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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.  

Após o primeiro ano de actividade, pretende-se neste segundo ano de existência 
sedimentar a sua presença a nível local, tendo em conta a sua missão de 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. 

Este Plano de Actividades apresenta as diversas actividades que a Direcção da Teia 
D’Impulsos (TDI) propõem para desenvolvimento e implementação ao longo do ano de 
2012, tendo sido discutido e aprovado pelos associados da TDI na Assembleia Geral 
que decorreu a 11 de Dezembro de 2011. Este Plano de Actividades encontra-se 
organizado em 2 capítulos: Actividade Geral da Teia D’Impulsos e Projectos Âncora 
para 2012.  

Importa no entanto registar que este documento não é estanque, o que iria contra a 
dinâmica que norteia o funcionamento desta Associação. Em função das ideias e 
projectos dos seus associados, ou em virtude de parcerias com outras entidades 
públicas ou privadas, existirá a possibilidade de implementar outras actividades que 
não se encontram aqui descritas. 
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I. ACTIVIDADE GERAL DA TEIA D’IMPULSOS 

 

i. Apresentação Pública: Teia D’Impulsos 2012  

Apresentação pública com convite endereçado aos parceiros da TDI e aos meios de 
comunicação social, onde serão apresentadas as actividades âncora da TDI para 
2012, possibilitando desta forma a divulgação atempada das várias actividades, bem 
como a promoção da TDI a nível local. 

AGENDA: 31 de Janeiro, 17H, Sala do Museu de Portimão 

 

ii. Comemoração do 1º Aniversário da Teia D’Impulsos 

Conjunto de iniciativas em moldes a definir, a realizar no dia 17 de Março (Sábado), 
com o intuito de comemorar o primeiro aniversário da Associação e promover a 
actividade da Teia D’Impulsos. O tema geral das comemorações será Teia D’Impulsos 
e Portimão. 

AGENDA: 17 de Março, local e programa a definir 

 

iii. Programa de Rádio: Impulso 

A Teia D’Impulsos em 2012 vai continuar a manter um espaço semanal na 
programação da Rádio Costa D’Oiro, fruto da parceria que foi criada logo desde o 
início com esta rádio. 

O Programa “Impulso” tem como principais linhas de concepção a divulgação das 
actividades da Teia D’Impulsos e a reprodução na íntegra dos conteúdos da Teia 
D’Ideias. A outra prioridade passa por ser uma porta aberta para o Associativismo 
regional, com principal destaque para as Associações com sede em Portimão. 
Pretende-se tornar este num espaço nobre de divulgação das principais actividades do 
movimento associativo em Portimão, tornando-se assim num catalizador das parcerias 
que possam ser estabelecidas entre a Teia D’Impulsos e as outras Associações 
regionais.   

AGENDA: Semanal, quinta-feira, 20h – 22h (reposição ao Sábado 09h e ao Domingo 
às 19h). 

 

iv. Parcerias 

A realização de projectos em comum com outras entidades, locais ou privadas, de 
forma a aproveitar sinergias produtivas existentes é também um dos objectivos de 
actuação da TDI.   

a) Parceria com a Direcção de Reinserção Social, de acordo com proposta 
sugerida pela própria Direcção da Reinserção Social. Numa fase inicial, a 
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Teia D’Impulsos funcionará como elo-de-ligação que permitirá a integração 
de jovens sob a alçada da Reinserção Social  em actividades desportivas 
desenvolvidas por associações e clubes locais. 

b) Participação activa no Fórum da Juventude de Portimão, bem como no 
programa do Março Jovem 2012 em moldes a definir. 

 

v. Angariação de Associados: Espaço Associado da Teia D’Impulsos 

Para além das actividades que desenvolve, o número de associados que participam 
activamente na orgânica da associação é um elemento chave para garantir a 
sustentabilidade e o sucesso da TDI a longo-prazo. Pretende-se desencadear ao 
longo do ano iniciativas que convidem mais indivíduos a juntarem-se à Teia, 
nomeadamente: 

- Convite à adesão à TDI através de correio electrónico. 

- Disponibilização nas actividades públicas da TDI de informação acerca da 
associação, bem como de fichas de inscrição como associado. 

- Criar condições favoráveis para associados da TDI nas actividades 
realizadas pela associação, bem como em parcerias em activiadades que 
sejam efectuadas com outras entidades. 

- Criação de parcerias com vantagens para associados, nomeadamente no 
sector do comercio e dos serviços. 

Dinamização do Espaço Associado da Teia D’Impulsos, onde todos os associados são 
convidados a projectar e implementar actividades de acordo com a Missão e 
Objectivos definidos para a Associação. 
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II. PROJECTOS ÂNCORA PARA 2012 

 

i. Rota do Petisco de Portimão 2012  

Após o sucesso da 1ª edição, programamos já a realização da 2ª Edição deste 
projecto onde a promoção da gastronomia algarvia, dos estabelecimentos de 
restauração participantes e da animação social da cidade são os principais objectivos.  

A estrutura e funcionamento da Rota do Petisco de Portimão 2012 será apresentada 
noutro documento específico, no entanto salientamos o interesse de manter o modelo 
base, apenas com algumas alterações que permitam a sua potenciação.  

Será ainda objectivo apostar na divulgação do projecto a nível regional e nacional, se 
possível de forma a tornar a Rota numa atracção turística da cidade. Pretende-se 
ainda que a edição de 2012 tenha também um cunho cultural associado que a 
complemente.   

