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1ª Jornadas do Associativismo Desportivo – Inovação e Empreendedorismo 

A Teia D’Impulsos - Associação Social, Cultural e Desportiva, em parceria com a 
Câmara Municipal de Portimão e o Instituto de Desporto de Portugal, organiza no 
próximo dia 1 de Dezembro as 1ª Jornadas do Associativismo Desportivo, 
subordinadas ao tema Inovação e Empreendedorismo, que decorrerão no Auditório do 
Museu de Portimão. 

Estas Jornadas têm como principal objectivo debater a problemática do desporto no 
meio associativo, bem como discutir e delinear estratégias para a promoção de mais e 
melhor desporto a nível local. Esta iniciativa destina-se a todos os atletas, treinadores, 
dirigentes desportivos, professores e alunos de educação física, assim como a todos 
os agentes do desporto. 

Entendemos que os tempos são de mudança, e que apesar das dificuldades que se 
projectam, o futuro reserva também muitas oportunidades. O associativismo 
desportivo deverá estar preparado para dar respostas adequadas aos desafios que se 
colocam, de forma a prosseguir as suas missões e a cumprir os objectivos a que se 
propõem. É necessário um trabalho conjunto onde imperem sinergias entre agentes 
desportivos, clubes, associações e municípios, de forma a rentabilizar ao máximo os 
recursos disponíveis. Com esta iniciativa pretendemos criar um espaço de formação e 
de diálogo aberto e construtivo que venha a dar frutos no crescimento e 
desenvolvimento do associativismo desportivo a nível local. 

Do programa científico das 1ª Jornadas do Associativismo Desportivo destacam-se as 
comunicações do Prof. Dr. José Manuel Meirim, subordinada ao tema da informação 
jurídica na vida de uma associação desportiva, e do Prof. Dr. Rui Lança acerca dos 
hábitos de formação dos dirigentes de associações desportivas. Na mesa redonda 
onde vão participar representantes do Instituto de Desporto de Portugal (IDP), da 
Câmara Municipal de Portimão (CMP), do Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes 
(ISMAT) e de uma associação desportiva, será tema de discussão o financiamento e a 
sustentabilidade das associações desportivas, tendo em conta os condicionalismos 
económicos actuais.  

As 1ª Jornadas do Associativismo Desportivo terão ainda uma importante componente 
interactiva, onde todos os participantes são convidados a participar activamente em 
Grupos de Trabalho onde serão discutidas diversas temáticas referentes à gestão das 
associações desportivas.  
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O programa científico das Jornadas inclui ainda um espaço para Comunicações 
Livres, onde os interessados terão a possibilidade de expôr e apresentar posters 
científicos, que tenham por tema base o desporto. Os resumos das comunicações 
livres propostas para apresentação deverão ser submetidas até ao dia 25 de 
Novembro por via electrónica para o endereço teiadimpulsos@gmail.com, respeitando 
as normas que se encontram publicadas no sítio da Teia D’Impulsos. 

A participação nas 1ª Jornadas do Associativismo Desportivo - Inovação e 
Empreendedorismo, está sujeita a inscrição prévia através do preenchimento do 
respectivo boletim de inscrição, que deverá ser enviado para o endereço 
teiadimpulsos@gmail.com.  

Mais informações acerca desta e outras iniciativas da Associação Teia D’Impulsos em 
www.teiadimpulsos.pt ou através do e-mail teiadimpulsos@gmail.com. 

 

Portimão, 17 de Novembro de 2011 

  

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 

  


