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PREAMBULO

Nos termos estatutários vem a Direção da Associação de Natação de Lisboa apresentar à Assembleia
Geral o Plano de Atividades e o Orçamento para as executar para o ano de 2018.
O ano de 2017 foi marcado por três grandes realizações: a nona edição do Meeting Internacional de
Lisboa, o IV Meeting Xira e a primeira edição da Travessia José Freitas. O sucesso das três iniciativas são
um testamento da capacidade organizativa da ANL de eventos que fazem a diferença no panorama nacional
e internacional das modalidades da natação.
Para o ano de 2018 pretendemos reforçar a posição desses três eventos, apostando na qualidade
organizativa e no aumento da competitividade de quem compete. A prova de águas aberta no Rio Tejo trás
também novos desafios, e pretensões no desenvolvimento de eventos de águas abertas à área de jurisdição
da ANL. O sucesso dos meetings organizados pela ANL, com pretensões bem diferentes entre si, são a prova
de que os objetivos com que ambos foram criados estão validados, apostando esta Direção e a Direção
Técnica em os tornar nos expoentes máximos da competitividade e da excelência desportiva.
Â parte destes grandes eventos, os restantes quadros competitivos terão como sempre uma atenção
muito especial. Na natação pura continuamos a monitorizar e a reavaliar de forma contínua as opções
organizativas em função das caraterísticas de cada prova e dos escalões de idade. No polo aquático e depois
de uma época 2016-2017 com um quadro competitivo recorde no que concerne ao número de jogos e
equipas participantes, houve a necessidade de ajustar os campeonatos regionais para uma realidade mais
equilibrada, condicionadas igualmente pelas limitações existentes ao nível dos quadros de arbitragem. A
Federação Portuguesa de Natação anunciou a intenção de realizar um torneio interassociações para os
escalões Sub 16, pelo que encetámos os trabalhos de preparação de uma seleção regional nesses escalões,
estando programados vários momentos de estágio, em colaboração com os clubes associados. No entanto a
participação da ANL nesse torneio estará condicionada às caraterísticas do mesmo, pois os detalhes ainda
não foram revelados para que se possa verificar a exequibilidade financeira da participação.
Na natação artística tentaremos novamente realizar o Lisboa Syncro. Contudo as dificuldades de colocar
a prova em execução deverão continuar. O número de praticantes tem estagnado, e as obrigações das
melhores atletas ao nível das seleções nacionais e o seu programa de preparação, continua a ser o maior
entrave a as ter numa prova regional que pretende ser o reflexo do melhor que se faz na modalidade. Temos
alertado a entidade federativa para as dificuldades que o quadro competitivo nacional acarreta para colocar
em prática um calendário regional para a modalidade, mas ao mesmo tempo o perigo de essa estratégia
coloca no futuro da modalidade se não houver renovação e condições de desenvolvimento nos escalões mais
novos de formação.
Nos masters e na natação adaptada continuaremos a colocar em prática dois momentos competitivos na
época, havendo ainda um longo caminho a percorrer. No caso dos masters a ANL reiniciou a colaboração
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com a Fundação Inatel, no sentido de os resultados das suas provas sejam oficiais, proporcionando assim
aos atletas federados mais alguns momentos competitivos.
O orçamento que apresentamos à Assembleia Geral reflete com cuidado as previsões de receita e de
despesa. Do lado da receita é expectável uma redução total na ordem dos 4,8%, fundamentalmente originada
pela redução da rubrica de formação, já que não é esperado o mesmo número de formandos no curso de
treinadores de grau I. Esperamos igualmente uma estagnação dos valores auferidos com os seguros do
Portugal a Nadar, em virtude da nova estratégia da FPN de angariação de novas entidades sem a sua
inclusão no seguro, ou através da contratação direta, em especial com os municípios.
Continuaremos a colaboração na coorganização de outros eventos fora dos quadros competitivos da
ANL, que proporcionaram valor acrescentado aos serviços prestados pela associação, muito fruto do
investimento feito em anos anteriores na aquisição do equipamento de cronometragem eletrónica.
Do lado da despesa existirá igualmente a contínua contenção da despesa corrente, como os encargos
com trabalhos especializados ou o custo com os honorários, havendo algum agravamento de rubricas
específicas, como os prémios previstos a serem atribuídos no Meeting de Lisboa, aumento do custo de
organização dos grandes eventos, algum investimento necessário em equipamento de suporte aos quadros
competitivos das várias modalidades, bem como custos inerentes à maior atividade da ANL na coorganização
de eventos de outras entidades externas previstos para 2018.
A Associação de Natação de Lisboa continua o seu desígnio do desenvolvimento das modalidades da
natação. Para que esse objetivo seja alcançado ano após ano, necessita da colaboração dos seus
associados. Continua a ser um desafio para as direções desta instituição mudar mentalidades por forma a
olharem para a ANL como a instituição que trabalha para com eles e para eles. Não é uma entidade externa
ou para a qual cada um dos associados não tem responsabilidade. É sim um parceiro e um veículo promotor
do seu desenvolvimento, quer para a massificação das escolas de natação, quer para a excelência
desportiva. É um desafio de todos.
A Direção
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PLANO DE ATIVIDADES

