profissional

 - Para desporto escolar

 - Para lazer e desporto na generalidade        

A cidade da Maia, desde há várias décadas, assumiu o Desporto como uma das 
suas grandes prioridades, pelo que tem vindo a apostar nos últimos 25 anos 
no desenvolvimento de infra-estruturas e serviços na área do desporto.

Essa política consubstanciou-se em consideráveis investimentos financeiros 
e não financeiros, realizados com estratégia e visão de futuro que fizeram da 
Maia um caso paradigmático do Desporto em Portugal.

A Maia já concretizou todas as etapas de criação de infraestruturas desportivas 
e dispõe de uma rede de equipamentos que abrange equitativamente toda a 
área geográfica do Município.

Esta rede de infraestruturas tem permitido a promoção e apoio a eventos 
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desportivos de grande dimensão, a formação de atletas e equipas em várias 
modalidades e em todos os níveis competitivos, nacionais, internacionais e 
olímpicos

No Desporto Adaptado, temos apostado nesta área através da cedência 
gratuita das instalações desportivas para a realização de 20 horas semanais de 
Desporto Adaptado e na aquisição e adaptação das seguintes instalações:

Reformulação de alguns equipamentos desportivos mais antigos para o acesso 
do deficiente à prática desportiva;

Apetrechamento de algumas instalações com equipamento adequado ao 
desporto adaptado;

Construção de um Campo de Bóccia.

No total, temos as seguintes instalações disponíveis para os cidadãos da Maia:

44 Ginásios

21 Piscinas

17 Grandes Campos de Jogos

22 Pavilhões

8 Pistas e Circuitos 

59 Polidesportivos 

18 Espaços Especiais (Courts de Ténis, Hipódromo, Aeródromo, Campos de 
Voleibol, Parede de Escalada, Skate Parque…)
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GRÁFICO 6 – INFRA-ESTRUTURAS POR TIPOLOGIA

Fonte: D.D.C.M.M.

Paralelamente, a Maia conta com 20 Parques Verdes para a prática de desporto 
e com o Fórum da Maia e o Fórum Jovem para a realização de Conferências e 
Seminários. Dos 189 espaços desportivos, 122 são municipais. A população 
tem à sua disposição 54 modalidades nos 189 espaços disponíveis. 

As instalações Municipais são utilizadas para a prática do Desporto Escolar, 
Desporto Profissional e para o Desporto na Generalidade.

“122 Espaços Desportivos Municipais

67 Espaços Desportivos não Municipais”

ANEXO IV – ESPAÇOS DESPORTIVOS PARA A PRÁTICA DO DESPORTO 
NO CONCELHO DA MAIA POR MODALIDADE
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P. 3.2. Que planos existem para a ampliação das instalações desportivas e 
ginásios? 

Para desporto profissional 
Para desporto escolar 
Para lazer e desporto na generalidade      

No próximo ano a Câmara Municipal da Maia pretende continuar a sua política 
desportiva assente no investimento de novas instalações desportivas e na 
manutenção de algumas já existentes. No total do orçamento do Pelouro do 
Desporto 38% será alocado às infra-estruturas para 2012. 

NOVAS INSTALAÇõES

Pavilhão Municipal da Maia II;•	

Arrelvamento artificial do Campo Municipal de Pedrouços;•	

Construção Campo Municipal de Golfe Drive Range;•	

Construção Campo Municipal de Golfe da Maia;•	

Construção Complexo Desportivo Municipal de Santo António;•	

Construção da sala de Musculação do CMG;•	

Construção de Ciclovia;•	

Construção de Espaços Verdes;•	

Construção Campo Municipal de Voleibol de Areia do Complexo da Quinta •	
da Gruta.

