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Introdução
A “Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva”, que adopta a sigla
abreviada de TDI, é uma associação sem fins lucrativos que iniciou a sua actividade a
16 de Março de 2011 em Portimão.
Em 2015, a Teia D’Impulsos entra no seu 5º ano de actividades. Pretende-se que o
próximo ano de existência da TDI contribua para sedimentar a sua presença a nível
local, tendo em conta a sua missão de promoção de actividades de índole cultural,
recreativa, formativa, desportiva e ambiental, abertas a toda a população dos
concelhos do Algarve e em colaboração com outras entidades locais, visando o
desenvolvimento humano, social e cultural das comunidades.
O presente documento tem por intuito apresentar o programa das diversas actividades
que a Direcção da Teia D’Impulsos (TDI) propõem para desenvolvimento e
implementação ao longo do ano de 2015. Este Plano de Actividades será apresentado
para discussão pelos associados da TDI na Assembleia Geral Ordinária que irá
decorrer a 20 de Março de 2015.
Este Plano de Actividades encontra-se organizado em 3 capítulos: Actividade Geral da
Teia D’Impulsos, Projectos Teia D’Impulsos para 2015 e Projectos em Parceria para
2015. Importa no entanto registar que não se pretende a criação de um documento
estanque que iria contra a dinâmica que norteia o funcionamento desta Associação.
Em função das ideias e projectos dos seus associados, ou em virtude de parcerias
com outras entidades públicas ou privadas, existirá a possibilidade de implementar
outras actividades que não se encontram aqui descritas.
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I. ACTIVIDADE GERAL DA TEIA D’IMPULSOS
i. Orgânica de Funcionamento da Teia D’Impulsos
O ano de 2015 ficará marcado pela eleição dos novos corpos sociais da Teia
D’Impulsos para o biénio 2015 – 2017, que está agendada para o dia 20 de Março de
2015. Continuará a ser implementado o espírito da Direção Alargada, constituída
pelos elementos da Direção eleita em conjunto com os associados da TDI eleitos para
os restantes órgãos sociais e pelos que foram nomeados para o Conselho Consultivo,
segundo o que ficou definido no Regulamento Interno de Funcionamento da
associação.
Mantém-se o desafio para 2015 da sedimentação da actividade das Unidades
Funcionais (UF). Cada UF terá uma autonomia relativa, pois todos os projectos terão
de ser sancionados pela Direção Alargada. A sua composição não é estanque,
funcionando em paralelo com as outras UF e partilhando os mesmos recursos
humanos, técnicos e financeiros. Cada UF deverá reunir periodicamente para
organizar os projectos que são da sua responsabilidade. Propõem-se a dinamização
das seguintes Unidades Funcionais, com os seguintes objectivos de actuação:
a) UF de Gestão, Património, Relações Externas e Espaço Associado: Gerir
os recursos financeiros e o património da associação de forma a garantir a
sua auto-sustentabilidade e subsistência. Gerir os contactos e o
estabelecimento de parcerias com outras associações, bem como com
outras entidades públicas ou privadas. Gerir a listagem de associados da
TDI e promover o aumento do seu número.
b) UF de Comunicação e Imagem: Coordenar os meios de divulgação da
actividade da Teia D’Impulsos.
c) UF Cultural e Recreativa: Coordenar a realização dos projectos TDI de
índole cultural e recreacional.
d) UF da Rota do Petisco: Dinamizar a organização anual deste projecto que
é a maior imagem de marca da Teia D’Impulsos.
e) UF de Intervenção Social: Coordenar a realização dos projectos TDI de
âmbito solidário e de intervenção social.
f) UF da Vela Solidária: Dinamizar a actividade deste que é um dos projectos
âncora da Teia D’Impulsos e cuja dimensão justifica a existência duma
estrutura própria dedicada.

