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1ªs Jornadas do Associativismo Desportivo – Inovação e Empreendedorismo

A Teia D’Impulsos - Associação Social, Cultural e Desportiva, em parceria com a
Câmara Municipal de Portimão (CMP) e o Instituto de Desporto de Portugal (IDP),
organizou no passado dia 1 de Dezembro as 1ªs Jornadas do Associativismo
Desportivo, subordinadas ao tema Inovação e Empreendedorismo, que decorreram no
Auditório do Museu de Portimão.
Estas Jornadas tiveram como destinatários todos os agentes do desporto associativo
em geral e como principais objectivos 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.
Os trabalhos foram enriquecidos pela diversidade de experiências de Associativismo
Desportivo vindas de vários pontos do Algarve, uma vez que estiveram presentes
participantes de Vila Real de Santo António, Faro, Loulé, Albufeira, Silves, Lagoa,
Monchique, Portimão e Lagos.
Nestas Jornadas foram debatidas as questões relacionadas com os hábitos de
formação dos dirigentes associativos, tema da responsabilidade do Prof. Rui Lança,
que suscitou algumas questões relacionadas com a postura e competência dos
dirigentes desportivos e a relação directa que assume no potencial de sucesso das
organizações desportivas.
Tivemos ainda a oportunidade de assistir à prelecção do Prof. José Manuel Meirim,
especialista em direito desportivo, que chamou a atenção para a necessidade urgente
dos clubes e associações se familiarizarem com a vastíssima legislação que regula
inúmeros aspectos da actividade desportiva, salientando que “a ausência de
conhecimento em matéria de legislação desportiva, por parte dos clubes, coloca-os
numa situação vulnerável e muitas vezes de incumprimento”.
A mesa redonda que decorreu no final da manhã, que foi constituída pela Dra. Susana
Rodrigues (IDP), pelo Dr. Ricardo Gonçalves (Instituto Superior Manuel Teixeira
Gomes - ISMAT), pelo Dr. David Rodrigues (Associação de Montanhismo e Escalada
do Algarve - AMEA) e pela Dra. Susana Pires (CMP) e na qual estiveram, ainda,
presentes o Prof. Rui Lança e o Prof. José Meirim, possibilitou um período de troca de
opiniões e experiências, no qual se pretendeu chamar à discussão alguns dos
problemas com que as associações se deparam diariamente e, simultaneamente,
pensar e equacionar soluções e caminhos para os superar e atingir os objectivos
pretendidos. Um dos assuntos que mereceu destaque prendeu-se com a necessidade
Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva
www.teiadimpulsos.pt – teiadimpulsos@gmail.com

Nota de Imprensa 08/2011
urgente de serem criados projectos de formação, promovidos por entidades como o
IDP ou os Municípios, na qualidade de entidades com responsabilidades em matéria
de associativismo.
A questão da “subsidio-dependência”, apesar de admitida por todos os participantes,
acabou por ser desmistificada, permitindo concluir que estará intimamente relacionada
com as opções e decisões politicas, nomeadamente a nível local, onde o facilitismo e
o interesse do poder político abriu precedentes de escasso ou inexistente rigor na
gestão orçamental da grande maioria dos clubes e associações.
Outra das notas de relevo retiradas da mesa redonda relacionou-se com a criação de
sinergias, a procura activa de parceiros e a tomada de decisões racionais e
exequíveis, no que respeita à gestão desportiva por parte de clubes e associações,
que poderão constituir caminhos alternativos e viáveis com vista à manutenção da vida
associativa e à sustentabilidade da prática desportiva, com créditos acrescidos nos
escalões de formação.
O período da tarde foi preenchido com os trabalhos desenvolvidos em grupos, sob
temas diversos, onde se evidenciaram inúmeros exemplos práticos e algumas
sugestões para ultrapassar o panorama social e económico que Portugal, em geral, e
o Algarve, em particular, vivem neste momento e que, muito directamente, afectam a
actividade associativa, nomeadamente no âmbito desportivo. De entre as muitas
conclusões extraídas destes grupos de trabalho, que serão apresentadas
publicamente assim que se mostrem compiladas, destacamos, a imperiosa
necessidade de existirem critérios de apoio ao associativismo por parte dos
municípios, a ausência de equidade desportiva e de justiça, a necessidade de
avaliação e controlo como factores de desenvolvimento e a urgência de mobilização
interna no seio das associações e clubes.
Consideramos que as 1ªs Jornadas do Associativismo Desportivo – “Inovação e
Empreendedorismo” foram um sucesso, quer pelo nível e qualidade das prelecções,
como pelo contributo que as discussões trouxeram e a relevância das conclusões
alcançadas. Para além dos parceiros desta iniciativa, contribuíram para o seu sucesso
os patrocinadores que tornaram possível a sua realização, nomeadamente a Azimute,
o Tivoli Marina de Portimão, a Delta, a Unicer e as pastelarias Casa da Isabel, Milénio
e Casa Inglesa.
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, 02 de Dezembro de 2011
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