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PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

 

Introdução 

Caros associados, 

A Direcção vem por este meio apresentar a sua proposta para o Plano de Actividades e 

Orçamento para o ano de 2018. Trata-se de um instrumento de gestão, estabelecido nos 

estatutos ao abrigo da alínea a), nº 2 do artigo 31. 

Pretendemos com este plano perspectivar o ciclo anual de gestão. Vamos estabelecer os 

objectivos e consequentemente a definição e avaliação das actividades realizadas. 

Este plano reflecte a estratégia da Associação para a realização das actividades propostas, mas 

pretendemos no futuro a participação de todos os associados de forma a contribuir para um 

maior envolvimento e também expressar de forma mais abrangente a vontade dos clubes que 

são a razão da nossa existência.  

Dentro das nossas possibilidades e face aos escassos recursos, vamos exercer a nossa 

actividade com determinação e empenho, de forma a tornar a ACNP uma organização 

reconhecida e de referência. 

 

Caracterização 

A ACNP representa os clubes de Canoagem localizados na Região Norte de Portugal, 

nomeadamente nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. 

Considerando os atributos da ACNP vamos assegurar, juntamente com outros organismos, 

públicos ou privados a concretização dos principais objectivos:  

a) Promover, desenvolver e estimular a prática da canoagem, nas suas diversas 

disciplinas. 

b) Representar a canoagem regional junto das organizações congéneres nacionais e 

estrangeiras, organismos internacionais de natureza desportiva, bem como de 

quaisquer outras entidades públicas e privadas; 

c) Organizar as competições regionais; 

d) Promover a realização de estágios de âmbito regional para atletas dos escalões de 

formação, nomeadamente Infantis e cadetes; 

e) Defender os princípios fundamentais da ética desportiva, em particular, nos domínios 

da lealdade na competição, verdade do resultado desportivo, prevenção e 

sancionamento da violência associada ao desporto, da dopagem e corrupção no 

fenómeno desportivo. 

A ACNP representa actualmente 22 clubes e cerca 800 atletas, representando mais de 50 % do 

total dos atletas federados em Portugal. 
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1. Equipamento estrutural. Desenvolvimento. Formação 

Para um maior e melhor desempenho da actividade quer na área logística quer na área 

administrativa a Direcção da ACNP está a desenvolver acções no sentido de criar condições 

estruturantes e que consideramos fundamentais para um maior desenvolvimento da 

modalidade.  

 Estamos a colaborar e coordenar na criação de uma pista de regatas em linha, no 

norte, para assim aumentar as competições e treino desta disciplina, com maior 

qualidade e proximidade. 

 Estamos também a colaborar na construção de uma pista de slalom. 

 No âmbito administrativo estamos a desenvolver a criação de um site da ACNP para 

promover, fomentar e informar as actividades dos clubes associados. 

 A nível de secretariado e atendendo à dispersão geográfica dos membros dos órgãos 

sociais é imperativo termos uma presença na sede em tempo inteiro ou parcial para 

atendimento aos clubes e também para o serviço administrativo.  

 
2. Formação. Desenvolvimento da Prática Desportiva Juvenil 
A base do desenvolvimento de qualquer modalidade desportiva assenta sempre no número de 

jovens praticantes. A canoagem, sendo um desporto aquático está condicionada à 

proximidade de planos de água adequados à disciplina pretendida. Este factor é, à partida, 

uma limitação ao número de potenciais praticantes quando comparada com outros desportos 

desenvolvidos em terra. A situação económica e financeira que estamos a atravessar, pode ser 

potenciada como uma oportunidade para a canoagem. Tradicionalmente o custo para os 

jovens praticarem canoagem é residual quando comparado com os dos outros desportos. O 

equipamento é normalmente fornecido gratuitamente pelos clubes e as mensalidades 

cobradas aos jovens é muito baixa ou inexistente o que torna este desporto atractivo. Por 

outro lado é um desporto muito seguro. 

Para 2018 a ACNP, dentro do possível, pretende apoiar e dinamizar todos os clubes já 

existentes, bem como a criação de novos, com o objectivo de aumentar o número de 

praticantes. 

 
3. Organizações sociais, prémios académicos e desportivos 
A Associação é mais do que um Clube de Canoagem, representa todos os clubes dentro da 

área geograficamente definida e como tal procuramos dar cada vez mais diversidade à nossa 

actuação de forma a incorporar a realidade de cada um. 

