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ÉPOCA 2012/2014 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

Tendo em vista o estabelecimento de um Plano de Desenvolvimento Desportivo, 

para os anos de 2012 a 2014, estabelece-se o seguinte: 
 

Visão 

 

 O Plano de Desenvolvimento Desportivo da Associação de Atletismo de Beja deve 

ser sustentado pela qualidade, participação e inovação, encontrando o seu espaço 

de complementaridade com os municípios que a integram e a Região Alentejo. 
 

Missão 
 

Através dos diversos projectos, incrementar, melhorar e diversificar a oferta 

desportiva, assente numa gestão racional e inovadora, apoiando de forma criteriosa 

o associativismo, desenvolvendo sinergias com a educação. Programar e 

desenvolver serviços próprios, tendo em conta as necessidades e interesses da 

população na perspectiva da saúde, e principalmente as tendências do desporto de 

rendimento e as do desporto escolar, as actividades de lazer/tempo livre e do 

desporto turismo.  
 

Objectivos Gerais 
 

O Plano de Desenvolvimento Desportivo da Associação de Atletismo de Beja, é um 

instrumento técnico que tem como finalidade definir caminhos orientadores para o 

desenvolvimento desportivo sustentado na sub região.  
 

Eixos e Linhas Estratégicas de Actuação 

 

Para se conseguir alcançar os objectivos pretendidos, devemos definir 

correctamente os eixos estratégicos, prioridades que nos levam até onde esperamos 

chegar.  

Assim definimos três prioridades como eixos estratégicos: 

- 1 – Mais Praticantes 

- 2 – Melhores Praticantes  

- 3 – Mais e Melhores Locais de Prática  
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As linhas estratégicas que nos indicarão o caminho e os indicadores que nos 

permitirão a avaliação e monitorização do plano.  

1. – Participar em projectos que promovam um estilo de vida activo e saudável;  

2. – Colaborar na promoção da prática da modalidade atletismo junto da população 

escolar;  

3. - Sensibilizar e desenvolver programas com os diferentes municípios; 

4. – Divulgar e promover as actividades de lazer e recreação para a população em 

geral;  

5. – Fomentar e apoiar projectos da modalidade nos clubes locais;  

6. - Contribuir para mais e melhores apoios a atletas e clubes; 

7. - Acompanhar o planeamento de novas instalações e requalificações; 
 

Objectivos Gerais do Plano Estratégico 
 

Os objectivos gerais de uma organização desportiva têm que ver com a política a 

desenvolver por essa organização desportiva. Tendo em consideração a análise da 

envolvente e caracterizar a situação actual e futura da organização e os factores 

internos e externos que influem positiva ou negativamente na mesma, devem fixar 

os objectivos, as metas a alcançar. 

 

EIXOS e LINHAS ESTRATÉGICAS OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS 

1. – Participar em projectos que promovam 
um estilo de vida activo e saudável;  

- Participação nos projectos de Centros de Marcha e Corrida 

- Promoção de Acções de sensibilização 

2. – Colaborar na promoção da prática da 
modalidade atletismo junto da população 
escolar 

Estabelecer programas de actividade para esta população 

3. - Sensibilizar e desenvolver programas 
com os diferentes municípios; 

Estabelecer protocolos de desenvolvimento desportivo  

4. - Divulgar e promover as actividades de 
lazer e recreação (caminhadas) para a 
população em geral;  

Recolher informação sobre programas de actividade física para 

a população em geral 

Divulgar as actividades de lazer e recreação 
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5. – Fomentar e apoiar projectos da 
modalidade nos clubes locais 

Estabelecer protocolos de desenvolvimento desportivo 

Aumentar o numero de atletas 
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6. - Contribuir para mais e melhores apoios a 
atletas e clubes 

- Angariar apoios e patrocínios para a realização de eventos de 

que premeiem os atletas e clubes 

- Definir áreas e actividades de acordo com a realidade local e 

regional  

- Organizar eventos de prestígio de carácter nacional  
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LE7.- Acompanhar o planeamento de novas 
instalações e requalificações 

- Estabelecer, desenvolver e executar um plano integral de 

seguimento das instalações desportivas existentes e das que 

se prevejam no futuro 

- Acompanhar a requalificação de instalações desportivas 

existentes 
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Plano Operacional 
 

Uma população activa é uma população mais feliz e mais saudável. O desporto e a 

actividade física contribuem seriamente para a melhoria do rendimento educacional 

em todos os níveis de ensino, aumentam a auto-estima e confiança das pessoas.  

A responsabilidade das autarquias no desenvolvimento desportivo é dividida com um 

conjunto de outras organizações, através de parcerias e uma boa coordenação 

serão fundamentais para maximizar os recursos existentes.  

A actuação de uma organização desportiva e o desenvolvimento das suas 

competências e funções se manifestam através da colocação em marcha e 

execução de diferentes acções, programas e actividades através do que 

designaremos de Projectos. 

