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PROGRAMA
O Grupo Desportivo Samora Correia é, nos dias de hoje, uma instituição respeitada na
sociedade local. Nos últimos quatro anos, foi efetuado um trabalho de grande mérito na recuperação
deste clube. Hoje, o Grupo Desportivo Samora Correia apresenta resultados líquidos positivos, não
possui qualquer problema junto dos seus fornecedores e demonstra credibilidade junto das
instituições com quem trabalha diariamente.
Mas esse trabalho não está completo e o clube ainda tem muitas áreas que precisa de
continuar a desenvolver e de se reinventar, fruto da evolução do desporto e da sociedade.
Numa altura de grandes desafios, em que a pandemia COVID-19 assolou o nosso país tendo o
desporto sido um setor bastante afetado, é necessário que o Grupo Desportivo Samora Correia se
posicione como um clube sólido e capaz de se reinventar de modo a cumprir o seu propósito.
Esta lista apresenta cinco pilares essenciais para aquilo que considera ser fundamental para o
clube:

PILAR 1 | FORMAÇÃO DESPORTIVA

Tendo em conta a suspensão dos campeonatos da formação na época 2020/2021, o desafio
de reiniciar a formação em 2021/2022 será enorme. Com muitos atletas a trocar o futebol por
modalidades individuais ou a abdicar da prática desportiva por si só, é necessário que o clube consiga
apoiar a comunidade invertendo essa tendência e cativando novamente crianças e adolescentes para
a prática desportiva, de forma a garantir adequadamente a construção de uma “pirâmide” bem
sustentada seja em termos de quantidade de atletas seja em quantidade.
Apesar desta crise, podemos assumir que o Grupo Desportivo Samora Correia afirmou-se nos
últimos dois anos como o clube desportivo referência na prática e formação desportiva do concelho
de Benavente, não só em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade, sendo
necessário dar seguimento ao trabalho que tem sido efetuado, para que o clube passe a ser uma
referência em termos distritais nos próximos dois anos, de forma a garantir a sustentação de um
projeto desportivo sénior viável do ponto de vista desportivo e económico assente no talento
produzido no clube.
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2º PILAR | EQUILIBRIO FINANCEIRO

O clube, segundo a visão desta lista, deverá ter como objetivo primordial, dar continuidade à
recuperação financeira que foi iniciada em 2017. Sabendo das dificuldades dos tempos atuais, e das
dificuldades que a pandemia instalou não só no Grupo Desportivo Samora Correia, mas em todos os
clubes, é do nosso entendimento que o clube, para além de balancear as suas receitas e não depender
dos subsídios públicos, necessita também de variar a sua fonte de receitas. Torna-se também
imperativo continuar com uma política de equilíbrios de custos que tem sido efetuada até então,
tentando reduzir todos os custos que poderão ser considerados supérfluos.
Desta forma, é do entendimento que o clube deverá procurar outras formas para sustentar o
crescimento previsto para o clube, para os próximos dois anos.

3º PILAR | PATRIMÓNIO

Dois dos grandes objetivos desta lista para este biénio, será a da resolução da posse dos
terrenos da Murteira bem como garantir que o Complexo Desportivo possui condições condignas para
todos aqueles que usufruem do Complexo Desportivo da Murteira. É do conhecimento público que o
Grupo Desportivo Samora Correia foi prejudicado desde a sua saída do campo da Casa do Povo e, ao
longo destes anos, tem sido vítima da falta de vontade na resolução deste caso que já dura há mais
de 20 anos. O clube merece ter as condições necessárias para o desenvolvimento de um trabalho
desportivo sério.