ii. Comemoração do 4º Aniversário da Teia D’Impulsos
Iniciativa a realizar no dia 16 de Março, com o intuito de comemorar o quarto
aniversário da Associação e promover a actividade da Teia D’Impulsos.
Tema e programa das comemorações a divulgar posteriormente.
AGENDA: 16 de Março, local a definir.
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iii. Divulgação da Teia D’Impulsos
Uma condição essencial para alcançar o sucesso nos projectos que desenvolve
consiste em garantir uma correcta divulgação da associação e das suas actividades. A
estratégia de divulgação da Teia D’Impulsos será coordenada pela UF de
Comunicação e Imagem.
Com este objectivo assinalamos as seguintes iniciativas que se pretende dinamizar ao
longo de 2015:
-

Website da Teia D’Impulsos, com o endereço www.teiadimpulsos.pt,
pretende-se que este continue a ser um dos principais veículos de
divulgação da associação. Este ano ficará marcado pela reformulação e
actualização da imagem e conteúdos do website, contando para isto com o
apoio e parceria da empresa itBase.

-

Correio Electrónico e Mailing list, com o endereço de correio de
teiadimpulsos@gmail.com. O correio electrónico continuará a ser a principal
ferramenta de comunicação entre os elementos dos corpos sociais,
associados, parceiros e os diversos participantes nos projectos da Teia
D’Impulsos. Pretende-se trabalhar ainda na ampliação e organização da
mailing list, que tem sido fundamental da divulgação dos projectos TDI.

-

TDI nas Redes Sociais: Página de facebook, Canal de Youtube, Canal do
Meo. É objectivo fundamental continuar a garantir uma presença dinâmica e
interactiva da Teia D’Impulsos na web. A criar conta de twitter e outras para
a promoção da TDI nas redes sociais.
- Imprensa: A publicação e divulgação de Notas de Imprensa continuará a
ser o meio mais frequentemente utilizado para passar a informação da
associação aos órgãos de comunicação social.

iv. Património da Teia D’Impulsos
A inteligente e responsável gestão dos recursos financeiros e do património da TDI é
uma das prioridades de actuação dos órgãos sociais da associação, cultivando a
independência financeira da TDI em relação a organismos públicos. Para isso é
fundamental o desenvolvimento de actividades que possam gerar proveito económico
que possibilite a sustentabilidade da instituição.
É também objectivo manter o protocolo de colaboração com o Portimão Business
Center de forma a garantir a manutenção do espaço físico que hoje alberga a sede da
Teia D’Impulsos.

v. Centro de Inovação e Empreendedorismo Social
A Teia D’Impulsos pretende desenvolver um projecto integrado de desenvolvimento do
3º Sector, com recurso a profissionais de várias áreas de conhecimento e que se

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva
www.teiadimpulsos.pt – teiadimpulsos@gmail.com

Plano Actividades 2015
traduza no aparecimento de Empreendedores sociais e de iniciativa inovadores como
resposta às necessidades do ecossistema social.
Este projecto terá por base um espaço físico com condições para albergar as
seguintes valências:
1- Social Up (espaço físico de residência de iniciativas sociais com elevado
potencial de impacto onde se reúne profissionais e organizações que têm
como objetivo criar um mundo melhor)
2- Formação em Empreendedorismo Social (realização de um calendário
formativo e de partilha de conhecimento com iniciativas semestrais –
Bootcamp; iniciativas mensais – work shops; e iniciativas semanais –
Speed learn)
3- Gabinete de Apoio ao 3º Sector (GAp3).
Caso em 2015 existam as condições necessárias para a concretização deste projecto,
pretende-se que posteriormente a Sede da Teia D’Impulsos seja transferida para este
espaço físico.

vi. Parcerias
A realização de projectos em comum com outras entidades, locais ou privadas, de
forma a aproveitar sinergias produtivas existentes é também um dos objectivos de
actuação da TDI. O desenvolvimento destas parcerias estará dependente de
interacções com outras entidades que passam surgir ao longo de 2015.

vii. Espaço Associado
Para além das actividades que desenvolve, o número de associados que participam
activamente na orgânica da associação é um elemento chave para garantir a
sustentabilidade e o sucesso da TDI a longo-prazo. Pretende-se desencadear ao
longo do ano iniciativas que convidem mais indivíduos a juntarem-se à Teia,
nomeadamente:
-

Disponibilização nas actividades públicas da TDI de informação acerca da
associação, bem como de fichas de inscrição como associado.