1. NATAÇÃO PURA
1.1. Introdução
A preparação da época de 2017-2018 novamente foi realizada no consenso entre Direção e
Departamento Técnico da ANL com os responsáveis das equipas filiadas e com atividade em Natação Pura.
As preocupações voltaram a assentar nas dificuldades operacionais na categoria de cadetes bem como
nas provas de ranking nacional de infantis e juvenis, em particular o Torneio de Fundo,
O aumento dos praticantes infantis e a alteração da calendarização do Torneio de Nadador Completo e
de Fundo (também aplicável à categoria de juvenis) foi outra das preocupações que levou a introdução de
mais uma prova bem como à alteração de alguns programas competitivos de outras competições.
A recorrente reduzida participação no Torneio de Preparação de Absolutos observada em anos
anteriores, levou a determinar que neste ano o Torneio em causas seria reorganizado e ajustado para dar
maior competição em plano de 50 metros aos Infantis e Juvenis
Tal como no ano transato, ao nível de cadetes, a extensão das sessões competitivas dos Torneios
Torregri levou novamente a determinar mais um aumento do número de sessões, em particular no Torregri 2,
desta feita realizando o torneio em duas piscinas distintas e diferenciadas por escalão.
.

1.2. Quadro Competitivo Regional
Para 2017/2018, o Departamento Técnico da ANL, com a cooperação e contributo dos departamentos
técnicos dos nossos associados, estabeleceu o seguinte quadro competitivo:
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1.3. Organização de Competições Nacionais e Internacionais
O ano de 2018 será marcado pela X edição do Meeting de Lisboa e pela edição V do Meeting Xira. Para
procurar cada vez mais inovar e criar mecanismos que, no território nacional possam ser inovadores e
motivadores à participação, a ANL irá procurar encontrar mais respostas às principais dificuldades
observadas por todas as equipas participantes: qualidade competitiva, restauração e alojamento.
Num ano que se espera dar melhores respostas às questões acima, a premiação também foi repensada
desta feita num claro incentivo à excelência.
No enquadramento nacional a ANL centrará os seus esforços na colaboração para a organização do
Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos e Open de Portugal e que será o evento final da época
desportiva.
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1.4. Estágios de Cadetes e Infantis
Para a presente época desportiva de Natação Pura, serão realizados 3 estágios de capacitação
para atletas Cadetes e 3 estágios para atletas Infantis, estando metodologicamente ajustados ao modelo
nacional a implementar e estão agendados para:
Estágio de Capacitação de Cadetes - 1
Local: SFUAP
Datas: 20 e 21 de Janeiro de 2018
Atletas Previstos: 24
Estágio de Capacitação de Cadetes - 2
Local: SFUAP
Datas: 21 e 22 de Abril de 2018
Atletas Previstos: 28
Encontro Jovem Nadador (Cadetes) Local: Castelo de Vide
Datas: 10 e 11 de Julho de 2018
Atletas Previstos: 42
Estágio de Capacitação de Infantis - 1
Local: AHBE
Datas: 6 e 7 de Janeiro de 2018
Atletas Previstos: 48
Encontro Nacional de Infantis
Local: Condeixa
Datas: 27 e 28 de Março de 2018
Atletas Previstos: 48

1.5. Seleção Regional
A nível de Seleções Regionais, será realizada a participação de uma Seleção de 26 atletas (13 Infantis e
13 Juvenis) para participação na Taça Vale do Tejo, bem como a definição de várias equipas de estafeta para
tentativa de obtenção de recordes nacionais nas mesmas categorias.
Estará ainda em análise a possibilidade de outras deslocações em ambiente de seleção, esta para as
categorias de Juvenis e primeiro ano de Juniores
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2. NATAÇÃO PURA - MASTERS
Após na época passada se ter lançado um calendário competitivo para Masters, renova-se este ano a
intenção da sua realização procurando, antes de o aumentar, criar as raízes necessários para que as
competições sejam mantidas de forma regular e que os clubes ANL e não só, encontrem nela uma opção de
qualidade para a sua prática. O calendário competitivo Master será constituído por:
✓ Torneio de Master de Inverno
✓ Torneio de Master de Verão
✓ Torneio Internacional Master – realizado em parceria com a FPN.
Para além destas competições, iremos continuar a apoiar e incentivar os clubes com atividade nesta
modalidade, para que realizem eventos desta natureza.

