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Jogos Olímpicos
Os portugueses querem medalhas nos Jogos Olímpicos. Mas, para os atletas, estar entre os melhores já
é a medalha. Portugal oferece poucas condições para a preparação. As bolsas financeiras são baixas e
há falta de infra-estruturas em muitas modalidades. Os patrocínios são, na maior parte das disciplinas
olímpicas, praticamente inexistentes. E há poucos clubes que contratam atletas. Muitos têm
de trabalhar, ir para fora ou recorrer ao apoio dos pais. Ou lutar e acreditar.
Portugal quer campeões. Mas a que custo?
ALEXANDRA MACHADO
amachado@negocios.pt

CAMPEÕE
Portugal conquistouumamedalhade pratanacanoagem, garantidapor Emanuel Silva
eFernandoPimenta,nosJogosOlímpicosdeLondres.Portugalentusiasmou-se.Como
ficoucoladoaoecrãaverosquartos-de-finalnoténisdemesa,nojogodaselecçãonacionalcontraaCoreiado Sul.EaplaudiuosétimolugardeJéssicaAugustonamaratonaou
arepescagem paraafinal dos três mil metros obstáculos de Clarisse Cruz, depois de ter
caído nameia-final. Portugal olhou, pormomentos, parao hipismo e parao trampolim.
Mas sabe quanto recebemestes atletas? E quanto custamas respectivas preparações?
Numpaísondeostrabalhadoresvêemosseusordenadosasercortados,ondeasregalias são cadavez menores, olhar-se paraos 14,6 milhões de euros do programaolímpico
paraLondres2012parecemuito.Esseé,noentanto,ovalorparaapreparaçãodequatro
anos. Segundo o contrato-programaestabelecido entre o Estado (viaInstituto do Desporto)eoComitéOlímpicodePortugal(COP),foramatribuídos2,2milhõesdeeurosem
2009, passando, em 2010, para3,9 milhões de euros, em 2011 para4,3 milhões de euros
e,em2012,para4,2milhõesdeeuros.ÉcomestedinheiroqueoCOPpagaàsváriasfederaçõescommodalidadesnosJogosOlímpicoseaosatletasquerecebemasbolsasdirectamente. Mas é preciso que o atletasejaintegrado no programaolímpico. E háo caso do
mesa-tenistaJoão Monteiro, que só conseguiuaqualificação emAbril, pelo que apenas
recebe umabolsaeste ano. João Monteiro foi integrado em Abril como qualificado, recebendo 550 euros mensais. Segundo o contrato-programa, o praticante não integrado

noprojectoquesequalificarnoanode2012,“beneficiarádopagamentoretroactivo,com
efeito a1de Janeiro de 2012”. Tambémse determinaque os atletas que consigamresultadosnosJogosbeneficiemdabolsaatéDezembrode2012.Pelaregra,osjudocasqueestiveramemLondresdeixarão,emSetembro,dereceberabolsa,aindaquetenhamcampeonatos europeus ou bons resultados noutros campeonatos. Mas TelmaMonteiro ou
João Pina, só paracitaralguns, serão atletas com possibilidade de integrarem o programaparao Rio de Janeiro 2016. Mas até lá... ParaVicente Moura, presidente do COP, estes atletas deviamcontinuaraserapoiados. Mas é o Governo que decidirá.
Abolsaparaos atletas qualificados (no último escalão) é de 550 euros, subindo para
825 euros paraos semi-finalistas, 1100 euros paraos finalistas e 1375 euros paraos medalhados.Oníveldecadaatletaébaseadonassuasparticipaçõesaolongodosquatroanos,
sendorevistosemestralmente.Omesmoédizerqueháatletasquepodemestarnumníveldefinalistasecairparaoutronível.“Osatletasqueentramnoprogramatêmderenovaros resultados todos os anos”, explicaManuelBandeira de Mello, secretário-geralda
Federação Equestre de Portugal, contando que LucianaDiniz, que foi àfinal nacategoriade saltos, só passouparao escalão de finalista(nível2) ameio do programaolímpico.
Além dabolsapagadirectamente ao atleta(isentade impostos), arespectivafederaçãorecebe,porcadapraticanteintegradonoprogramaolímpico,entre22e12mileuros
anuais, consoante o escalão. Esse é o dinheiro que as Federações têmparaapreparação
Continua na página 6
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Vida contida
para viver
da canoagem