Durante o ano de 2018, a Associação pretende organizar/colaborar em diversas actividades, 

tais como: 

• Comemoração/Participação nos aniversários dos clubes associados (factor com uma 

enorme envolvente dos amigos e familiares); 

• Criação de prémios regionais de mérito desportivo e académico; 

• Ajudar os clubes na promoção da modalidade; 

• Colaboração com os clubes junto das entidades públicas na organização de eventos 

desportivos. Maior visibilidade. 
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4. Organização de Quadros Competitivos Regionais 
No ano de 2018 a ACNP pretende organizar, em colaboração com os clubes, as seguintes 

competições: 

1. Campeonato Regional de Maratona 

2. Campeonato Regional de Slalom 

3. Campeonato Regional de Esperanças 

4. Campeonato Regional de Velocidade 

5. Campeonato Regional de Mar 

6. Primeiras Pagaiadas – Zona Norte – Fase I 

7. Primeiras Pagaiadas – Zona Norte – Fase II 

8. Primeiras Pagaiadas – Zona Norte – Fase II 

9. Circuito de Marecos – troféu Cláudio Poiares 

10. Regata de Inverno 

5. Provas de Interesse Nacional 
Além da organização das competições regionais atrás referidas, ACNP pretende apoiar os 

seguintes eventos: 

- Organização do Slalom Internacional em Fridão, em Amarante, assim como, um 

encontro de Slalom Olímpico em local a designar; 

- A Maratona Internacional de Crestuma, incluída na ICF World Classic Races, 

competição de interesse público. 

Este apoio face aos nossos escassos recursos, será através da divulgação, promoção e 

logística. 

 
6. Resultados desportivos (atletas e clubes) 
Aumentar o número de campeões nacionais e fomentar a presença de um maior número de 

atletas na selecção nacional. 

 
7. Estágios e Encontros Regionais   
Aproveitando as infra-estruturas da nova sede da FPC, a ACNP pretende rentabilizar o espaço 

para a promoção de estágios de preparação para as camadas mais jovens, nomeadamente, 

infantis e cadetes. Estes estágios de pequena duração deverão realizar-se durante as férias 

escolares e terão como principais objectivos: 

1. Formação ao nível da fisiologia do treino; 

2. Disciplina de treino; 

3. Melhoramento de técnica de remada; 

4. Motivação. 

Estes jovens deverão ser devidamente acompanhados por um técnico regional, pelo que é 

intenção da ACNP criar uma comissão técnica. 

Além dos objectivos atrás referidos, é intenção da ACNP participar em provas internacionais. 

Para a disciplina de Slalom, pretende-se realizar um estágio no Centro de Estágios de Fridão, 

em Amarante, para os atletas seleccionados, durante 2/3 dias. 

 
8. Investimentos diversos 
Adquirir material de secretariado e logístico para apoio nas provas; 
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Conclusão 
Estamos conscientes que muitas dificuldades nos irão surgir ao longo deste mandato. No 

entanto sentimos que, acima de tudo, é urgente que se reúnam esforços, de modo a que esta 

associação volte a ter o dinamismo de outrora abrangendo agora todo o norte do país. Acima 

de tudo, queremos contribuir para o crescimento e afirmação da canoagem portuguesa.  

A situação económica, bem como a falta de uma política desportiva no nosso país, irá reflectir-

se na nossa actividade, assim com, também na actividade dos clubes nomeadamente através 

dos escassos apoios monetários habitualmente concedidos. Por estas razões, teremos que 

implementar iniciativas com criatividade e imaginação para manter a normal actividade dos 

nossos atletas. 

De ressalvar que, assumimos este desafio partindo do zero. Estamos ainda numa fase 

consolidação e mobilização de toda a comunidade canoísta do norte de Portugal. 

Os apoios, também condicionados, face à reduzida actividade desenvolvida, serão agora 

potenciados pela maior dinâmica. Queremos testemunhar a ACNP a funcionar, facto que dará 

uma maior visibilidade, valorização e promoção da canoagem. Agora estamos presentes, 

contrariamente aos últimos anos, cuja missão foi apenas gerir da melhor forma o saldo 

positivo que se conseguiu manter desde os últimos apoios. 

Pelos motivos atrás referidos, este plano de actividades demonstra o nosso empenho, 

comprometimento e espírito de sacrifício, sendo que o cumprimento deste objectivo será uma 

referência na gestão e no desenvolvimento optimizado dos nossos parcos recursos.  

Com o apoio dos nossos associados, que são os motores do desenvolvimento, podemos e 

queremos levar a canoagem mais longe.  

Podem contar connosco. 

 

 

Porto, 31 de Outubro de 2017 

 

A Direcção 
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Orçamento 2018 
 
 

Despesas € Receitas € 

    

Organização de competições  1.400 Comparticipação da FPC  

Estágios 2.000 - Despesas c/ secretariado  a) 1.350 

Arbitragem 750 - Valor das inscrições dos atletas   b) 4.400 

Despesas administrativas 700 Câmara de V N Gaia 2.000 

Comunicações e transportes 900   

Clubes de V N Gaia 2.000   

    

Total 7.750 Total 7.750 

 
 

a)  150 euros por prova regional 

b) 5 euros por atleta (valores de 2017) 

 

 