-

Criar condições favoráveis para associados da TDI nas actividades
realizadas pela associação, bem como em parcerias em actividades que
sejam efectuadas com outras entidades.

-

Criação de parcerias com vantagens para associados, nomeadamente no
sector do comércio e dos serviços.

-

Criação e distribuição do Cartão de Associado da TDI, que identifica os
associados e permite o acesso às vantagens de associado.
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-

Incentivo e apoio para os associados da TDI desenvolvam projectos no
âmbito do Espaço Associado, que possam ser uma mais-valia para o
desenvolvimento da associação.
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II. PROJECTOS TEIA D’IMPULSOS PARA 2015

i. Rota do Petisco de Portimão 2015
Após o sucesso das quatro primeiras edições, pretende-se levar a cabo a 5ª Edição
deste projecto onde a promoção da gastronomia algarvia, dos estabelecimentos de
restauração participantes e da animação social da cidade são os principais objectivos.
A estrutura e funcionamento da Rota do Petisco de Portimão 2015 será apresentada
noutro documento específico, no entanto salientamos o interesse de manter o modelo
base, com algumas alterações que permitam a sua potenciação.
Continuará a ser uma prioridade a aposta na divulgação do projecto a nível regional e
nacional, de forma a tornar a Rota numa atracção turística das localidades envolvidaqs
no projecto.
AGENDA:

- 4 de Setembro a 11 de Outubro de 2015
- Local: A desenvolver em Portimão (Portimão, Praia da Rocha, Alvor e
Mexilhoeira Grande) e em Ferragudo. A ponderar a inclusão de outras
zonas convidadas, como por exemplo Silves que já participou em 2014.

ii. Vela Solidária
Em 2015 pretendemos dar uma nova dimensão à Vela Solidária (VS), apoiada num
plano de desenvolvimento e sustentabilidade que tem vindo a ser delineado desde
finais de 2014.
Entre outros projectos, definimos como prioridade as seguintes bandeiras:
1. Lançamento do Manual de Qualidade da VS.
2. Replicação da VS em Albufeira, Faro e Aveiro.
3. Colocação em funcionamento a equipa de vela feminina que irá participar
em várias provas desportivas de âmbito regional.
4. Organização do Campeonato Nacional de Vela Adaptada que vai decorrer
em Portimão em Junho de 2015.
Em termos de sustentabilidade financeira, a VS está a proceder ao alargamento da
rede de parceiros, assim como ao lançamento de algumas iniciativas para angariação
de fundos, das quais destacamos os “100 Amigos da Vela Solidária”.

Em termos de actividade, colocamos como objectivo para 2015 chegar às 500
actividades e abranger os 500 beneficiários diretos.
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iii. Jornadas do Arade
Após a edição das Jornadas do Associativismo Desportivo em 2011 e das Jornadas do
Desporto em 2013, pretende-se voltar a realizar umas Jornadas de âmbito mais
alargado em 2015, tendo como fio condutor a promoção do desenvolvimento dos
municípios da Bacia do Arade.
É objectivo criar uma parceria forte com os municípios de Portimão, Lagoa, Sives e
Monchique para a organização conjunta deste projecto. Pretende-se efectuar
candidatura a fundos de financiamento para a realização destas Jornadas.
Para além de mesas temáticas, as Jornadas contarão com espaço para a
apresentação de Comunicações Livres, de forma estimular a comunidade científica e a
sociedade civil a participarem activamente neste projecto.
AGENDA: 6ºF e Sábado a definir entre 15 Outubro – 15 de Novembro de 2015.