4º PILAR | CLUBE E OS SÓCIOS

É intenção desta equipa, aproximar cada vez mais o clube da cidade de Samora Correia e dos
seus sócios e simpatizantes. Acreditamos que, apesar da deslocalização do clube para os terrenos da
Murteira, que afastou as pessoas do clube, é possível fazer mais e melhor para trazer novamente as
gentes de Samora Correia ao futebol e à esfera do Grupo Desportivo Samora Correia.
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Adicionalmente, é objetivo desta lista trazer uma maior objetividade àquilo que é hoje a lista
de sócios, através de campanhas de angariação bem como de uma necessária recontagem e
atualização da respetiva lista, de forma a traduzir a veracidade do presente.
De acordo com a visão que esta lista candidata tem para o clube, foram delineados um
conjunto de ações que se pretende que sejam postos em prática:
Nº
1

2

3

Ação
Criar Academia de Futebol vocacionada para o futebol de
iniciação.
Promover torneios e encontros de camadas jovens de forma a
aumentar e diversificar os períodos de prática.
Criar um torneio informal e recreativo de Verão, para observação
e recrutamento de atletas

Tipologia
Gestão Desportiva

Gestão Desportiva

Gestão Desportiva

Garantir de presença de todas as equipas de futebol de 11, o
4

mínimo, no escalão mais alto da Associação de Futebol de

Gestão Desportiva

Santarém até ao final do mandato.
5
6
7

Garantir a presença de, pelo menos uma equipa da formação nos
campeonatos nacionais.
Criar Departamento de análise e observação.
Aumentar e melhorar os recursos materiais no departamento
clínico do clube.

Gestão Desportiva
Gestão Desportiva
Gestão Desportiva

Celebrar acordo de cooperação com clube dos campeonatos
8

profissionais/internacionais para troca de conhecimentos,

Gestão Desportiva

atletas e instalações.
9
10
11

12

13

Criar programa escolar de acompanhamento e apoio ao estudo
dos atletas do clube.
Criar programa de premiação pela excelência escolar
Criar departamento específico de treino de Guarda-Redes e de
Pontas de Lança.
Criar identidade de atleta e de equipa do clube para implementar
em todos os escalões do clube.
Criar de Posto de Observação que permita a filmagem dos jogos
no campo relvado sintético.

Gestão Desportiva
Gestão Desportiva
Gestão Desportiva

Gestão Desportiva

Gestão Desportiva
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Celebrar protocolo de cooperação com Instituição de Ensino
14

Superior de forma promover possibilidades de estágios para os

Gestão Desportiva

respetivos alunos.
15
16

Garantir uma certificação FPF como entidade formadora de, no
mínimo, 3 estrelas.
Organizar Jornadas Técnicas devidamente certificadas.

Gestão Desportiva
Gestão Desportiva

Garantir qualidade na equipa principal do clube para permitir
17

lutar por uma presença numa final da Taça do Ribatejo e por uma

Gestão Desportiva

presença na Taça de Portugal.
18

Garantir protocolo com agrupamento de escolas que possibilite
interação entre o clube e as respetivas escolas da freguesia.
Garantir

19

a

colaboração

de

Médico

Responsável

Gestão Desportiva

pelo

departamento médico do clube bem como fisioterapeuta e

Recursos Humanos

enfermeiro.
20

21

22

23

Contratar técnicos com as qualificações necessárias e de acordo
com o perfil traçado pela Coordenação Técnica.
Promover contactos junto da Autarquia para substituição do
relvado sintético de 11 (Campo nº2).
Renovar por completo sistema de rega dos campos de relva
natural.
Garantir a resolução da posse dos terrenos do Complexo
Desportivo da Murteira, em conjunto com a Câmara Municipal.

Recursos Humanos

Património

Património

Património

Promover e participar no desenvolvimento de projeto de
requalificação global do Complexo Desportivo da Murteira, com
a envolvência da Câmara Municipal, nomeadamente:

24

25

▪

Construção de bancadas cobertas em todos os campos;

▪

Requalificação da entrada, área de estacionamento e
área envolvente do Complexo Desportivo da Murteira;

▪

Requalificação global do edifício junto ao Campo nº1;

▪

Fecho da Tribuna do edifício junto ao campo nº1;

▪

Construção de entrada principal;

▪

Construção de Bancada no campo nº2.

