
                             

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 

ECONÓMICO 

                               DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

Muito embora não faça parte do cumprimento das disposições estatutárias, a Direcção do 

Clube Atletismo Amigos de Belém, vem submeter à apreciação da reunião de direcção alargada 

aos associados convocada para o dia 05 de Novembro de 2019, o Plano de Actividades e o 

correspondente Orçamento para o exercício do ano de 2020. 

 

PLANO DE ACTIVIDADES 

 

A Direcção do Clube Atletismo Amigos de Belém pretende, em 2020, não só dar continuidade 

ao trabalho do Clube que vem sendo desenvolvido junto das secções de atletismo e ginástica, 

mas também continuar a despertar junto de todas as gerações um alargamento das presentes 

actividades desportivas a novos projectos e intervenções de carácter social e cultural.    

Deste modo:  

I 

ASSOCIADOS 

 

a) A Direcção está a envidar todos os esforços para que em 2020 o site do Clube seja já uma 

realidade. 

 Os associados bem como o público em geral poderão assim aceder ao site e inteirarem-se de 

uma forma mais prática e actual de tudo o que se passa e se faz no nosso Clube. 

b) Iremos continuar a incentivar os associados a participarem mais na vida do Clube. 

c) Continuaremos a efectivar uma campanha de novos associados, nomeadamente com o lema 

“No CAAB cabe sempre mais um”.  

d) É nossa intenção continuar a estimular os associados praticantes do atletismo na divulgação 

do Clube, nomeadamente utilizando o equipamento facultado pelo mesmo, levando assim a 

imagem “CAAB” por todo o país e além-fronteiras com o objectivo de nos tornarmos cada vez 

mais conhecidos e maiores. 

e) Iremos envidar esforços para que no ano de 2020 os nossos associados tenham novos 

equipamentos com o símbolo do Clube. 



 

 

 

f) É nosso propósito atribuir um troféu (anual) a um associado que se distinga por uma razão 

considerada válida pela Direcção no ano correspondente, o qual será entregue aquando do 

aniversário do Clube/Almoço de Natal. 

 

II 

SECÇÃO DE ATLETISMO 

 

a) A Direcção pretende continuar a dar todo o apoio aos atletas na participação em 

corridas, caminhadas e ou trilhos e se possível melhorar ainda mais toda a logística que 

as envolve. 

 

b) Todos os atletas que pretendam ser federados, o Clube como vem sendo hábito pagará 

a quota e o seguro respectivos à Federação Portuguesa de Atletismo. 

 

 

III 

SECÇÃO DE GINÁSTICA 

 

a) A Direcção pretende continuar sempre que possível a dar todo o apoio à sua classe de 

ginástica “Belém Gym”, no sentido de melhoria de condições e enriquecimento de material 

para a prática da modalidade. 

b) O “Belém Gym” terá diversas apresentações em 2020 algumas das quais já agendadas pela 

Federação de Ginástica de Portugal. 

      Assim: 

      - 3, 4 e 5 de Abril “Gym For Life Nacional”/Portugal (local a indicar pela FGP) 

      - 23 e 24 de Maio “Seniorgym”/Portugal (local a indicar pela FGP) 

      - De 08 a 13 de Julho “Gym For Life Europeu”em Rejkjavik (Islândia) 

      - De 08 a 13 de Outubro “Golden Age” em Rethymno (Ilha de Creta/Grécia) 

 



 

 

IV 

PASSEIOS E EVENTOS 

  

a) Na sequência do sucesso dos 2 passeios realizados em 2019, pretende-se em 2020 a sua 

continuidade e aumentar o número dos mesmos. 

Associados, familiares e amigos corresponderam de tal forma “à chamada”, que a Direcção 

pondera em realizar 4 passeios desde que não haja impedimentos para o efeito. É nossa 

intenção continuar a dar relevo essencialmente à vertente social não descorando o desporto, a 

gastronomia, a cultura e o turismo.  

b) Assim, pensamos efectuar os seguintes passeios sem ordem de preferência ou de tempo: 

- Golegã  

     - Belmonte e Covilhã 

     - Escaroupim – Aldeia Avieira 

     - Passadiços de Aveiro 

     - Alcobaça/S. Martinho do Porto     

c) Também, como já vem sendo hábito teremos para os associados, familiares e amigos o 

ALMOÇO DE VERÃO em Junho no Espaço Ecológico da Junta, gentilmente cedido pela 

Autarquia.  

d) O ALMOÇO DE NATAL em Dezembro que coincide com o aniversário do Clube será mais um 

momento de grande convívio entre associados, familiares e amigos não faltando o tradicional 

bolo comemorativo e uma lembrança aos associados. O mesmo será como é habitual numa 

localidade fora de Lisboa com visita aos locais mais emblemáticos da região.  

e) Temos intenção de sempre que possível fazer alguns almoços/convívios intercalares. 

 

V 

OUTROS PROJECTOS 

 

a) Continuaremos a colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa na “Semana Europeia do 

Desporto” (Setembro) e outros projectos que tenhamos capacidade em participar.    

b) Dar continuidade à parceria com a Junta de Freguesia de Belém. 



 

 

 

c) Colaborar com a Junta de Freguesia de Belém em todos os projectos sempre que nos for 

solicitado.  

d) Sempre que possível tentaremos desenvolver contactos visando o intercâmbio e a 

colaboração com organizações congéneres.  

e) Em 2020 o CAAB fará 10 anos de existência, nesse sentido estamos a pensar organizar um 

evento comemorativo dessa data. 

f) Na sequência do interesse demonstrado por alguns associados em irem a Fátima em 

peregrinação em 2020, estamos neste momento a iniciar conversações para que esse desejo 

seja concretizado.    

g) Foi manifestada também por parte de alguns associados a intenção de uma peregrinação, 

mas desta feita aos Caminhos de Santiago, o que iremos envidar todos os esforços para a sua 

concretização depois da ida a Fátima. (sem data) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  Lisboa, 23 de Outubro de 2019 

 

  A Direcção do Clube Atletismo Amigos de Belém  

Rubricas Valor Anual Total

RENDIMENTOS

Quotas 2 186,00

Subsidio da CML 3 088,00

Diversos (eventos da Junta Freg.) 600,00

TOTAL RENDIMENTOS 5 874,00

GASTOS

Corridas (Apoio) 550,00

Equipamento (T-shirt`s) 1 800,00

Seguros Liberty - Atletismo 400,00

Incrições e Seguros Federados - Atletismo 162,00

Cursos 260,00

Telemóvel 246,00

Monizconta 885,60

Inatel (Quota anual) 35,00

Confederação P. Coletividades (Quota anual) 50,00

Material de Escritório 360,00

Fotocópias; cartões de associado; etc. 320,00

Ofertas a Colectividades (aniversários) 90,00

Outros 100,00

Festa de Natal / Aniversário Clube

  Brindes e Troféu 435,40

TOTAL GASTOS 5 694,00

RESULTADO LÍQUIDO 180,00

Proposta de Orçamento 2020


