Programas desportivos

Este serviço do município desenvolve a sua intervenção numa linha programática que
apresenta as seguintes orientações:
- Reforçar e ampliar a vida associativa, tendo em atenção as suas carências e
preocupações;
- Articular e complementar a sua política desportiva com a de outras entidades e sectores a
nível nacional e regional, em particular os sistemas educativo e desportivo, o ambiente, o
urbanismo e o turismo;
- Promover o envolvimento de entidades diversas no planeamento, acompanhamento e
avaliação da política desportiva autárquica;
- Desenvolver uma cooperação institucional, numa base formal, regular e contínua, entre
os diferentes parceiros do movimento desportivo;
- Aumentar a qualidade das práticas e diversificar a oferta desportiva para os cidadãos,
nomeadamente com a criação e desenvolvimento de programas que tenham em atenção os
diferentes públicos-alvo e as constantes mudanças na procura desportiva;
- Favorecer o desenvolvimento de actividades formais e não-formais, tendo em atenção a
importância das actividades desportivas numa perspectiva de integração e valorização social.
- Concretizar uma política integrada ao nível da concepção, construção e gestão de
infra-estruturas desportivas – preferencialmente multifuncionais e flexíveis – que tenha
igualmente em atenção a utilização informal de zonas verdes ou planos de água, considerando
o Parque Manuel António de Castro como um espaço natural e permanente de práticas
desportivas e de lazer;
- Impulsionar o desenvolvimento de programas e projectos de ligação entre as actividades
desportivas, educação, defesa ambiental, realização de actividades regulares ou pontuais em
espaços públicos – contribuindo deste modo para o aumento da qualidade de vida dos
cidadãos;
- Realizar uma política urbanística que tenha respeito pela necessidade de equipamentos
desportivos municipais, em quantidade e qualidade;
- Apoiar a organização e promoção de eventos desportivos de prestígio e de indiscutível
interesse nos planos municipal e regional;
- Incentivar a procura de soluções originais e criativas em todos os níveis, escalões e
estruturas de enquadramento das práticas desportivas e de lazer;

Pretende-se igualmente que, na gestão das actividades desportivas elas tenham cada vez
maior qualidade, pelo que devem ser criados e aplicados sistematicamente instrumentos para
medir a sua eficácia. Assim, as medidas a desenvolver no âmbito deste programa devem
caracterizar-se pela complementaridade e articulação de alguns factores do desenvolvimento
desportivo: (a) Actividades, (b) Enquadramento técnico e (c) Infra-estruturas. Nesta linha,
cumpre à autarquia apresentar “programas de incentivos”, concretos e objectivos, que
permitam quantificar e qualificar a natureza das propostas. Uma determinante para este
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modelo de relacionamento reside na necessidade de ele ser alargado no tempo, garantindo a
sua continuidade plurianual. A forma de contratualização por programa será a mais indicada,
cabendo aos serviços da autarquia a exigência do seu acompanhamento e avaliação eficaz.
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