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 Nos termos das disposições legais e dos estatutos vem a Direção propor à Assembleia Geral que sejam 

aprovados o Plano de Atividades para a época desportiva 2019/2020 e o Orçamento 2020. 
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Introdução 

 

 

No cumprimento do dever estatutário, cumpre à Direção apresentar a proposta de Plano de 

Atividades e Orçamento para a época desportiva de 2019/2020. 

No seu terceiro ano de mandato, esta direção tem como principal desígnio consolidar o trabalho já 

executado e procurar por todos os meios o crescimento do clube, através de uma capacitação dos 

ativos materiais. Pretende, de alguma forma, diversificar as fontes de financiamento através da 

introdução de novas disciplinas e/ou intervenções desportivas ou outras, tornando deste modo o CGA 

menos dependente de financiamentos voláteis, inseguros e sazonais.  

É notório estrangulamento ao nível da oferta de instalações para os que procuram o clube e esta 

situação pode comprometer o projeto CGA como clube dinamizador de uma ginástica para todos. 

Para que se possa prosseguir na senda do crescimento, necessitamos, inevitavelmente, de encontrar 

novas instalações desportivas sejam do clube, sejam alugadas. Situação que já foi conseguida 

através do aluguer de espaços, no entanto a procura de um espaço para a criação de uma sala 

especializada da ginástica capaz de dar uma resposta de maior qualidade às necessidades do clube, 

dos nossos associados e à população do concelho é o objetivo a perseguir pelo clube. 

Para a época 2019/2020, a Direção assume como principais objetivos os seguintes: 

• Aumentar a quantidade de praticantes de ginástica de aparelhos em Almada, de forma a 

mantermo-nos entre os 10 primeiros clubes do RANKING FGP, em termos de número de 

praticantes filiados nas várias disciplinas gímnicas; 

• Melhorar as condições de treino dos ginastas do clube através da aquisição/beneficiação 

de equipamentos; 

• Aprofundar a vocação de clube formador; 

• Organizar eventos de âmbito local em parceria com as várias edilidades do concelho; 

• Avançar com protocolos de cooperação; 

• Aprofundar a cooperação com as Uniões de Juntas de Freguesia onde o CGA desenvolve 

a sua atividade; 

• Aumentar a oferta de classes, diversificando as atividades, nomeadamente, com ofertas de 

outras disciplinas onde a ginástica de aparelhos se enquadra; 

• Procurar, em conjunto com a edilidade, locais onde possamos implementar o ginásio CGA, 

e capacitar um pavilhão municipal com fixações para eventos de ginástica. 

O Plano de atividades, que vos apresentamos, sistematiza as diversas propostas de atividades a 

desenvolver pelo clube ao longo da presente época desportiva, tendo em conta a missão, os 

objetivos e os resultados das atividades desenvolvidas em anos anteriores e inovando nos objetivos. 

Confiantes no esforço e dedicação que todos teremos para dar o nosso melhor em prol do clube, a 

Direção, apresenta os melhores cumprimentos e formula votos de mais um ano de sucesso e 

crescimento para o nosso/vosso CGA. 
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Atividade Geral 

Organização e funcionamento do CGA 

 

O funcionamento do clube tem sido assegurado pelos membros da direção, que, benevolamente, 

com recurso a ferramentas tecnológicas de gestão executam todas as tarefas (Financeiras e de 

Comunicação). 

 

Alargamos o nosso corpo de trabalhadores com a contratação de um recurso humano em regime 

de part-time para o cargo de Diretor Desportivo, uma vez que a qualidade do trabalho técnico 

carecia de uma pessoa especializada na matéria, com a capacidade de reorganizar as 

componentes técnico/desportivas do clube que, no entender desta direção, se encontrava 

estagnada. Esta contratação faz-nos todo o sentido na senda de crescimento do clube. 

 

Conforme estabelecido no regulamento geral do clube (Artigo 33º) os membros da Direção 

continuarão a exercer graciosamente os cargos para que foram eleitos, não podendo, por qualquer 

forma, ser remunerados. 

