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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Introdução ao BMX. 

Bicycle Motocross (BMX) é um desporto cujas origens remontam ao final 

dos anos 60 na Califórnia (EUA), quando os jovens procuravam imitar os 

atletas de motocross, ou os pioneiros do desporto para treinar as suas 

capacidades numa bicicleta em vez de numa mota. 

Tal como outros "novos desportos", BMX desenvolveu-se nos anos 80 

através da criação de associações, clubes, e do aparecimento de 

materiais específicos. Só nos anos 90 é que o BMX foi integrado na 

União Internacional de Ciclismo (UCI) 1, tornando-se um desporto 

olímpico nos Jogos de Pequim de 2008. 

Como o seu nome sugere, é um desporto baseado em corridas, ou seja, 

o objectivo é ser o mais rápido numa pista com rolos, saltos e curvas a 

ultrapassar. Oito pilotos alinham-se em frente de um portão de partida 

numa corrida de uma só volta à pista, que dura entre 30 e 40 segundos. 

As pistas superiores têm um comprimento total de 300-400m., uma colina 

de 8m de largura, com uma largura não inferior a 5m em qualquer ponto. 

Considerando as suas características, e de acordo com os diferentes 

autores, a BMX Race é considerada: 

- Um desporto mecânico segundo a experiência vivida, dado que 

utiliza uma máquina controlada pelo atleta2, individual segundo o 

seu método de ensino3, acíclico segundo o tipo de esforço 

requerido4. 

- Considerando a classificação das acções motoras de Parlebas5 

com base na interacção com colegas de equipa e rivais e a 

incerteza da informação oferecida pelo meio, BMX é 

considerado um desporto individual em que existe interacção 

com adversários onde existe incerteza, o que o torna um desporto 

exigente e complexo. 

- Devido às suas características, o BMX pode ser considerado um 

desporto de risco (ou desporto de acção6). Embora não seja 

permitido impedir ou forçar deliberadamente um cavaleiro a sair da 

pista, mas num desporto tão rápido, em que o 
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As distâncias entre bicicletas são pequenas e onde lutam por uma 

boa linha, há a possibilidade de colisão, colisão e queda. O 

conteúdo desportivo é muito popular online, pelo que com 

tecnologia avançada (dispositivos e aplicações móveis) e um 

elevado nível de adrenalina, as gerações mais jovens são 

facilmente atraídas por estas actividades físicas. Estes desportos 

atraem os jovens pela sua sociabilidade, porque permitem 

desenvolver a criatividade, velocidade e emoção, quebrando 

rotinas e procurando um desafio7,8. Apesar das suas muitas 

virtudes e da forma como o desporto está a crescer, os meios de 

comunicação social não o consideram como educativo ou digno de 

notícia, mesmo quando a inventividade, maturidade e cooperação 

estão entre os seus princípios básicos, bem como a assunção de 

riscos, autodisciplina e autonomia9. A educação dos riscos é um 

modelo de ensino em que os estudantes participam nestas 

actividades a fim de adquirirem ou melhorarem as suas 

capacidades físicas, cognitivas e afectivas. Os desportos de acção 

estão intimamente relacionados com a aprendizagem cooperativa 

e a resolução de problemas, com uma dinâmica de tomada de 

decisão que é divertida e inclusiva6 , o que poderia torná-los 

educadores de risco, adequados para transferir aprendizagens 

para outros campos, o que torna estes desportos claramente uma 

oportunidade para crianças e jovens. 

 
Embora existam muitas definições de desporto, neste estudo referimo-

nos ao desporto de competição com o objectivo de melhorar o 

desempenho. A caracterização do desporto é o primeiro passo que nos 

permite analisar as suas necessidades e exigências a partir de diferentes 

perspectivas. 

A BMX é uma das modalidades de crescimento mais rápido na Europa, 

com a França no topo, com quase 20.000 licenças federativas, seguida 

dos Países Baixos. Uma vez que o BMX é um desporto olímpico, o seu 

crescimento é exponencial, não só nos participantes mas também no 

impacto mediático, devido à transmissão em streaming mundial das suas 

competições e eventos. As principais competições são o Campeonato 

Mundial de BMX Supercross, o Campeonato Mundial e as ligas e 

campeonatos continentais. 
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O BMX é um desporto muito completo e complicado, dado o grande 

número de factores envolvidos: 
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- Cada pista é diferente e tem características diferentes, pelo que 

requer um nível muito elevado de capacidade de adaptação a todos 

os tipos de obstáculos por parte dos cavaleiros. 

- Os cavaleiros não correm sozinhos, pelo que devem reagir às 

acções dos outros cavaleiros; decisões como mudar de trajectória 

para ultrapassar, ou defender-se de outros rivais, devem ser 

tomadas em décimos de segundo. Além disso, é permitido o 

contacto entre os cavaleiros. 

- É um dos desportos olímpicos mais "explosivos", um sprint de 30 

segundos, onde alcançar o primeiro passo é o objectivo principal. 

O tempo entre a posição de partida e este primeiro passo é 

normalmente de 3-4 segundos. 

- Embora as rondas durem 30 segundos, é necessária uma elevada 

capacidade de recuperação, uma vez que muitas rondas (motos) 

têm de ser concluídas para se chegar à final.  

- A psicologia é também decisiva na medida em que os cavaleiros 

competem cotovelo a cotovelo numa corrida de 50km/h, com um 

elevado risco de queda e lesões, pelo que a auto-confiança e o 

controlo da ansiedade é fundamental para um desempenho a 

100%. 

Os resultados dos Jogos Olímpicos de Tóquio de 20201 mostram um 

domínio nas medalhas dos Países Baixos, Colômbia e Grã-Bretanha, 

tanto em homens como em mulheres. Os Países Baixos (com 6), França 

e EUA (5) são os países com o maior número de atletas classificados. 

Na Europa10, no Campeonato Europeu de 2021, França, Bélgica e 

Espanha ganharam medalhas na categoria feminina e França, Bélgica e 

Rússia foram as medalhistas na categoria masculina. As categorias 

Júnior e Elite foram lideradas pela França com 6 medalhas, seguida da 

Suíça (3) e dos Países Baixos (2). Nas categorias menores (rapazes e 

raparigas dos 13 aos 16 anos), a França ganhou 7 medalhas, seguida 

pelos Países Baixos com 

4. Enquanto a França domina nas categorias dos rapazes, no evento das 

raparigas, a França partilha a liderança com a Bélgica e a Letónia.  

 

1.2. O Projecto Europeu de Formação BMX para Ganhar. 

BMX Training to Win é um projecto Erasmus+ Sport co-fundado (Ref. 
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622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) que pretende promover a educação 

no e através do desporto com especial enfoque no desenvolvimento de 

competências, com ênfase na formação de treinadores para melhorar a 

qualidade da carreira do desporto 
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desenvolvimento e segurança dos jovens atletas (a maioria dos 

treinadores de BMX são antigos cavaleiros sem treino específico e BMX). 

O projecto é coordenado conjuntamente pelo clube desportivo da Escola 

BMX de Saragoça e pela instituição de ensino superior Fundación 

Universidad San Jorge, ambas de Espanha. Os seus parceiros são 

países parceiros: 

- Portugal: Federação Portuguesa de Ciclismo. 

- Eslováquia: Slovenský Zväz Cyklistiky (Federação Eslovaca de Ciclismo).  

- Itália: CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione 

dell'Educazione e lo Sviluppo (Centro Internacional para a 

Promoção da Educação e do Desenvolvimento). 

- Malta: Malta Street Sports Association. 

- Letónia: Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome LSIIDP 

(Associação "Conselho de Administração de Instituições de 

Educação Desportiva da Letónia"). 

- Em Espanha, os parceiros locais são: 

o FederaciónEspañoladeCiclismo (Espanhol

Federação de Ciclismo); 

o FederaciónAragonesadeCiclismo (Aragonês

Federação de Ciclismo). 

o Zaragoza Deporte Municipal (Zaragoza Municipal Sports 

Company). 

Os objectivos específicos do projecto são: 

▪ Objectivo 1.- Conceber um programa de formação integral BMX 

para treinadores e formadores, acrescentando provas científicas e 

estudos. 

▪ Objectivo 2.- Promover os benefícios BMX para crianças e jovens 

(física, mental e socialmente). 

▪ Objectivo 3.- Estimular carreiras duplas para cavaleiros BMX 

apoiando o seu desenvolvimento profissional e educacional. 

A realização destes ambiciosos objectivos implica a análise científica do BMX 

a partir de diferentes perspectivas, começando por analisar as 

necessidades de formação que a comunidade BMX (atletas, treinadores, 

famílias, gestores e outros intervenientes) conhece sobre o treino de BMX 

e quais são, na sua opinião, os principais aspectos a melhorar não só no 

que diz respeito ao desempenho, mas também para e 
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desenvolvimento integral dos cavaleiros. Esta análise resultaria num 

programa de formação completo (um curso gratuito de acesso livre). 

Os pilotos de BMX são normalmente treinados ou treinados por 

outros/formadores; na realidade, muitos países não têm um programa ou 

certificado oficial de treino específico de BMX. Assim, para estabelecer 

um ambiente profissional, é necessária educação para os treinadores e 

treinadores. Isto resultaria numa maior qualidade na formação de jovens 

cavaleiros, cuidando da sua segurança na prática e reforçando os efeitos 

benéficos do seu desporto. 