Os projectos são elementos sobre os quais roda o funcionamento da Associação de 

Atletismo. 

Os projectos a desenvolver por uma organização desportiva são os instrumentos 

que permitem alcançar os objectivos gerais fixados através do desenvolvimento dos 

objectivos estratégicos seleccionados. 
 

EIXO 1 – Mais Praticantes  

Implementação Designação Situação Actual 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Aumento do número de participações federadas 4719 4900 5200 
Aumento do número de atletas filiados 360 400 450 

Aumento da prática do atletismo no ensino oficial 
784 alunos 
(1º ciclo) 

900 alunos 
(1º ciclo) 

1000 alunos 
(1º ciclo) 

Contribuir para o aumento do nº de Clubes filiados 
 

14 16 18 

Aumento do número de protocolos de cooperação com 
municípios 4 6 8 
Aumento da prática em projectos de lazer e recreação para 
populações  0 2 4 

 

EIXO 2 – Melhores Praticantes  

Implementação Designação Situação Actual 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 

- Angariar apoios para a melhoria da prática desportiva e apoio 
aos atletas e clubes 0 1 2 
- Angariar apoios e patrocínios para a realização de eventos de 
qualidade 

 
1 

2 3 

- Organizar eventos de prestígio de carácter nacional 0 1 2 
 
EIXO 3 – Mais e Melhores Locais de Prática  

Implementação Designação Situação Actual 
2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Aumento do nº de Instalações Desportivas 0 1 1 
Aumento da requalificação dos espaços e instalações 
desportivas 0 1 1 
Acompanhar a instalação de Centros de Corrida e Marcha  0 2 3 
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O Plano Estratégico pretende contribuir para o desenvolvimento desportivo da 

modalidade de Atletismo no Baixo Alentejo, sendo mensurável e perceptível quanto 

aos resultados obtidos. 

Ao se pretender alcançar a Missão definida pelo Plano Estratégico, poder-se-á 

melhorar substantivamente a participação desportiva na modalidade e o 

funcionamento da Associação de Atletismo. 

O ciclo de vida deste plano será aquele que a Associação de Atletismo entender, 

tendo como referência o mandato do último acto eleitoral. 

O destinatário do plano será a população da Sub Região do Baixo Alentejo, 

procurando-se que a prática de atletismo passe a ser considerada como importante 

e significativa. 
 

Indicadores de Controlo 

 

A responsabilidade da implementação do plano é da Associação de Atletismo e da 

sua Direcção Técnica que deve criar uma estrutura de acompanhamento, formado 

por elementos do Conselho Técnico e da Direcção. 

Devem ajudar a encontrar as acções a desenvolver para concretizar os objectivos, a 

definir os indicadores de avaliação e a coordenar a sua distribuição. 

O seguimento do Plano Estratégico de uma organização é um dos elementos chave 

do processo de planificação. 

Duas das características básicas da planificação estratégica são a flexibilidade e a 

capacidade ou necessidade de adaptação permanente. Sendo a planificação 

estratégica um processo contínuo, uma vez colocado em acção é preciso conhecer 

o grau de cumprimento de objectivos definidos. Para tal devemos: 

- Implantar um sistema de controle, desenhando um sistema através do qual 

disponhamos da informação necessária sobre o grau de cumprimento desses 

objectivos; 

- Analisar essa informação e compará-la com os dados de referência previamente 

estabelecidos, cumprindo por isso a avaliação necessária. 

Para controlar, medir e para avaliar a implantação e o desenvolvimento da 

planificação estratégica é necessário estabelecer uma ferramenta o mais objectiva 

possível: os indicadores. 
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EIXOS e LINHAS ESTRATÉGICAS INDICADORES 

1. – Participar em projectos que promovam 
um estilo de vida activo e saudável;  
 

1. Número de acções de sensibilização 
2. Número de acções de promoção 
3. Número de Centros de Corrida e Marcha 

2. – Colaborar na promoção da prática da 
modalidade atletismo junto da população 
escolar 

Número de alunos participantes 

3. - Sensibilizar e desenvolver programas 
com os diferentes municípios;  

Número de protocolos estabelecidos 

4. - Divulgar e promover as actividades de 
lazer e recreação (caminhadas) para a 
população em geral;  

Número de programas e participantes 
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5. – Fomentar e apoiar projectos da 
modalidade nos clubes locais 

Número de projectos  
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6. - Contribuir para mais e melhores apoios a 
atletas e clubes 1. Número de apoios e patrocínios  

2. Número de eventos de prestígio de carácter 

nacional  
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7.- Acompanhar o planeamento de novas 
instalações e requalificações 

 

 

1. Número de novas instalações 

2. Número de intervenções de requalificação 

 

 

Estes indicadores necessitam de adaptação permanente, continua necessidade de 

cumprimento de objectivos e avaliação da informação recolhida. 

 

Beja, 24.09.2012 