“Sei que não vou ficar rico”, mas vai dando para fazer da canoagem profissão. Emanuel Silva,
26 anos, foi, em dupla com Fernando Pimenta, o responsável pela única medalha de Portugal
nos Jogos Olímpicos de Londres, que se realizaram este ano. Treina, por semana, mais de 20 horas
e às suas custas, todos os dias, tem de percorrer quarenta quilómetros para ir treinar. Sublinha,
ao Negócios, que a bolsa que recebe – a mais elevada do escalão do programa olímpico por ser
medalhado – dá para fazer da canoagem a sua profissão, até porque Emanuel Silva é atleta do
Sporting, desde Dezembro último, o que lhe garante um salário mensal. No entanto, poucos
canoístas conseguem receber dos clubes que representam. E patrocínios também são poucos.
Emanuel Silva espera que a medalha traga novo foco mediático e mais apetite aos patrocinadores.
O canoísta tem alguns patrocínios, mas que comparticipam acessórios ou equipamentos. A
medalha despertará mais interesse? “Gostaria de acreditar que vai haver mais apoios e patrocínios,
mas não há dinheiro, por isso, vamos ver como corre daqui para a frente”. Emanuel Silva espera,
também, que as bolsas olímpicas não sejam reduzidas. São baixas, mas são importantes. São, para
alguns atletas, a única fonte de rendimento. Emanuel Silva já recebe a bolsa maior, como
medalhado (nível que atingiu quando conquistou o primeiro lugar no Campeonato Europeu de K4
em 2011), mas já teve de viver com as bolsas mais baixas. “Sobrevivi”, diz, convicto de que se
tratam de opções. Emanuel Silva quis, e fez, da canoagem a sua profissão. Tem uma pizzaria
em Braga, mas dedica-se apenas à canoagem. “Faço-o por gosto”. É preciso gosto e persistência
e perceber que o nível de vida tem de ser o adequado à bolsa.
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doatletaemcadaano,ouseja,paraosseus
treinadores,deslocações,alimentação,alojamentoeoutrasnecessidadesdosatletas.
Manuel Bandeira de Mello diz que é uma
ajuda, mas é curtae lembra, no caso desta
federação,queaindaháqueteremcontao
custocomotransportedocavalo.Boaparte das vezes são os proprietários dos cavalos(quasenuncasãooscavaleiros)queacabam por pagar essas deslocações e, até, financiar os cavaleiros. Bandeira de Mello
diz, por isso, que os cavalos deveriam ter
umaverbaespecíficaparaapreparação.Já
na canoagem, o transporte dos caiaques
Nelo são daresponsabilidade do fabricante. Ajudas pontuais e de privados que na
maiorpartedasmodalidadessãodifíceisde
conseguir. Só se olhaparao futebol, ouve-se.AFederaçãodeCanoagemrecebeu280
mil euros (incluindo-se aqui o apoio para
asesperançasolímpicas)em2011.Adeatle-

tismorecebeu558mileuros.Oremorecebeu71,7mileuros e avela364mileuros.
Nas federações com quem o Negócios
contactouaideiaestágeneralizada.Ocustocomapreparaçãodecadaatletaésuperior à bolsa que é recebida. José Carlos
Manaças, director técnico da Federação
de Ginástica, fala na intensidade de treino necessária, regraaliás extensível aoutras modalidades. Não conciliável, na
maiorparte dos casos, comoutras profissões e, ainda assim, há atletas olímpicos
portuguesesqueastêm. ClarisseCruztrabalhanaCâmarade Ovar, João Costa(do
tiro) é da Força Aérea. Vicente Moura
lembraqueo Comitéaindatemderessarcir as entidades patronais das dispensas
para representação da selecção. Muitos
dos atletas estudam. Mas muitos têm de
suspenderamatrícula. Foi o caso de Diogo Ganchinho, no trampolim.

“Oorçamentonãoresisteparadarcontinuidade aos apoios para que os ginastas
possam fazerumapreparação adequada”,
dizJoséCarlosManaças,quelembraaimportânciadaZoe Lima, integrada no programa olímpico só este ano, depois de ter
estagiado naUcrânia, oude Manuel CamposterfeitoestágiosnaBélgicaeEspanha.
É porisso que hápoucos atletas profissionais.Enasescolasnãosetrabalhadevidamente o desporto.
Terminados os Jogos de Londres, já se
deveriaestaratrabalharnos do Rio de Janeiro.NãoseconhecemasintençõesdoGoverno parao próximo programaolímpico.
Teme-sequeasbolsasdiminuam.AsFederações já gostariam de estar a trabalhar
nele, mas contactada pelo Negócios, a secretariade Estado do Desporto disse apenasque“oGoverno,atempadamente,junto de quem de direito, anunciaráas medi-

dasque,emconjunto,pretendeimplementarparaapreparaçãodosJogosOlímpicos
Rio2016eposterioresciclosolímpicos”.As
Federações nadasabem. E gostavam de já
terbases paratrabalhar.
Mário Santos,daFederaçãodeCanoagem, diz que é essencial definir-se, antes
de mais, os objectivos que Portugal quer
atingirnos Jogos e háque existirarticulação para que possa haver atletas de alta
competição.Esteresponsávelacredita,no
entanto, que os resultados na canoagem
nãosãoporacaso.Hátrabalhoplaneadoe
as infra-estruturas construídas ajudam.
Mas tudo tem de serfeito aum nível mais
elevado e articulado.
Mais ou menos modalidades? Nos Jogos de Londres estiveram 18 num total de
28.“SeosatletasnãotiveremnamiraosJogos Olímpicos não se preparam paramais
nada”, acreditaBandeirade Mello. W

