
 
 

SHARE Vision 
Sobre a contribuição do desporto para o desenvolvimento 

regional 
 

O objetivo do SHARE (SportHub: Aliança para o Desenvolvimento Regional na Europa) é estabelecer uma 

visão comum sobre a contribuição do desporto para o desenvolvimento regional e estabelecer um 

conjunto de ações direcionadas que fortaleçam ainda mais esse papel. Os membros do SHARE procuram 

desbloquear todo o potencial do desporto e da atividade física para o desenvolvimento económico e social 

nos territórios europeus através do reforço da sua inclusão nas plataformas de políticas relacionadas com 

o desenvolvimento regional.  

 

Os membros do SHARE concordam que o desporto e a atividade física contribuem diretamente para o 

crescimento económico e o emprego, bem como para a coesão social em qualquer região, procurando: 

• incentivar a inovação, investigação e promoção  de tecnologias de TIC com conteúdo desportivo;  

• criar atividade comercial direta e geração de empregos com raízes locais ; 

• promover a regeneração urbana e rural, bem como a atratividade geral das regiões e do turismo ; 

• estimular o desenvolvimento sustentável através da criação de soluções de mobilidade suaves; 

• promover o bem-estar, o envelhecimento ativo e saudável, bem como os benefícios económicos 

e sociais, através do aumento da atividade física (por exemplo, produtividade, custos com saúde) ; 

• fomentar a inclusão social de grupos marginalizados através da promoção da cidadania ativa e do 

desenvolvimento de competências  transferíveis e do aumento da empregabilidade. 

No entanto, esses impactos não são suficientemente conhecidos e reconhecidos e, portanto, são 

subfinanciados.  

 

Os membros do SHARE comprometem-se a:  

• fortalecer o reconhecimento e a consciencialização sobre a contribuição do desporto e da 

atividade física para o desenvolvimento local e regional; 

• reforçar o papel do desporto e da atividade física nas diversas áreas políticas; 

• promover o desporto e a atividade física nos diferentes programas de financiamento e 

instrumentos financeiros da UE, em particular os fundos da Política de Coesão. 

 

Estes objetivos serão alcançados através de esforços conjuntos para: 

• desenvolver mensagens comuns que enfatizem a relevância e a importância do desporto e da 

atividade física no desenvolvimento local e regional;



 

• difundir conhecimentos, partilhar informações e sensibilizar decisores políticos ao nível europeu, 

nacional, regional e local; 

• desenvolver atividades de capacitação e de aprendizagem inter pares ao nível regional e local em 

toda a Europa. 

 
 

 
Entidades que apoiam a iniciativa SHARE 
 

    
    

    
    
    

    
    
    
    
    
    

 

https://keanet.eu/wp-content/uploads/SHARE-Initiative-Supporters.pdf