REMODELAÇÃO

Requalificação Urbana da Zona Central Desportiva 

Reabilitação de várias infra-estruturas desportivas;
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Acabamento Pavilhão Desportivo da Ribela;•	

Acabamento Polidesportivo Municipal Mestre Claro;•	

Pista de Atletismo (Estádio Municipal Prof. Doutor José Vieira de Carvalho);•	

Requalificação da actual sala Cardio-Fitness do Complexo Municipal de •	
Ginástica;

Arrelvamento artificial do Campo Municipal de Milheirós.•	

IV.EVENTOS DESPORTIVOS 

“ São eventos de grande qualidade técnica e organizativa, 
dirigidos a todas as áreas de prática desportiva, para todos 
os públicos e com uma abrangência que se situa entre o 
desporto para todos e o alto rendimento”
Rui Silva 
Campeão Europeu e Mundial, Medalha Bronze Olímpica, Atenas 2004

P. 4.1. Que eventos desportivos (a nível nacional, internacional, local) se 
organizam regularmente na cidade? Em que desportos está focalizada 
a cidade? Como participou a cidade em termos de organização, 
financiamento e disponibilidade de equipamentos nesses eventos?

A organização de eventos desportivos é um dos principais elementos 
que a cidade da Maia, continuamente, desenvolve com o objectivo de 
fomentar ainda mais a participação da comunidade na prática do desporto. 
Concomitantemente, a formação desportiva de iniciação é o principal foco 
da cidade, sem, contudo, descurar a atenção pelos seniores e pessoas com 
necessidades especiais.

Anualmente, o concelho da Maia conta com a parceria de cerca de 70 
entidades, entre associações, clubes, sociedades públicas e privadas e 
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federações desportivas. Estes eventos atraem, mais de 21.000 participantes e 
52.000 espectadores. à margem destes eventos, as diversas equipas, das 88 
colectividades sediadas no concelho da Maia, participam em competições a 
nível concelhio, distrital, nacional e internacional, o que obriga a participações 
semanais.

No âmbito internacional, destaca-se a realização anual do torneio Maia 
Handball Cup que reúne equipas de ambos os sexos profissionais e amadoras 
do mundo inteiro, representadas por cerca de 1.600 atletas. Salienta-
se também a realização do MIAC – Maia Internacional Acro Cup, com a 
participação de 600 ginastas, do Torneio Internacional de Futsal para Surdos 
que reúne 120 participantes e a Taça Internacional Maia Jovem, com mais de 
300 competidores.
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ANEXO III: PLANO DE ACTIVIDADES REALIzADAS E PREVISTAS 
2009 A 2014 (POR POPULAÇÃO-ALVO, POR MODALIDADE E POR 
SEGMENTO)

P. 4.2. Que eventos desportivos (Campeonatos Mundiais, Campeonatos 
Europeus, Campeonatos Nacionais, Eventos Desportivos com importância) 
tiveram lugar nos último 5 anos? Como participou a cidade em termos de 
organização, financiamento e disponibilidade de equipamentos nesses 
eventos?

A Maia tem equipado as suas infra-estruturas tendo em vista a realização de 
grandes eventos desportivos, quer a nível nacional como internacional. A 
organização da primeira eliminatória do Grupo II da Zona Europa/África da 
Taça Davis / BNP Paribas, em 2010 é um bom exemplo deste empenho e do 
facto de o ténis ser a modalidade que traz mais eventos à cidade. 
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Do mesmo modo, muitos outros eventos foram realizados no concelho, dos 
quais se alistam os mais relevantes dos últimos 5 anos:

2007

Taça Internacional Maia Jovem  
Congresso Internacional do Desporto 
Congresso Nacional de Educação Física 
Dia do Desporto Adaptado 
Mai´Atlhetic´s 
II Encontro de Escolas Municipais de Desporto -  Mini-Voleibol

2008

Taça Internacional Maia Jovem  
MIAC – Maia Internacional Acro Cup 
Maia Handball Cup 2008 
Campeonato de Futsal da Maia 
Convenção Internacional Promofitness Sport Zone 
Torneio de Futebol Engº António Gonçalves Fernandes

2009

Taça Internacional Maia Jovem  
Prova Nacional Clube de Karaté da Maia 
Maratona de Futsal  
Torneio Mitsubishi MAIVEX 
Gala do Desporto

