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Inquérito do Mês 

Portugal correspondeu às expectativas nos Jogos 
Olímpicos ou seria de esperar mais por parte dos 
atletas portugueses? 

Lurdes Costa,  

27 anos, estudante

José Rebelo,  

46 anos, funcionário público

Susana Rocha,  

26 anos, jornalista

Apesar de a esperança ser a 
última a morrer, acho que de 
certo modo já contava com 
este resultado mais modesto. 
É necessário reconhecer que 
Portugal não tem estrutura 
económica para as pessoas se 
dedicarem a tempo inteiro ao 
desporto, ou seja, este é visto 
apenas como um "hobby", ao 
contrário de muitos outros 
países, onde é encarado com 
profissionalismo. 

Não estava à espera de grandes 
resultados, porque não temos nem 
infraestruturas, nem uma verdadeira 
política de educação vocacionada 
para o desporto. O governo e as 
autoridades deviam empenhar-se 
mais na educação desportiva das 
crianças e dos jovens e sensibilizar a 
população em geral para a 
importância da actividade física, 
enquanto componente indispensável 
para um equilíbrio físico e 
psicológico. 

Sinceramente esperava mais, 
porque acho que temos bons 
atletas. Por outro lado, 
provavelmente eles não foram tão 
apoiados como estariam à espera. 
Um dos atletas que integrava a 
representação portuguesa disse 
que o estado só os apoiava a sério 
depois de ver resultados. Se calhar 
o problema é esse: eles deviam ser 
mais apoiados antes das fases de 
competição... 

Joana Lemos,  

31 anos, técnica de análisas clínicas

Amândio Caldeira,  

54 anos, técnico da indústria petrolífera

João Pinto,  

36 anos, empresário

Não estava à espera de muitas 
medalhas, mas 

Nós contamos sempre com uma 
classificação melhor, é óbvio, mas 

Tendo em conta a política de 
desporto existente em Portugal, 



 

comparativamente com muitos 
países do mundo, e tendo em 
conta o apoio que os atletas 
têm em Portugal, não foi mau 
de todo. 

este resultado não me surpreende. 
Acho que o desporto em Portugal 
nunca foi entendido como uma 
prioridade, à semelhança do que 
acontece com outros países. Estou a 
pensar em Cuba, por exemplo, que 
com uma área e população 
equivalentes à de Portugal, 
conseguiu produzir excelentes 
resultados. Os resultados olímpicos 
só se conseguem através de um 
desporto de massas, com boas 
infraestruturas e incentivos. Como é 
que podemos ter bons nadadores se 
quase não temos piscinas olímpicas? 

este até foi um bom resultado. É 
preciso admitir que não existe uma 
política séria de investimento no 
desporto: temos a política do bar, a 
política do health club e a política 
do futebol. Países como a Holanda, 
que cabe no Alentejo, tiraram tantas 
medalhas nestes jogos olímpicos 
como nós em todas as olímpiadas. 
Isso só prova que não há qualquer 
política de desporto séria. Desta 
maneira, só atletas excepcionais, 
como a Fernanda Ribeiro, 
conseguem produzir resultados. 


