100% Aventura - Associação de Desporto e Natureza

PLANO DE AÇÃO 2021

Documento oficical - 100%ADN

Um trabalho alargado.
Em prol do desenvolvimento local.
Para um reconhecimento do associativismo
juvenil eborense.
Da 100% ADN para a Comunidade.
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100% ADN
100% Aventura – Associação de Desporto
e Natureza

um reviver próximo
Fundada em 2011 e ao longo dos anos, através de seus dirigentes,
cresceu para uma perspetiva desportiva para a juventude de Évora.
Inicialmente, enquanto promotor de atividade física e de eventos
desportivos para a comunidade, esta associação desenvolveu
no âmbito da aventura e da natureza onde marcou e cativou muitos
jovens para a paixão desta tão específica área.
A 1 de fevereiro de 2019, a entidade cria um projeto onde obriga a uma transformação, mais jovem, dinâmica e alargada.
Virada para as políticas da juventude no geral, a associação recria-se
para 100% ADN, sustentada sempre pelas suas origens (Aventura,
Desporto e Natureza). Com este, surge um plano de crescimento
sob alçada de 6 eixos estratégicos – Ambiente, Compromisso,
Comunicação, Comunidade, Cultura e Educação.
Esse plano relembra-nos as 5 prioridades iniciais:
1) Renovação da Associação, com base no Projeto 100% ADN
e nos eixos;
2) Criar condições de inscrição enquanto Organização Não-Governamental Ambiental (ONGA);
3) Angariar uma sede própria aberta à comunidade;
4) Fazer dessa sede um espaço inovador com várias ambições;
5) Dinamizar continuamente as atividades da associação;
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Em finais de 2020, a associação encontra-se ONGA e reconhecida como 100% ADN e internamente funcional através dos seus
eixos, faltando assim a sua componente de comunicação externa.
Foi-lhe atribuída, por concurso, a Escola de S. Matias, através
de um projeto desenhado pela nossa equipa e denominado de “Campus
ADN”. Estando ainda a estrutura, na posse da C.M. Évora, ainda não
procedemos à sua reabilitação e claro ao ponto 4) das nossas prioridades. Ao longo do ano de 2019, a 100% ADN elaborou inúmeras atividades que infelizmente, em 2020 (muito devido à pandemia) embora
planeadas – não executou – falhando assim com uma continuidade
de atividades.

1. Jovens da 100%ADN,
na Feira de São João, 2019.

100% ADN
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a consequente missão
Promover projetos sustentáveis em rede, capacitando e formando para um melhor futuro a comunidade juvenil a nível pessoal
e profissional e seguindo os principais temas comuns europeus,
nacionais e locais.

uma visão muito própria
A nossa bússola está intransigentemente virada para a juventude, desporto, cultura e ambiente. Nestes, olhamos como grande objetivo a longo prazo, enquanto mobilizadores e promotores
de boas práticas junto da comunidade eborense e restante concelho.

2. Atividade na Serra de S. Mamede,
junto à freguesia de Galegos,
em Marvão, 2020.
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transições de um ano para esquecer (2020)
A 100% ADN em 2020, tentou (com muitas reservas pela
pandemia) focar-se em metas para os seus objetivos para Évora,
Évora Monte e São Matias. Este marco não se concretizou muito
pelos constantes adiamentos de todas as partes e entraremos em
2021 com o aumento da participação interna, o aumento dos recursos humanos e com mais comparticipações financeiras de entidades públicas, privadas e através de candidaturas, que transitaram
e foram estendidas no prazo.

3. Formação com Tiago Pereira
(Música Portuguesa a Gostar Dela
Própria), Évora Monte, 2020.

100% ADN
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descrevendo uma previsão 2021
A ideia principal surge para a reabilitação de um espaço físico,
partindo claramente da discussão de ideias e construção de projetos, mas a base é o Projeto Campus ADN. Parte da criação do Centro
Tecnológico para Produção e Investigação Científica de Jovens
na Escola Primária de S. Matias e em conjunto com um lançamento
de propostas para várias parcerias entre Universidade de Évora
e GAITEC, ICNF, CMÉvora, CMJE, entre outros.
A presença na comissão permanente, do Conselho Municipal
da Juventude de Évora e na aplicação de boas práticas de políticas
da juventude em Évora impulsiona a 100% para um maior acompanhamento das políticas para a juventude, desporto, cultura,
turismo e ambiente.
Esta forma de política protege e impulsiona o nosso trabalho
associativo na região que é um pilar determinante para a evolução
da nossa cidade, dando a possibilidade de expansão de projetos
como a Plataforma de Saberes, que se executará prioritariamente em Estremoz, Vila Viçosa e Borba, mas que pretende atender
ao Alentejo Central por inteiro, procurando também estabelecer-se
em Évora, porventura através do Museu do Artesanato e do Design.