2010

Taça Internacional Maia Jovem  
Taça Davis 
MIAC – Maia Internacional Acro Cup 
Maia Handball Cup 2010 
Campeonato BTT 
Encontro Nacional de Natação 
Gala do Desporto
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2011

Taça Internacional Maia Jovem  
MIAC – Maia Internacional Acro Cup 
Maia Handball Cup 2011 
Torneio Internacional de Karaté 25 de Abril 
Festivus Portucalle (Internacional) 
Estágio Internacional de Karaté 
Torneio Internacional de Futsal para Surdos 
Torneio Associação de Boxe do Porto 
Campeonato Nacional de Escalada 
Gala do Desporto

P. 4.3. Que eventos desportivos mais marcantes (Campeonatos Mundiais, 
Campeonatos Europeus, Campeonatos Nacionais, Eventos Desportivos com 
importância) se vão realizar ou que estão planeados para os próximos 5 
anos? Em que medida a cidade vai participar na organização, financiamento e 
disponibilidade de infra-estruturas nesses futuros eventos?

No ano de 2012 o Município da Maia pretende continuar a apostar e a apoiar o 
desporto. Estão planeados eventos de acordo com os principais objectivos da 
Câmara Municipal da Maia: 

Envolver a comunidade, promover a competição e o lazer e por fim, realizar 
acções de âmbito regional e internacional. 

A Câmara tem planeado as seguintes actividades para o ano 2012, sendo que 
irão surgir mais acções ao longo do ano: 
 
Eventos por escalão etário

24 eventos para Todos 
18 eventos para Adultos 
12 eventos para Seniores 
12 eventos para Jovens 
10 eventos para Jovens / Crianças 
  8 eventos para Adultos/Jovens 
  2 eventos para Crianças
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Eventos por nível competitivo

 37 eventos por lazer 
 26 eventos por competição 
 15 eventos amadores 
  5 eventos de formação 
   3 eventos de espectáculo 
 
Eventos por impacto geográfico

 46 eventos de âmbito Concelhio 
 16 eventos  de âmbito regional 
 15 eventos de âmbito nacional 
  7 eventos de âmbito internacional

A nível nacional destacamos: O Campeonato Nacional de Boccia para Seniores, 
Open da Maia de Ginástica Acrobática, Circuito Nacional de Escalada, Maia 
1000 a pedalar, Super Especial de Automobilismo da Maia ou a Taça Coca-Cola 
(Futebol).

Destacamos a nível internacional: “A Taça Internacional de Ténis Sub14 – Maia 
Jovem”, que se afirma como um dos mais importantes torneios pontuáveis 
no Circuito Juvenil da Associação Europeia de Ténis – Tennis Europe, sendo 
mesmo considerado o melhor torneio de entre os mais de 100 torneios deste 
escalão. O Campeonato do Mundo de Ginástica Acrobática, o Maia Handball 
Cup, o Torneio Internacional de Andebol, o Torneio Internacional de Karaté ou 
o Campeonato Europeu de Futebol de Sete para Paralisia Cerebral. 

É objectivo central da cidade captar mais eventos nos próximos anos, 
aumentando o número de visitantes, turistas e participantes nas actividades 
desportivas. O planeamento da Câmara Municipal da Maia para os próximos 
5 anos é um trabalhado constante, tanto a nível local como internacional na 
captação de novos eventos, sejam eles de competição ou de lazer.
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A cidade da Maia está preparada para receber eventos desportivos de médio 
e grande impacto desportivo na grande maioria das modalidades Olímpicas e 
não Olímpicas. O facto de termos infra-estruturas que nos permitem receber 
Jogos da Taça Davis, e anteriormente, etapas do ATP Tour, o Campeonato 
Mundial de Ginástica, o Torneio Internacional de Karaté e o Meeting 
Internacional de Atletismo, permite-nos capitalizar experiência e formar capital 
humano para acções de grande dimensão. Desta forma, os eventos delineados 
são planeados na expectativa de preencher interesses do município, da 
população, aliados à facilidade das instalações existentes. 