iv. Impulsos Solidários
No campo de acção social da Teia D’Impulsos definem-se como projectos prioritários
para 2015 os seguintes:
a) À Bola para Ajudar: Pretende-se reeditar a parceria com o Portimonense
Sporting Clube, num projecto onde os adeptos do Portimonense são
convidados a um acto solidário em moldes a definir em prole duma instituição
da cidade.
AGENDA: A definir (Abril - Maio de 2015)

b) Rota Solidária, a reeditar em 2015 depois do sucesso das anteriores 2 edições,
no âmbito da Rota do Petisco 2015. Nos moldes de 2014 serão novamente
abertas candidaturas para que as instituições que estejam interessadas em ser
beneficiadas com a verba angariada na Rota do Petisco possam se candidatar
com os respectivos projectos.

v. Ler Portimão
Ler Portimão visa associar os espaços da cidade à sua história, reviver memórias de
uma forma apelativa e interactiva. O passado da cidade irá ser percorrido como um
livro a céu aberto, pronto a ser lido por quem caminha nas suas ruas. A cada página,
uma história associada a um ponto de interesse. O ponto de interesse não é
necessariamente um elemento de património material, antes um marco de memória,
um espaço que, em tempos, foi determinante no quotidiano das gentes de Portimão,
contribuindo para a construção da identidade da cidade.
Recorrendo ao seu telemóvel inteligente ou ao seu tablet, o visitante poderá aceder
(via QRCode ou NFC) à plataforma iBeaken, onde encontrará informação sobre cada
ponto. Depois, é-lhe sugerido que continue em direcção a um ponto seguinte, no qual
recolherá mais informação. De ponto em ponto, percorrendo a cidade, descobrirá uma
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narrativa sobre o passado da cidade, tudo por sua própria iniciativa e numa lógica de
“faça você mesmo”. Cada percurso é constituído por 7 pontos de interesse e de
formato circular, de modo a que o “leitor” possa iniciá-lo em qualquer ponto e percorrêlo a pé até o completar.
Em 2015, o projecto Ler Portimão chegará às ruas, constituído por três percursos
temáticos - “Pelas muralhas”, “Um dia pescador” e “De vila a cidade” - cada um com
sete pontos de interesse. O protocolo foi já assinado por todas as entidades
participantes e os conteúdos encontram-se prontos. A perspectiva é que o “Ler
Portimão” esteja já activo neste Verão.

vi. FOrA 2015 - Festival da Oralidade do Algarve
O FOrA – Festival da Oralidade do Algarve é uma mostra da tradição oral da região,
com os objectivos de contribuir para a preservação e divulgação dos saberes e
tradições, sensibilizar a população para a importância do património oral, promover a
descoberta das marcas identitárias da região e encorajar o diálogo inter-geracional. Os
provérbios, as adivinhas, as lengalengas e trava-línguas, as pragas, as lendas, as
danças e cantares tradicionais, entre outras expressões da oralidade regional são
levadas ao público através de performances, palestras, concertos ou oficinas,
realizadas de forma interactivas e em vários espaços do centro da cidade, dentro e
fora de portas. Assim, o público é convidado a circular de sessão em sessão, na
descoberta dos tesouros guardados na memória do povo algarvio.
Em 2015, o FOrA irá voltar a Portimão. O festival decorrerá no primeiro fim-de-semana
de Julho (3-5), centrado nos mesmos espaços da primeira edição (Teatro Municipal de
Portimão, Casa Manuel Teixeira Gomes e Largo 1.º Dezembro) mas ponderando-se o
alargamento a outros locais da cidade de Portimão e talvez Alvor. Essas sessões
serão de diversa índole: palestras, oficinas de oralidade (lenga-lengas, pragas,
adivinhas), sessões de contadores de histórias, concertos de música tradicional, aulas
de danças tradicionais, etc. Pretende-se também este ano dinamizar a Feira da
Tradição Oral que irá decorrer no Jardim 1º de Dezembro em simultâneo com as
restantes actividades que irão compor o programa do evento.
Este será novamente um projecto alicerçado em parcerias com outras associações
que trabalhem em prol da revitalização e divulgação do património oral, tal como já se
passou em 2014 com a Alvorecer, a APEOralidade e o TIPO. Esperamos igualmente
alargar, neste ano, a divulgação do evento além do âmbito regional.
AGENDA: 3 e 4 de Julho de 2015.
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III. PROJECTOS DA TEIA D’IMPULSOS EM PARCERIA PARA 2015
i. 2ª Feira do Associativismo de Portimão
A Teia D’Impulsos entende como uma das suas missões prioritárias a dinamização do
movimento associativo em Portimão, pois acreditamos que as associações da cidade
podem desempenhar um papel fundamental na sua revitalização económica e social.
No entanto, a força do movimento associativo depende da sua coordenação e do
estabelecimento de objectivos transversais e comuns.
Pretende-se no início de 2015, com o apoio do Município de Portimão, desafiar outras
associações do concelho de Portimão, para em conjunto com a Teia D’Impulsos
constituir uma Comissão Organizadora que dinamize a implementação do projecto.
A Teia D’Impulsos propõe a replicação do modelo da primeira edição, pela sua
simplicidade e efectividade. Pretende-se complementar a feira ainda com um espaço
de formação para os dirigentes associativos e um espaço de debate e discussão entre
todos os que directa e indirectamente intervêm na dinâmica do movimento associativo
em Portimão.
AGENDA: 6ªFeira e Sábado a definir em Junho / Julho de 2015

