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1. Introdução 

 

A Associação de Ciclismo do Algarve tem como missão assumir o papel de 

dinamizador na modalidade desportiva que representa, provendo a prática 

do ciclismo na região do Algarve e Baixo Alentejo, nas vertentes de 

competição e lazer. 

Organizar e apoiar a organização na realização de eventos competitivos e de 

lazer, promovendo a prática desportiva, hábitos de vida saudável, saúde 

física e mental junto da população e do público alvo desta modalidade. 

A associação pretende promover e apoiar, perante os seus associados a 

atividade velocipédica, através da elaboração de protocolos com entidades 

públicas como Municípios, juntas de freguesia e IPDJ e pedidos de 

patrocínio a entidades privadas. 

No 1º trimestre de 2022, além do apoio de forma bastante ativa no decorrer 

do mês de Fevereiro ao evento Volta ao Algarve, evento de bastante 

interesse desportivo, cultural e turístico para a região do Algarve e baixo 

Alentejo, a decorrer entre os dias 16 e 20 deste mês, temos como objetivo 

reorganizar a parte administrativa da associação, que entre outras questões 

vemos como prioridade a formação das práticas administrativa e de apoio às 

provas a realizar durante a época desportiva e para todas as atividades. 

No plano de atividades faremos referência ao programa para 2022 dos 

eventos velocipédicos e atividades acessórias à prática desportiva e da 

modalidade. 

Pretendemos que todos os eventos da modalidade e promoção do uso da 

bicicleta, tenham sempre que possível uma imagem uniformizada, cuidada e 

apelativa e que exista qualidade superior na organização, procurando ter um 

maior número de participantes nos eventos. 

Necessitamos de realizar protocolos e angariar patrocinadores de forma a 

concretizar todos os objetivos propostos no plano de atividades adiante. 
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2. Plano  de atividades  

 

Será apresentado em forma de grelha, onde estão esquematizadas as 

atividades propostas, bem como os seus objetivos, com previsão das datas a 

realizar estas ações. 

 

2.1. Social 
 

Ao estabelecer protocolos com os concelhos da região do Algarve e Baixo 

Alentejo, pretendemos oferecer aos nossos associados mais e melhores 

eventos velocipédicos para desenvolvimento da atividade dos clubes. 

Apoiaremos iniciativas que permitam o enriquecimento escolar, incentivando 

os agrupamentos de escolas à introdução da bicicleta com o apoio dos 

municípios, no decorrer dos períodos letivos, com o objetivo de ensinar e 

promover o uso da bicicleta e consequentemente a mobilidade sustentável, 

hábitos de vida saudável e combate à obesidade infantil. 

 

 

2.2. Cultural  
 

Integrada na prática cultural, promoveremos a partilha de informação e 

conhecimentos aos associados, em áreas relacionadas com a prática da 

modalidade, como segurança rodoviária, nutrição, treinos e/ou psicologia no 

desporto. 

Serão preparadas curtas sessões direcionadas aos praticantes de ciclismo, 

mas abertas ao público em geral. 

 

2.3. Lazer / Recreativa 
 

Num ambiente descontraído e de boa disposição, integraremos passeios e 

convívios com uso da bicicleta sem caráter competitivo. 

Temos como objetivo realizar uma feira da bicicleta no final do ano, onde 

além da exposição e até venda de materiais relacionados com a bicicleta e a 

sua prática, representada por empresas do ramo e da região, contaremos 

com algumas atividades de lazer, principalmente para os mais novos. 
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Gostaríamos de proporcionar aos jovens um dia de atividades velocipédicas, 

onde terão oportunidade de conviver e experimentar todas as vertentes da 

modalidade. 

 

2.4. Desportiva 
 

Sensibilizaremos os clubes a realizar treinos de captação de atletas e 

promoveremos a realização de encontros inter escolas de forma a aumentar 

a atividade competitiva da região entre os mais novos. Muitos desses 

eventos serão organizados entre os clubes. 

Projetamos retomar a atividade de ciclismo de estrada na região abrangida 

pela associação, com pouca dinâmica nos últimos anos e muito pelo facto 

de serem atividades dispendiosas, pelos custos de policiamento, 

promovendo circuitos para os escalões em formação, cadetes e juniores e 

gradualmente alargar aos outros escalões. 

Será promovida a prática da modalidade em todas as vertentes, tendo como 

objetivo a realização de uma Taça por vertente com 3 a 5 provas e um 

campeonato. 

 

2.5. Organização administrativa 
 

Temos como objetivo durante o ano de 2022 a organização do espaço na 

sede da Associação de Ciclismo do Algarve e inventariar o material 

existente. 

Proporcionar formação aos nossos comissários e possível estagiário na área 

do secretariado de provas e de todos os procedimentos para abertura  de 

inscrições, pedidos de parecer de provas de ciclismo de competição e lazer, 

pedidos de seguros e envio de listagens, etc. 

Também faz parte dos nossos objetivos rever regulamentos administrativos 

e da modalidade por vertente. 
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3. Orçamento  

 

Concluímos que a associação sobreviverá dos subsídios pagos para a 

atividade que apenas é suficiente para gastos mínimos para a promoção da 

modalidade na região, necessitando com caráter urgente de efetuar 

protocolos com outras entidades. 

 

 

 

Rubricas Receitas 

Despesas estimadas 

para atividade  

proposta  

Subsidio à atividade desportiva 7 758,96 €   

Subsidio filiações 8 589,00 €   

Pagamento página internet e prog. faturação   1 500,00 € 

Troféus para as provas    6 500,00 € 

Despesas com comissários nas provas    6 350,00 € 

Despesas administrativas com as provas    1 000,00 € 

Despesas de deslocação para atividades    1 050,00 € 

Policiamento   10 550,00 € 

Provas de desenvolvimento formação  20 200,00 €  

Outras despesas com promoção da modalidade  8 700,00 €  

Despesas com estágio   7 500.00 €  

 16 347,96 € 63 350,00 € 
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4. Observações finais  

 

Pretendemos dinamizar e organizar toda a atividade regional relacionada 

com o uso da bicicleta em todas as vertentes da competição e lazer, dando 

uma nova imagem à associação, de forma a aumentar a atividade 

velocipédica na região do Algarve e baixo Alentejo, promovendo um estilo de 

vida saudável e hábitos desportivos para todas as idades e condição física, 

que contribuirão para uma diminuição na população da região de casos de 

saúde derivados do sedentarismo, promovendo que a população se torne 

mais ativa. 