3. NATAÇÃO ADAPTADA
Após o primeiro ano com calendarização e regulamentação específica para a modalidade, e após
reunião com os clubes, definiu-se um novo enquadramento para as provas com vista a que estas sejam mais
ajustadas ao calendário nacional e internacional da modalidade.
Será manter a estrutura definida dos eventos a organizados em 2017 pois aquela é a que mais responde
às necessidades, mas, será necessário desenvolver mais esforços para que as provas possam ter
participação de clubes de fora da ANL para que o nível competitivo possa crescer.
Assim, o calendário definido em conjunto com os departamentos técnicos dos clubes inclui:
✓ Torneio de Inverno de Natação Adaptada de piscina curta
✓ Torneio de Verão de Natação Adaptada de piscina longa
Será também apoiada do ponto de vista técnico e organizativo todas as novas iniciativas em prol desta
modalidade, sejam elas na criação de eventos ou outras ações, e estão também criadas as condições para a
inclusão pontual de provas específicas dentro da calendarização da Natação Pura desde que as mesmas
sirvam objetivos específicos na preparação de competições nacionais ou internacionais.
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4. POLO AQUÁTICO
4.1. Introdução
Após uma primeira época sobre uma nova direção e comando técnico, pretende-se este ano reorganizar
o calendário competitivo e iniciar os trabalhos das Seleções Regionais de S16.
A época 2017-2018 apresenta novos desafios nomeadamente a participação no Torneio
Interassociações de Sub 16 e apresentação de uma equipa de arbitragem completa em todos os jogos
organizados pela ANL.

4.2. Estratégias
✓ Promover estratégias junto do CRA para aumento dos quadros arbitragem de forma a dar melhor
resposta ao quadro competitivo regionais;
✓ Reuniões com os clubes para apurar estratégias de progressão dos escalões de formação;
✓ Estágios regionais para o escalão Sub-16 Masculinos e Femininos.

4.3. Quadro de Atividades Desportivas Programadas
Para a época 2017-2018, a direção técnica da ANL decidiu manter o modelo de organização competitiva
regional posto em prática na época transata.
COMPETIÇÕES DE APURAMENTO REGIONAIS E REGIONAIS

DATAS DE REALIZAÇÃO

Dias da Semana

1

6 Jornadas do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 14 Mistos

01/11/17 a 31/06/18

Fim de semana

2

6 Jornadas do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 16 Masculinos

01/11/17 a 31/06/18

Fim de semana

3

10 Jornadas do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 18 Masculinos

01/11/17 a 31/06/18

Fim de semana

4

3 Jornadas do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 18 Femininas

01/11/17 a 31/06/18

Fim de semana

5

6 Jornadas do Campeonato de Apuramento Regional de Sub 20 Masculinos

01/11/17 a 31/06/18

Semana

6

3 Jornadas do Regional de Absolutos Femininas

01/11/17 a 31/06/18

Semana

7

Torneio Inter Seleções Regionais de Sub 16 Feminino

21/07/2018 e 22/07/2018

Fim de semana

8

Torneio Inter Seleções Regionais de Sub 16 Masculinos

21/07/2018 e 22/07/2018

Fim de semana
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5. ÁGUAS ABERTAS
A programação das provas de Águas Abertas da ANL irá passar pela realização em 2018 da segunda
edição da Travessia José Freitas, e o apoio e coorganização da Travessia Bessone Basto.
À semelhança de anos anteriores irá ainda colaborar com organização do SwimChallenge de Cascais e
a Travessia de Sesimbra.
Num ano que se espera de consolidação desportiva desta modalidade na área territorial da ANL, será
ainda realizado um trabalho junto de algumas Câmaras Municipais no sentido de lançar mais um ou dois
eventos desta natureza e com eles possivelmente lançar em 2019 um campeonato de Águas Abertas, e que
envolva 3 ou 4 competições.
Como em outras modalidades a ANL estará sempre recetiva e proactiva no sentido de dar apoio a
instituições e municípios que queiram estabelecer e lançar novos projetos para esta modalidade.

