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PLANO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

ANO DESPORTIVO 2018/19 

A Associação Desportiva de Penafiel (ADP) tem tido, praticamente desde a sua criação, um importante 

papel na diversidade desportiva do concelho de Penafiel, com a implementação e desenvolvimento de 

variadas modalidades desportivas, nomeadamente e para além de outras, do Badminton, do Futsal, do 

Hóquei em Patins, do Kickboxing, da Natação, da Patinagem Artística e do Voleibol, acolhendo, nos 

seus programas de formação desportiva, centenas de jovens. De acordo com os últimos indicadores 

desportivos recolhidos na época anterior, a ADP apresentou em provas oficiais das diversas associações 

e/ ou federações desportivas mais de 400 atletas, dispersos do seguinte modo pelos diferentes 

desportos:  

ÉPOCA DESPORTIVA 2017/ 2018 

MODALIDADES 

DESPORTIVAS 

ATLETAS 
NÍVEL DE COMPETIÇÃO (tutela desportiva) 

MASC FEM TOTAL 

1. BADMINTON 24 12 36 Federação Nacional e Desporto Escolar 

2. FUTSAL 105 25 130 Associação Distrital 

3. HÓQUEI EM PATINS 32 6 38 Federação Nacional e Associação Distrital 

4. KICKBOXING 15 4 19 Federação Nacional 

5. NATAÇÃO 50 26 76 Federação Nacional e Associação Distrital 

6. PATINAGEM ARTÍSTICA 2 75 77 Federação Nacional e Associação Distrital 

7. VOLEIBOL 15 30 45 Associação Distrital e Desporto Escolar 

 243 178 421  

 

Esta instituição tem como principal objetivo o desenvolvimento, promoção e dinamização da prática 

desportiva de forma pluridisciplinar em vários contextos e expressões, assumindo uma importante 

função social e comunitária. 

O enquadramento desta Associação na comunidade ultrapassa a mera oferta competitiva. Diariamente 

procuramos desempenhar o papel de agente social e preencher as lacunas que, por vezes, a 

comunidade sente e que sem a intervenção de uma organização e/ ou estrutura seria impossível de 

preencher. 

No entanto, o desempenho deste papel na sociedade, bem como a concretização dos objetivos 

propostos, é de uma enorme exigência financeira que, só é possível ultrapassar com o auxílio do 

Município de Penafiel, atletas e familiares, e associados. A ADP segue um plano de desenvolvimento 

desportivo sustentado pela qualidade, participação e inovação, encontrando o seu espaço de 

complementaridade com o Município de Penafiel e outras instituições da região. 
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Desta forma, e na sequência de anos anteriores, na época desportiva 2018/19, iremos continuar a 

desenvolver as modalidades desportivas indicadas anteriormente, e iremos dar continuidade ao 

desenvolvimento de modalidades que foram iniciadas mas que ainda não se encontravam inscritas nas 

respetivas associações e federações. Assim, o Karaté integrará os quadros oficiais de provas da respetiva 

federação. Este desporto é praticado em recintos desportivos que não acarretam grandes custos para o 

Município de Penafiel, é desenvolvido em zonas onde a oferta desportiva é reduzida e já conta com 

cerca de 80 praticantes. 

Também iremos continuar a desenvolver a parceria com o Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste e o 

respetivo projeto de Patinagem de Velocidade que conta com cerca de 100 praticantes e que funciona 

como uma oferta extracurricular da escola. Nesta próxima época desportiva temos como objetivo 

alargar o projeto a todas as escolas do 1º ciclo do agrupamento e participar em provas do Desporto 

Escolar e da Associação de Patinagem do Porto. 

Para além destas modalidades desportivas, a ADP tem em vista o desenvolvimento de novos projetos, 

tais como Desporto Adaptado, Padel e Desportos Náuticos, alguns dos quais em parceria com algumas 

associações e entidades privadas da região. 

Penafiel é a Terra das Albardas e, por isso, a ADP também quer apostar numa modalidade que faz parte 

da Cultura, da História do concelho. Para a época desportiva 2018/ 2019 será desenvolvido o Hipismo, 

em conjunto com a Quinta do Gatão, estando previsto a criação de uma Escola de Equitação e a 

realização de duas provas desportivas, integradas na Feira Agrícola do Vale do Sousa, a Agrival, e na 

Feira de S. Martinho, bem como a dinamização da Equitação de Trabalho, Saltos e Horseball. 

Devido ao aumento significativo do número de atletas em todas as secções, temos a necessidade de 

aumentar o número de escalões em competição. Por isso, prevemos e estabelecemos como meta 

promover a prática desportiva junto a cerca de 600 crianças e jovens. 

Para conseguir organizar, gerir e oferecer aos nossos atletas as melhores condições para a prática 

desportiva, utilizaremos os Pavilhões Municipais Fernanda Ribeiro, Novelas, Abragão, Rio de Moinhos, 

bem como o Pavilhão da Escola Secundária de Penafiel e do Agrupamento de Escolas Penafiel Sudeste e 

as Piscinas Municipais de Penafiel e Paços de Sousa. 