ANEXO III: PLANO DE ACTIVIDADES REALIzADAS E PREVISTAS 
2009 A 2014 (POR POPULAÇÃO-ALVO, POR MODALIDADE E POR 
SEGMENTO)
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V. COOPERAÇÃO NO DESPORTO NACIONAL/INTERNACIONAL, 
COOPERAÇÃO COM A CIÊNCIA E A INVESTIGAÇÃO 

“A cidade da Maia tem apresentado um desenvolvimento 
sustentado alicerçado na habitação, emprego, cultura/desporto 
e educação. 

Nesse sentido, a CM da Maia tem apadrinhado várias parcerias 
entre a investigação científica e o desporto empírico, em 
especial através das inúmeras organizações desportivas (88 
colectividades distribuídas por 38 modalidades desportivas), o 
Instituto Superior da Maia e o TEC Maia.”

Carlos Resende

Campeão Nacional de Andebol e da Taça de Portugal, Jogador da Selecção Nacional de Andebol. 
Actualmente, Docente Universitário da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e do Instituto 

Superior da Maia e treinador de Andebol do Futebol Clube do Porto, tendo sido Campeão Nacional

P. 5.1. Que cooperação realiza a cidade com associações e instituições 
desportivas num nível nacional ou internacional, exemplo Comité Nacional 
Olímpico ou Associações Internacionais Desportivas?

A Maia associa-se ao desporto como um ícone, gerador de interesses 
desportivos, económicos, sociais e culturais, criando programas apoiados 
directamente pelo município e por parcerias de cooperação.

Destacamos as seguintes parcerias:

Futebol Clube do Porto, na modalidade de atletismo e andebol; 

Sport Lisboa e Benfica, no atletismo e futebol;

Sporting Clube de Portugal, no atletismo: 

Federação Portuguesa de Andebol, Futebol, Ténis, Voleibol e Ginástica;

Associações Desportivas locais e vizinhas; 
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Entidades públicas do Ensino Secundário e Superior.

Destacamos os seguintes Protocolos internacionais:

Protocolo de Geminação com as cidades Andrézieux – Bouthéon e Mantes-la-
Jolie (França)

Protocolo de Colaboração com Castilla y León (Espanha)

Estamos envolvidos em todas as acções realizadas na cidade, tanto com 
instituições privadas como estatais, a nível nacional ou internacional, 
assumindo uma postura de cooperação. (Verificar actividades realizadas P.4.2)

P. 5.2. Em que medida coopera a cidade com universidades, institutos e 
entidades que desenvolvem investigação no âmbito do desporto a nível 
local, nacional e europeu?

A cidade possui dois grandes impulsionadores na prática desportiva, o 
Município da Maia, pela política desenvolvida e a aposta no desporto há 
mais de 25 anos, e o Instituto Superior da Maia (ISMAI), que detém Cursos 
Superiores e Mestrados na área do Desporto. A proximidade geográfica 
permite uma cooperação mais eficaz entre as duas entidades e uma 
melhor percepção da necessidade da área académica no desenvolvimento 
da prática do desporto. O Curso Superior de Desporto paralelamente ao 
desenvolvimento da cidade, veio fomentar ainda mais o interesse pela 
actividade física e desportiva por parte da população.

A Câmara Municipal da Maia tem desenvolvido um trabalho conjunto com as 
Universidades e com os Institutos Técnicos, oferecendo estágios académicos 
no âmbito universitário e técnico profissional, bem como trabalhos de 
investigação científica, estudos académicos e científicos, nomeadamente 
com a Universidade do Porto e Universidade Autónoma de Madrid de onde 
destacamos os seguintes trabalhos:

INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA – ISMAI 

- Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano;

- CIDESD: PROJETO CLUBE SÉNIOR: Apoio do Programa “Actividade Física 
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Programada e Orientada para Idosos Activos da Maia”;

- Cooperação e realização de diversos trabalhos científicos no âmbito do 
Desporto;