Coordenação do Projeto: Direção 

 

Parcerias com a Comunidade Escolar 

 
Apresentar à comunidade escolar as atividades do CGA para 2019/20 através das associações de 

pais, e promover a ginástica nessa vertente, de modo a criar uma dinâmica Escola vs Clube que 

consolide a nossa posição de clube enraizado na comunidade que servimos. 

 

AGENDA: janeiro a junho  

Coordenação do Projeto: Director desportivo 

 

Parcerias com Entidades de Solidariedade Social 

 
Apresentar a entidades de solidariedade social as atividades do CGA para 2019/20, como promoção 

do CGA a nível local e para estabelecimento de parcerias. 

 

AGENDA: maio/junho e julho 

Coordenação do Projeto: Director desportivo 

 

Parcerias com Entidades Públicas 

 Apresentar a entidades públicas as atividades do CGA para 2019/20, como promoção do CGA a 

nível local e para estabelecimento de parcerias.  

 

AGENDA: novembro/dezembro  

Coordenação do Projeto: Direção 



PLANO DE ATIVIDADES DA ÉPOCA 2019/20 E ORÇAMENTO 2020 - DEZEMBRO DE 2019 4 

 

Comunicar o clube 

 

Uma condição essencial para alcançar o sucesso nas atividades que desenvolvemos consiste em 

garantir uma eficaz divulgação do clube. Com este objetivo assinalamos as seguintes iniciativas que 

continuaremos a dinamizar em 2019/20:  

 

• Website do CGA, com o endereço www.ginastica-almada.pt, é um dos principais veículos 

de divulgação do clube.  

• Correio Eletrónico e Mailing list, com o endereço de correio de clube@ginastica-almada.pt. 

O correio eletrónico continuará a ser a principal ferramenta de comunicação entre os 

elementos dos corpos sociais, associados, parceiros e os diversos participantes nos projetos 

do clube.  

• CGA nas Redes Sociais: Página de facebook, Twitter e Instagram. É objetivo fundamental 

continuar a garantir uma presença dinâmica e interativa do CGA na web. 

• Newsletter: com uma periodicidade bimensal. É um dos instrumentos prioritários para 

comunicar as novidades do clube e dos seus projetos aos seus associados, parceiros e 

amigos. A sua forma de distribuição é em formato digital. 

• Stand CGA: presença com um stand/banca em várias atividades locais, como as Festas da 

Cova da Piedade, Almada em Forma, entre outras. 

• Participar em todas as iniciativas Edilidade para as quais tenhamos sido convidados, de 

modo a mostrar o nosso trabalho. 

• Flayer’s sobre as atividades a serem distribuídos no comércio local. 

Coordenação do projeto: Direção 

 

Clube Formador 

 

Manter o projeto de Clube Formador, enquanto entidade de acolhimento de estagiários do Curso 

Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Desportiva da Escola Secundária Francisco Simões, 

atribuindo tarefas que lhes permitam a execução dos respetivos planos de trabalho individual e 

colocando à sua disposição meios humanos e técnicos necessários à organização, ao 

acompanhamento e à avaliação da sua formação em contexto de trabalho. 

Manter o acolhimento de estagiários do Curso de Desporto, ramo treino desportivo de Escolas 

Superior de Educação ou Universidades, atribuindo tarefas que lhes permitam a execução dos 

respetivos planos de trabalho individual e colocando à sua disposição meios humanos e técnicos 

necessários à organização, ao acompanhamento e à avaliação da sua formação em contexto de 

trabalho.  

Manter a parceria estabelecida com a Federação de Ginástica de Portugal para a realização de 

ações de formação de especialização de treinadores de ginástica Baby GYM, Sénior GYM e Curso 

Geral de Ginástica Grau I nas instalações do clube. 

Em parceria com a FGP, manter o acolhimento de estágios do curso de Treinadores Grau I. 

