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O desporto constitui um importante motor de 
inovação e de crescimento económico
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F O L H A S D E F A C T O

À prática desportiva podemos associar vários benefícios 
de natureza individual, como os benefícios para a saúde 
inerentes a um maior nível de atividade física, o desenvol-
vimento de soft skills em situações de treino e de compe-
tição, o aumento da networking e o desenvolvimento de 
competências de relacionamento interpessoal. Para além 
destes benefícios, numa perspetiva mais macro, podemos 
admitir que o Desporto, o maior movimento não gover-
namental da Europa, constitui um importante motor de 
inovação e de crescimento económico.

 Potencial do desporto para combater o desemprego ju-
venil e promover a inclusão social. No que diz respeito 
ao mercado de trabalho, o emprego relacionado com o 
desporto representa 2,12 % do emprego total na União 
Europeia;

 Desenvolvimento económico local, através de um cres-
cimento inteligente, sustentável e inclusivo;

 Muitos desportos atraem recursos  consi-
deráveis, havendo um investimento cada vez maior em 
equipamentos e materiais inovadores que ofereçam 
uma vantagem competitiva em relação aos outros parti-
cipantes ou às outras equipas;

 Inovação rápida e constante de algumas áreas das 
ciências aplicadas, ligadas ao desporto: tecnologia têxtil, 
mecânica da motricidade humana, novos materiais, 
sensores, design orientado para o homem, etc.;

 Efeitos positivos indiretos noutros setores da econo-
mia, nomeadamente, nos setores da indústria transfor-
madora, da eletrónica, das tecnologias de informação, 
da saúde, da alimentação, da educação, do turismo, do 
lazer e do setor automóvel;

 Maior possibilidade de  de projetos 
de investigação
engenharia e ciências dos materiais, aerodinâmica, 
hidrodinâmica, termodinâmica, eletrónica, informática, 
entre outras;

 O desporto pode contribuir para o esforço da União 
-

micas, uma vez que a economia relacionada com o setor 
do desporto tem demonstrado ser excecionalmente 
resiliente durante a crise económica;

 Os polos empresariais no setor desportivo podem criar 
um ambiente favorável não só à promoção do desporto 
e da atividade física, mas também à inovação de produ-
tos e à criação de empresas;

 Melhor acesso aos mercados internacionais.
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Considerando estes benefícios relacionados com o despor-

to, do ponto de vista do desenvolvimento económico, é 

altamente recomendável que haja:

 Um apoio para  no âmbito 

da investigação e desenvolvimento de soluções inovadoras 

para o desporto, envolvendo administrações locais, univer-

sidades, centros de investigação, indústria e organizações 

desportivas;

 Uma implementação de iniciativas que contribuam para 

estimular o crescimento e explorar melhor o potencial de 

inovação do desporto para a economia em geral, permitindo 

por exemplo que a

do setor desportivo possa aplicar-se a outros setores da 

economia;

 Um apoio de iniciativas transnacionais e de intercâmbio 

de boas práticas ao nível da União Europeia;

 Uma chamada de atenção para o potencial do desporto 

enquanto nova fonte de crescimento e de emprego na 

Europa;

 Um incentivo para recorrer a -

mento da União Europeia, nomeadamente, o Progra-

ma-Quadro Horizonte 2020, o programa Erasmus +, o 

Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e o 

Programa da União Europeias para a Competitividade das 

Empresas e Pequenas e Médias Empresas (COSME);

 Uma 

económica do desporto nos diferentes países da União 

Europeia;

 No contexto da Semana Europeia do Desporto, incenti-

var as iniciativas dos agentes que operam nas empresas 

relacionadas com o desporto e na investigação, a /m de 

poderem partilhar os seus progressos neste domínio.

INFORMAÇÃO ASSOCIADA
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