
«Lisboa está cada vez
em melhor forma»
DUARTE CORDEIRO

Duarte Cordeiro considera que Lisboa precisa de outro pavilhão de grandes dimensões

? Duarte Cordeiro, vice-

-presidente da Câma-

ra Municipal de Lisboa com o

pelouro do Desporto, explicou

a A BOLA, em Bruxelas, Bélgi-

ca, como chegou Lisboa a Ca-

pital Europeia do Desporto em

2021 e que vantagens tal dis-

tinção trará. Aumentar a ativi-

dade física da população é um

dos grandes objetivos: atual-

mente é de 50 por cento.

Entrevista de

MIGUEL CARDOSO PEREIRA

BRUXELAS

- Que signifi-
ca a atribuição do título
de Capital Europeia de

Desporto a Lisboa em
2021?

— Genericamente, começo por
dizer-lhe que encaramos a atri-
buição como uma oportunidade.
Realça o que a Câmara, os clubes,
as federações — também o Estado
— tem feito ultimamente nesta
área. Oferece uma ocasião para
planear, até 2021, o fortalecimen-
to de infraestruturas, o incentivo
da atividade física e a planificação
de grandes eventos. A cidade de
Lisboa está bem posicionada.

— Considera a distinção um
prémio pelo que Lisboa tem fei-
to ou uma responsabilização e
um incentivo para o que Lisboa
tem de fazer num futuro próxi-
mo?

— Considero ambas as ideias.

Quando nos candidatámos tí-
nhamos consciência da disputa,
que neste caso foi com Haia, da
Holanda. Esta nomeação é um
reconhecimento do que a cidade
de Lisboa tem feito, em todo o

caso é identicamente uma ex-
pectativa de evolução cuja con-
fiança nos envaidece. Um dos as-
petos centrais da nossa política

desportiva passa por levar o des-

porto à comunidade, a todas as

idades. O desporto tem de ser
visto como elemento da comuni-
dade e não apenas na perspetiva
dos eventos ou de uma certa vi-
sibilidade. Implica, antes de
mais, a definição da personalida-
de dos cidadãos, a saúde. Sem

menosprezar, evidentemente, o

ensejo que poderemos continuar
a ter para organizar eventos des-
portivos de monta.

— Que eventos desportivos?
— Tenho por hábito dizer que

Lisboa não vai parar com esta no-
meação para capital europeia.
Prosseguimos com o trabalho com



clubes e federações — e com o Go-
verno — a fim de voltar a ter com-
petições de destaque. Temos re-
ferências já fixas, como a Volvo
Ocean Race, ou os Tall Ships, po-
rém queremos robustecer a ligação
à Volta a Portugal ou reorganizar
grandes finais europeias. O hori-
zonte de 2021 tem de ser propaga-
do. E, na verdade, já o está a ser,

porque estamos a desafiar a co-
munidade desportiva a expor ideias

no âmbito das respetivas áreas e

já estão, inclusivamente, a chegar
propostas de clubes e federações à

Câmara. Vamos ter grandes provas
até 2021 e nesse ano.

— Vai sair caro?
— Não. Diria até que vai suce-

der o contrário. Esta distinção
permite esclarecer com facilida-
de a importância do desporto e a

razão pela qual são necessários
investimentos na área. Note, por
exemplo, que um dos elementos
da nossa candidatura passou pela
encomenda de estudos sobre a

realidade atual e um deles, da
Faculdade de Motricidade Hu-
mana, ajudou-nos a identificar o
nível de prática desportiva, de
atividade física e a forma como
isso pode relacionar-se com as
circunstâncias infraestruturais,
o que temos, o que não temos e
devíamos ter.

— Qual a grande infraestrutu-
ra de que Lisboa mais precisa?

— Ainda agora a propósito da
UEFA Futsal Cup, organizada pelo
Sporting, identificámos grandes
constrangimentos, por haver li-
mitações na cidade no que res-
peita a grandes pavilhões. Lis-
boa só tem um, o MEO Arena.
Naturalmente que há espaço para
que isso possa ser revigorado, in-

dividualmente ou com parcerias.
Se tal acontecer, poderemos or-
ganizar mais provas de nível in-
ternacional nas modalidades de

pavilhão.
— Como compararia Lisboa

com as outras capitais europeias
no relacionamento dos cidadãos
com o desporto?

— Nesta candidatura compe-
timos com Haia e percebemos
que o nível de atividade física
naquela cidade é de 70 por cen-
to , quando em Lisboa é a de ape -
nas 50, de acordo, genericamen-
te, com o estudo da FMH.

— Em Haia, convenhamos,
têm mais facilidade em andar de
bicicleta do que pelas sete coli-
nas de Lisboa...

— É verdade, mas não será por
aí. Eu já experimentei as bicicle-
tas elétricas da EMEL e deixe -
-me dizer-lhe que fiquei admi-
rado com a forma como sobem
colinas. Mas, continuando, o tal
estudo da FMH — nos padrões de
60 minutos de atividade física
até aos 18 anos e de 30 em idade
adulta — diz-nos que Lisboa está
bem nas faixas etárias de crian-
ças, está menos bem para os ado-
lescentes e está com dificuldades
na idade adulta, os tais 50 por
cento que cumprem o previsto. É

muito menos do que Haia. De

qualquer forma, atualmente te-
mos 223 mil pessoas que diaria-
mente usam infraestruturas da
cidade públicas ou privadas —

incluindo munícipes de outros
concelhos. A Carta do Desporto
irá mostrar-nos indicadores que
nunca tivemos e vamos estudá-
-los. Vamos chegar bem a 2021.
Lisboa está cada vez em melhor
forma.
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26 000 000
Para ser capital europeia do desporto em

2021 Lisboa fará um investimento de 26

milhões de euros entre novas

construções e requalificação de

instalações existentes

U 8

Em 2016, a CM Lisboa apoiou 118

coletividades através de

estabelecimento de contratos de

programa de desenvolvimento

desportivo

1592
De acordo com a Carta de Atividade

Física e do Desporto estão

recenseadas 1592 instalações

desportivas em Lisboa

100000000
Entre 2012 e 20126 o impacto indireto

dos grandes eventos desportivos

organizados na cidade foi superior

a 100 milhões de euros