Este estudo apresenta os resultados da primeira produção intelectual do 

Projecto, o Questionário de Necessidades de Formação BMX, que servirá 

de base, ou análise de diagnóstico, da situação da BMX na Europa, para 

enfrentar os desafios identificados neste Projecto. 

O questionário foi estruturado em quatro dimensões: necessidades 

materiais, necessidades de conhecimento, necessidades das instalações 

desportivas e, finalmente, necessidades ambientais. 

1.3. A concepção do questionário: Metodologia 

O Questionário de Necessidades de Formação BMX foi concebido por 

uma equipa de investigação da Universidade de San Jorge (Espanha). A 

figura 1 mostra a concepção do questionário e procedimentos 

associados11,12. 

 
 
 
 

 
 

Figura 1. BMX Training to Win Questionnaire Design 
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O questionário foi validado pela validação dos peritos (um membro por 

cada um dos parceiros do projecto e parceiros locais, seguindo o 

procedimento, preencheram uma rubrica na qual pontuaram a relevância 

e singularidade de cada item, acrescentando os comentários que 

consideraram apropriados para melhorar a ferramenta). As fichas de 

validação foram revistas pelos investigadores da Universidad San Jorge 

(Espanha) para chegar à versão final. 

Um total de oito peritos de seis países (treinadores, gestores desportivos 

e antigos cavaleiros) validaram o questionário. Os peritos vieram de: 

▪ Espanha: Escola BMX Zaragoza e Zaragoza Deporte Municipal ZDM.  

▪ Letónia:   Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru  

padome" LSIIDP. 

▪ Itália: Ceipes-CentroInternazionaleperla Promozione 

dell'Educazione e lo Sviluppo. 

▪ Eslováquia: Slovenský Zväz Cyklistiky. 

▪ Portugal: Federação Portuguesa de Ciclismo 

▪ Malta: Malta Street Sport Association (MSSA). 

O questionário em linha foi distribuído através do website do Projecto, das 

redes sociais dos parceiros e da lista de clubes desportivos de correio 

das Federações regionais e nacionais. Cavaleiros, treinadores, gestores 

desportivos, famílias e amigos dos cavaleiros e qualquer pessoa ligada 

ao BMX foram o alvo desta acção. 

Os dados foram analisados utilizando procedimentos estatísticos e 

análise de conteúdo. A figura 2 reflecte as dimensões identificadas, que 

mais tarde serão traduzidas em variáveis, e estas em perguntas abertas 

e fechadas, a serem respondidas utilizando escalas Likert, respostas de 

múltipla escolha, ou alcance, entre outras. 

Como resultado destas acções, foram obtidas 415 respostas, a composição 

da amostra obtida será mostrada na secção seguinte. 
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Figura 2. Dimensões do Questionário de Necessidades de Formação BMX 
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Descrição da amostra 

Dois terços dos que responderam eram homens (Figura 3). 
 
 

 

Figura 3. Distribuição por género (%). 

Em todos os países participantes, os homens responderam em maior 

medida, embora a diferença em pontos percentuais seja maior em Malta 

e Portugal (96,8 e 93,8% respectivamente) e menor na Eslováquia 

(57,4%). 

Por faixa etária, a maioria dos inquiridos tinha entre 26 e 45 anos (46,3%), 

com uma maioria em Espanha (47,2%), Eslováquia (72,3%), Itália 

(61,5%) e Portugal (50%). Na Letónia, o maior número de jovens com 

menos de 18 anos respondeu (33,6%), enquanto em Malta aqueles entre 

18 e 25 (38,7%) era o maior grupo. A figura 4 mostra a distribuição por 

faixa etária. 

 
 
 

Figura 4. Distribuição por idade (por país e total)  
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Em geral, os atletas e as suas famílias foram os maiores grupos a responder 

(38,8% e 36,6% respectivamente), enquanto os treinadores representam 

apenas 8,7% dos que responderam, os gestores desportivos 6,5%, os 

adeptos, apoiantes, ou amigos 5,8% e os restantes 3,4% (Figura 5). Na Letónia 

e em Malta, a maioria dos cavaleiros responderam, enquanto que em Espanha 

e na Eslováquia, os membros da família foram os mais propensos a responder. 

Em Itália e Portugal, muitas respostas vieram dos treinadores.  

 
 
 

Figura 5. Distribuição por posição (papel). 

 
 

Em relação à filiação em grupo, a maioria representava clubes 

desportivos (59,8%), seguida por associações desportivas (11,3%), 

federações desportivas (5,1%) e, em menor grau, governos locais ou 

regionais (1,4%). Por país, as pessoas que responderam ao inquérito 

pertencem principalmente a associações desportivas (em Itália e Malta), ou 

a clubes desportivos (em Espanha, Letónia, Eslováquia, e Portugal). 

Onde as federações estão mais representadas é em Portugal e Itália e 

a Letónia é o país com mais inquiridos do governo. A distribuição das 

respostas por país é mostrada na Figura 6. 
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Figura 6. Distribuição por país 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. MATERIAL NECESSIDADES 
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2. NECESSIDADES MATERIAIS 

 
No desporto de BMX Racing há material específico que deve ser utilizado 

em competição (se não for usado ou não estiver em boas condições, o 

piloto não está autorizado a entrar na grelha de partida). Outros materiais, 

sem serem obrigatórios, são recomendados. Assim, para além da 

bicicleta, devem usar uma camisola de competição, calças de competição 

ou calções com protecção para joelhos e canelas, capacete facial 

(integral), com viseira e luvas. Além disso, muitos deles usam protecção 

para o corpo (peitoral), pescoço, sapatos especiais... 

 

Para além do custo da bicicleta, são necessárias actualizações para ser 

competitiva, peças sobressalentes têm de ser trocadas periodicamente, 

etc., o que torna este desporto não adequado para todos. Neste sentido, 

e de acordo com as teorias de Bourdieu14, o custo de um determinado 

desporto seria simultaneamente uma barreira à entrada e um 

diferenciador social, com o gosto pelos desportos de risco e mecânicos 

como elemento de distinção social15,16. 

 

Segundo as Estatísticas do Desporto do Eurostat13 , a despesa média 

de consumo das famílias em bens e serviços desportivos na Europa varia 

entre pouco mais de 9.000 euros na Bulgária e Roménia e mais de 40.000 

euros em Chipre e Luxemburgo. As despesas em equipamento desportivo 

em geral variam entre 176 euros médios na Finlândia e 0,9 euros na 

Bulgária. A Suécia (637 euros), Finlândia (609 euros) e Reino Unido (539 

euros) contrastam nas despesas em bens e serviços desportivos com 

países com menos de 20 euros/ano. Nos serviços desportivos 

recreativos, os países cujas famílias gastam menos são a Roménia, 

Bulgária, Macedónia do Norte e Montenegro. Em contrapartida, a Irlanda, 

Chipre, Luxemburgo, Reino Unido ou Áustria são os países onde as 

famílias investem mais nos seus serviços desportivos e recreativos. 
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Os países participantes neste projecto, poderiam ser considerados numa 

posição média em relação a outros países europeus. O quadro 1 reflecte 

cada uma das diferentes despesas médias para cada um dos países. 

 

Quadro 1. Despesas das famílias em bens e serviços desportivos (da 

Base de Dados de Estatísticas Desportivas do Eurostat). 

 
 
 

CONTRIBUI
ÇÃO 

DESPESAS 

TOTAIS 

ESPORTES 

E BONS 

SERVIÇOS 

MANUTENÇÃO 

E REPARAÇÃO 

DESPORTO 

RECREATI

VO 

Espanha 30884 261.6 1.1 191.4 

Itália 28393 205.3 0.0 133.3 

Malta 26590 210.1 20.3 87.7 

Portugal 23357 104.0 0.6 95.1 

Eslováquia 15041 103.1 0.0 53.0 

Letónia 11381 69.8 0.0 56.0 

 
 

Questionados sobre se consideram o desporto de BMX um desporto 

acessível ou caro, os participantes neste estudo consideraram o custo 

deste desporto como intermédio (figura 7); os que o consideram barato 

ou muito barato representam 13,5%, enquanto os que o consideram caro ou 

muito caro representam 44,8%. Quase metade (46,7%) pensam que o 

equipamento BMX normal para iniciantes custa menos de 1.000 euros, 

35,9% entre 1.000 e 2.000 euros, 11,8% entre 2.000 e 3.000 euros e, 

finalmente, apenas 5,5% mais de 3.000 euros. 
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Figura 7. Percepção de custos BMX 

 
 

Um pouco mais de metade dos inquiridos (57,3%) acreditam que os 

ciclistas mudam de bicicleta de 2 em 2 anos, enquanto 22,4% acreditam 

que é anualmente. 16,1% pensam que a bicicleta é mudada de três em 

três anos e apenas 4,1% precisariam de uma bicicleta nova de quatro em 

quatro anos ou mais. 