Emanuel Silva conquistou a medalha de prata na canoagem. Jéssica Augusto correu para o sétimo
lugar na maratona. João Monteiro contribuiu para Portugal sair com o quinto lugar por equipas no
ténis de mesa. Os três atletas contaram ao Negócios as dificuldades de serem atletas profissionais.
Pensam nos próximos Jogos Olímpicos, mas o Governo ainda nada definiu. As federações estão à
espera e vão lembrando que a preparação para o novo ciclo começa no dia em que os Jogos acabam.
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Mesa-tenista teve
de emigrar para
ser profissional
J éssi ca Au gu sto

Uma marca
garante
a preparação
Aos 30 anos, Jéssica Augusto correu os 42,195 quilómetros da maratona nos Jogos Olímpicos
de Londres, acabando na sétima posição. Um feito. Consegue, hoje em dia, viver do
atletismo, mas isso nem sempre aconteceu. “Sou atleta há 16 anos, mas considero-me
profissional há apenas seis”, diz ao Negócios, confidenciando que os atletas precisam de ter
outras fontes de rendimento além da bolsa olímpica.
Jéssica Augusto considera-se uma atleta “privilegiada”, porque, “no contexto actual, em
que é tão difícil encontrar patrocínios, posso contar com o apoio de uma das principais
marcas de renome internacional, a Nike. E esse apoio traduz-se em produto e em bónus
monetário”, salienta.
Não tendo clube, é a Nike que tem garantido, ao longo dos tempos, condições para
desenvolver uma boa preparação, nas palavras da atleta de Braga (que, no entanto, nasceu
em Paris). Falando do seu caso, diz que por norma os patrocínios são suficientes para essa
preparação. “Contando com áreas como a fisioterapia, a nutrição, os ‘check-ups’, a saúde, os
produtos, o equipamento, o principal gasto [pessoal] prende-se mesmo com as deslocações,
porque treino em locais diferentes, assim exige o planeamento”.
São 24 horas de treino semanais. Todos os dias há um treino de manhã e outro à tarde.
Os locais vão variando, entre Braga, Vila do Conde, Esposende e Maia.
Jéssica Augusto mantém a bolsa olímpica desde os Jogos de Pequim. Mas as deslocações a
“meetings” ou a competições internacionais acabam por ser financiadas, na maior parte dos
casos, pelos organizadores dos próprios eventos.

Cerca de 360 mil portugueses estiveram três horas, no dia 5 de Agosto, colados à RTP2 a ver o jogo
de ténis de mesa, onde a selecção disputou os quartos-de-final dos Jogos Olímpicos. João Monteiro,
Marcos Freitas e Tiago Apolónia defrontaram a Coreia do Sul. Perderam, mas conseguiram o quinto
lugar. “Foi muito bom, mas podia ter sido muito melhor”. As palavras de João Monteiro não são
número. Os mesa-tenistas trabalham para estar entre os melhores. Mas tiveram de sair de Portugal.
João Monteiro, 29 anos acabados de fazer, disputa o campeonato alemão, ao serviço do FC Saar-brücken TT, e reside e treina na Academia Schlager, na Áustria. O estrangeiro foi a opção para fazer
profissão do ténis de mesa. O campeonato em Portugal não é profissional e faltam infra-estruturas
de alto nível para que a modalidade possa ser um projecto profissional. João Monteiro teve de congelar a inscrição no curso de Desporto, quando estava no terceiro ano, para se tornar mesa-tenista
profissional na Alemanha. Se tivesse ficado por Portugal, seria professor de educação física. E os
Jogos Olímpicos teriam ficado pelo caminho. João Monteiro foi o primeiro mesa-tenista português
nas Olimpíadas. Foi debutante em Pequim e repetiu a proeza em Londres. “Se continuasse em
Portugal, não conseguiria nem de perto nem de longe qualificar-me”, diz o atleta que, apesar de ter
ido a Pequim, só foi integrado no programa olímpico de Londres em Abril. João Monteiro espera que
o quinto lugar em Londres tenha despertado a atenção em Portugal para a modalidade que tem
uma média de 20/30 pessoas nos jogos. Na Alemanha são duas a três mil pessoas e com transmissão televisiva. “Quero acreditar” que agora se vai olhar mais para a modalidade. Espera para ver
já na terça-feira: Portugal defronta a França no apuramento para a Liga europeia.

