
                             

 

 

 

 

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO 

DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

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

Atletismo Amigos de Belém, apresenta para apreciação dos associados, o Plano de Actividades e 

o correspondente Orçamento para o exercício do ano de 2021. 

Em condições normais seria em sede de reunião de direcção alargada aos associados, mas devido 

às circunstâncias actuais de pandemia o procedimento teve que ser alterado, ou seja o mesmo 

será enviado através de correio electrónico. 

  

PLANO DE ACTIVIDADES 

 

As condições do próximo futuro não são as melhores, nesse sentido a Direcção do Clube 

Atletismo Amigos de Belém pretende, em 2021, 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) Com a concretização em 2020 do Site, pretende a Direcção continuar a sua expansão, bem 

como as redes sociais a eles associadas. 

b) Temos feito tudo o que é possível e iremos continuar a nossa tarefa no sentido de 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 dar continuidade à atribuição do 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) É nossa missão continuar a encorajar 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. 

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

caminhadas e ou trilhos quer a nível de logística quer na oferta das mesmas desde que se 

cumpram as respectivas regras já existentes. 

c) Como vem sendo habitual o Clube pagará à Federação Portuguesa de Atletismo a sua quota 

anual de federado, bem como as quotas e respectivos seguros dos atletas que pretendam ser 

federados. 

d) No sentido de dinamizar a prática da modalidade, ficou como data fixa o primeiro domingo de 

cada mês (sempre que não hajam provas oficiais) para quem se quiser juntar e fazer uma 

caminhada ou corrida com partida de Algés. 

e) Com a experiência vivida em 2020 da não realização de provas físicas, o CAAB continuará em 

2021 a apoiar os atletas nas inscrições em provas virtuais (quer a nível nacional, quer 

internacional), pagamentos e envio para as entidades organizadoras dos tempos e percursos das 

referidas provas. 

 

 

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 Clube pagará à Federação de Ginástica de Portugal a sua quota anual de federado. 

c) O “Belém Gym” terá diversas apresentações em 2021 algumas das quais já agendadas pela 

Federação de Ginástica de Portugal. 

      Assim: 

      - “Gym For Life Nacional”/Portugal (data e local a indicar pela FGP) 

      - De 14 a 17/7 “4th World Gym for Life Challenge” em Lisboa/Altice Arena        

      - “Golden Age” em Rethymno (Ilha de Creta/Grécia) (data a indicar pela FGP) 



       

 

 

 

IV 

PASSEIOS E EVENTOS 

  

a) Na sequência da pandemia que assolou o mundo em 2020, não foi possível realizar os 

habituais passeios e eventos. 

Assim, se as condições em 2021 o permitirem, pretendemos dar continuidade a 2019 com o 

recomeço dos eventos e até se possível aumentar o número dos passeios. 

Continua a ser nossa intenção 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 

     - Minas de São Domingos   

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. 

f) Na sequência da comemoração dos 10 anos do clube realizar um Peddy Paper. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 faz 10 anos de existência, nesse sentido seria nossa intenção convidar a Junta 

de Freguesia de Belém e as Colectividades da Freguesia para um evento comemorativo da data 

em causa, no entanto devido à situação actual de confinamento o mesmo realizar-se-á em 

Dezembro de 2021, aquando dos seus 11 anos. Nesta data iremos oferecer às entidades 

presentes uma medalha comemorativa. 

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

peregrinação e após conversações com uma entidade especializada na matéria, era nossa 

intenção concretizar a ida no mês de Abril de 2020. Por motivo já conhecido de todos, tivemos 

que adiar para 2021 com data ainda a definir.     

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). 

 

   

 

 

 

 



 

 

Proposta de Orçamento 2021 
    

    

Rubricas Valor Anual   Total 

    

RENDIMENTOS       

Quotas 2 208,00     

Subsídio da CML 3 100,00     

Diversos (eventos da Junta Freg.) 600,00     

TOTAL RENDIMENTOS    5 908,00 

GASTOS      

Corridas (Apoio) 450,00     

Corrida de Belém 150,00     

Equipamento 790,00     

Seguros Liberty - Atletismo 500,00     

Quota anual do Clube na FP Atletismo 30,00     

Inscrições e Seguros Federados - Atletismo 108,00     

Quota anual do Clube na FGP 85,00     

Cursos 260,00     

Telemóvel 336,00     

Monizconta 885,60     

Inatel (Quota anual) 35,00     

Confederação P. Coletividades (Quota anual) 60,00     

Licença Site 205,00     

Material de Escritório 360,00     

Fotocópias; cartões de associado; etc. 320,00     

Ofertas a Colectividades (aniversários) 210,00     

Outros 123,40     

Festa de Natal / Aniversário Clube      

  Brindes e Troféu 1 000,00     

TOTAL GASTOS    5 908,00 

RESULTADO LÍQUIDO    0,00 

        

 

Lisboa, 29 de Outubro de 2020 

Clube Atletismo Amigos de Belém - CAAB 

 