Também perspetivamos apoiar, ainda mais e de forma criteriosa o associativismo, desenvolvendo cada 

vez mais sinergias com a educação. Para alcançar os objetivos propostos e, após análise dos planos 

estratégicos utilizados em anos anteriores, foram definidas para a época desportiva 2018/19, as 

seguintes linhas estratégicas de atuação: 

a. Participação em projetos que promovam um estilo de vida ativo e saudável; 

b. Promoção de práticas alimentares saudáveis; 

c. Colaboração na promoção da prática desportiva junto da população escolar, através de 

parcerias/ protocolos de colaboração com os Agrupamentos de Escolas e Escolas não 

agrupadas do concelho de Penafiel, bem como centros de estudo e outras instituições de 

ensino; 
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d. Promoção de ações de sensibilização e eventos que promovam um estilo de vida ativo e 

saudável; 

e. Divulgação e promoção das modalidades desportivas Natação, Patinagem Artística, Futsal, 

Voleibol, Hóquei em Patins, Kickboxing, Badminton, Karaté e Patinagem de Velocidade para a 

população em geral; 

f. Aumento da oferta desportiva através da criação de novos escalões das modalidades 

anteriormente referidas; 

g. Aumento da oferta desportiva para o sexo feminino no concelho de Penafiel, através do 

desenvolvimento das modalidades desportivas Patinagem Artística, Voleibol, Badminton e 

Futsal; 

h. Implementação de programas de desenvolvimento adequados e com importante função social 

e comunitária; 

i. Desenvolvimento de um ensino de qualidade através da aposta em técnicos mais qualificados e 

oferta de cursos formativos aos técnicos que compõem esta instituição; 

j. Acompanhar o planeamento de novas instalações e requalificações. 

Por fim, e tal como já referimos anteriormente, a concretização dos objetivos propostos é de uma 

enorme exigência financeira que só é possível ultrapassar com o auxílio do Município de Penafiel. 

Relembramos que anteriormente, o contrato-programa estabelecido sofreu uma significativa redução 

em termos financeiros. Por isso, é nosso desejo que para o ano desportivo 2018/19, o contrato-

programa de desenvolvimento desportivo seja renovado e melhorado, pois, só assim é que 

conseguiremos atingir os nossos objetivos. De dia para dia, a nossa instituição assume-se cada vez mais 

como uma das mais importantes para o desenvolvimento do desporto em Penafiel. 
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Segue-se um orçamento do programa desportivo, onde constam as fontes de financiamento internas e externas previstas. 

RENDIMENTOS GERAL BADMINTON FUTSAL
HÓQUEI EM 

PATINS
KARATÉ KICKBOXING NATAÇÃO

PATINAGEM 

ARTÍSTICA

PATINAGEM DE 

VELOCIDADE
VOLEIBOL

Câmara Municipal de Penafiel (Contrato-Programa)*

Atletas – Taxas de inscrição, Mensalidades, etc. 0,00 € 0,00 € 10 000,00 € 2 000,00 € 4 000,00 € 750,00 € 8 000,00 € 12 000,00 € 0,00 € 5 500,00 €

Sócios - Quotas 200,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 100,00 € 200,00 € 200,00 € 100,00 € 200,00 €

Patrocínios/ Donativos 0,00 € 200,00 € 2 500,00 € 1 000,00 € 500,00 € 500,00 € 1 500,00 € 3 500,00 € 200,00 € 1 000,00 €

Subtotal

DESPESAS

Associações - Filiações, Inscrições de Atletas, etc. 0,00 € 500,00 € 10 000,00€ 6 000,00 € 1 000,00 € 500,00 € 3 000,00 € 6 500,00 € 500,00 € 3 500,00 €

Medicina Desportiva – Exames Médicos 0,00 € 400,00 € 1 300,00 € 400,00 € 800,00 € 200,00 € 800,00 € 800,00 € 400,00 € 800,00 €

Jogos – Arbitragens, Policiamento 0,00 € 0,00 € 3 200,00 € 1 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1 200,00 €

Transporte – Combustíveis, Portagens, etc. 300,00 € 350,00 € 1 300,00 € 800,00 € 350,00 € 600,00 € 2 000,00 € 750,00 € 350,00 € 750,00 €

Alimentação e Alojamento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 2 500,00 € 0,00 € 0,00 €

Equipamentos e Material Desportivo 0,00 € 500,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 300,00 € 8 000,00 € 750,00 €

Publicidade/ Divulgação 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 € 750,00 € 0,00 € 50,00 €

Treinadores – Honorários 3 000,00 € 500,00 € 13 000,00 € 4 500,00 € 5 000,00 € 3 600,00 € 8 500,00 € 17 500,00 € 5 500,00 € 4 600,00 €

Outras Despesas 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Subtotal

Balanço Final Estimado -20 135,00 €

50 265,00 €

125 150,00 €

105 015,00 €

 

 * Valor atribuído no Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo de 2017/ 2018. 
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Tal como é possível verificar, o apoio do Município de Penafiel é fundamental para a continuidade da 

Associação Desportiva de Penafiel. Mesmo que nos seja aumentado o apoio através do contrato-

programa, é ainda necessário um enorme esforço financeiro da nossa parte e muito trabalho na 

angariação de fontes de financiamento externas para desenvolvermos o nosso projeto de forma 

sustentável e com qualidade. 

Por isso, solicitamos que as modalidades Kickboxing, Karaté e Patinagem de Velocidade sejam inseridas 

no orçamento do programa desportivo, e que o mesmo seja ajustado tendo por base o nosso número 

de atletas, resultados e a oferta desportiva providenciada para crianças e jovens do concelho de 

Penafiel. 

 

 

 

 

 

 