4. Castelo de Évora Monte esculpido
por um artesão local, 2020.
5. Escola de São Matias, 2020.
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Dar um impulso ao projeto “Nova Vida” que incide sobre a reutilização, renovação e reaproveitamento. Um projeto ambiental
e sustentável também de sentido educativo que permite a regeneração de muitos objetos e materiais.
O estabelecimento do Form’E, que pela sua impossibilidade
de realização nos moldes em 2020, deve ser um pilar para reconhecimento local entre as entidades de Évora. Com foco na formação
de dirigentes e jovens associativos em conjunto com a Associação
Académica da Universidade de Évora e dos Núcleos da Universidade,
fica como registado para continuidade.

Dentro da prevenção rodoviária e de campanhas de sensibilização aos jovens e população, com a nova parceria de uma entidade
local – GARE – pretendemos executar dentro desta nova preocupação, retirada do tema da cidadania e aproveitando as orientações
da 100%.
O uso de práticas desportivas e recreativas regulares, com um
estilo americano desportivo, entre dirigentes (externos ou internos à 100%) principalmente no concelho, pretende uma prática
calendarizada de forma constante. Entre muitas, natação, BTT
e ciclismo, pedestrianismo e trail, paintball, frisbee, desportos
de aventura e natureza e outras tradicionais.

100% ADN

O desenvolvimento de uma Plataforma de Jovens Voluntários
de Évora para melhor perceção de estratégias de contato com
jovens e com entidades da região. Para um maior envolvimento
dos jovens nas atividades e eventos de Évora, acaba por ser um
objetivo da 100% que ajuda no desenvolvimento de parcerias locais.
O evento Sustentabilidade no ADN, uma formação em formato
educação não-formal para o ambiente, que se realizou através
de um apoio pontual do IPDJ, ganha vida como atividade regular
da 100% (não tendo a sua expressão em 2020) para o ano de 2021
e seguintes.
Tendo em conta a agregação de um projeto de tese de um aluno
em arquitetura paisagista e no que ele pode oferecer através
da mesma, serão continuados os trabalhos para realização
de certas atividades pontuais na área científica do mesmo.

Naturalmente, atividades na natureza, agora já com a obtenção
do título de Organização Não-Governamental Ambiental e Equiparada, na importância de dinamizar reflorestações, hortas simples
e comunitárias entre a juventude e limpezas de terrenos, aproveitamento de trilhos e procura de atividades para a zona do Monfurado.
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Mais direcionado para a Vila de Évora Monte e para a Estrada Nacional 18 e na nossa comunicação estratégica de identidade Évora –
Estremoz. Atividades em Évora Monte que levem ao desenvolvimento
da criatividade e envolvimento de todos no sentido comunitário
e com eventos para a promoção da Vila e da sua história para
que aumente a presença de visitantes e interessados.

6. Marco quilométrico da N18.

Com o crescente interesse na promoção de boas práticas para
os consumos de álcool e drogas na juventude do Alentejo Central,
devido aos perigosos indicadores da região e com a recente forte
sinergia da 100% ADN com o Centro de Respostas Integradas e com
a ARISCO, também com o apoio na implementação do Baralhadas,
este é um eixo sensível e que será tido em conta para 2021.

7. Teste do projeto Baralhadas,
Évora, 2020.

A Mata de S. Sebastião e a ideia da dinamização de um Parque
Urbano da Juventude de Évora, foi um recente compromisso
da 100% ADN, a qual a Câmara Municipal de Évora abraçou e incluiu
também nas suas opções para o Plano de Atividades de 2021,
e que integra assim um projeto de relevante interesse de trabalho
e desenvolvimento para a nossa entidade. Esta integra um Skate
Parque, um Campo de Basquetebol e um Espaço Municipal para
a Juventude.