6. NATAÇÃO ARTÍSTICA
6.1. Introdução
Desde o lançamento do primeiro Lisboa Syncro que a ANL sente que esta prova como sendo uma
referência de modelo nacional, e as alterações que houve nos calendários nacionais refletiram que o conceito
era não só interessante, mas também replicável a uma escala nacional.
Com o passar das épocas, o significativo aumento da exigência nacional e crescente aumento da
atividade internacional - na qual a ANL está significativamente representada - o agendamento do Lisboa
Syncro passou a estar constantemente em risco.
Em 2018 pretendemos voltar a incluir o Lisboa Syncro como modelo competitivo regional, no entanto, tal
será viável se as constantes alterações das atividades nacionais – em particular os estágios – não
representar um fator limitativo, tal como o foi no passado recente.
A ANL irá assumir ainda a responsabilidade organizar o Torneio Zonal de Figuras e realizará ainda duas
provas de níveis.
Em 2017-2018 a ANL irá continuar a assegurar o trabalho já desenvolvido e irá procurar encontrar meios
para realização de momentos promocionais da modalidade, integrando demonstrações de Natação
Sincronizada em eventos de Natação Pura ou de outras modalidades.
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6.2. Quadro de Atividades Desportivas a Organizar

EVENTOS A REALIZAR

Prova de Níveis
Campeonato Zonal de Figuras
Lisboa Syncro – 1ª Jornada
Prova de Níveis
Lisboa Syncro – 2ª Jornada

7. FORMAÇÃO
7.1. Introdução
Sendo esta é apenas mais uma das várias áreas em que a ANL sente grande responsabilidade, o plano
de 2018 procura consubstanciar dois grandes elementos:
1. Constante qualificação e requalificação dos quadros de arbitragem para todas as modalidades;
2. Formar novos técnicos de natação (para todas as modalidades) e assegurar formação complementar
para os restantes agentes da modalidade – novos ou já em atividade.
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7.2. Quadro de Atividades
A qualificação de técnicos e a promoção de formações que apoiem a qualidade do trabalho regional,
sempre foi uma das principais preocupações da ANL, e neste ano, enquadrada com uma política nacional de
formação definiram-se as seguintes formações para serem realizadas:

Curso Elementar de Arbitragem NP
Curso Elementar de Arbitragem Nat. Artística
Ação de Formação - Regras IPC - Natação Adaptada
Ação de Formação -Capacitação Técnica Cadetes
Ação de Formação -Capacitação Técnica Infantis
Curso de Treinadores de Grau I
Workshop – Dirigismo Desportivo
Curso Oficiais de Natação Sincronizada
Curso Elementar de Natação Pura, Águas Abertas e Nat Curso Oficiais de
Mesa Polo Aquático
Curso Elementar de Natação Pura, Águas Abertas e Nat Reciclagem
Natação Pura - Partidas / Secretariádo Reciclagem Pólo Aquático
Reciclagem Natação Sincronizada
Workshop – Tenho um filho nadador

8. ARBITRAGEM
8.1. Orçamento da arbitragem para 2018
Natação Pura
Em relação aos custos com a arbitragem de Natação Pura, foram tidos em consideração os custos dos
últimos dois anos, em que o calendário desportivo se tem mantido semelhante. O fator que poderá ter mais
impacto na variação de custos será a localização das competições, que depende totalmente da direção da
ANL.
Tendo isto por base o CRA procurará atingir de alguma forma a estabilização ou mesmo a diminuição de
custos, tendo em consideração o quadro competitivo previsto de um total de 36 competições, sendo 26
organizadas pela ANL e 10 pelos seus sócios ou outras entidades.