- Organização ou Colaboração em Conferências, Seminários e Workshops 
nacionais ou internacionais;

UNIVERSIDADE DO PORTO - Faculdade de Desporto 

- Estudo da caracterização do “Estado de Crescimento Somático e da Aptidão 
Física associada à Saúde, de crianças do nosso Concelho, com idades 
compreendidas entre os 6 e os 10 anos”; 

- Projecto científico “MAIA SAUDÁVEL”, no âmbito do “Desenvolvimento e 
Crescimento Saudável de Crianças do Concelho da Maia”;

- Lançamento da 1ª Edição do Livro “ MAIA SAUDÁVEL”;

- Estudo “Cineantropométrico, funcional e técnico de crianças e jovens 
futebolistas do Concelho da Maia”;

- Lançamento do livro “O Jovem Futebolista da Maia. Perfil Antropométrico, 
Físico e Técnico”;

- Projecto comunitário “Community Development for Physical Activity in 
Disadvantaged Neighbourhoods”.  Parceiros do CIAFEL (Centro de Investigação 
em Actividade Física, Saúde e Lazer) da Fundação para a Ciência e Tecnologia 
(www.fct.mctes.pt), que se encontra sediada na Faculdade de Desporto da 
Universidade do Porto. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) - Faculdade de Medicina 
(Espanha) e UNIVERSIDADE DO PORTO - Instituto de Ciências Biomédicas 
Abel Salazar (ICBAS)

- Colaboração no trabalho de investigação “Perfil Epidemiológico do idoso 
frágil e obeso, no Concelho da Maia, Portugal”.
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VI. PERFIL E ACTIVIDADES POSSIVEIS COMO “CIDADE 
EUROPEIA DO DESPORTO 2014” 

“ A Maia antecipou no tempo, na forma, na criatividade e 
na qualidade da oferta e organização desportiva, o que se 
desejaria para uma Cidade Europeia do Desporto”

João Campos 
Treinador de Atletismo,  Campeão Europeu, Mundial e Olímpico

P. 6.1. Como é que a sua cidade considera que tem – comparando com 
outras cidades – qualidades especiais, pontos fortes e um perfil adequado 
para ser Cidade Europeia do Desporto em 2014?

A cidade da Maia desenvolve uma política desportiva global e voltada para 
a população. Assenta os seus princípios desportivos na inclusão social e 
na participação activa dos cidadãos. O nosso principal objectivo passa por 
desenvolver um trabalho junto dos cidadãos, identificando as principais 
necessidades, e posteriormente desenvolver programas adequados para cada 
segmento. Acreditamos e estamos a trabalhar para que em 2013, consigamos 
atingir as 14.000 entradas diárias nas instalações desportivas municipais, 
face às 12.00 entradas actuais. Sabemos no entanto, que só é possível 
com o envolvimento e com a alteração de hábitos de vida dos cidadãos. É 
com esse objectivo que a Câmara Municipal da Maia trabalha diariamente 
desenvolvendo programas, como por exemplo: 

. O Programa “Desporto para Todos”, um programa pioneiro em Portugal e que 
tem cumprido o objectivo principal, de alcançar a população da Maia desde os 
0 anos aos cidadãos que necessitam de cuidados especiais.

. O Programa dedicado ao 1º ciclo do Ensino Básico, comparticipado, com 
técnicos especializados e todos os custos, para que as crianças tenham uma 
prática física e desportiva que eleve o aspecto social e de integração em novos 
meios.  
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. A Câmara Municipal suporta o valor das inscrições em todas as modalidades 
dos atletas de formação que praticam desporto na Maia.

A cidade reúne condições excelentes para a prática do desporto, estando a 
maioria dos 122 espaços desportivos municipais distribuídas de uma forma 
uniforme e proporcional por toda a área geográfica do concelho, facilitando o 
acesso dos utentes. É possível praticar desporto 7 dias por semana, incluindo 
nos nossos 20 Parques Verdes. Vamos continuar a apostar na investigação 
académica contribuindo a nível nacional e internacional na investigação 
científica na área do Desporto. É fundamental evoluirmos na área do 
conhecimento para podermos ser ainda mais eficazes no terreno. 

