Câmara Municipal da Madalena

Visão
A Autarquia da Madalena prima pela excelência na prestação de serviços inovadores, centrados na proximidade e satisfação plena dos seus cidadãos.
Este Município envidará todos os esforços na otimização de um modelo de excelência, tendo em conta a utilização do Desporto como elemento dinamizador
da saúde, educação, sociabilização e criação de valor para os seus cidadãos e
comunidades desportivas. Os nossos recursos humanos qualificados e motivados
serão incumbidos de exceder as expectativas da população, promovendo altos
índices de qualidade de vida resultantes de uma oferta desportiva diversificada,
equilibrada e com elevados padrões de qualidade.

Missão
O desporto com as suas múltiplas funções é um recurso estratégico do município, sendo um dos pilares da política de desenvolvimento do Concelho. Nesse
sentido o Serviço de Juventude, Desporto e Empreendedorismo tem por Missão,
executar as políticas e estratégias municipais do setor desportivo de forma a facilitar, promover e generalizar o acesso a todos os segmentos da população, bem
como promover a criação de condições materiais e humanas para uma prática
desportiva de qualidade acessível a todos os munícipes.
Fomentar a atividade física e desportiva, tendo como perspetiva o bem-estar pleno e a qualidade de vida da população, por via da ação direta do município ou em
articulação com os diversos parceiros, nomeadamente o movimento associativo,
entidades privadas, estabelecimentos de ensino e outros organismos.
Desenvolver um Sistema Desportivo Municipal capaz de satisfazer todos os munícipes, através da melhoraria da oferta quantitativa e qualitativa, do reequilíbrio
da oferta, face à realidade local, abrangendo as várias vertentes do Fenómeno
Desportivo, do lazer ao lúdico e à competição, considerando permanentemente o
cidadão como elemento ativo no processo.

Valores
Uma política de desenvolvimento desportivo, que se quer sustentada, exige
a definição de um conjunto de valores pelos quais se deverá reger. Assim sendo,
o pelouro do Desporto da Câmara Municipal Madalena guia-se por valores que
conduzem ao acesso à prática desportiva das suas populações e comunidades de
forma igualitária, promovendo uma maior e melhor qualidade de vida.

lealdade,
Excelência,
Inovação,
Iniciativa,
Empatia,
Criatividade,

Qualidade,
Bom-Senso,
Coesão Social,
Equidade,
rigor,
competência.

Objetivos
estratégicos
A Autarquia da Madalena prima pela excelência na prestação de serviços inovadores, centrados na proximidade e satisfação plena dos seus cidadãos.
Este Município envidará todos os esforços na otimização de um modelo de excelência, tendo em conta a utilização do Desporto como elemento dinamizador
da saúde, educação, sociabilização e criação de valor para os seus cidadãos e
comunidades desportivas. Os nossos recursos humanos qualificados e motivados
serão incumbidos de exceder as expectativas da população, promovendo altos
índices de qualidade de vida resultantes de uma oferta desportiva diversificada,
equilibrada e com elevados padrões de qualidade.

Combater o sedentarismo
aumentando a prática desportiva
→ Promover e incentivar a difusão da prática desportiva e recreativa nas suas variadas
manifestações, de acordo com programas específicos e integrados;
→ Incentivar o desenvolvimento de uma cultura desportiva;
→ Propor ações de ocupação dos tempos livres da comunidade;
→ Melhorar a resposta às solicitações dos munícipes;
→ Optmizar os recursos humanos e a sua respetiva qualificação em áreas estratégicas;
→ Divulgar regular e consistentemente a ação da Câmara Municipal no âmbito desportivo.

Apoiar o movimento associativo
→ Fomentar e apoiar o desenvolvimento dos clubes, associações e coletividades desportivas e recreativas;
→ Apoiar financeiramente o movimento associativo, ajustando continuamente os critérios de atribuição de verbas de forma a premiar as entidades que melhor intervêm no
setor;
→ Identificar formas inovadoras de comunicação com grupos de interessados;
→ Colaborar com os organismos locais, regionais e nacionais, no sentido de fomentar a
prática do desporto e do lazer nos seus mais variados setores;
→ Envolver as diversas entidades do desporto local, na persecução dos objetivos específicos delineados pela Autarquia.

Manter, requalificar e edificar
as instalações desportivas
→ Promover o desenvolvimento de infraestruturas de apoio ao desporto e ao lazer;
→ Assegurar a gestão do parque desportivo e/ou recreativo municipal, zelando
pela segurança dos utentes;
→ Garantir, em articulação com os correspondentes serviços municipais, a conservação
e manutenção dos equipamentos desportivos e recreativos, que são responsabilidade do
município;
→ Requalificar o espaço desportivo Municipal;
→ Optar pela implementação de instalações desportivas polivalentes, capazes de racionalizar os recursos existentes;
→ Efetuar ações de manutenção, remodelação e apetrechamento dos espaços desportivos, que visem aumentar os níveis de conforto e por conseguinte melhorar as suas condições de prática desportiva;
→ Promover a consciência ambiental mediante a opção por materiais e equipamentos
“amigos do ambiente”, utilizando os recursos de forma correta e racional;
→ Envolver diferentes grupos de interessados em projetos com finalidades comuns.

PLANO
OPERACIONAL
A definição de um Plano Operacional permite identificar e relacionar os objetivos
estratégicos com as ações a desenvolver pelo município da Madalena no setor
desportivo.
Neste contexto, a atuação da Autarquia relativamente ao pelouro do Desporto
deverá apresentar coerência entre a definição dos programas de atividade e os
projetos propostos, contribuindo deste modo para atingir os objetivos específicos
a que se propõe.