12

Plano de Atividades e Orçamento 2018

Pólo Aquático
No ano de 2018 continuará o investimento na arbitragem da disciplina de Pólo Aquático.
É nossa pretensão manter a nomeação em todos os jogos dos vários campeonatos regionais de dois
Árbitros e um Oficial de Mesa, independente do escalão ou género, adicionando também um Delegado ou
Observador do CRA, para ser possível realizar a devida avaliação dos quadros ativos de árbitros e oficiais de
mesa.
Em relação ao número de jogos o inicio da época 2017/2018 foi algo atípica, e apresentou a falta de
alguns campeonatos que por norma ocorrem, pelo que se tudo correr pela normalidade o 2.º Semestre de
2018 vai apresentar um maior número de jogos que o mesmo período de 2017.
Convém e é de elevada importância salientar que na disciplina de Pólo Aquático, os custos previstos
para as várias provas e campeonatos não são suportados diretamente pela ANL, as taxas de inscrição
cobradas aos clubes, dependendo da competição em que participam já preveem esta situação.
O calendário regional para o ano de 2018, no qual se inclui parte de duas épocas desportivas distintas,
deve ser separado por semestres, sendo que está prevista a realização de 48 jogos em diversos escalões
etários no primeiro semestre 2018, sendo acrescidos de mais 30 jogos no segundo semestre 2018 caso
exista campeonato sénior Masculino e torneio de abertura Seniores Masculinos e Femininos.
O número de jogos do 2.º Semestre 2018 e o 1.º Semestre 2019 estará sempre dependente da reunião
técnica de início de época entre a ANL e os vários clubes da AT, e de que competições os clubes se
inscrevem, incluindo respetivos escalões, se inscrevem equipas B, se são aceites equipas em
extracompetição.
Este ano fica igualmente marcado pela modificação da tabela de pagamentos aos árbitros e oficiais de
mesa no que toca ao valor pago pela deslocação. Com esta modificação prevemos que o custo por jogo
aumente, mas tendo em conta o menor número de jogos comparativamente com 2017, o custo anual com a
arbitragem deverá ser menor.
Natação Sincronizada
Para a disciplina de Natação Artística o CRA prevê que exista alguma variação nos custos da
arbitragem, tendo em conta que em 2017 apenas se realizou uma competição. Esse será o maior factor de
influência nos custos visto que o quadro de árbitros e oficiais se tem mantido estável.
Águas Abertas
Na disciplina de Águas Abertas o CRA prevê que haja pouca variação em relação aos custos de 2017,
dado que é expectável que o número de competições organizadas no âmbito da ANL se mantenha em
número e localização.
Assim sendo, apresenta-se de seguida uma tabela síntese do orçamento previsto para 2018 por
disciplina, sendo que, todos os valores foram calculados tendo por base a tabela de subsídios para a
arbitragem em vigor na ANL.
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Orçamento da arbitragem para 2018:
Natação Pura
Águas Abertas
Pólo Aquático
Natação Sincronizada
TOTAL

ANL
18.000,00€
200,00€

Outros
2.500,00€
1.200,00€

TOTAL
20.500,00€
1.400,00€

5.000,00€
1.000,00€

0,00€
0,00€

5.000,00€
1.000,00€

24.200,00€

3.700,00€

27.900,00€

Deste modo o CRA prevê que o custo total com a arbitragem seja de 27.900€ sendo que deste valor
24.200€ será imputado diretamente à ANL pela organização das suas competições e jogos e que os restantes
3.700€ dizem respeito a competições organizadas pelos seus sócios ou outras entidades. Se tal se verificar
significará uma redução de 6% em relação a 2017.

8.2. Plano de Formações
Como tem sido hábito é objetivo deste CRA continuar a incrementar a qualidade e quantidade dos
elementos dos seus quadros nas diversas disciplinas, pelo que a aposta na componente da formação é
fundamental.
Nas disciplinas de Natação Pura, Águas Abertas e Natação Adaptada o CRA considera que o número
atual de elementos no quadro não é o ideal para fazer face às necessidades do quadro competitivo desta
época, devido a uma grande desistência de elementos que se tem verificado desde 2016 com maior foco em
2017. Mediante isto o CRA considera que é muito importante a realização de dois Cursos Elementares para
estas disciplinas para reforçar o quadro de árbitros.
Para as disciplinas de Pólo Aquático e Natação Artística o CRA continuará a promover as formações
genéricas de formação de novos Oficiais de Mesa tendo como fim o aumento do número de elementos nesta
categoria em ambas as disciplinas.
Assim sendo, para o ano de 2018 o CRA tem planeado as seguintes ações de formação:
✓ Curso Elementar de Arbitragem de Pólo Aquático - Oficiais de Mesa;
✓ Curso Elementar de Arbitragem de Natação Artística - Oficiais;
✓ Curso Elementar de Arbitragem de Natação Pura, Águas Abertas e Natação Adaptada (2º
Trimestre);
✓ Curso Elementar de Arbitragem de Natação Pura, Águas Abertas e Natação Adaptada (4º
Trimestre);
✓ Ação de Reciclagem de Natação Pura;
✓ Ação de Reciclagem de Pólo Aquático;
✓ Ação de Reciclagem de Natação Artística;
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Orçamento para a formação 2018:
Formação
Curso Oficiais de Natação Sincronizada
Curso Elementar de Natação Pura, Águas Abertas e Natação Adaptada

