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Vinte	 e	 quatro	 anos	 depois	 de	 ter	 assumido	 pela	 primeira	 vez	 o	
desafio	 de	 liderar	 o	 Clube	 Despor7vo	 Nacional,	 decidi	 avançar	 com	
nova	candidatura	à	presidência	do	clube.	A	oitava	consecu7va.	
Na	altura	 lutávamos	pela	 sobrevivência,	hoje	os	desafios	 são	outros,	
igualmente	diEceis	e	complexos,	mas	acima	de	tudo	muito	aliciantes.		
A	equipa	então	em	risco	de	fechar	portas	é	agora	um	clube	pujante,	
com	um	vasto	leque	de	modalidades	e	a7vidades,	com	um	complexo	
despor7vo	 que	 é	 referência	 em	 todo	 o	 país,	 e	 com	 uma	 posição	
consolidada	no	panorama	futebolís7co	nacional	e	internacional.		
A	 tal	 ponto	 que	 nem	 a	 descida	 de	 divisão	 no	 futebol	 sénior	 em	
2016/17	provocou	a	catástrofe	que	alguns	va7cinaram.		
Pelo	contrário!	
Graças	 ao	 trabalho	 de	 uma	 equipa	 dedicada	 e	 competente,	 na	 sua	
esmagadora	 maioria	 a	 me	 acompanhar	 neste	 novo	 desafio,	 essa	
descida	 foi	 antes	 uma	 oportunidade.	 De	 reformular,	 de	 reorganizar,	
acima	de	tudo	de	potenciar	capacidades	e	recursos.		
Foi,	 no	 fundo,	 um	 passo	 atrás	 que	 serviu	 para	 tomar	 o	 balanço	
necessário	para	dar	dois	passos	à	frente,	criando	condições	para	que	
se	possa	verdadeiramente	ganhar	o	futuro	do	nosso	Clube	Despor7vo	
Nacional.	

RUI ALVES 
Candidato a presidente 

Clube Desportivo Nacional


Continuar a vencer os desafios

GANHAR	O	FUTURO
IDEIAS E PROJETOS PARA UMA RECANDIDATURA



GANHAR O FUTURO

Em comunhão com os sócios 
✦ Ter à disposição dos associados um sistema de 

cobranças misto, que permita o pagamento das 
quotas na sede com atendimento personalizado, 
ou através do recurso à transferência bancária 
ou débito direto.


✦ Criar mecanismos que permitam aos sócios a 
aquisição do ingresso para os jogos através de 
meios informáticos.


✦ Associar ao cartão de sócio um conjunto de 
descontos e benefícios, dando ao associado 
pleno retorno do valor pago na sua quota.


✦ Criação do gabinete do sócio, permitindo aos 
associados uma participação ativa na vida do 
clube e a apresentação de sugestões, críticas e/
ou propostas.


✦ Criar campanhas e descontos especiais para os 
sócios no acesso aos jogos e na aquisição dos 
produtos da Nacional Store.


GANHAR O FUTURO

Com o apoio da nossa  
claque oficial 
✦Estreitar a ligação com a claque 
oficial do clube, ‘Família Alvi-negra’, 
continuando a proporcionar 
condições para que os grupos de 
apoio que a constituem possam 
manter o fantástico papel de 
verdadeiro 12º jogador nos 
encontros disputados na Região 
Autónoma da Madeira.

✦Garantir condições para que a 
nossa ‘armada alvi-negra’ possa 
continuar a acompanhar a equipa 
nos jogos em território continental. 

GANHAR O FUTURO

Dinamizando  
a nossa loja 
✦ Diversificando os produtos 

disponíveis na Nacional 
Store, e garantindo a 
disponibilidade 
permanente dos artigos 
mais procurados.


✦ Otimização do sistema de 
venda on-line, permitindo 
de forma eficaz a aquisição 
de produtos por parte de 
clientes em qualquer parte 
do mundo.


✦ Criar campanhas e 
descontos especiais para 
os sócios na aquisição dos 
produtos da Nacional 
Store.




GANHAR O 
FUTURO

Com o reforço 
do papel social 
✦Participação ativa em 
ações de cariz social, 
aproveitando a visibilidade 
proporcionada pelo 
desporto para promover e 
divulgar instituições e 
iniciativas em prol do bem 
estar da população

✦Dinamizar atividades 
junto de vários setores da 
sociedade civil, 
nomeadamente hospitais, 
escolas, estabelecimentos 
prisionais, utilizando o 
desporto como veículo de 
integração social.


GANHAR O FUTURO

Comunicando melhor e com marketing mais eficaz 
✦ Dinamizar com novas iniciativas os canais de comunicação on-line: sítio 

na internet, página oficial no facebook, contas no YouTube, twitter e 
instagram.


✦ Manter e melhorar a newsletter diária, introduzindo novos conteúdos e 
tornando-o-a cada vez mais o veículo preferencial de comunicação do 
clube.


