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1. PLANO DE ATIVIDADES PARA A ÉPOCA 2015/2016 

 
Procuramos sistematicamente formular objetivos de desenvolvimento realistas, possíveis de 
praticar e que contribuam, mesmo que humildemente, para o desenvolvimento global da 
modalidade. 
Por isso, no Plano de Atividades que iremos apresentar para discussão em Assembleia-Geral, 
queremos previamente obter contributos de todos aqueles que tenham propostas exequíveis e 
que melhorem a prática e a evolução do andebol no Distrito. 
Uma atividade equilibrada baseada na experiência adquirida ao longo de épocas e tendo em 
conta algumas restrições provocadas pelo modelo de Provas, são objetivos primordiais desta 
Direção, quanto 

 
Ao QUADRO COMPETITIVO 

 Candidatura à organização da 1.ª Fase das Provas Nacionais N/Fixas em todos os escalões; 

 Realização de Provas Regionais obrigatórias em todos os Escalões de vários níveis; 

 Possibilidade de realizar Provas Regionais intercalares, antes ou no final das competições 
nacionais, com equipas que disputarem a 2.ª Fase das Provas Nacionais N/Fixas e Provas 
Nacionais Fixas; 

 Realização da Prova Regional de Andebol de Praia, melhorando todo o processo e 
envolvendo as Autarquias Locais; 

 Realização do Campeonato Regional de Veteranos; 

 Aperfeiçoamento organizativo com vista a uma melhor optimização de custos; 

 Integração harmoniosa de todos os Torneios de Clubes, devidamente aprovados. 
 

À DIVULGAÇÃO E IMPLANTAÇÃO 

 Promoção nas Autarquias e Escolas do Distrito dos Projetos de desenvolvimento existentes; 

 Maior insistência em Concelhos onde não haja prática organizada da modalidade e 

 Apoio na criação de novos Clubes; 

 Organização de Torneio de curta duração nessas localidades; 

 Melhor divulgação da informação emanada da Associação e FAP. 
 

À FORMAÇÃO 

 Continuar afincadamente no processo de desenvolvimento da arbitragem regional através da 
aplicação dos projetos existentes; 

 Realização de um Curso de Treinadores de Grau 1 e Grau 2 e ações de curta duração no 
decurso de Treinos das Seleções Regionais – Centro Regional de Treino; 

 Reiniciação das Jornadas Técnicas;  

 Ações para Dirigentes nas diversas áreas da sua função; 

 Centro Regional de Treino nos moldes que o originaram; 
 

Deverão os Clubes apresentarem na Associação de Andebol de Aveiro as suas opiniões, 
sugestões e propostas, impreterivelmente até ao próximo dia 15 de Julho. A Assembleia-
Geral deverá ser efetuada no final de Julho ou princípio de Agosto. 

 
 

Aveiro, 06.07.2015 
 
 
A DIREÇÃO, 


