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ÉPOCA 2018/2019

O

Plano

de

Actividades

agora

apresentado

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 em anos anteriores, 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 a segunda metade do 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.
A responsabilidade da implementação do plano é da Associação de Atletismo e da
sua Direcção Técnica Regional 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.
Deve-se ter sempre presente de que o seguimento do Plano de Actividades de uma
organização é um dos elementos chave do processo de planificação.
Visão
O Plano de Actividades 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
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rendimento e as do desporto escolar, as actividades de lazer/tempo livre e do
desporto turismo.
Objectivos Gerais
O Plano de Actividades da Associação de Atletismo de Beja, é um instrumento que
tem como finalidade definir caminhos orientadores para o desenvolvimento
desportivo sustentado na sub região do Baixo Alentejo.
Terá em consideração que 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 caracterizando a situação actual e futura da
organização e os factores internos e externos que influem positiva ou negativamente
na mesma, devendo fixar os objectivos, as metas a alcançar.
O plano de actividades terá em consideração de que 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 como Projectos.
Os projectos são elementos sobre os quais roda o funcionamento da Associação de
Atletismo, sendo fundamental que se tenha presente de que 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.

Nesta época de 2018/19 e ano de 2019 não se apresenta alterações significativas,
relativamente à época anterior, por razões de contexto e igualmente porque alguns
dos objectivos anteriormente propostos não foram conseguidos.
Estratégias de Actuação
Para

se

conseguir

alcançar

os

objectivos

pretendidos,

devemos

definir

correctamente algumas estratégias, prioridades que nos levam até onde esperamos
chegar. Assim, definimos como estratégias:
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1 - Mais e Melhores Clubes e Atletas
- Sensibilizar as estruturas associativas desportivas do distrito de Beja, no sentido de
proporcionarem o aparecimento de novas secções de atletismo. Nesta área,
procuraremos dar apoio aos novos dirigentes através de formação adequada.
- Apoiar os clubes filiados na promoção da captação de novos atletas, procurandose assim alargar o quadro de atletas filiados.
- Contribuir para mais e melhores apoios a atletas e clubes;
- Angariar apoios e patrocínios para a realização de eventos que premeiem os
atletas e clubes
- Definir áreas e actividades de acordo com a realidade local e regional
- Sensibilizar as Autarquias do Distrito, no sentido de apoiarem os diferentes
projectos que a AA Beja se propõe, cuja importância é vital para prosseguirmos o
nosso apoio aos atletas e clubes, sendo que tais apoios materializam-se em seguros
desportivos e participação em eventos/provas, bem como material desportivo.

2 - Mais e Melhor Equipamento Desportivo
– Continuar a acompanhar as iniciativas das diferentes entidades, nomeadamente
da autarquia de Beja para a resolução urgente do processo de substituição do piso
sintético da pista Fernando Mamede.
- Acompanhar o planeamento de novas instalações e requalificações;

3 - Mais e Melhor Enquadramento Humano
- Continuar o trabalho de apoio técnico, aos clubes e atletas filiados
– Promover uma campanha de recrutamento de novos juízes de atletismo e
melhorar as condições de funcionamento dos actuais juízes.
- Promoção de acções de formação
- Promover as figuras que se têm destacado e contribuído para o desenvolvimento
da modalidade no nosso Distrito.

4 - Mais e Melhores Parcerias de Desenvolvimento Desportivo
– Propor às Autarquias do distrito, protocolos bilaterais que visem a divulgação da
modalidade junto das populações locais.
- Estabelecer protocolos de desenvolvimento desportivo
– Participar em projectos que promovam um estilo de vida activo e saudável;
- Participação nos projectos de Centros de Marcha e Corrida
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- Promoção de Acções de sensibilização
– Divulgar e promover as actividades de lazer e recreação para a população em
geral;
- Recolher informação sobre programas de actividade física para a população em
geral
- Divulgar as actividades de lazer e recreação

5 - Mais e Melhores Parcerias com os Agentes Escolares
– Colaborar na promoção da prática da modalidade atletismo junto da população
escolar;
- Estabelecer programas de actividade para esta população
– Sensibilizar as escolas do distrito para a prática do atletismo na escola e sua
participação em provas da Associação.

