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ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES 
DO ANO DE 2017

DE LISBOADE LISBOADE LISBOADE LISBOA



RECEITAS

2017201720172017

Federação Portuguesa Atletismo 90.000,00 €

Contratos Programa Autarquias 10.000,00 €

Homologação de Provas 7.500,00 €

Filiação Clubes 5.000,00 €

Seguros 5.500,00 €

Total 118.000,00 €



DESPESAS

2017201720172017

Despesas com Pessoal 40.000,00 €

Juizes 40.000,00 €

Seguros 13.000,00 €

Telecomunicações 5.000,00 €

Equipamentos Desportivos (roupa) 2.500,00 €Equipamentos Desportivos (roupa) 2.500,00 €

Deslocações de Atletas em Representação da AAL 1.500,00 €

Equipamentos para as provas - imobilizado 2.500,00 €

Balas 1.500,00 €

Condominio 2.000,00 €

Água, Luz 2.500,00 €

Medalhas/Troféus 6.000,00 €

Material Escritório 1.500,00 €

Total 118.000,00 €



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017

� NoNoNoNo anoanoanoano dededede 2017201720172017 iremosiremosiremosiremos procurarprocurarprocurarprocurar desenvolverdesenvolverdesenvolverdesenvolver eeee aplicaraplicaraplicaraplicar umumumum programaprogramaprogramaprograma dededede actividades,actividades,actividades,actividades,
adaptadoadaptadoadaptadoadaptado àààà realidaderealidaderealidaderealidade dodododo AtletismoAtletismoAtletismoAtletismo dededede Lisboa,Lisboa,Lisboa,Lisboa, tendotendotendotendo emememem contacontacontaconta oooo contextocontextocontextocontexto nacionalnacionalnacionalnacional
emememem termostermostermostermos desportivos,desportivos,desportivos,desportivos, económicoseconómicoseconómicoseconómicos eeee sociais,sociais,sociais,sociais, nãonãonãonão deixandodeixandodeixandodeixando dededede terterterter sempresempresempresempre emememem linhalinhalinhalinha
dededede conta,conta,conta,conta, osososos constrangimentosconstrangimentosconstrangimentosconstrangimentos financeirosfinanceirosfinanceirosfinanceiros quequequeque aaaa AssociaçãoAssociaçãoAssociaçãoAssociação atravessaatravessaatravessaatravessa actualmenteactualmenteactualmenteactualmente;;;;

� IremosIremosIremosIremos procurarprocurarprocurarprocurar rentabilizarrentabilizarrentabilizarrentabilizar osososos recursosrecursosrecursosrecursos existentes,existentes,existentes,existentes, proporcionandoproporcionandoproporcionandoproporcionando aosaosaosaos clubes,clubes,clubes,clubes,
treinadores,treinadores,treinadores,treinadores, atletas,atletas,atletas,atletas, umumumum conjuntoconjuntoconjuntoconjunto dededede iniciativasiniciativasiniciativasiniciativas quequequeque nosnosnosnos permitampermitampermitampermitam atingiratingiratingiratingir osososos
objectivosobjectivosobjectivosobjectivos definidosdefinidosdefinidosdefinidos emememem funçãofunçãofunçãofunção dadadada avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação dadadada realidaderealidaderealidaderealidade actualactualactualactual.... ParaParaParaPara tal,tal,tal,tal, aaaa nossanossanossanossa
intervençãointervençãointervençãointervenção estaráestaráestaráestará orientadaorientadaorientadaorientada paraparaparapara::::
objectivosobjectivosobjectivosobjectivos definidosdefinidosdefinidosdefinidos emememem funçãofunçãofunçãofunção dadadada avaliaçãoavaliaçãoavaliaçãoavaliação dadadada realidaderealidaderealidaderealidade actualactualactualactual.... ParaParaParaPara tal,tal,tal,tal, aaaa nossanossanossanossa
intervençãointervençãointervençãointervenção estaráestaráestaráestará orientadaorientadaorientadaorientada paraparaparapara::::

� PromoçãoPromoçãoPromoçãoPromoção eeee divulgaçãodivulgaçãodivulgaçãodivulgação dadadada modalidademodalidademodalidademodalidade;;;;

� FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação TécnicaTécnicaTécnicaTécnica dededede TreinadoresTreinadoresTreinadoresTreinadores eeee JuizesJuizesJuizesJuizes;;;;

� AcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamentoAcompanhamento dodododo ProcessoProcessoProcessoProcesso dededede TreinoTreinoTreinoTreino dosdosdosdos jovensjovensjovensjovens atletasatletasatletasatletas;;;;

� MelhoriaMelhoriaMelhoriaMelhoria dadadada ofertaofertaofertaoferta competitiva,competitiva,competitiva,competitiva, adequadaadequadaadequadaadequada paraparaparapara osososos diversosdiversosdiversosdiversos escalõesescalõesescalõesescalões eeee comcomcomcom aaaa preciosapreciosapreciosapreciosa
colaboraçãocolaboraçãocolaboraçãocolaboração dosdosdosdos nossosnossosnossosnossos clubesclubesclubesclubes associadosassociadosassociadosassociados;;;;