Independentemente do equipamento individual, o custo de uma estação 

BMX (treino, viagens, instalações, inscrições em corridas, etc.) é 

mostrado na Figura 8. A resposta mais escolhida é a que estabelece a 

despesa anual em mais de 2.000 euros (28,9% das respostas). 
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Figura 8. Custo estimado de uma estação BMX em euros  

 
 

Para os inquiridos, o material necessário para começar em BMX é, 

evidentemente, a bicicleta (96%), seguida, por ordem de aceitação, pelas 

luvas (81,6%), joelheiras (73%), peitoral (46%) e protecção do pescoço 

(18,5%). 
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3. CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS 

 
 

As características de desempenho em vários desportos de ciclo têm sido 

pesquisadas há décadas. No entanto, as provas científicas sugerem que 

pouco se sabe sobre as características de desempenho no ciclismo 

BMX17. Na revisão do âmbito realizada por Rylands e Roberts em 2019, 

os autores sugeriram que houve um número limitado de estudos 

realizados ao longo dos últimos 17 anos. Actualmente, a investigação 

científica sobre o desporto do ciclismo BMX tem-se centrado no 

conhecimento dos factores de desempenho18,19, das exigências 

fisiológicas durante a prova18,20-22 e das lesões associadas à prática do 

BMX23-25. 

Com base na investigação realizada em simulações de corridas, em 

laboratório ou na pista, foram obtidos alguns resultados relevantes 

para os treinadores BMX. Nas corridas de motocross de bicicleta 

(BMX), a partida e a primeira recta (40 m) são as fases mais 

importantes26. O desempenho cronométrico na recta inicial está 

correlacionado com a potência mecânica máxima durante os 

pequenos sprints num ciclismo ergométrico27. Sabe-se também que 

a força muscular máxima é um factor determinante do desempenho 

durante os pequenos sprints de ciclismo28. O treino regular da força 

dos membros inferiores pode ser benéfico para desenvolver a força num 

curto espaço de tempo. A capacidade de produzir força num curto período 

de tempo é decisiva no início da corrida. 

Não só a capacidade de gerar potência de pico durante um sprint de 

ciclismo curto ou alta aptidão aeróbica (VO2max) é importante no 

desempenho em testes de BMX, mas também há outros factores 

relacionados com aspectos técnicos que influenciam o desempenho 

global20,29,30. A técnica de "bombeamento" utilizada por vários pilotos de 

BMX parece contribuir significativamente para a produção de 

velocidade quando comparada com uma corrida com técnica de "não 

bombeamento "31. Se considerarmos outros aspectos como a posição 

de partida na corrida, é mais provável que a "posição de retaguarda" 

resulte numa partida mais rápida, uma vez que permite à carroçaria 

executar a segunda fase de transferência de peso da manivela de 

forma mais eficiente32. Alguns aspectos, tais como a posição na 

partida, ainda estão a ser estudados33.  
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Estudos anteriores centram-se em aspectos muito específicos, referindo-

se a aspectos técnicos, condicionais, fisiológicos, antropométricos... mas, 

que conhecimentos deve ter um treinador BMX para assegurar uma 

formação de qualidade? 

Alinhada com o objectivo do projecto BMX Training to Win, a secção 

seguinte centra-se na avaliação da percepção do conhecimento que um 

treinador deve ter para desenvolver adequadamente a carreira desportiva 

dos seus atletas. O quadro 2 oferece um resumo geral. 

Quadro 2. Requisitos de conhecimentos para um treinador BMX. 
 

Conheciment

o 
Irrelevante Pequeno 

relevante 

Relevante Muito 
relevante 

Sem 
resposta 

F % F % F % F % F % 

Fisiologia 12 2.9 33 8.0 125 30.1 216 52 29 7.0 

Anatomia 17 4.1 21 5.1 129 31.1 224 54.0 24 5,8 

Formação 

teoria 

25 6.0 20 4.8 96 23.1 230 55.4 44 10.6 

Técnica 10 2.4 9 2.2 31 7.5 331 79.8 34 8.2 

Biomecha- 

nics 

29 7.0 32 7.7 130 31.3 165 39.8 59 14.2 

Táctica 9 2.2 9 2.2 41 9.9 328 79.0 28 6.7 

Mecânica 18 4.3 41 9.9 160 38.6 179 43.1 17 4.1 

Primeiros 

Socorros 
11 2.7 15 3.6 139 33.5 229 55.2 21 5.1 

Nutrição 12 2.9 23 5.5 171 41.2 193 46.5 16 3.9 

Psicologia 27 6.5 21 5.1 129 31.1 220 53.0 18 4.3 

Gestão - 

ment 

58 14.0 66 15.9 153 36.9 123 29.6 15 3.6 

Methodolo- 

gy 

34 8.2 33 8.0 91 21.9 231 55.7 21 5.1 

Regulament

o 
13 3.1 12 2.9 88 21.2 277 66.7 25 6.0 

 
As áreas mais desconhecidas ou menos valorizadas pelos inquiridos 

eram a biomecânica e a teoria da formação. As áreas em que os 

participantes consideram, em maior medida, que os treinadores devem 

ser mais formados, pois são as mais necessárias, são a técnica BMX 

(79,8% considerando-a muito relevante) e as tácticas (79%), seguidas, 
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em menor medida, pelo conhecimento da 
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regulamentos (66,7%). A gestão desportiva é a área considerada menos 

relevante (29,9% considerando-a pouco ou nada relevante). Por 

relevância, os diferentes tipos de conhecimentos (categorias relevantes 

e altamente relevantes) recebem o seguinte endosso (figura 9). 
 

Figura 9: Relevância do conhecimento 

Por categoria, os treinadores são os que mais valorizam a relevância da 

aquisição de conhecimentos em todas as áreas, desde 47,2% que 

consideram muito relevantes ter noções de gestão, até 91,7% que 

apreciam tácticas de apreciação. No intervalo, 86,1% pensa que a 

formação técnica e de desempenho são muito importantes para eles, bem 

como os regulamentos. Os atletas têm uma elevada valorização dos 

conhecimentos técnicos (82,9%) e tácticos (82,2%) por parte dos 

treinadores. 

As famílias, juntamente com os adeptos, são as que menos valorizam os 

conhecimentos dos treinadores, tendo algum apoio na teoria do 

desempenho do treino (62,7%), primeiros socorros (68,3%), psicologia 

desportiva (51,6%) e metódico- pedagogia (56,5%). 

Ao comparar os resultados gerais com os dos três países que deram mais 

respostas, descobrimos que em Espanha a metodologia e a teoria de 

formação se destacam. Para aqueles que responderam da Letónia e da 

Eslováquia, a técnica e a táctica são destacadas (Figura 10). 
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Figura 10. Comparação entre os conhecimentos necessários na amostra geral e 

a Espanha, Letónia, e Eslováquia. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. FACILIDADES DESPORTIVAS' 
NECESSIDADES 
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4. NECESSIDADES DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

A concepção e manutenção de uma pista de BMX é um factor chave para 

o treino em condições adequadas e, portanto, para a melhoria do 

desempenho, mas também para a segurança dos próprios atletas e dos 

espectadores. Da mesma forma, uma instalação desportiva pode ou não 

oferecer uma série de serviços para cavaleiros e companheiros que 

melhorem substancialmente a sua satisfação.  

A União Internacional de Ciclismo (UCI) publicou em 2017 um Guia de 

Pista BMX43, com o objectivo de promover o desenvolvimento do BMX 

Racing. Estabelece que, para além das grandes pistas destinadas a 

competições internacionais, a única forma de desenvolvimento do BMX 

num país é através da promoção do desporto de base, com a criação de 

clubes e circuitos onde treinar. Desta forma, seria criado um maior volume 

de participantes que "empurrariam" para a melhoria dos resultados, para 

além de promover o BMX como desporto para todos. 

Portanto, uma primeira fase deveria ser a de estabelecer pistas para 

iniciantes e, à medida que o nível de uma região sobe, conseguir 

melhores circuitos que desafiem estes atletas e os preparem para 

grandes competições. 

Este mesmo guia estabelece as quatro fases fundamentais na 

construção de uma pista: a selecção do espaço onde será construída, 

o desenho, a preparação do terreno e, finalmente, a construção. Destaca 

também os serviços para acolher um concurso em condições: 

estacionamento, escritório, armazenamento, primeiros socorros, água, 

sanitários, e outras áreas para diferentes utilizadores.  

Tal como estabelecido no Guia (pp.8), um circuito para principiantes pode ser 
considerado: 

▪ O desenho da pista em anexo é um esquema padrão de 3 cantos 

(ou seja, os cavaleiros viram 180 graus em cada curva).  

▪ Apresenta um único monte inicial de 3,5 metros de altura com 

uma distância mínima desde o portão até ao fundo do monte 

inicial de pelo menos 12 metros. Inclui escadas de acesso e 

gradeamento de segurança ao longo da colina de partida.  

▪ Inclui pontos de montagem para um portão de partida. 
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▪ A colina de partida e a pista são feitas de solo comprimido. 

▪ Como opção, a colina de partida e as curvas podem ser revestidas 

com betão ou asfalto de alta aderência. 
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▪ A via é construída com uma camada intermédia de 0/31,5 

materiais não argilosos e um solo superior de calcário 0/4 para 

evitar a erosão durante a chuva forte. 

▪ Os canais de drenagem estão incluídos no desenho para remover 

a água parada da área em redor da pista. 

▪ O comprimento total da pista é de 370 metros. 

▪ Estão incluídas zonas de segurança de 2 metros de largura à volta 

da borda da pista. 

