DESPORTO

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2022-2025

DESPORTO
Consolidar e desenvolver todo o Projeto Desporto
Júnior, dirigido a todas as escolas do 1º Ciclo da rede
pública, situadas no território de Alvalade, de forma
gratuita, promovendo a prática desportiva como forma
de desenvolvimento físico-motor, de promoção da
saúde e da integração e socialização das crianças
dentro do meio escolar.
Alargar a oferta do Projeto Desporto Júnior e Oficinas
para crianças e jovens, de acesso gratuito, aumentando o número de vagas e de modalidades, inclusive fora
do espaço escolar.
Promover atividades destinadas aos diferentes Ciclos
de Ensino da rede pública da Freguesia, com a promoção de diversas modalidades desportivas.
Organizar, colaborar e apoiar momentos desportivos e
culturais de convívio destinados às crianças e jovens
que promovam a competição e exibição, com provas e
torneios de diversas modalidades.
Reforçar o Programa de Férias Desportivas. Atualmente
no âmbito do Desporto tem sido apoiado financeiramente o Programa Férias Desportivas Jovens - Mexe-te
com Alvalade, o qual pretende proporcionar aos jovens,
numa faixa etária compreendida entre os 12 e os 16
anos, atividades destinadas ao período das férias
escolares do Verão, contribuindo assim para a sua
ocupação e formação, e ajudando a gestão familiar,
designadamente para pais e encarregados de educação que não se encontrem de férias neste período. O
Programa visa potenciar o desenvolvimento de atividades de âmbito desportivo, cultural e recreativo. O plano
de atividades do projeto é definido conjuntamente
pela JFA e pelo Clube Atlético de Alvalade (CAA) e
procura desenvolver estratégias de ocupação ativa dos
jovens evitando o sedentarismo, mas também fomenJUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE
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tando a sua formação no âmbito desportivo e cultural,
assim como o seu desenvolvimento físico e intelectual.
Incluir novidades no Projeto Desporto 18+, que oferece
um conjunto de modalidades desportivas a adultos,
que visam sobretudo a manutenção físico-motor, de
forma gratuita, em diversos espaços da Freguesia,
procurando contribuir para o desenvolvimento da sua
saúde e do bem-estar físico.
Reforçar o acompanhamento, o rigor e a capacidade
de ação por parte do pelouro do desporto e do executivo de uma forma transversal junto dos Clubes e Coletividades do território da Freguesia de Alvalade, de forma
a assegurar equidade na distribuição dos apoios e no
rigor da aplicação dos mesmos, permitindo aos Clubes
e Coletividades consolidarem a sua presença junto dos
fregueses e serem elos de fortalecimento do sentimento de pertença aos seus bairros/freguesia.
Promover uma estratégia que reforce a competição e o
sucesso desportivo dos Clubes e Coletividades presentes na freguesia, aumentando o número de títulos
ganhos coletivamente e individualmente e colaborando em projetos que permitam a presença de Clubes e
seus atletas em competições internacionais, incluindo
os Jogos Olímpicos.
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