Previsão Orçamental
1.000,00€
1.500,00€

Curso Oficiais de Mesa Polo Aquático
Curso Elementar de Natação Pura, Águas Abertas e Natação Adaptada

1.000,00€
1.500,00€

Reciclagem Natação Pura - Partidas / Secretariado
Reciclagem Pólo Aquático
Reciclagem Natação Sincronizada
TOTAL

500,00€
500,00€
500,00€
6.500,00€

Os custos das formações são suportados praticamente na sua totalidade pelo Instituto Português do
Desporto e Juventude através da Federação Portuguesa de Natação.

15

Plano de Atividades e Orçamento 2018

9. PLANO ORÇAMENTAL 2018
9.1. Receita

ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISBOA
ORÇAMENTO 2018
RECEITAS
PROVEITOS ASSOCIATIVOS

VALOR
103,335 €

Quotizações e Filiações
Quotas Clubes
Filiações de atletas
Seguros desportivos

24,190 €
3,520 €
9,600 €
11,070 €

Execução Quadro Competitivo Regional e outros serviços
Natação Pura
Polo Aquático
Natação Sincronizada
Águas Abertas
Multas e coimas
Formação
Arbitragem a competições sócios
Cronometragem contratada por sócios
Diversos

79,145 €
44,000 €
4,900 €
495 €
4,800 €
6,000 €
15,700 €
1,650 €
850 €
750 €

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

44,750 €

Do Estado e Outras Entidades Oficiais
Autarquias (CPDD)
Federação Portuguesa Natação (CPDD)
Outros

44,750 €
10,000 €
34,750 €
0€

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

8,875 €

Outros rendimentos suplementares
Merchandising
Programas
Arbitragem competições de não sócios
Cronometragem a competições de não sócios
Equipamentos arbitragem
Outros

8,875 €
350 €
1,100 €
3,900 €
2,650 €
875 €
0€

TOTAL

156,960 €

16

Plano de Atividades e Orçamento 2018

9.2. Despesa

ASSOCIAÇÃO DE NATAÇÃO DE LISBOA
ORÇAMENTO 2018
DESPESAS
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
Depreciações equip. básicos e administrativos
Equipamento Básico, Administrativo e Informático
Equipamento desportivo (NP, PA, AA)
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Trabalhos especializados (arbitragem, Reg. dívida, outros)
Publicidade e artigos promoção
Honorários (Dep. Técnico, Formação e outros)
Conservação e Reparação
Ferramentas e utensílios
Material de Escritório (fotocopiadora, economato)
Artigos para oferta (medalhas e taças, inclui reg. dívida)
Serviços - Água e Eletricidade
Deslocações e transportes (Seleções, estágios, transportes e eventos)
Rendas
Alugueres de instalações (para competições, formações e outros)
Comunicações
Seguros (Seguros Desportivos, Viatura, Equipamento)
Despesas de Representação
Limpeza Higiene e Conforto
Prémios monetários (Meeting Lisboa, Provas AA)
Equipamentos arbitragem
Equipamentos de seleções
Outros Fornecimentos e Serviços (Licenças, autorizações, outros)

VALOR
4,575 €
975 €
1,100 €
2,500 €
113,658 €
32,300 €
900 €
23,640 €
2,100 €
2,080 €
2,850 €
8,900 €
35 €
6,550 €
2,400 €
2,000 €
3,960 €
9,143 €
3,700 €
285 €
5,840 €
1,750 €
925 €
4,300 €

GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações do Pessoal
Encargos sobre Remunerações
Seguro de Acidentes de Trabalho
Outros Gastos c/ o pessoal

15,525 €
11,900 €
2,975 €
400 €
250 €

OUTROS GASTOS E PERDAS
Amortização financiamento
Custos directos/indirectos protocolos (cedências instalações)
Manutenção de equipamentos
Estágios formação (FPN)
Outros

23,050 €
11,400 €
3,200 €
2,200 €
5,250 €
1,000 €

GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS
Juros
Outros

TOTAL

152 €
35 €
117 €

156,960 €
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10.

PARECER DO CONCELHO FISCAL
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