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NOTA DE IMPRENSA
Edição nº 01/2011
Assunto: Apresentação da
Associação Teia D’Impulsos

Introdução
A “Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva”, que adopta a
sigla abreviada de TDI, é uma associação sem fins lucrativos que iniciou a sua
actividade a 16 de Março de 2011, em Portimão, fundada por um grupo de
pessoas que partilham um Impulso comum.
Da partilha dos Impulsos da individualidade de cada um, pretendemos gerar
uma Teia que os una e os capitalize, para a promoção do bem-estar da
comunidade onde cada um se encontra inserido.
Neste sentido, propomo-nos a desenvolver projectos de cariz social, cultural e
desportivo que se afirmem na igualdade de direitos e oportunidades entre todos
os cidadãos e que sejam, por si só, uma mais valia no desenvolvimento social.
Comprometemo-nos a adoptar uma postura construtiva, baseada no diálogo e
nas parcerias com pessoas individuais, empresas e entidades cujas missões se
cruzem com as da TDI.

Visão Estratégica
O desafio para a criação da Teia D’Impulsos foi fruto da percepção por parte
dos fundadores desta associação, da existência no nosso meio de uma
carência de acções de desenvolvimento social, de promoção cultural e de
prática desportiva sistemática. Estas necessidades são entendidas como
catalizadores para a promoção das acções e projectos da TDI.
Segundo estes pressupostos, pretendemos transmitir, junto da sociedade, uma
imagem de referência, procurando abranger os vários níveis sociais, criando
condições de acesso e de oportunidade a todos os interessados.
A criação de projectos nas áreas social, cultural e desportiva deverá dar
resposta às necessidades e ambições identificadas, sempre com a
preocupação de garantir a sua exequibilidade no desenvolvimento de projectos
transversais à sociedade, no sentido de promover a integração social e a
igualdade de oportunidades nos vários escalões etários. Os projectos a
desenvolver deverão ser auto-suficientes e criar valor acrescentado à TDI e à
sociedade.
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Missão
A Associação TDI tem por missão a promoção de actividades de índole
cultural, recreativa, formativa, desportiva e ambiental, abertas a toda a
população dos concelhos do Algarve e em colaboração com outras entidades
locais, visando o desenvolvimento humano, social e cultural das comunidades.

Objectivos da Actividade
Tendo em conta o seu objecto de existência, definem-se como objectivos da
TDI os seguintes:
a. Fomentar actividades que contribuam para o desenvolvimento
económico e social da comunidade.
b. Desenvolver actividades culturais e recreativas para a ocupação
dos tempos livres da população.
c. Fomentar acções de solidariedade dirigidas a todos os que se
encontram mais fragilizados social e economicamente.
d. Participar na defesa e promoção das tradições e património cultural
e histórico do Algarve, bem como dos recursos ambientais e
ecológicos da região.
e. Incentivar à prática de exercício físico e de outras acções que
visem a promoção de hábitos de vida saudáveis.
f. Fortificar laços de cooperação com outras entidades locais cujos
princípios e estatutos se mostrem compatíveis com os da
Associação TDI.
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Plano de Actividades
Em função dos diversos objectivos que definem a missão da TDI, constituemse várias áreas de actuação da Associação. Destacam-se, até ao momento, os
projectos abaixo descritos, os quais já se encontram em fase de
implementação:

Vela Solidária
Projecto desportivo de cariz social que visa dar igualdade de oportunidades
na prática desportiva a crianças e jovens em situação social desfavorável.
Teve o seu início no princípio de 2011, previamente à fundação da própria
TDI. Neste primeiro ano de actividade, destaca-se o trabalho com as jovens
da Casa de Nossa Sra. da Conceição de Portimão. Pretende-se, no próximo
ano, alargar o seu âmbito a outras franjas da sociedade consideradas mais
desfavorecidas e com menos acesso à prática da Vela.

Rota do Petisco de Portimão
Projecto cujo objectivo é dinamizar e promover os estabelecimentos de
restauração de Portimão, através da divulgação de um roteiro
gastronómico.
A Rota do Petisco de Portimão convida tanto os residentes no concelho,
como todos aqueles que nos visitam a percorrer o centro de Portimão e a
Praia da Rocha, num total de 31 paragens entre petiscos e doces regionais
representativos da gastronomia tradicional algarvia.
Este projecto tem o seu início já no dia 3 de Setembro e prolonga-se até ao
dia 2 de Outubro, numa organização da Teia D’Impulsos em parceria com o
Município de Portimão.

Teia de Ideias
Organização de tertúlias em que imperará o diálogo e a partilha de ideias e
cujo mote será sempre um tema pertinente à actualidade do Algarve e, , em
particular, da cidade de Portimão.
Estas tertúlias decorrerão com uma periodicidade mensal na Casa Manuel
Teixeira Gomes, em Portimão, e com transmissão na íntegra pela Rádio
Costa d’Oiro. A primeira edição encontra-se agendada para o dia 12 de
Outubro de 2011 e será subordinada ao tema “Turismo de Cruzeiros em
Portimão”.
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Espaço Associado
O crescimento da Teia D’Impulsos encontra-se intimamente dependente dos
seus associados. Apenas com Impulsos provenientes de diferentes áreas será
possível construir uma Teia dinâmica e frutífera, capaz de cumprir os objectivos
a que se propõe.
Pretendemos que a actividade global da TDI seja realmente uma Teia dos
Impulsos de todos os seus associados. Convidamos, desta forma, todos os
sócios a participarem activamente nesta Teia com os seus próprios projectos.
Qualquer associado pode propor à Direcção da TDI a realização de uma
determinada actividade, desde que sejam respeitadas as condições definidas
no respectivo Regulamento da associação.

Em caso de interesse, poderão ser obtidas mais informações acerca da
actividade da Teia D’Impulsos em www.teiadimpulsos.pt. Estamos também
disponíveis para responder a qualquer questão através do nosso endereço
electrónico teiadimpulsos@gmail.com.

Portimão, 22 de Agosto de 2011

A Direcção da Teia D’Impulsos
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