A pista Supercross BMX, apenas ao alcance de alguns privilegiados, é 

uma instalação desportiva para atletas experientes, com uma colina de 

oito metros de altura de partida, um portão de partida e uma pegada mais 

longa (cerca de 130 x 80m). Para aumentar a dificuldade dos obstáculos, 

são mais desafiantes para os ciclistas e normalmente incluem uma 

secção profissional com saltos mais exigentes. 

Um estudo australiano sobre lesões relacionadas com desporto e 

recreação activa, realizado em 201844, mostrou o BMX como o terceiro 

desporto com mais lesões relacionadas com desporto por participante, 

logo a seguir ao futebol australiano e aos desportos motorizados. As 

probabilidades de hospitalização em atletas com 15 anos ou mais eram 

maiores para aqueles com lesões relacionadas com o desporto 

motorizado, equitação, ou BMX. 

O risco assumido por um atleta depende tanto das suas características 

de personalidade, das suas capacidades e aptidões, como das 

instalações desportivas e do seu estado, bem como da gestão do risco. 

Esta secção apresenta os resultados do inquérito de perguntas sobre as 

instalações desportivas e a percepção do risco associado ao BMX. 

Enquanto 30,6% dos treinadores concordam plenamente que o BMX é um 

desporto seguro, apenas 12,5% dos adeptos, 9,3% dos membros da família 

e 9,2% dos cavaleiros sentem-se da mesma forma. Os gestores desportivos 

e os atletas são, de facto, aqueles que mais discordam desta afirmação. 

A gestão do risco aparece como um dos factores-chave para o desempenho, 

uma vez que 90,4% concordam ou concordam fortemente com esta 

afirmação (Figura 11). Relativamente à percepção do BMX como um 

desporto de risco, 58,1% concordam e 18,1% concordam totalmente. 

Quando se pergunta se o BMX é um desporto seguro, a opinião é muito 

mais dividida (50,6% a favor, 46% contra). 
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Figura 11. BMX como desporto seguro/risco 

 

 
Enquanto 30% dos treinadores pensam que o BMX é um desporto 

seguro, apenas 10% dos ciclistas, as suas famílias e os adeptos sentem 

o mesmo. Acrescentando aqueles que concordam ou concordam 

totalmente, obtemos uma percepção da segurança do desporto de BMX 

(Figura 12). 

 
 
 

 
 

Figura 12. BMX é um desporto seguro (percepção por posição).  
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Contudo, quando perguntamos se o BMX é um desporto de risco, são os 

gestores desportivos (33,3%) seguidos pelos membros da família (19,3%) 

que concordam plenamente com este rótulo em maior medida. Para as 

restantes categorias (atletas, treinadores, adeptos), apenas 15 a 16% dos 

inquiridos concordam. Agrupando aqueles que concordam totalmente 

com aqueles que concordam em considerar o BMX como um desporto de 

risco, a percentagem atinge quase 75%. 

Quanto à relevância da gestão do risco para a melhoria do desempenho, 

o maior apoio é obtido nas categorias de coches e cavaleiros (Figura 13). 

 
 
 

 
 

Figura 13. Gestão do risco para percepção do desempenho 

 

 
Por país participante, a Espanha é aquele que vê o BMX em maior 

medida como um desporto seguro, mas também aquele que, em maior 

medida, o qualifica como um desporto de risco e considera a sua gestão 

como fundamental para melhorar o desempenho desportivo; por outras 

palavras, é o país onde é visto em maior medida como um desporto de 

risco controlável. (Quadro 3). 
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Quadro 3. Percepção do risco (com base na concordância total com as 
declarações). 

 

Declaração (% concordo totalmente) Geral Espan
ha 

Letón
ia 

Eslováq
uia 

BMX é um desporto seguro 11.1 21.1 15.9 3.2 

BMX é um desporto arriscado 18.1 30.1 14.0 10.6 

Gestão de riscos necessários para o desempenho 
doBMX 

43.9 55.3 46.7 33.0 

 
 
 

 
Questionados sobre os elementos que tornam uma pista segura, a 

disposição das curvas, a largura e o primeiro salto fluido são os mais 

destacados (Figura 14). 

 
 
 

Figura 14. Elementos que tornam uma pista segura 
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Quanto ao que um treinador pode fazer para tornar o treino seguro, ou 

mais seguro, os participantes do inquérito preferem exigir que os atletas 

usem protecções e reconheçam a pista antes do treino, bem como marcar 

as áreas danificadas ou perigosas (Figura 15). 

 
 
 
 

 

 
 

Figura 15. Coisas que um treinador pode fazer para um treino seguro  

 

 
As opiniões sobre o que faz com que uma pista seja considerada de boa 

qualidade variam muito, mas os elementos mais valorizados são a 

amplitude (F=69), o desenho ou disposição da pista (F=55), que o 

pavimento está em bom estado (F=47), que está bem mantido (F=45), 

medidas de segurança da pista (F=44), saltos suaves e longos (F=40), 

curvas bem concebidas (F=29), fluidez (F=28), e um bom portão/arranque 

(F=22), entre outros. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. MEIO AMBIENTE 
NECESSIDADES 
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5. NECESSIDADES AMBIENTAIS 

O sucesso desportivo depende de factores variados e diversos, tais como 

a genética45 , a dedicação intensiva à actividade (a regra dos 10 anos ou 

10.000 horas)46 , a existência de recursos e meios à disposição do atleta, 

treinadores treinados, um apoio público estruturado e privado, entre 

outros. 

O ambiente dos atletas e o apoio que têm das pessoas que contribuem 

para o seu processo de desenvolvimento foram mostrados na literatura 

como um factor chave para melhorar o desempenho e o desenvolvimento 

integral. O triângulo formado pelo atleta, o treinador e os pais é 

especialmente realçado. Fora deste triângulo encontramos também o 

papel relevante dos pares (colegas e amigos), bem como dos meios de 

comunicação social no empenho desportivo dos jovens. 

O apoio parental no desporto não é apenas necessário na infância; neste 

estudo o "apoio" é entendido como um conjunto de acções destinadas a 

facilitar recursos económicos, logísticos e emocionais aos atletas - 

como, por exemplo, ao levá-los a treinos e competições, adquirir os 

materiais necessários, pagar taxas, serviços ou inscrições, mas 

também dar apoio fundamental em termos de motivação, superar 

momentos difíceis e acompanhamento, e facilitar o gozo e satisfação das 

crianças47,48
 

Este apoio necessário na infância relaxa à medida que os atletas 

envelhecem e se tornam mais autónomos, contudo, vários estudos têm 

demonstrado que o apoio activo da família durante a adolescência não 

só é essencial para melhorar o desempenho nessa fase, como também 

tem implicações na adesão à prática desportiva na idade adulta, ou seja, 

a longo prazo49. 

No entanto, este apoio nem sempre é positivo, dando cada vez mais 

frequentemente uma pressão excessiva devido às expectativas dos pais, 

ou à ignorância dos processos de formação. Por vezes, os treinadores 

devem lidar com o mau comportamento dos pais e familiares em relação 

aos seus próprios filhos, outros atletas, juízes ou árbitros, ou 

espectadores50-52. 

As respostas dos atletas às perguntas do inquérito sobre o apoio que 
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percebem do seu ambiente mais próximo são apresentadas abaixo.  
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O Quadro 4 quantifica em que medida os participantes consideram a 

família como atletas de apoio muito relevantes (59,5%). A falta de apoio 

parental inicial para BMX (ao escolher BMX como desporto) destaca-

se, mas não numa percentagem excessivamente elevada (11,8%). 

 

Quadro 4. Apoio percepcionado. 
 

 Discord

o 

totalme

nte 

Discordar Concor
da 

Concor

do 

plena

mente 

Sem 

respost

a 

A família é um apoio relevante 

para os cavaleiros 

0,5 2,4 36,9 59,5 0,7 

Os pais usam para apoiar os 

seus filhos quando escolhem 

BMX como desporto 

1,2 10,6 54,7 30,8 2,7 

Os pais geralmente consideram 

BMX como arriscado 

1,7 8,4 61,2 25,5 3,1 

Os membros da família são 

geralmente gentis e educados 

quando encorajam os seus filhos 

nas corridas 

1,0 6,7 58,3 28,4 5,5 

Os treinadores tendem a ter 

uma boa comunicação com 

as famílias 

0,7 5,8 60,2 28,0 5,3 

A relação entre cavaleiros, 

treinadores e famílias é 

geralmente fluida e positiva 

1,2 6,0 42,2 47,2 3,4 

Amigos e colegas são 

importantes na aderência ao 

desporto 

0,2 2,4 37,9 57,3 2,2 



37 
 

 

O apoio parental é dado mais importância pelos treinadores e familiares 

(75% concordam totalmente) do que os próprios atletas (39,5%). 

40% dos familiares inquiridos são aqueles que, em maior medida, 

consideram que os pais apoiam os seus filhos quando escolhem o BMX 

como desporto, enquanto 21,7% dos atletas pensam o mesmo, o que 

indica uma certa diferença de opinião entre atletas e familiares no que diz 

respeito ao apoio recebido/oferecido quando escolhem um desporto 

como o BMX. 

