
1. Introdução
O nome do evento é Alferce Ativo, com várias atividades físicas e desportivas
durante o dia do mesmo, tendo como finalidade a promoção de um estilo de vida
saudável, bem como dar vida à aldeia, dar a conhecer aos participantes que vêm de
fora este lugar, e dar alegria e proporcionar um dia diferente a todos os habitantes
desta aldeia e, não só, a todos os que queiram participar.
O evento é direcionado para jovens, adultos e idosos da aldeia, e de fora, que
queiram participar. O evento irá realizar-se no dia 22 de junho de 2022 das 10:00 até
às 18:00. A organização do evento será de inteira responsabilidade da turma de 3º
ano da cadeira de Organização de Eventos Desportivos do ISMAT.

2. Definição do Problema
A missão do evento passa por estimular a prática das atividades físicas como meio
de promoção da socialização entre diferentes idades, de estilos de vida saudáveis
num ambiente ao ar livre perto da natureza proporcionada pela serra de Monchique
e princípios associados a uma cidadania ativa.
Com este dia, pretendemos transmitir vários valores como a responsabilidade, o
espírito de equipa, a tolerância, humanismo, solidariedade, respeito, dedicação,
coragem e a disciplina.
Gostaríamos que o evento fosse algo diferente na vida dos habitantes do local e
demonstrar a quem vem de fora que também “há vida” nas pequenas aldeias do
interior algarvio.

3. Metodologia

Promovido pelo ISMAT e organizado pelo grupo de alunos do 3º ano de Ciências de
Desporto, juntamente com a junta de freguesia de Alferce, o evento decorrerá na
própria aldeia, sendo a sua realização no dia 22 de junho de 2022 o 1º Alferce Ativo
O público-alvo para este evento será a população residente de Alferce, bem como
os estudantes da licenciatura de Ciências de Desporto do ISMAT, dos 1º e 2º anos.
O espaço físico utilizado para a realização do Alferce Ativo será a própria aldeia,
bem como as suas instalações (campo de jogos), que permitem, assim, ter uma
utilização à medida das necessidades desejadas. Todos os equipamentos estão
disponíveis para utilização mediante o cumprimento dos seus regulamentos

4.  Contribuições e Expectativas de 
Resultados
➛ Impacto na sustentabilidade ambiental
➛ Impacto social
➛ Impacto económico

Espera-se que o evento tenha um impacto na sustentabilidade
ambiental, social e económica. Ao nível ambiental, certamente
de que não irá ter qualquer impacto negativo, muito pelo
contrário, irá ser pedido à todos os participantes que durante a
atividade de corrida de orientação vão recolhendo algum
pequeno lixo que possam encontrar no caminho, reduzindo o
lixo na aldeia. O evento terá claramente um impacto social
dinamizando a aldeia com gente jovem.
Uma vez que não movimentará nenhum mercado a parte
económica não será um objetivo principal do projeto, no entanto,
supondo que este projeto tenha um impacto na comunidade de
modo que seja realizado anualmente, poderia ser implementado
uma feira de produtos locais, criando assim um movimento
económico nesta localidade.
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NOME

CURSO

ANO

Alferce Ativo

Horário Local Atividade Material Recursos 

Humanos

10:00-

10:30

Praça 

Principal

Apresentação 

do evento

Colunas, 

Microfone

Presidente da 

junta de Freguesia, 

Chefe do evento

10:45-

11:45

Aldeia 

de Alferce

Corrida de

orientação

Águas, Mapas, 

Folhas, Canetas

6 pessoas 

andando pelo 

percurso (1 para a 

partida e outra para 

a chegada)

12:00-

13:00

Praça 

Principal Zumba Colunas,

Música

1 ou 2 Professores 

+ 1 pessoa a 

auxiliar

13:15-

14:20

Sala do 

Povo

Almoço

Cadeiras, 

mesas, talheres, 

copos, 

guardanapos

14:45-

17:00

Campo 

de jogos e 

piscina

Torneio de 

Futsal e piscina

Bolas, coletes 4 pessoas para 

orientar 

17:20-

18:00

Praça 

Principal

Agradecimento

s, discursos

Colunas,

Microfone

Presidente da 

junta de freguesia + 

todas as pessoas da 

organização


