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Vela Solidária 

 

A Vela Solidária é um projeto promovido pela Associação Teia D’Impulsos em parceria com 

Iate Clube da Marina de Portimão, que desde 2011 promove o desenvolvimento de 

competências pessoais e sociais em crianças e jovens em risco e em pessoas com 

deficiência, através da prática da vela. 

Em 2012 a Vela Solidária deu início à escola de vela adaptada com o objetivo de possibilitar 

a pessoas com deficiência, mas autónomas, desenvolverem as suas competências e 

conhecimento no mundo náutico e na vela em particular. Este grupo de velejadores 

especiais têm desde então participado em regatas de âmbito nacional e internacional, nos 

quais têm atingido resultados de excelência. Com pódios em campeonatos do mundo, 

campeonatos da europa e campeonatos nacionais. 

No ano de 2014, em parceria com a Terra Incógnita e com a BBDouro, implementamos 

este projeto e a sua metodologia em Lisboa e em Vila Nova de Gaia, com o intuito de 

expandir o impacto positivo que estávamos a dinamizar no Algarve. 

 

 

 

A qualidade do trabalho desenvolvido e os resultados que têm vindo a ser alcançados 

levaram a Vela Solidária a desenvolver em 2020 a Sailing Academy e brevemente a Júnior 

Sailing Academy. Estas duas estruturas internas visam sobretudo promover a cultura 

náutica, o conhecimento técnico sobre a vela, assim como construir uma comunidade 

composta por pessoas que vêm no mar uma identidade e um valor inquestionável. 

 

  

Portimão / Lisboa / Porto + de 600 atividades
+ de 500 crianças e jovens 

em risco

Instituições + 20 instituições + de 300 beneficiários

Escola Vela Adaptada + de 1000 atividades
12 pódios nacionais e 

internacionais

http://www.velasolidaria.pt/
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Ações para a igualdade Social no meio aquático 

Nesta área, tal como demonstrado atrás a Vela Solidária tem uma vasta 

experiência. Neste sentido pretendemos continuar o trabalho iniciado em 2011 e 

continuar a desenvolver competências pessoais e sociais para populações 

desfavorecidas ou excluídas usando a prática da vela como ferramenta e o mar 

como ambiente de aprendizagens. 

Neste sentido, pretendemos desenvolver as seguintes ações: 

 

1. Vela para pessoas com deficiência 

Estas atividades têm o objetivo de promover o desenvolvimento de competências 

pessoas e sociais em pessoas com deficiência. Em momentos diferente e com 

recursos diferentes desenvolvemos atividades para unidades de ensino especial, 

instituições de acolhimento de pessoas com deficiência (adultos) ou atividades 

abertas à comunidade em geral sob a forma de dias abertos ou batismos de vela. 

As atividades para pessoas com deficiência poderão ocorrer durante a semana ou 

ao fim de semana, ao longo de todo o ano, conforme os grupos e os objetivos 

específicos. 

 

2. Vela para crianças e jovens em risco 

As crianças e jovens em risco foram a população que despoletou a existência da 

Vela Solidária. Com estas atividades, desenvolvemos competências pessoas e 

sociais, de acordo com os escalões etários em causa e com base numa experiência 

única e tem um impacto muito significativo nestas crianças e jovens. Um dos 

impactos que causamos é romper com o estigma de que a vela é um desporto 

elitista e acessível apenas a alguns. Estas crianças e jovens percebem que se todos 

tivermos as mesmas oportunidades, o horizonte passa a ser o limite de cada um. 

Estas atividades decorrem durante a semana ou ao fim de semana, ao longo de 

todo o ano, conforme os grupos e os objetivos específicos. 
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Ações de Responsabilidade Ambiental 

A partir do ano 2020, e no sentido de completar este ciclo de inovação, resultados e 

experiência adquirida iniciamos um conjunto de ações de educação para o meio aquático 

através da implementação de atividades baseadas na Responsabilidade Ambiental e com 

os seguintes pressupostos: 

- Consciencializar e sensibilizar a Comunidade na preservação dos recursos naturais; 

- Promover comportamentos responsáveis que contribuam para a sustentabilidade do meio 

aquático; 

 - Atividades formativas com escolas em contexto real; 

- Atividades de limpeza da orla costeira em parceria com clubes e projetos desportivos. 