A percepção do desportivismo e do bom comportamento é bastante 

positiva; os membros da família e os treinadores, com 40%, são os que 

apoiam em maior medida que os pais são geralmente amáveis e 

educados quando encorajam os seus filhos nas corridas. Destaca-se que 

apenas 15% dos atletas pensam desta forma, embora uma vez 

acrescentadas as categorias "concordam" e "concordam 

completamente", os resultados sejam os seguintes (Figura 16): 

 
 
 

Figura 16. Comportamento dos pais ao aplaudir 

 
 

O nível de apoio à frase sobre se a comunicação entre treinadores e 

famílias é apropriada é menor, cerca de 40% entre treinadores e 

familiares e cerca de 20% entre cavaleiros e gestores desportivos. 
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Quando os atletas são acrescentados a essa equação (a relação entre 
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atletas, treinadores e membros da família é geralmente fluido e positivo), 

o apoio aumenta (Figura 17). 

 
 
 

Figura 17. Relação e comunicação coach-athlete-família 

Quanto à influência dos pares (amigos e colegas) na continuidade do 

desporto (aderência), cerca de 65% dos treinadores, gestores e familiares 

estão totalmente de acordo. Entre os atletas, este apoio cai para 52,6% 

e 33% entre os adeptos. 

Por país participante, em Espanha o apoio familiar é mais apreciado 

(82,1% concordam totalmente) e, em geral, valorizam as suas interacções 

de uma forma mais positiva. A percepção na Letónia do comportamento 

dos pais quando comunicam com os treinadores e quando aplaudem os 

seus filhos e filhas é muito menor (apenas cerca de 11% concordam 

totalmente com a afirmação). A figura 18 mostra a comparação entre a 

percepção geral (totalmente de acordo) e os três países com várias 

respostas que permitem analisar. 
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Figura 18. Comparação entre o apoio percebido por país participante . 
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O Quadro 5 descreve a percepção do apoio social, resultando num 

acordo intermédio com as sentenças. O maior reconhecimento é o 

poder dos media para facilitar a obtenção de patrocinadores e bolsas 

de estudo e para aumentar a participação no seu desporto. O papel 

do Projecto de dar visibilidade ao clube ou à cidade não é muito 

endossado. 

Quadro 5. Apoio social e visibilidade. 
 
 

 
Discord

o 

totalme

nte 

Discordar Concor
da 

Concor

do 

plena

mente 

Sem 

resposta 

Em BMX, o apoio dos meios de 

comunicação social é necessário 

para obter bolsas de estudo e 

patrocínios 

0,7 5,8 47,2 43,6 2,7 

Em BMX é necessário aparecer nos 

meios de comunicação para 

aumentar a participação 

0,2 4,3 51,8 42,2 1,4 

As redes sociais são o principal 

canal para que os jovens 

aprendam sobre BMX 

1,4 8,7 44,1 42,9 2,9 

Este projecto dá visibilidade e 

apoio ao meu desporto 

1,4 3,1 42,7 41,7 11,1 

Este projecto dá visibilidade ao 

meu clube 

1,9 8,2 39,0 36,4 14,5 

Este projecto dá visibilidade à 

minha cidade (branding) 

1,9 9,4 40,5 32,3 15,9 

 
 

O apoio percepcionado por país participante e a sua comparação com a 

amostra total (geral) estão reflectidos na Figura 19. 
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Figura 19. Percepção do apoio social por país participante 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. CONCLUSÕES 
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6. CONCLUSÕES 

 
 

1.- O desporto de BMX é especialmente atractivo para crianças e jovens, 

pois combina a execução de uma série de truques e habilidades, técnica, 

estratégia, e velocidade. A sua complexidade permite-lhes melhorar 

relativamente depressa quando praticado frequentemente, o que é um 

factor motivador para os principiantes. O projecto BMX Training to Win 

(financiado pelo programa Erasmus + da Comissão Europeia, com o 

número de referência 622085- EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP) visa 

analisar esta modalidade de um ponto de vista multidisciplinar, a fim de 

conceber uma formação específica que facilite aos treinadores e gestores 

desportivos a exploração de todo o potencial desportivo, educativo e de 

valor que este desporto pode oferecer aos seus praticantes.  

2.- Considerando os resultados do desporto das épocas de 2020 e 2021, 

os países participantes neste projecto não estão no topo mundial ou 

europeu, embora a Espanha se destaque na categoria das mulheres e a 

Letónia nas raparigas com idades compreendidas entre os 13-16 anos. 

Portugal melhorou muito o seu nível, especialmente desde que a pista 

olímpica foi inaugurada em Anadia, em 2019. A Itália, sem se ter 

destacado na obtenção de metais, tem um nível elevado, com finalistas 

em todas as grandes competições, enquanto que a Eslováquia consegue 

classificar 15-16 e Junior riders como finalistas. Malta é o país que está 

atrasado entre os parceiros do consórcio, uma vez que estão apenas a 

desenvolver a BMX Race (tendo um maior número de praticantes da 

modalidade Freestyle). O projecto servirá de incentivo para o 

desenvolvimento deste desporto na ilha. 

3.- A investigação utilizando um questionário de opinião tem várias 

vantagens (facilidade, baixo custo e possibilidade de alcançar amostras 

maiores) mas tem a desvantagem de, ao medir a percepção, ser 

subjectiva e, embora valiosa, deve ser complementada com outros tipos 

de dados. Este estudo foi realizado através de um inquérito online dirigido 

à comunidade BMX, ou seja, cavaleiros, treinadores, membros da família, 

pessoal do clube e da federação, entre outros. Embora o número de 

respostas não tenha sido excessivamente elevado (ter atingido pelo 

menos 100 por país participante teria sido ideal), a amostra final é 

adequada para se poder considerar este estudo de diagnóstico com uma 
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certa representatividade da comunidade BMX, uma vez que é uma 

modalidade minoritária. Neste caso, parece ser um instrumento muito útil 

para conhecer a opinião e percepção da comunidade BMX sobre vários 
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tópicos e assim poder definir melhor o tipo de teste a ser aplicado na 

segunda fase deste projecto. 

4.- As pessoas que responderam ao inquérito eram na sua maioria 

atletas e seus familiares, o que explica a maior presença de homens 

(tanto nos atletas como nos treinadores de BMX, as mulheres são uma 

minoria) e os grupos etários mais frequentes. No entanto, deve também 

notar-se que tanto na categoria dos atletas como especialmente nos 

treinadores e gestores, o BMX é um desporto em que participam 

sobretudo homens, e esta desigualdade de género é um aspecto 

importante a ser abordado neste projecto. 

5.- Considerando a despesa média das famílias europeias em 

equipamento desportivo, o BMX como desporto está acima da média de 

custo (apenas em equipamento), embora obviamente o nível do atleta 

deva ser tido em conta, uma vez que o custo não é o mesmo na iniciação 

que no desporto de alto rendimento e/ou recreativo versus competição. 

Para os participantes neste estudo, o desporto de BMX é considerado de 

custo médio em comparação com outros desportos, uma vez que requer um 

investimento inicial, pelo menos em bicicleta, capacete, luvas e 

protecções. Este material pode ser adquirido por menos de 1000 euros, 

mas evolui para custos mais elevados à medida que se pretende 

melhorar. A isto acresce, no caso de competições, treinos, viagens, 

reparações e arranjos e outros custos que representam cerca de 2.000 

euros por época. 

6.- Enquanto noutros desportos é fácil encontrar artigos científicos que 

analisam a modalidade de diferentes pontos de vista (ciências do 

desporto, medicina, ciências sociais, psicologia, etc.), o facto é que até 

agora muito poucos cientistas lidaram com este desporto, o que significa 

que, por um lado, em muitos casos, não há registo das razões pelas quais 

os atletas melhoraram ou não e, por outro lado, os treinadores em muitos 

casos devem adivinhar quando aplicam métodos empíricos ou 

reproduzem a forma de treino dos seus antecessores em vez de se 

basearem em provas. A necessidade de conhecimento é maior por parte 

dos treinadores, seguidos pelos cavaleiros. Os familiares e adeptos ou 

amigos são os que menos valorizam a necessidade de conhecimento 

para poder treinar adequadamente os atletas. As acções de treino, a 

diferentes níveis, devem actuar nestes três grupos: treinadores, atletas, 

e membros da família, pois são uma parte fundamental no 
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desenvolvimento do atleta. 

7.- As áreas de conhecimento mais relevantes que um treinador BMX 

deve controlar para os inquiridos são os primeiros socorros, nutrição, 

técnica, táctica, e 
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regulamento, fazendo diferenças de acordo com o país e o papel da 

pessoa que responde. 

8.- Como desporto de risco, tanto a concepção como a supervisão no 

treino são essenciais para a prática desportiva segura. Em linha com os 

comentários anteriores e devido em parte ao facto de os treinadores, ao 

valorizarem mais o conhecimento, estarem mais treinados e terem uma 

maior percepção do controlo, são eles que consideram o BMX como um 

desporto seguro em maior medida. Pelo contrário, os membros da família 

têm uma percepção baixa da segurança. O resultado é digno de nota 

entre os cavaleiros que responderam (apenas 9% consideram o seu 

desporto seguro) e requer mais investigação para conhecer os aspectos 

da percepção e gestão do risco como elementos fundamentais não só 

para a melhoria do desempenho mas também para a fruição ao longo do 

tempo da actividade e preservação da sua saúde. 

9.- Os elementos preferidos para perceber uma pista como segura são 

o contorno das curvas, a largura, um fluido nos primeiros saltos e, em 

menor medida, a distância entre saltos, uma primeira recta longa, ou 

ter saltos longos com quedas longas.  