� ReforçarReforçarReforçarReforçar parceriasparceriasparceriasparcerias comcomcomcom aaaa FPA,FPA,FPA,FPA, Autarquias,Autarquias,Autarquias,Autarquias, Universidades,Universidades,Universidades,Universidades, entreentreentreentre outrosoutrosoutrosoutros;;;;

� ApresentarApresentarApresentarApresentar estudosestudosestudosestudos dededede investigaçãoinvestigaçãoinvestigaçãoinvestigação realizadosrealizadosrealizadosrealizados nananana áreaáreaáreaárea dadadada nutriçãonutriçãonutriçãonutrição eeee fisioterapiafisioterapiafisioterapiafisioterapia
desportiva,desportiva,desportiva,desportiva,



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017

� AproveitarAproveitarAproveitarAproveitar asasasas provasprovasprovasprovas dededede desportodesportodesportodesporto escolarescolarescolarescolar paracparacparacparac detectardetectardetectardetectar jovensjovensjovensjovens comcomcomcom potencialpotencialpotencialpotencial;;;;

� AumentarAumentarAumentarAumentar oooo númeronúmeronúmeronúmero dededede praticantespraticantespraticantespraticantes federadosfederadosfederadosfederados nananana Associação,Associação,Associação,Associação, bembembembem comocomocomocomo dededede ClubesClubesClubesClubes;;;;

� FomentarFomentarFomentarFomentar eeee realizarrealizarrealizarrealizar acçõesacçõesacçõesacções dededede formaçãoformaçãoformaçãoformação paraparaparapara osososos técnicostécnicostécnicostécnicos eeee interessadosinteressadosinteressadosinteressados nananana
modalidade,modalidade,modalidade,modalidade, emememem váriasváriasváriasvárias áreasáreasáreasáreas dededede actuaçãoactuaçãoactuaçãoactuação;;;;

� AumentarAumentarAumentarAumentar oooo númeronúmeronúmeronúmero dededede reuniõesreuniõesreuniõesreuniões técnicastécnicastécnicastécnicas comcomcomcom osososos clubesclubesclubesclubes;;;;

ObterObterObterObter parceriasparceriasparceriasparcerias quequequeque permitampermitampermitampermitam aosaosaosaos AssociadosAssociadosAssociadosAssociados beneficiarbeneficiarbeneficiarbeneficiar dasdasdasdas mesmasmesmasmesmasmesmas eeee respectivosrespectivosrespectivosrespectivos� ObterObterObterObter parceriasparceriasparceriasparcerias quequequeque permitampermitampermitampermitam aosaosaosaos AssociadosAssociadosAssociadosAssociados beneficiarbeneficiarbeneficiarbeneficiar dasdasdasdas mesmasmesmasmesmasmesmas eeee respectivosrespectivosrespectivosrespectivos
atletasatletasatletasatletas;;;;

� ProcurarProcurarProcurarProcurar mecenasmecenasmecenasmecenas paraparaparapara quequequeque aaaa AssociaçãoAssociaçãoAssociaçãoAssociação possapossapossapossa aumentaraumentaraumentaraumentar oooo númeronúmeronúmeronúmero dededede provasprovasprovasprovas eeee
dotardotardotardotar----sesesese dosdosdosdos equipamentosequipamentosequipamentosequipamentos essenciaisessenciaisessenciaisessenciais paraparaparapara aaaa realizaçãorealizaçãorealizaçãorealização dasdasdasdas mesmasmesmasmesmasmesmas;;;;

� CriarCriarCriarCriar condiçõescondiçõescondiçõescondições dededede assistênciaassistênciaassistênciaassistência nananana áreaáreaáreaárea dadadada saúde,saúde,saúde,saúde, paraparaparapara osososos atletasatletasatletasatletas evitaremevitaremevitaremevitarem lesõeslesõeslesõeslesões eeee
teremteremteremterem umaumaumauma alimentaçãoalimentaçãoalimentaçãoalimentação adequadaadequadaadequadaadequada paraparaparapara oooo rendimentorendimentorendimentorendimento pretendidopretendidopretendidopretendido;;;;

� DisponibilidadeDisponibilidadeDisponibilidadeDisponibilidade totaltotaltotaltotal eeee comcomcomcom oooo apoioapoioapoioapoio dosdosdosdos clubes,clubes,clubes,clubes, paraparaparapara sesesese fazeremfazeremfazeremfazerem provasprovasprovasprovas dededede
preparação,preparação,preparação,preparação, comcomcomcom aaaa ajudaajudaajudaajuda dededede todostodostodostodos eeee dessadessadessadessa formaformaformaforma diminuirmosdiminuirmosdiminuirmosdiminuirmos osososos custoscustoscustoscustos comcomcomcom juizesjuizesjuizesjuizes....