Estas quatro linhas de ação terão como grande objetivo – Consciencializar e promover 

comportamentos que promovam a preservação e sustentabilidade ambiental, através de 

uma cultura de reutilização, reciclagem e preservação. 

Para a concretização deste grande objetivo serão desenvolvidas as seguintes ações: 

 

1. Limpeza das zonas costeiras 

Esta ação tem a designação de Arade Azul e pretendemos que seja desenvolvida com a 

colaboração de alunos e atletas de clubes desportivos. 

Com os objetivos específicos de sensibilizar, educar e mobilizar a população local para a 

problemática da presença de lixo e nomeadamente do plástico nos mares a ação Arade 

Azul irá desenvolver ações de limpeza nas áreas costeiras. Estas iniciativas pretendem 

reunir no mesmo momento: a promoção da atividade física em articulação com uma 

iniciativa de consciencialização ambiental.  

Estas ações desenvolvem-se durante as manhãs de sábado, começando com uma breve 

palestra educativa para sensibilizar a comunidade para a presença do lixo nos mares e 

riscos associados para a nossa saúde, seguido de caminhada com objetivo de recolher 

lixo. 

A iniciativa de limpeza das zonas costeiras será realizada uma vez a cada trimestre em 

datas de especial relevância para a temática do Mar: 

 16 novembro Dia Nacional do Mar 

 22 março Dia Mundial da Água 

 8 junho Dia Mundial dos Oceanos 

 3º sábado do mês de setembro – Dia Mundial da Limpeza Costeira 
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2. Educação e sensibilização 

A Educação e a sensibilização das comunidades serão a forma adotada para transformar 

a cultura no que à poluição dos mares e do meio aquático diz respeito. Neste sentido, serão 

realizadas palestras com o movimento associativo e seus sócios, empresas e seus 

colaboradores e com a comunidade em geral. 

Pretendemos realizar seis ações anuais que sejam diferenciadoras e marcantes, 

sustentadas em testemunhos e exemplos reais que provocam sentimentos de 

consternação, vontade de agir na solução para o problema do plástico nos mares e das 

implicações para a saúde do ser humano. 

 

3. Raid fotográfico  

Será anualmente promovido a nível regional um raid fotográfico subordinado ao tema 

“Plastificação dos Mares”, para o qual se convidam amadores e profissionais a registarem 

através das suas objetivas o que de melhor e pior se pode encontrar no comportamento 

humano, nas atividades empresariais e nas políticas locais na perspetiva da preservação 

no meio aquático ou no uso abusivo e dos recursos existentes. 

Após todo o processo do concurso será construído uma exposição itinerante que 

pretendemos que percorra os municípios do Algarve. 

 

4. Cooperação empresarial para o desenvolvimento de uma cultura ambiental 

sustentável 

São as empresas que vivem com base no mar e meio aquático em geral aquelas que de 

alguma forma deverão dar o exemplo, agindo de forma responsável no que à preservação 

do meio aquático diz respeito.  

Neste sentido, pretendemos implementar a ação “Responsabilidade Ambiental”, criando 

laços e sinergias com e entre empresas, no âmbito da reciclagem e reutilização, 

promovendo a economia circular. Para tal pretendemos, sensibilizar e capacitar as 

empresas a desenvolver estruturas de cultura e políticas de atuação sustentáveis e que 

resultem como objetivo ultimo, em políticas de economia circular.  
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ORÇAMENTO 

Os orçamentos abaixo são indicativos e serão adaptados a cada caso específico, tendo 

em conta os recursos materiais, suportes formativos e educativo e recursos humanos 

envolvidos. 

 

Ações para a igualdade Social no meio aquático 

1. Vela para pessoas com deficiência – 150€ / atividade (½ dia) 

2. Vela para crianças e jovens em risco - 150€ / atividade (½ dia) 

 

Ações de Responsabilidade Ambiental 

1. Limpeza das zonas costeiras – 500€ /ação 

2. Educação e sensibilização – A definir em função da dimensão do grupo e do n.º 

de atividades  

3. Raid fotográfico – 7.800€ 

4. Cooperação empresarial para o desenvolvimento de uma cultura ambiental 

sustentável – A definir em função dos objetivos  
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