10.- Relativamente ao que os autocarros podem fazer para garantir ou 

melhorar a segurança, existem tarefas de reconhecimento de pista, 

obrigando os pilotos a usar protecções, organizando correctamente os 

pilotos na pista ou marcando áreas perigosas. 

11.- Em geral, o apoio familiar é considerado um elemento fundamental 

para o desenvolvimento dos cavaleiros (mesmo quando eles não 

concordam muito no início com a escolha do desporto), e considera-se 

que a comunicação e a relação entre treinadores e famílias é adequada. 

Mas no entanto, o comportamento dos pais e familiares pode tornar-se 

um elemento negativo quando a sua pressão é excessiva, ou o seu 

comportamento não impede a evolução ou o progresso dos seus filhos. 

No entanto, de acordo com os resultados, o seu comportamento em geral 

é adequado. A influência dos pares é, tanto para os treinadores como 

para os membros da família, e em menor grau para os atletas, um 

elemento essencial na adesão à prática desportiva. 

As diferenças que surgem entre países a este respeito (apoio familiar) 

devem ser estudadas com maior profundidade para avaliar se são 
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devido a factores culturais ou às características das pessoas que 

responderam a este questionário. 

12.- A avaliação do papel que os meios de comunicação e as redes 

sociais têm na promoção do seu desporto e das corridas dos cavaleiros 

não é muito elevada. O treino neste sentido seria de grande valor para 

melhor gerir os recursos disponíveis para os atletas, clubes e federações.  

13.- Da mesma forma, o potencial que projectos como o BMX Training to 

Win têm para tornar o desporto visível e promover para as organizações 

envolvidas ou para criar marca, é percebido a um nível muito baixo pelos 

participantes neste estudo. 
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COORDENADORES DE PROJECTOS 

Escola BMX de Saragoça (Espanha) 

Escola BMX de Saragoça é um clube desportivo de raiz erva de Saragoça (Espanha). A 

sua missão é aproximar a BMX de todos os cavaleiros, procurando desempenho ou não, 

e especialmente para crianças de todas as idades. A sua visão é mostrada numa citação 

de Albert Einstein: "A vida é como andar de bicicleta. Para manter o seu equilíbrio, deve 

continuar a andar".  

Os seus valores como clube desportivo são o esforço, o companheirismo, o 

desportivismo e a diversão. Tem uma secção de alto rendimento, uma secção escolar 

para crianças e uma secção de desporto para todos.  

Criado em 2017, o seu presidente, Rafael Izquierdo Tello é cavaleiro, Campeão Nacional 

de BMX e ainda activo como atleta.  

O clube colabora com outros três clubes próximos em diferentes municípios de Aragão - 

Espanha (Ricla- BMX Valdejalón, Utebo- Adrenalina Bikes e Calamocha- Club BMX 

Calamocha), criando uma escola de BMX onde crianças, jovens e adultos podem 

praticar em quatro circuitos diferentes com diferentes companheiros, aumentando o 

sentimento de comunidade BMX entre cavaleiros de todas as idades. Estão envolvidos 

um total de 150 cavaleiros.  

Promovem actividades adicionais: As actividades adicionais que promovem são:  

 
● Classes de BMX para uma população específica.  

● Palestras educativas nas escolas primárias e secundárias sobre 

ciclismo, segurança rodoviária e liderança juvenil.  

● Técnica de bicicleta para adultos. 

● Organização do evento BMX. 

● Campos de férias para crianças.  

 
Colaboram com as câmaras municipais na programação de BMX em diferentes 
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eventos culturais e desportivos. 
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Os melhores resultados:  

 
▪ Jorge Gil: Campeão Europeu (Orleães 2012 no Cruzeiro 40+) e 5º Campeonato 

Mundial (Baku, 2018, no Cruzeiro 45+ Homens).  

▪ Rafael Izquierdo: 5º Campeonato Mundial (Zolder 2019, Cruiser 25-29 Homens) 

e Campeão da Taça da Europa (Anadia 2021, em 25+ Homens).  

▪ Adriana Domínguez: 5 vezes campeã nacional espanhola, 9º Campeonato 

Mundial (Baku 2018, 15 anos Mulher), 15º Campeonato Mundial (Papendal 2021, 

Júnior Mulher).  

▪ Lara Palacio: 4 vezes campeã espanhola. 

▪ Fabiola Contamina: 6ª Taça da Europa (Anadia 2021, 15-16 anos Mulher), 

Campeã Nacional Espanhola.  

Fundación Universidad San Jorge (Espanha) 

A Fundação Universitária de San Jorge (Espanha) (daqui em diante FUSJ) é uma 

organização sem fins lucrativos dedicada à formação e investigação. A sua missão é 

servir a sociedade, criando e transmitindo conhecimento e contribuindo para a formação 

de integridade e bons profissionais.  

O modelo de ensino e aprendizagem da Universidade de San Jorge baseia -se em cerca 

de seis elementos distintos: 

▪ A educação integral da pessoa, presente no currículo de cada programa 

(projecto pessoal e projecto profissional).  

▪ Uma cultura de serviço aos que nos rodeiam através da integração da 

Aprendizagem de Serviço no currículo e da promoção do trabalho voluntário com 

a comunidade universitária.  

▪ A atenção personalizada do aluno através do empenho do pessoal docente 

em alcançar resultados positivos na aplicação do plano de acção tutorial.  

▪ Ensino da inovação e da integração de novas tecnologias para melhorar 

constantemente as experiências de aprendizagem dos nossos estudantes.  

▪ A internacionalização dos programas de estudo com o objectivo de preparar o 

estudante para um mercado de trabalho cada vez mais internacional e global.  

▪ Ligações à comunidade industrial e empresarial, encorajando a participação de 

profissionais visitantes em actividades de ensino e no desenvolvimento de 

verdadeiros projectos de graduação e pós-graduação em colaboração com 

empresas e instituições. 

A Universidade é composta por diferentes áreas de conhecimento (graus, mestrado e 

doutoramento): 

▪ Faculdade de Ciências da Saúde (Bioinformática, Biomedicina, Enfermagem, 

Farmácia, Fisioterapia, Psicologia e Ciências do Desporto).  
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▪ Faculdade de Comunicação e Ciências Sociais (Jornalismo, Publicidade e 

Relações Públicas, Tradução e Comunicação Intercultural, Cinema, TV e 

Comunicação Digital, Marketing, Educação Infantil e Primária, Direito e Escola 

de Governação e Liderança: Administração e Gestão de Empresas ). 

▪ Escola de Arquitectura e Tecnologia (Ciências Informáticas, Engenharia 

Informática & Design e Desenvolvimento de Jogos de Vídeo, Design e 

Tecnologias Criativas, Engenharia Ambiental e Energética e Escola de 

Arquitectura). 

Além disso, existem dois institutos de investigação integrados:  

 
▪ Instituto de Línguas Modernas  

▪ Instituto de Humanismo e Sociedade  

 
A Universidade tem mais de 2500 estudantes, e os recursos humanos são cerca de 150 

pessoas em posições técnicas e administrativas, mais de 350 professores e 

investigadores que conduzem cursos de licenciatura, mestrado, doutoramento e cursos 

de verão, etc. 

A FUSJ é certificada nas normas ISO 9001, ISO 14001 e EMAS.  

Grupo de Investigação ValorA 

O objectivo deste grupo de investigação é desenvolver, validar e/ou aplicar instrumentos 

e metodologias de trabalho conducentes ao desenvolvimento de produtos para melhorar 

a saúde física, psicológica e social, e o desempenho em movimentos específicos, como 

os relacionados com o trabalho ou com actividades desportivas.  

Linhas de investigação: 

1. Avaliação do movimento 

Dentro do grupo existem peritos em análise biomecânica tanto do ponto de vista do 

desempenho como do ponto de vista clínico. Os estudos cinemáticos de movimento 

são realizados tanto no nosso laboratório como em situações reais através da 

tecnologia portátil. Diferentes variáveis f isiológicas relacionadas com perturbações 

músculo-esqueléticas são também analisadas. Estão também a ser implementados 

programas de intervenção global que previnem estas perturbações e podem mesmo 

melhorar a qualidade de vida das pessoas analisadas. Os estudos que estão a ser 

realizados são desenvolvidos na área clínica e no ambiente de trabalho e desportivo. 

Estes incluem a análise de marcha e corrida utilizando sistemas de registo de 

parâmetros espacio-temporais, imagens de alta velocidade, e o estudo de pressões 

plantares. Do campo da ergonomia, os movimentos são analisados em situações reais 

de trabalho, utilizando acelerómetros e electromiografia portátil, detectando posturas 

nocivas, e propondo exercícios que compensam o desconforto encontrado devido à má 

execução e/ou repetição destes gestos. 

2. Investigação social aplicada à saúde e ao desporto 

Dentro desta linha, é avaliada a relação entre o indivíduo e o seu ambiente, com o 



59 
 

 

objectivo de propor estratégias de melhoria e contribuir para a tomada de decisões. 

Entre os tópicos de investigação desta linha está o estudo-diagnóstico de 
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populações no domínio da saúde ou do desporto, inquéritos sobre hábitos de vida 

relacionados com a actividade física, estudo da percepção da qualidade de vida em 

populações específicas, investigação no domínio da educação sanitária, avaliação de 

programas de intervenção social, ou estudo-diagnóstico da desigualdade em torno do 

desporto e da saúde: estrutura, reprodução, e mudança social.  

