
Resgatar o Deporto de Formação 

A Pandemia da Covid-19 tem deixado vários sectores da sociedade portuguesa para trás. São 

muitos os cidadãos portugueses que viram os seus rendimentos diminuídos, investimentos 

falhados e até a perda súbita do seu posto de trabalho. Contudo, existe um setor essencial à 

formação completa dos jovens portugueses que atravessa momentos de enorme dificuldade. A 

Formação desportiva.  

A Formação Desportiva é quase na totalidade assegurada por clubes e associações em todo o 

território nacional. Em qualquer freguesia deste país, por mais pequena que ela seja vamos 

encontrar uma associação desportiva ou clube desportivo que disponibiliza aos jovens 

condições e instalações para a prática desportiva. Também é importante referir que os 

cidadãos que se dedicam a nobre atividade o fazem (salvo raras exceções) em regime de 

voluntariado ou auferindo apenas o suficiente para pagar despesas de deslocação. Muitos 

destes clubes e associações não possuem instalações desportivas próprias, recorrendo 

normalmente a infraestruturas públicas que regularmente se revelam o principal custo de 

operação dos escalões de formação 

As Federações desportivas reportaram recentemente os seus números de atletas inscritos, 

sendo que as 5 federações com mais inscritos (andebol, basquetebol, futebol, patinagem e 

voleibol) reportam perdas de 79% de atletas inscritos. O que simboliza a enorme perda de 

atletas para os clubes e associações desportivas, que tem como consequência a perda da 

principal fonte de rendimento de muitos clubes e associações 

Por ser um setor transversal a todo o território e por ser essencial a uma formação completa 

de qualquer jovem, os subscritores desta moção defendem: 

1. A Juventude Socialista deverá sugerir ao Governo um apoio extraordinário aos clubes e 

associações desportivas que sofreram uma redução superior a 25% no número de 

atletas inscritos. 

2. A Juventude Socialista deverá paralelemente sugerir ao governo um apoio 

extraordinário às autarquias que lhes permite abdicar das receitas provenientes dos 

espaços desportivos municipais enquanto as competições jovens não retomarem a sua 

normalidade 

 

 

 