ii. Lota Cool Market 2015
Depois da 1ª edição em 2014 que ficou marcada pelo sucesso, a Teia D’Impulsos em
parceria com a Designer Diana Condesso, com o apoio da Câmara Municipal de
Portimão (CMP), pretendem dinamizar o Lota Cool Market 2015.
Esta iniciativa dirige-se aos criadores portugueses com pequenas marcas e micro
empresas com produtos originais, feitos à mão ou em pequenas quantidades
industriais. Tem como objectivo reunir uma selecção desses produtos nacionais, para
a sua divulgação, promoção e comercialização. Pretende-se que este seja um
mercado de referência no sul, que divulgue e traga para a rua e para junto do público
algarvio projetos criativos e inovadores de todo o país.
A edição de 2015 terá novamente a duração de 1 dia e terá como temática: “Summer
Roadtrip”. Pretende-se alcançar o objectivo de meia centena de expositores de
diversas áreas comerciais e também de diferentes proveniências. Para além do
mercado propriamente dito será novamente dinamizado um programa de anmação
musical.
AGENDA: 23 de Maio de 2015.

iii. Noite de Moda 2015
Depois da 1ª edição em 2014, a Teia D’Impulsos em parceria com o Comércio
Tradicional de Portimão (Go Portimão), com o apoio da Câmara Municipal de Portimão
(CMP), pretende organizar mais uma edição da Noite de Moda.

Teia D’Impulsos – Associação Social, Cultural e Desportiva
www.teiadimpulsos.pt – teiadimpulsos@gmail.com

Plano Actividades 2015
O objectivo desta iniciativa passa por criar um espaço onde vários lojistas locais
possam apresentar as suas propostas para a estação outono/inverno 2015, desde
roupa e calçado, aos acessórios, joalharia e ótica.
AGENDA: Setembro de 2015.

Com já foi referido no início deste documento, importa sublinhar que este plano de
actividades para 2015 não é estanque, o que iria contra a dinâmica que norteia o
funcionamento da Teia D’Impulsos.
Em função das ideias e projectos dos seus associados, ou em virtude de parcerias
com outras entidades públicas ou privadas, existirá a possibilidade de implementar
outras actividades que não se encontram aqui descritas.
A Teia D’Impulsos manterá sempre o seu espírito de abertura e de colaboração com a
sociedade civil com o principal intuito de promover o desenvolvimento social,
económico e cultural da comunidade que serve.

Portimão, 20 de Março de 2015

A Direcção da Teia D’Impulsos
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