6 - Enquadramento da diferente actividade desportiva
– Apoio contínuo às actividades da Direção Técnica, nomeadamente no que respeita
ao cumprimento do calendário regional de atividades, de Zona e outras de interesse
para a Associação.
Programa de Apoio ao Desenvolvimento
a) Plano de Formação
a. 1) Desenvolvimento de 2 acções de formação direcionada para escalões de formação
a.2) Desenvolvimento de 1 acção de formação no âmbito da Zona Alentejo (Beja, Évora e
Portalegre)
b) Competições Jovens
b.1) Continuidade da Taça de Benjamins, através de um conjunto de jornadas que permita
nesses escalões dinamizar actividades direcionadas para esse escalão, promovendo a
participação dos clubes e encarregados de educação e procurando aumentar a participação
em cerca de 10%.
b.2) Promoção de projecto “Duatlo para Infantis”, dinamizando 5 jornadas de actividades
direcionadas para esse escalão
b.3) Promoção do “Critério Jovem”, dinamizando através de um determinado 4 jornadas
actividades direcionadas para os escalões de Iniciados e Juvenis
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b.4) Continuidade do projecto “Dia do Atletismo”, direcionado para a população escolar do
1º ciclo e em coordenação com os agrupamentos de escola e municípios, procurando
aumentar em cerca de 10% a participação.
b.5) Continuidade do projecto Kidsathletics com alunos dos 5º e 6º ano de escolaridade.

c) Quadro Competitivo
c.1) Participar na dinamização de competições de Montanha, sendo uma delas o CD de
Montanha;
c.2) Participar na dinamização de 5 competições de Estrada, sendo uma delas o CD de
Estrada;
c.3) Participar na dinamização de 4 competições de Corta Mato, destacando-se delas o CD
de Corta Mato por escalões e o Distrital Absoluto Curto;
c.4) Dinamizar 20 competições de Pista, destacando-se delas os respectivos Campeonatos
Distritais de Escalão
c.5) Participar na dinamização das provas de Trail, nomeadamente através da criação de
um Circuito de Trail
d) Seleções Distritais
d.1) Dar continuidade às seleções já definidas anteriormente (Quadrangular, Inter
Associações e Olímpico Jovem)
d.2) Participação em 3 encontros da Zona Alentejo, nomeadamente em Corta Mato, Estrada
e Pista
d.3) Promoção de pelo menos 2 encontros com outras AARs.

e) Promoção do Atletismo
e.1) Celebrar 2 novos “Acordos de Colaboração” com os municípios do Distrito de Beja;
e.2) Continuar a desenvolver a “Campanha de Promoção do Atletismo” junto do Movimento
Associativo e Juntas de Freguesia;
e.3) Desenvolver esforços para a filiação de 2 novos clubes;
f) População escolar/ Desporto Escolar
f.1) Apoio na dinamização de “Encontros Grupo/Equipa de Atletismo” com os diferentes
grupos constituídos;
f.2) Colaborar com o Desporto Escolar no Corta Mato Regional;
f.3) Colaborar com o Desporto Escolar na fase Regional dos Megas;
g) Requalificação de Instalações e Apetrechamento
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g.1) Procurar que o Município de Beja concretize o processo de requalificação do piso da
pista para treino e competição do Complexo Desportivo Municipal;
g.2) Procurar que o Município de Beja crie melhores condições para treino na zona de
lançamento de martelo e disco, para treino e competição do Complexo Desportivo Municipal;
g.3) Procurar que o Município de Beja crie melhores condições na arrecadação de material
desportivo do Complexo Desportivo Municipal;
g.4) Procurar que o Município de Beja reforce o apetrechamento do material para treino e
competição do Complexo Desportivo Municipal;
g.5) Procurar que o Município de Beja crie melhores condições de segurança, na utilização
para treino, no Complexo Desportivo Municipal;

Administração e Gestão
- Reformular procedimentos administrativos e de controlo financeiro;
- Iniciar processo de requalificação/substituição da carrinha da AABeja, como meio de
promoção da modalidade;
- Investir na promoção da AABeja, em eventos desportivos de administração directa ou em
colaboração com outras entidades;
- Angariar patrocínio para as diferentes actividades.

Beja, 06.03.2019
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ORÇAMENTO
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E 2019

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2019

8

ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DE BEJA

ORÇAMENTO - ÉPOCA 2018/2019 e 2019

Rubrica

Gastos

Pessoal

14000

Contabilidade

600

Estado e outros entes públicos

4000

Rubrica
Subsidio Competições
Duodécimos e Subsidios Estado
Subsidios de Patrocinadores

Aquisição de Equipamentos

600

Protocolos /Acordos de
Colaboração

Publicidade e Propaganda

200

Outros Rendimentos e Ganhos

Acompanhamento Competições

4800

Energia e Comunicação

1350

Conservação e Reparação

1100

3400

Seguros

400

Formação

600

TOTAL

25000
500
5000
200

TOTAL

33700

Saldo

750 €

400

Prémios

Fornecedores Diversos

3000

500

Deslocações, Estadas e Transportes
Consumíveis

Receita

1000

32950
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