Proceder à venda da atual Sede, conforme estabelecido em
assembleia geral do clube.

Património

Património
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26
278
28

29

30

Elaborar projeto de construção de nova sede, em envolvência
com a Câmara Municipal.
Renegociar o contrato de arrendamento com a Alves Bandeira
Criar parede publicitária entre o Campo nº1 e o nº3 de forma a
explorar em termos de publicidade.
Estudar a possibilidade de criação de campo de futebol praia no
Complexo Desportivo.
Estudar a possibilidade de criação de campo de padel no
Complexo Desportivo.

Património
Património
Património

Património

Património

31

Requalificar a residência existente no Complexo Desportivo.

Património

32

Aumentar e melhorar o parque automóvel do clube.

Património

33

34

35
36

Criar sistemas de som independentes para os variados campos
que compõem o Complexo Desportivo da Murteira
Proporcionar estágios às equipas de formação de forma a criar
diferentes experiências aos atletas do clube
Explorar tasquinha na Semana Taurina e Festival da
Gastronomia.
Organizar Festival Anual do Caracol e da Cerveja.

Património

Eventos

Eventos
Eventos

Organizar torneios “Chico do Porto” e “Res Non Verba”,
37

analisando a hipótese de tornar um destes torneios de cariz

Eventos

internacional.
38

Organizar Evento de Cariz Cultural.

Eventos

39

Organizar Férias Desportivas.

Eventos

40

Organizar Gala Anual do Clube

Eventos

41

Organizar Festa de Natal do Clube.

Eventos

42

43

44

45

Analisar possibilidade de venda de bilhetes e entradas anuais

Marketing e

online.

Comunicação

Negociar com empresa de equipamentos desportivos para

Marketing e

fornecimento do próximo biénio.

Comunicação

Renovar atuais e angariar novos patrocinadores.

Marketing e
Comunicação

Estudar a possibilidade de criação de loja/secretaria do clube no

Marketing e

centro da cidade.

Comunicação
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46

47

48

49

50

51

52

Avançar para um Rebranding da imagem corporativa do clube.

Marketing e

no Complexo Desportivo.

Comunicação

Criar zonas de entrevista rápidas nos diversos campos do

Marketing e

Complexo Desportivo da Murteira.

Comunicação
Marketing e

Criar museu digital público no site oficial.

Comunicação

Criar Equipa de Esports para participação nos campeonatos da

Marketing e

FPF.

Comunicação

Analisar a possibilidade de comercialização do naming do

Marketing e

Complexo Desportivo da Murteira.

Comunicação

Criar Edição Especial de Garrafa de Vinho do clube.

de kit’s de sócio, disponíveis em vários estabelecimentos pela
cidade.

54

Implementar programa de sócios-empresa.

55

Efetuar recontagem de sócios.

56

Criar Programa de Retoma de Sócios

57

60

Comunicação
Marketing e
Comunicação
Marketing e
Comunicação

Administrativo
Financeiro e
Administrativo

Analisar possibilidade de adquirir sistema de servidor cloud para
arquivo de todos os ficheiros digitais do clube.

mensalidades, e compras na loja online através de Refª
Multibanco e MBWay.

59

Marketing e

Financeiro e

Criação de sistema de pagamento das quotas de sócio /
58

Comunicação

Criar instalações próprias para o departamento de comunicação

Criar Programa de Angariação de novos sócios através da venda
53

Marketing e

Estudar outros métodos de atribuição de subsídios a atletas e
treinadores.

Financeiro e
Administrativo
Financeiro e
Administrativo
Financeiro e
Administrativo

Estudar a possibilidade de abertura de conta com custos
reduzidos noutra instituição financeira.

Financeiro e
Administrativo

3

PÁG. 7