✦ Reativar o programa ‘Nacional na Rádio’

✦ Criar novas temáticas na NacionalTV, com entrevistas, reportagens e 

mais informação sobre o quotidiano das diversas modalidades do 
clube. 


✦ Criar espaços de promoção e divulgação das iniciativas e atividades do 
clube nos diversos meios de comunicação, escrita, televisiva e 
radiofónica. 


✦ Promover iniciativas diversas, mobilizando os adeptos para a presença 
nos jogos: dia do estudante; dia da família; dia da adepta; dia do 
cachecol; dia do panda; dia do núcleo. 


✦ Estabelecer parcerias com instituições por forma a ajudar a aumentar o 
‘vício’ de “ir ao estádio ver jogar o Nacional” 


✦ Realizar de forma periódica sessões de autógrafos com atletas e 
técnicos nos núcleos espalhadas pela ilha. 


✦ Fazer a apresentação oficial dos equipamentos e do plantel sénior em 
locais de referência da cidade do Funchal. 


GANHAR O FUTURO

Em conjunto com  
os nossos parceiros 
✦Maximizar o relacionamento 
com os parceiros empresariais 
já existentes.

✦Alargar o leque de parceiros, 
criando assim mais fontes  
de receita para financiar  
a atividade do clube.

✦Promover iniciativas conjuntas 
com as empresas parceiras, 
criando novos espaços de 
promoção e divulgação, 
dando-lhes mais e melhor 
visibilidade dentro e fora da 
Região, e por isso mesmo, 
maior retorno ao seu 
investimento. 



GANHAR O FUTURO

  Além fronteiras 
✦ Consolidar a presença do clube no exterior, 

através de uma maior e melhor ligação às 
delegações espalhadas por todo o mundo.


✦ Apoiar a reativação das delegações 
atualmente sem atividade e fomentar a 
abertura de novas delegações junto das 
comunidades madeirenses nos vários 
pontos do mundo.


✦ Estabelecer protocolos com clubes 
estrangeiros, criando laços e parcerias que 
permitam a troca de experiências e ainda 
eventuais permutas a nível de 
conhecimentos técnicos e recrutamento de 
jogadores.

GANHAR O 
FUTURO

  Nas infra-estruturas 
✦Realizar obras de 
beneficiação e recuperação 
na Cidade Desportiva, 
nomeadamente a reparação 
das juntas de dilatação e o 
revestimento do betão da 
bancada nascente e o 
isolamento da fachada da 
bancada poente. 

✦Avançar com o projecto de 
construção do pavilhão 
gimnodesportivo, dando 
uma nova valência à Cidade 
Desportiva e criando mais 
um espaço privilegiado para 
a atividade das modalidades 
amadoras

GANHAR O 
FUTURO

  Nas modalidades 
amadoras 
✦ Manter o apoio às 

modalidades existentes, 
procurando dotado-las 
de mais e melhores 
condições de 
funcionamento e 
alargando, sempre que 
possível, o número de 
equipas e atletas.


✦ Promover a reabertura 
da secção de futsal


✦ Promover a abertura de 
novas modalidades: 
atletismo; futebol 
feminino; entre outras.



GANHAR O FUTURO

  No futebol de formação 
✦Manter o futebol de formação 
como uma das grandes 
bandeiras do clube, dando igual 
atenção às suas duas vertentes: 
formação de jogadores e 
formação de homens.

✦Reformular a estrutura do 
departamento por forma a 
torná-la mais capaz e com 
melhor capacidade de resposta 
aos desafios crescentes.

✦Manter e melhorar as 
condições de trabalho físicas, 
técnicas, materiais e humanas 
que deram ao clube a 
certificação de Entidade 
Formadora por parte da 
Federação Portuguesa de 
Futebol, sendo um dos 
primeiros clubes em Portugal a 
consegui-lo. 

✦Potenciar cada vez mais o 
talento do jogador madeirense, 
criando condições para que 
todos os anos seja possível 
integrar na equipa profissional 
pelo menos um atleta vindo da 
formação.

✦Dar continuidade ao torneio 
Cristiano Ronaldo Campus 
Futebol, aumentando o número 
e o nível de participantes.

GANHAR O FUTURO

 No futebol profissional 

✦ Manter a estrutura base da equipa campeã da Ledman Liga Pro, quer ao nível da equipa técnica, quer no que diz respeito ao plantel

✦ Potenciar o trabalho do gabinete de scouting na detecção/análise de jogadores de elevado potencial capazes de integrar a equipa.

✦ Promover uma parceria com uma equipa da  Região no sentido de avançar com o projeto ‘clube satélite’, criando assim mais um 

espaço de crescimento e afirmação para os atletas da nossa  formação.

✦ Reduzir o Conselho de Administração para  apenas 3 elementos, concentrando tarefas e responsabilidades, e diminuindo custos.




VINTE	E	QUATRO	ANOS	DE	CONQUISTAS