O ValorA Research Group (Universidad San Jorge) participou nos seguintes Projectos 

Europeus: 

▪ GEO-LUDENS: Criação de uma ferramenta tecnológica para promover os 

Desportos e Jogos Tradicionais Europeus numa perspectiva intergeracional e 

inclusiva (Ref. Projecto: 579689- EPP-1-2016-1-ES-SPO-SSCP). Papel: 

Coordenador. 

▪ FAN-OUT: Outdoor Sports as a Universal Language for Learning (Ref. Projecto: 

590411-EPP-1-2017-1-ES-SPO-SSCP). Papel: Coordenador.  

▪ A-TWIN: Geminação Activa para a Melhoria da Actividade Física em Áreas 

Rurais. (Ref. Projecto: 613158-EPP-1-2019-1-ES-SPO-SSCP). Papel: 

Coordenador. 

▪ KIDS IN ACTION (Ref. Projecto: 622130-EPP-1-2020-PT-SPO-SSCP). Papel: Parceiro. 

▪ BMX Training to Win (Ref. Projecto: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP). Papel: 

Co-coordenador (com a Escola BMX de Saragoça). 

 
 
 

PARCEIROS 

Biedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu "Direktoru padome" LSIIDP 

(Letónia) 

LSIIDP é uma associação sem fins lucrativos que funde todas as escolas desportivas 

da Letónia que são financiadas pelos municípios e pelo governo, que funde 75 escolas 

desportivas, mais de 1200 treinadores, e mais de 33000 atletas entre os 5 - 25 anos 

de idade. A direcção da LSIIDP é composta por 15 membros da direcção, que são: 1 

presidente, 2 vice-presidentes, e 12 membros, assim como 1 auditor. 

São objectivos, tarefas e direitos da Associação:  

▪ O objectivo e as tarefas da Associação são:  

1. para coordenar e gerir a implementação de programas de educação 

desportiva profissional no país. 

2. abordar questões relacionadas com as acções das escolas 

desportivas, clubes desportivos da Letónia, para representar os seus 

interesses nas autoridades públicas e outras organizações. 

3. para promover o desenvolvimento dos desportos juvenis e melhorar 

o sistema desportivo na Letónia.  

4. para promover o desporto juvenil no país.  

5. para fazer avançar o desenvolvimento do desporto na Letónia, a 

implementação de programas desportivos, a continuidade do 
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processo de aprendizagem e o trabalho metodológico nas 

instituições desportivas. 
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6. a actividades de utilidade pública destinadas a apoiar o desporto.  

▪ A Associação tem o direito de representar escolas desportivas, incluindo 

clubes desportivos, em organismos públicos e internacionais, para realizar 

quaisquer actividades legalmente permitidas para implementar tarefas da 

Associação. 

▪ Associação:  

o Determina e controla questões da sua competência que estão 

relacionadas com o desenvolvimento do desporto juvenil, cooperação 

com outras organizações na Letónia e noutros países.  

o Determina constantemente a direcção das acções, realiza o seu 

planeamento e organização, distribuição de rendimentos, abre contas 

nos bancos, e organiza a contabilidade e a manutenção de registos de 

acordo com os procedimentos descritos por lei.  

 
Coordenaram o projecto "Envolvimento de Crianças e Jovens em Escolas Desportivas 

com Ênfase Especial em Famílias Socialmente Desfavorecidas, de Baixa Renda e 

Minoritárias de Distritos Rurais, Educando simultaneamente as suas Famílias -ICY" 

(Erasmus + Sport Call 2017, Ref.Project - 2017-2869 / 001 - 001 de 16.11.2017). O 

LSIIDP é um parceiro social do Ministério da Educação e Ciência - Departamento do 

Desporto. O LSIIDP participa regularmente em grupos de trabalho dos ministérios no 

desenvolvimento de leis (como o Direito do Desporto, assim como as regras do 

Gabinete, etc.) e opera desde 1995. O LSIIDP representa todas as necessidades das 

escolas e clubes desportivos a nível governamental - como o OCL (Comité Olímpico da 

Letónia), OUL (Unidade Olímpica da Letónia), Conselho Nacional do Desporto da 

Letónia (NSCL), Subcomité do Saeima da República da Letónia, União Local de 

Municípios. 

 
 

CEIPES - Centro Internacional para a Promoção da Educação e do 

Desenvolvimento (Itália) 

CEIPES é uma associação internacional sem fins lucrativos fundada em Palermo em 

2007 e com antenas em outros 8 países europeus.  

Eles acreditam que a educação e o desenvolvimento são valores fundamentais para 

alcançar a paz e a dignidade de todos os seres humanos. Cada indivíduo e cada 

comunidade tem o potencial para cumprir os seus direitos. CEIPES actua como um 

facilitador para a activação da comunidade, através de uma abordagem educacional, a 

fim de criar e transformar energia e recursos. Este processo é necessário tanto para o 

desenvolvimento individual como social.  

A missão do CEIPES é promover e apoiar o desenvolvimento sustent ável das 

comunidades locais e a capacitação dos indivíduos através da educação e formação, 

direitos humanos, actividades desportivas e cooperação internacional.  

A Rede CEIPES é uma rede de organizações que trabalham em conjunto com a 

crença de que a Educação e o Desenvolvimento são valores fundamentais para 

alcançar a paz e a dignidade para todos os seres humanos. Opera com antenas em 
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mais de 8 países europeus. O trabalho do CEIPES é inspirado e baseado nos princípios 

dos direitos humanos e da democracia, da igualdade de oportunidades, do respeito pelo 

ambiente e promove os valores da diversidade.  
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e inclusão social, paz e não-violência, participação activa, cooperação, interculturalidade 

e solidariedade. 

CEIPES coopera a nível europeu e internacional com mais de 150 organizações 

parceiras. A nível local está a operar na Sicília, em forte cooperação com mais de 40 

organizações da região, tais como organismos públicos e privados, instituições 

educacionais e centros de investigação, organismos governamentais locais e 

organizações do sector social, ambiental e desportivo.  

As principais actividades do CEIPES são actividades educativas, interculturais e 

desportivas a nível local e em parceria com organizações a nível europeu e 

internacional, actividades de sensibilização, seminários e conferências, actividades de 

desenvolvimento de capacidades e competências (cursos de aprendizagem e formação, 

workshops) para jovens e adultos, investigação e inovação, e intercâmbio de boas 

práticas. 

Departamentos do CEIPES: 

 
▪ Departamento de Educação e Formação (ET).  

▪ Departamento de Cooperação, Inovação e Investigação (CIR). 

▪ Inclusão através do Departamento de Actividade Física de Melhoria da Saúde (I -

HEPA). O Departamento I-HEPA do CEIPES trabalha numa parceria frutuosa e 

sólida com a Unidade de Investigação em Ciências do Desporto e do Exercício 

da Universidade de Palermo e com o Centro Desportivo Universitário de 

Palermo. 

Unidade de Investigação em Ciências do Desporto e do Exercício, SPPF - Universidade de Palermo 

 
O seu programa de graduação proporciona aos estudantes um percurso de 

aprendizagem multidisciplinar - teórico e prático - com o objectivo de formar 

profissionais com uma sólida formação no campo do desporto e da actividade física 

em diferentes áreas:  

▪ Desportos técnicos: teoria e metodologia de treino e ensino de diferentes 

desportos. 

▪ Prevenção e educação física adaptada: teoria, técnica e ensino de actividades 

físicas dirigidas a pessoas de todas as idades e sobre actividades físicas 

preventivas e compensatórias, destinadas a manter uma melhor eficiência física 

e um estilo de vida mais adequado.  

▪ Gestão: a organização e gestão de instalações para actividades desportivas, 

assim como a organização de eventos no campo do desporto e das actividades 

físicas. 

▪ Educação: competências psicológicas e pedagógicas destinadas à 

aprendizagem motora e ao desenvolvimento das capacidades físicas em 

desenvolvimento, que visam a formação de educadores para actividades fí sicas 

e desportivas. 
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CUS - The University Sports Center of Palermo: um dos maiores complexos 

desportivos da região mediterrânica com sede em Palermo (Sicília), Itália.  

CUS Palermo, fundada em 1947, tem uma longa e significativa história c heia de 

actividades desportivas, registos, sucessos, eventos que tiveram lugar ao longo dos 

anos. 

Uma estrutura organizacional sólida e fiável, que ao longo dos anos cresceu, 

desempenhou sempre um papel de liderança na difusão e prática do desporto tanto para 

a Universidade como para a cidade de Palermo.  

As principais actividades desportivas promovidas são: atletismo (centro de arranque), 

voleibol, basquetebol, pólo aquático, natação, andebol, futebol, futsal, vela offshore, 

ténis. 

Um lugar comum para objectivos partilhados: 

 
O Departamento I-HEPA do CEIPES está a implementar as suas actividades 

juntamente com os seus prestigiados parceiros locais para alcançar os seus objectivos 

no domínio do desporto a nível europeu:  

- Para manter e desenvolver a saúde bio-psicossocial dos indivíduos.  

- Identificar e promover o desporto como um instrumento educativo e de 

desenvolvimento para todas as pessoas, em qualquer idade, a fim de fomentar 

o crescimento individual e colectivo.  