A Câmara Municipal da Maia é a principal responsável pelo desenvolvimento 
dos serviços e das infra-estruturas, orientando o seu trabalho para uma 
melhoria constante do bem-estar social dos habitantes e do desenvolvimento 
global da população, a tal ponto que fomos pioneiros em Portugal de alguns 
programas desportivos, hoje implementados a nível local, regional e nacional. 
Procuramos ser um ponto de referência que trabalha em prol do cidadão e 
do desporto, contribuindo para o desenvolvimento da cidade de uma forma 
integrada, coerente e sustentada, a fim de responder às necessidades e 
interesses da população e dos agentes desportivos. Desenvolvemos um plano 
que consegue integrar todas as acções e programas desportivos. 
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FIG. 2 – INTERACÇÃO ENTRE AS ÁREAS DE INTERVENÇÃO

Fonte: D.D.C.M.M.

Desenvolvemos actividades desportivas em áreas de actuação essenciais 
e consideramos que estamos dotados de todas as ferramentas para 
continuarmos a desenvolver um percurso assente no Desporto. Pelo trabalho 
desenvolvido até aos dias de hoje acreditamos que temos uma população 
mais saudável, mais feliz e mais coesa. 

“A cada habitante corresponde 6,2 m2 de Instalações 
Desportivas  e Parques Verdes”
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P. 6.2. Como poderá a sua cidade, como Cidade Europeia do Desporto, 
implementar os cinco objectivos da ACES, no que respeita ao 
desenvolvimento do desporto na sua cidade? 

A nossa Missão é assegurar o acesso da população à prática de actividade 
física e desportiva, generalizando a sua prática através de actividades 
estruturadas, bem como, construção, administração, gestão e manutenção de 
espaços e equipamentos desportivos. 

Para garantirmos que a nossa missão seja aplicada no terreno, estamos e 
vamos continuar a trabalhar os seguintes “eixos”: 

. Prevenir: Junto das crianças, com o intuito de criar hábitos saudáveis desde 
muito cedo.

. Dinamizar: Criar actividades e eventos adequados aos jovens, de modo a 
motivá-los a sair à rua e a praticar desporto.

. Educar: Junto dos pais e das camadas adultas vamos ter programas que 
permitam reeducar a população mais velha, envolvendo-as com o Desporto.

. Adaptar: Criar mecanismos que permitam passar a mensagem que todos 
podem fazer Desporto. Desmitificar a ideia que nem todos têm acesso ao 
Desporto. A Maia tem programas sociais que permitem a prática do desporto 
sem custos e possui programas especializados para a prática do Desporto 
Adaptado. 

. Apoiar: Junto dos professores e dos técnicos dotá-los de ferramentas e de 
informação que possam influenciar os pais, os avós e as crianças na prática do 
Desporto e nos hábitos alimentares.

Queremos que os cidadãos sintam o Desporto no seu dia-a-dia e na cidade. 
Todas as actividades têm como principal objectivo a integração social e a 
participação local, nacional e internacional. Nós acreditamos na fusão de 
culturas e no enriquecimento dos povos através da interacção humana. 
Sabemos que o Desporto é o veículo essencial!   
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P. 6.3. Que iniciativas e actividades pode levar a cabo a cidade para 
contribuir para o trabalho da ACES? 

Um dos grandes objectivos da ACES é promover a consciência de que o 
desporto é, acima de tudo, uma função social que deve ser promovida pelas 
entidades públicas e privadas. A Câmara Municipal da Maia, desde há algum 
tempo, tem tido a consciência de que o desporto foi, é, e sempre será uma 
ferramenta de grande impacto cultural e social, promovendo a ligação entre 
gerações. O Desporto cria junto da sociedade, um espírito alegre, dinâmico 
e mobilizador em torno do mesmo objectivo, independentemente de ser 
espectador, praticante ou outro agente desportivo. 