100% ADN
Por fim, os projetos de financiamento europeu, estendidos no tempo
devido à pandemia, no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade e o Projeto Erasmus+ “EcoTur Monte” são pilares para 2021,
que projetam atividades internas da associação em duas partes
muito importantes: valor europeu acrescentado e internacionalização. Paralelamente, o projeto Generation Europe é a nova
bandeira de promoção dos trabalhadores para a juventude e para
implementação na região de boas práticas de políticas da juventude
a nível europeu.

os objetivos
1) Dinamizar as suas estruturas para os seus dirigentes de forma
a capacitá-los com dinâmicas direcionadas para fortalecer a identidade da 100% ADN;
2) Desenvolvimento constante de projetos nas várias áreas e procura
de linhas de financiamento para as atividades;
3) Promover o associativismo juvenil, desportivo, cultural e ambiental junto da comunidade e através de grandes referências europeias;
4) Melhorar a participação interna, fortalecendo a motivação
dos nossos dirigentes associativos e potenciando coesão e identidade coletiva;
5) Encetar parcerias locais, de concelhia, nacionais e internacionais para a expansão do nosso movimento juvenil e das nossas
atividades;
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as prioridades máximas
Desenvolver “Plano Estratégico 21-24” com base em Planos Internos de forma a dinamizar internamente e investir na associação
consoante as suas novas necessidades:
I. Plano de comunicação e informação – externo e interno;
i. Foco nas plataforma digitais para comunicação externa;
ii. Desenvolvimento interno de processos para divulgação;
iii. Composição de artigos para comunicação social;
iv. Organização interna de documentos – nuvem e disco;
v. Definição de referências para partilha e boas práticas;
II. Plano de administração e finanças – estatutos e regulamentos;
i. Renovação de estatutos;
ii. Renovação e implementação de regulamento interno;
iii. Previsão de custos e investimentos
iv. Modelos de gestão financeira – Contabilidade Organizada;
III. Plano de formação e capacitação – interno e para a comunidade;
i. Investir na formação dos dirigentes da entidade;
ii. Promover estágios curriculares para estudantes;
iii. Delinear um diagnóstico interno e plano de ação;
IV. Plano de candidaturas e projetos – processos e calendarização;
i. Calendário de candidaturas;
ii. Proforma para processo de execução de projetos;
iii. Armazenamento e carteira de projetos;
iv. Processo de escrita e angariação de projetos;

100% ADN
V. Plano de património – material e imaterial;
i. Lista de Material
ii. Lista de Estruturas
iii. Previsão de investimentos

por fim
A 100% ADN, com base no seu Plano Anual, atuará através dos seus
seis eixos estratégicos, transversais no pensamento e criação
da atividade associativa. Com o fim de fortalecer a sua presença
e influência no plano local principalmente, prossegue o trabalho
apoiado em parcerias e referências importantes no meio associativo, juvenil, desportivo, cultural e ambiental e principalmente
cooperando com a rede de poder local administrativa, municipal e central, no que concerne a boas práticas para as políticas
de Juventude.
O eixo do AMBIENTE, e sendo a 100% ADN agora equiparada
a ONGA, irá assentar numa maior presença pela valorização
de atitudes ecológicas e sustentáveis perante as suas atividades
e no meio onde elas se apresentam. Será determinante para a otimização da estrutura e da sua promoção para a sociedade enquanto
valor constante.
O COMPROMISSO, um eixo fundamental face a todo o seu trabalho
associativo. É uma forma de estar dos seus dirigentes enquanto
jovens comprometidos com as suas missões na região.
A importante vertente da COMUNICAÇÃO, que deve acompanhar
o trabalho de forma também a valorizá-lo e dá-lo a conhecer
da minha forma e para abranger toda a comunidade a que se dirige.
Uma reestruturação necessária e investimento real e direcionado
internamente para um maior crescimento da entidade.
Para quem nos dirigimos e trabalhamos constantemente; desde
juventude, estudantes, idosos, para a cultura, ambiente, desporto,
arte, património e tantos outros. A COMUNIDADE e a sua servidão
é um sentido de missão desta organização sem fins lucrativos.
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A CULTURA, no seu sentido lato, abrange tudo aquilo que pretendemos promover. Uma cultura de pessoas para pessoas promovida
por jovens. Uma proteção de memórias que resguarda a nossa
região e que é muito importante para valorização e manutenção
da sua história.
Por fim, a EDUCAÇÃO, enquanto melhor motivador da juventude. Através de metodologias de Educação Não Formal, aplicando
e renovando para que se adapte às reais necessidades de empoderamento da Juventude e de forma a responder às necessidades
dos seus dirigentes e de participantes nas partilhas de políticas
da 100% ADN.
Com vista a dar resposta às prioridades assinaladas, assimiladas
e definidas pela nossa Direção, a 100% ADN destacará para o ano
de 2021 este plano enquanto ponto de referência para um próximo
(estratégico de longo prazo), de forma a discutir ideias, adaptar
atividades e promover, acima de tudo, na sua comunidade uma
atuação próxima e integrada.

Manuel Marchante
Presidente de Direção 100% ADN

100adn.com
@100adn
@100.adn