- Promover, através da participação desportiva, princípios e valores fundamentais 

como a igualdade de género, a não-violência e a inclusão social, e utilizar o 

desporto como um instrumento para prevenir e reduzir todas as formas de 

discriminação, bem como um instrumento para o desenvolvimento 

comunitário promovendo a inclusão social e a igualdade de oportunidades.  

- Promover o desporto como um instrumento para ultrapassar as barreiras sócio -

económicas e culturais, encorajando o diálogo intercultural, promovendo a 

compreensão mútua e o respeito entre indivíduos e grupos de diferentes 

culturas, aumentando a interculturalidade através da partilha de valores, 

tradições e diferentes modus vivendi.  

- Promover o desporto em contextos educativos não formais como um instrumento 

vital na educação de jovens e adultos e como complemento da educação formal.  

- Reforçar a cooperação entre actores e partes interessadas das áreas da 

educação, cultura, direitos humanos e desporto para realizar colaborações 

internacionais inovadoras baseadas na interculturalidade, solidariedade, paz e 

não-violência, cidadania activa e sustentabilidade. 

- Melhorar metodologias e desenvolver estratégias e ferramentas inovadoras para 

a promoção do desporto e da actividade física através da cooperação 

internacional, estudos e investigação.  

- Apoiar a dupla carreira dos atletas, através da sua inclusão no percurso 

educativo de alta qualidade, permitindo a aquisição de competências 

fundamentais para a sua colocação profissional, no final da carreira 
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desportiva. 

- Para promover o fair-play, apoiar a luta contra o doping e prevenir o match-fixing. 

- Promover a paz, a não-violência e os direitos humanos como única forma de 

alcançar um mundo de equidade e solidariedade em que todos os seres humanos 

gozem dos seus direitos fundamentais.  
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Slovenský Zväz Cyklistiky (Eslováquia) 

A Federação Eslovaca de Ciclismo ou SZC (em eslovaco: Slovenský Zväz Cyklistiky) é o 

organismo nacional que governa as corridas de ciclismo na Eslováquia. A Associação 

Eslovaca de Ciclismo proporciona actividades físicas em formas de desporto para todos 

e ciclismo amador e profissional. Em 2017, tínhamos 174 clubes registados e 2204 

membros. Os seus treinadores ajudam-nos a desenvolver o ciclismo e a ajudar os jovens 

talentos a tornarem-se os melhores ciclistas.  

Os clubes de ciclismo cooperam com os municípios e a associação de cidades e 

municípios para uma assistência eficaz a nível regional, a fim de assegurar uma acção ou 

evento. São membros do Comité Olímpico Eslovaco. São parcialmente financiados pelo 

orçamento do Estado, parcialmente por patrocinadores. 

A Federação Eslovaca de Ciclismo organiza corridas para jovens chamadas Young Tour 

of Peter Sagan e corridas a nível UCI e UEC. A Federação Eslovaca de Ciclismo 

organizou o Congresso da UEC em Maio de 2015, onde estiveram presentes delegados 

de 43 países europeus, entre os quais federações de ciclismo da União Europeia.  

Durante 2016-2017 cooperámos com 4 parceiros no âmbito do projecto Erasmus+ - 

Collaborative Partnerships - Eventos desportivos europeus sem fins lucrativos. O 

principal objectivo do projecto era estimular a vida activa e a saúde dos cidadãos mais 

jovens da UE, fomentar o voluntariado e trazer valor acrescentado ao património cultural.  

 
 

União Velocipédica Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo 

A Federação Portuguesa de Ciclismo ou UVP-FPC (em português: União Velocipédica 

Portuguesa- Federação Portuguesa de Ciclismo) é o órgão nacional de gestão das 

corridas de ciclismo em Portugal.  

É a federação desportiva mais antiga de Portugal, criada em 14 de Dezembro de 1899. 

Em 2019, a federação celebrou 120 anos de continuidade e excelência. Actualmente, a 

UVP-FPC tem cerca de 16.488 atletas e 1.759 agentes desportivos.  

A UVP-FPC é um membro da UCI - Union Cycliste Internationale e da UEC - Union 

Européenne de Cyclisme. 

A UVP-FPC desenvolve o ciclismo em Portugal em todas as suas formas e para 

todas as pessoas, como um desporto de competição, uma actividade de lazer 

saudável e um meio de transporte sustentável, mas também como uma forma de se 

divertir. 

A UVP-FPC gere e promove as sete disciplinas do ciclismo: estrada, pista, bicicleta de 

montanha, BMX Racing, BMX Freestyle, ciclo-cross e ensaios. Cinco destas disciplinas são 

apresentadas no programa dos Jogos Olímpicos (estrada, pista, bicicleta de montanha, 

BMX Racing e BMX Freestyle), duas nos Jogos Paraolímpicos (estrada e pista).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Slovak_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_governing_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_governing_body
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_racing
http://en.wikipedia.org/wiki/Slovakia
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A UVP-FPC gere a promoção dos seus próprios eventos, muito especialmente o 

Campeonato Nacional para todas as disciplinas. Estas competições coroam os 

Campeões Nacionais Portugueses, que vestem - durante um ano - a camisola dos 

Campeões Nacionais. Os Campeonatos Nacionais constituem o ponto alto da época em 

cada disciplina. 

A UVP-FPC também organiza as Taças de Portugal, cada uma destas séries de 

temporada para a disciplina em questão. A corrida pela camisola dos líderes é um 

grande desafio, e ser coroado o vencedor de uma Taça de Portugal é um feito desportivo 

significativo. 

Além disso, a UVP-FPC organiza vários eventos internacionais com a participação da 

UCI e UEC, tais como a "Volta ao Algarve 2020" (série UCI Pro), o Campeonato Europeu 

de Juniores e Menos de 23 Campeonatos Europeus de Pista da UEC 2020 (Anadia) e 

o Campeonato Europeu de MTB da UEC 2020 (Serra da Estrela), bem como muitas 

outras provas importantes registadas no Calendário Internacional da UCI (Estrada, 

Pista, MTB, BMX). 

O ciclismo é também mais do que apenas um desporto de competição; as bicicletas têm 

muitas utilizações fora do desporto de alto nível, como meio de transporte e actividade 

de lazer. É por esta razão que a UVP-FPC está a desenvolver o seu programa "ciclismo 

para todos", que visa melhorar as condições para andar de bicicleta e a sua 

acessibilidade. 

O Centro de Alto Desempenho em Anadia, Portugal, que fornece um apoio importante 

e muito importante para o programa de desenvolvimento do Ciclismo UVP-FPC, torna-

se um Centro Mundial de Formação e Educação em Ciclismo (WCC-TES), em 2019. 

A Anadia WCC-TES oferece as melhores condições de treino aos atletas e equipas 

nacionais que desenvolvem a sua actividade nas quatro disciplinas olímpicas (estrada, 

pista, MTB e BMX). 

O Centro tem excelentes condições para a investigação académica sobre ciclismo, 

juntamente com o treino de treinadores, comissários, e mecânicos.  

A Anadia WCC-TES pode oferecer as seguintes instalações desportivas e não desportivas de primeira 
classe: 

Pista interior de madeira de 250 metros no velódromo de Sangalhos, uma pista olímpica 

de BMX recentemente renovada com duas rampas de partida (5 metros e 8 metros), e 

uma pista olímpica de BTT na vizinha Curia. Há também um ginásio, oficina mecânica, sala 

de aula, consultórios médicos, alojamento e instalações de restauração.  

 
 

Malta Street Sport Association-MSSA (Malta) 

A Malta Street Sport Association é um grupo de indivíduos apaixonados pelo desporto 

de rua e prosperam para progredir no desporto e para educar o público em geral sobre 

os benefícios de participar no desporto de rua.  
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Os objectivos da Associação do Desporto de Rua de Malta serão utilizar o desporto 

de rua como um instrumento para ajudar a juventude a manter-se afastada de todo o 

tipo de vícios, nomeadamente drogas, álcool, corrupção, etc. A organização irá também 

promover e educar as pessoas sobre como utilizar o desporto de rua para participar 

em actividades físicas que os ajudarão a viver um estilo de vida saudável. A 

organização irá 
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também estar a utilizar os nossos conhecimentos para promover e impulsionar os 

desportos que se enquadram no desporto de rua, para que tais desportos se tornem 

mais populares e disponíveis para a juventude. 

Os seguintes são os desportos com que estamos actualmente a trabalhar.  

 
● BMX 

● Skate 

● Skate em linha 

● Scooter 

● Futebol de rua 

● 3v3 Basquetebol 

 
Em 2020 estaremos a organizar um Festival da Juventude e do Desporto de Rua ao 

longo de um fim-de-semana, exibindo o desporto de rua através de várias actividades 

e competições. Será construído um skatepark para o evento e depois de desmontado 

será doado às localidades que estão em parceria connosco para que este evento se 

realize. Estes skateparks em miniatura serão utilizados para organizar sessões para 

ensinar o desporto de rua aos jovens que se interessaram pelo desporto através do 

festival.  

Participaram no projecto Medicines for Worlds Ghettos 

(https://www.ghettogames.com/en), o Delegado de Malta no seminário Democracia, 

Juventude e Desporto e Gestor de Projecto Voluntário para o primeiro Skatepark Indoor 

de Malta. 

https://www.ghettogames.com/en
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