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Problema: Desequilíbrio do desporto em Portugal.

-Algumas das diferentes modalidades que se praticam em

Portugal estão preocupadas com as dificuldades de financiamento e

projeção social que as mesmas apresentam;

Assim é fundamental:

- Delinear um projeto e uma estratégia que permita aumentar

a projeção e consequentemente o investimento das modalidades

socialmente menos valorizadas



Soluções apresentadas pelos diferentes grupos:

 Criar um website a incentivar as pessoas a praticarem outras

modalidades

Desiquilibrios-dos-desportos-em-portugal3.webnote.pt



 Elaboração de uma caderneta

-Na caderneta nós colocamos 5 desportos:

• Basquetebol
• Voleibol
• Hóquei
• Andebol
• Natação

- Nas 12 páginas de cada modalidade, a primeira vai ser da história do

jogo, a segunda vai ter as regras, a terceira vai ter os cromos dos

melhores jogadores do mundo, a quarta vai ter os cromos dos

melhores jogadores de Portugal, e as outras oito páginas, vão ter os

cromos dos jogadores das oito melhores equipas dessas modalidades.



 Elaboração de um planfleto.

-O objetivo é transmitir a outras pessoas o desequilíbrio que 
existe entre o futebol e todos os outros desportos pois, hoje em dia, 
muitas pessoas preferem praticar esta modalidade, em vez de outras. 

-O futebol é o desporto mais famoso é bem pago, por isso 
queremos achar uma solução que resolva este problema entre 
desportos.

-A nossa solução consiste em distribuir panfletos que indicam 
o problema e a sua resolução, talvez se muitas pessoas acreditarem e 
nos ajudarem a concretizá-lo, será possível resolvê-lo.



 Elaboração de um planfleto.



 Criar uma pagina no facebook

https://www.facebook.com/profile.php?id=100012037814
177&fref=ts



 Construção de um jornal

- Criamos um jornal para as pessoas lerem noticias de outras

modalidades. O jornal irá estar no colégio, no metro e em outros

locais públicos.
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