AGENDA:  - 31 de Janeiro: Apresentação pública do projecto 

- 31 de Agosto a 14 de Outubro de 2012: Rota do Petisco de Portimão 
2012 

Local: Alvo de 40 estabelecimentos participantes (30 na Modalidade 
Petisco e 10 na Modalidade Doce Regional) no concelho de Portimão.  

 

ii. Vela Solidária 

O projecto Vela Solidária para o próximo quadriénio encontra-se descrito em 
documento específico. O desenvolvimento do projecto na sua totalidade está 
dependente da recolha dos patrocínios necessários para o orçamento que se encontra 
proposto. 

Para 2012 a Vela Solidária está a planear um aumento significativo no número de 
instituições e jovens envolvidos. Passará a integrar as crianças e jovens da Casa da 
Nossa Senhora da Conceição, da Catraia e do Bom Samaritano, o que implicará 
crescimento de 23 para 60 jovens envolvidos. 

Da mesma forma, e porque teremos à nossa disposição uma embarcação de vela 
adaptada, terão início os subprojectos “Velejadores Especiais” e “Andar à Vela”, 
destinados a jovens portadores de deficiência mental e física respectivamente. 

   

iii. Teia D’Ideias 

Pretende-se manter o modelo geral da Teia D’Ideias, estando programada a 
realização de um total de 9 episódios ao longo de 2012, organizados por 3 ciclos de 3 
episódios.  
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A divulgação dos temas será efectuada trimestralmente. A selecção de temas e 
convidados continuará a ser da exclusiva responsabilidade da Teia D’Impulsos. 

A grande ambição neste projecto para 2012 passa por garantir as condições que 
possibilitem a edição de uma publicação onde estejam descritos os comentários e as 
conclusões mais importantes de cada tertúlia, tornando assim possível a difusão das 
ideias que nasceram nesta Teia.  

AGENDA:  - 9 edições mensais (pausa de Julho a Setembro de 2012), 21h, Sala 
Multiusos da Casa Manuel Teixeira Gomes. 

  Programação do 1º Semestre: 

   i. Voluntariado – Um suporte social: 18 de Janeiro  

ii. Revitalizar Portimão – Perspectivas para o centro da cidade: 8 
Fevereiro 

iii. Mobilidade vs Acessibilidade – A visão de quem precisa: 7 
Março 

iv. Portimão - Visto por quem é de fora: 11 de Abril 

v. Produtos da nossa Terra - Uma riqueza sócio-económica: 9 de 
Maio 

  vi. O Mar – Oportunidade de negócio: 6 de Junho 

- Último trimestre de 2012: Publicação da 1ª Edição das Conclusões 
da Teia D’Ideias.  

 

iv. 2ª Jornadas do Desporto 

Após a edição experimental em Dezembro de 2011, pretende-se voltar a levar a cabo 
esta iniciativa, de forma a torná-la num espaço nobre para a discussão dos desafios 
da actividade desportiva no Algarve. Para 2012 pretende-se alargar o espectro de 
temas a abordar, não se reduzindo apenas ao Associativismo Desportivo.  

AGENDA: Outubro de 2012, local e programa a definir 

 

v. Teia Solidária 

No campo de acção social da Teia D’Impulsos define-se como projecto prioritário para 
2012 o seguinte: 

a) Jantar Solidário: Com fundos recolhidos a reverter para o refeitório social do 
Centro Social da Paróquia da Nª Sra do Amparo. Moldes de funcionamento a 
ser definido em conjunto com a Equipa de Gestão do Centro Social. 

AGENDA: 17 de Março (incluído no progama de comemoração do 1º 
Aniversário da Teia D’Impulsos), Auditório do Centro Social do Paróquia de Nª 
Sra do Amparo  



 
Plano Actividades 2012 

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva 
www.teiadimpulsos.pt  – teiadimpulsos@gmail.com 

b) Apoio à Dinamização do Voluntariado em Portimão: Em parceria com outras 
associações e entidades de Portimão contribuir para a promoção do 
Voluntariado nas suas mais diversas vertentes na cidade.  

Pretende-se identificar as instituições / associações do concelho que 
necessitem do apoio de voluntários para a realização das suas actividades. 
Estas necessidades serão depois divulgadas publicamente para que todos os 
interessados possam aderir e participar. Uma segunda fase do projecto passa 
pela criação de condições que permitam a formação de voluntários, bem como 
a certificação da actividade de voluntariado desenvolvida.  

Um público-alvo a atingir são os jovens, pois consideramos que o voluntariado 
social é uma actividade enriquecedora que pode desempenhar um papel 
importante na formação humana dos mais jovens. 

 

vi. Viver a Cidade – Iniciativas para Revitalizar Portimão 

Projecto global com o objectivo primordial de contribuir para a revitalização da cidade, 
em particular do centro histórico de Portimão, que atravessa actualmente um período 
crítico da sua existência. Como iniciativas previstas para este projecto salientam-se as 
seguintes: 

a) Desenvolvimento de percursos de caminhada pela cidade, fomentando a 
prática de actividade física pela população e a passagem de transeuntes 
por locais menos frequentados do centro de Portimão. 

b) Identificação e documentação dos pontos de atracção da cidade. 

 

vii. Um dia com8 

Projecto que visa a apresentação pública de instituições, intervenções sociais, etc., 
através da vivência da sua actividade ao longo de um dia. O resultado desta 
experiência será depois divulgado em vários formatos. Os moldes de funcionamento 
serão definidos posteriormente. 

 

 

Portimão, 31 de Janeiro de 2012 

  

 

A Direcção da Teia D’Impulsos 

  

 


