
Diagnóstico da situação, objetivos de intervenção e fundamentação da necessidade do apoio
no âmbito do programa

Os objetivos  estratégicos  da  intervenção a que nos propomos assentam na coesão social,
sustentabilidade, equidade, proatividade e competitividade.

Numa lógica de intervenção dirigida para a comunidade, visamos alargar a rede de parceiros,
como motor de benchmarking.

Apostamos  nos  jovens  que  constituem  a  nossa  vantagem  competitiva,  em  plena  era  da
digitalização,  onde é absolutamente necessário  transferir  hábitos  relativos a videogames e
redes sociais, em prol da prática de modalidades desportivas diferenciadas.

Como  forma  de  associativismo,  pretendemos  abranger  um  leque  variado  de  modalidades
desportivas e serviços de apoio, em cooperação com parceiros, na busca da diferenciação e
otimização de recursos.

A preparação de jovens aliada a boas condições desportivas contribuirá  seguramente para
uma elevação da dinâmica desportiva e social da freguesia de Oliveira.

A  situação  atual  das  infraestruturas  desportivas  tem  dificultado  o  acesso  a  níveis  de
campeonato mais competitivos.

É fundamental apostar na reabilitação dos espaços já existentes, como forma de mitigar custos
construtivos a médio ou longo prazo.

Há ainda que considerar a necessidade de vedação das estruturas já existentes, com vista a
assegurar níveis de segurança das infraestruturas e intervenientes.

Em busca da eficiência energética torna-se crucial investir em novas redes e equipamentos,
que  promovam  mitigação  dos  impactes  ambientais  decorrentes  do  consumo  de  água  e
eletricidade. A implementação de sistema solar térmico para aquecimento de águas permitirá
melhoria do desempenho ambiental, redução dos custos energéticos e maior conforto para os
utilizadores.

O investimento em infraestruturas permitirá alcançar benefícios interessantes no âmbito da
integração social, desportiva e educativa.

Numa vertente social, procuramos explorar a interação entre os escalões de formação (jovens
e séniores), como forma de partilha de experiências e enriquecimento humano.

O alargamento de novas modalidades desportivas sobretudo em meios mais rurais mobilizará
competências transversais, numa ótica de mudança cultural. 

Em suma, pretendemos que o nosso clube abranja novas modalidades desportivas, com vista a
melhorar  a  qualidade  de  vida  da  população,  dar  oportunidade  a  pessoas  com  escassos
recursos  financeiros,  alcançar  a  equidade  de  géneros  no  desporto,  praticar  desporto  com
condições de segurança e apostar na sustentabilidade.