Sabemos que o mundo está a atravessar uma enorme mudança e que se torna 
fundamental combater certos “facilitismos”, como trazer a população para a 
rua e combater a “tecnologia de sofá”.

Vamos colaborar em eventos no âmbito da Educação, Saúde, Acção Social, 
Turismo e Ambiente, queremos que a nossa cidade se torne ainda mais 
atractiva para os cidadãos locais, para o país, para a Europa e resto do mundo. 

Pretendemos revitalizar desportivamente a cidade, aumentar o número de 
eventos desportivos realizados ao ar livre, de fácil acesso e numa perspectiva 
do desporto para todos. Queremos aumentar o índice de prática desportiva 
neste concelho e impregnar toda a população para que este aumento não 
fique dentro das nossas fronteiras, mostrar que o desporto é um factor de 
coesão, de aculturação, de socialização e acima de tudo, de desportivismo, fair-
play, de partilha, de alegrias e tristezas, de bem-estar e de saúde. O desporto, 
quando bem aplicado torna-se um instrumento bastante precioso para 
modificar os hábitos, para modificar atitudes e comportamentos disruptivos. 

Vamos continuar um trabalho árduo junto dos nossos atletas nas competições 
internacionais e na recepção/organização de campeonatos internacionais, 



DESPORTO
MAIA

PELOURO DO

www.maia2014.com

50

como acontece com o Torneio Internacional “Maia Jovem” ou na preparação 
dos 3 atletas que vão participar nos Jogos Olímpicos de 2012, nas 
especialidades de Maratona, 5.000m e 3.000m obstáculos.

Pretendemos continuar a desenvolver um trabalho de investigação que 
contribua com programas de desporto que possam ser aplicados noutras 
cidades e em diferentes países. Vamos aumentar o número de eventos 
desportivos realizados ao ar livre, de fácil acesso e numa perspectiva do 
desporto para todos, tanto local como internacional.

Paralelamente, vamos estreitar a comunicação entre os cidadãos e o 
Município, através da reestruturação do Portal do Desporto. Queremos uma 
maior aproximação com os cidadãos locais e não locais. Para além deste meio 
de comunicação vamos estar presentes nas redes sociais estando a comunicar 
para todo o mundo e em cooperação com a ACES. 

Para além de nos comprometermos a desenvolver um trabalho na vertente 
académica (investigação), no desenvolvimento do único Portal do Desporto 
em Portugal, na aproximação com as camadas jovens através das redes 
sociais, na aposta de atletas em Campeonatos Internacionais, como os Jogos 
Olímpicos, a Câmara Municipal da Maia tem previsto a realização de 74 
eventos desportivos em diferentes modalidades desportivas no decorrer do 
ano de 2014.

Deste modo, o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal da Maia 
irá promover os valores da ACES juntos dos cidadãos locais e nacionais, 
contribuindo para a sensibilização das restantes cidades em optar por uma 
política estratégica assente na área do Desporto e por consequência na 
apresentação de futuras candidaturas.



DESPORTO
MAIA

PELOURO DO

www.maia2014.com

51

Pretendemos acima de tudo partilhar com o resto do mundo a nossa 
experiência, Know-how e conhecimento em todas as áreas do Desporto, 
contribuindo para o desenvolvimento da ACES. 

Vamos continuar a assentar os nossos valores e princípios nos 5 
objectivos da ACES! 

Para nós o Desporto é para TODOS, sem excepção. Todos 
respiramos e sentimos o DESPORTO!

ANEXOS                                                                                                           

Anexo I – Número Total de Modalidades e Colectividades

Anexo II – Plano Nacional de Ética no Desporto 

Anexo III – Plano de Actividades realizadas e previstas 2009 a 2014 (por 
população-alvo, por modalidade e por segmento)

Anexo IV – Espaços Desportivos para a prática do desporto no concelho da 
Maia por Modalidade

Anexo V – Carta - Secretario de Estado do Desporto - Maia por Modalidade