Apoiar a formação dos nossos treinadores, através da organização, em parceria com a FGP e AGDS 

de ações acreditadas, onde procuraremos ter como formadores convidados com comprovada 

mais valia para o desenvolvimento da ginástica de aparelhos. Estas ações estão abertas à 

comunidade de treinadores de ginástica do concelho. 

Apoiar as visitas de estudo e/ou treinos conjuntos ás nossas instalações com o objetivo de dinamizar 

a atividade e o gosto pela ginástica 

Coordenação do Projeto: Direção, responsáveis técnicos e treinadores por área 
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Atividade desportiva 

Programa de atividades 2019/20 

 
Para a presente época, propomos o programa de atividades indicado na tabela seguinte, com início 

a 02 de setembro 2019 e terminando a 30 de julho de 2020. Esta época, ajustámos as classes às 

necessidades de evolução desportiva dos ginastas, aumentámos a oferta e reforçámos a equipa 

técnica.  

Temos como objetivo aumentar a quantidade de praticantes de ginástica de aparelhos em Almada, 

e atingir um patamar no RANKING da FGP do universo de clubes com mais atletas filiados, que faça 

jus ao manancial desportivo e técnico do CGA. 

Lançámos e iniciámos duas novas ofertas, PlayGym e Trampolins. Apostámos na consolidação da 

classe de Manutenção para classes etárias mais seniores “3iGYM” ministrada em estreita parceria 

com a USALMA (Universidade Sénior) e na classe de Acrobática de representação. 

Na Artística Masculina, foi remodelado a equipe técnica com uma distribuição de atletas por 

escalões que proporciona uma melhor definição do ciclo de treino e objetivos a atingir pelos atletas.  

Na Artística Feminina, com a saída das duas treinadoras principais sofremos um forte revés que 

estamos a recuperar com a capacitação de treinadoras do clube que foram ex-atletas e em quem 

o clube apostou, para que se inicie um trabalho de desenvolvimento da modalidade. 

A equipa técnica é alterada com a saída de alguns treinadores e a entrada de outros que foram 

formados no CGA, nomeadamente as treinadoras Nádia Lourenço e Margarida Fonseca e ainda 

com o Professor Paulo Simões e os treinadores João Gonçalves. Os futuros treinadores Bárbara Polido, 

Ana Raquel Patana, Andreia Peres e Joana Figueiredo iniciaram o estágio nas classes de artística e 

rítmica fruto de nossa parceria de formação com a FGP. 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 

 

  Classes Dias da Semana Horários Local Treinador/a 

B
a

b
y

g
y

m
 Até 2 anos (pais/avós e 

filhos/netos) 
Sábado 10h15 – 11h00 

Pav. Barrocas 

Alexandra Carvalho Até 2 anos (pais/avós e 

filhos/netos) 
Seg 18h00 -19h00 

3 anos (sem pais)  Sábado 11h00 – 12h00 

P
la

y
G

y
m

 

(Mista) 4 - 6 anos (2 x 

sem) 

Ter, Qui 18h30 - 19h30 
Iris Matos 

Sáb 11h00 - 12h00 

(Mista) 7 - 9 anos  Sábado 10h00 – 12h00 Sofia Colaço 

A
rt

ís
ti
c

a
 F

e
m

in
in

a
 6 - 9 anos 

Seg, Qua, Sex 

18h30 – 20h00 
Nádia Lourenço / 

Bárbara Polido 

10 - 11 anos 18h30 – 20h00 
San Morito / Ana 

Raquel Patana 

12 - + anos 
Ter, Qui 19h00 - 21h00 Beatriz Almeida / 

Margarida Fonseca / 

Joana Figueiredo Sáb. 10h00 - 12h00 

Competição 
Seg, Ter, Qua, 

Qui, Sex 
17h00 – 20h00 

Adriana Menezes / 

Bárbara Polido 

A
rt

ís
ti
c

a
 

M
a

sc
u

li
n

a
 

6 - 10 anos 

Seg, Qua, Sex 

18h00 – 20h00 João Gonçalves 

B (Base) 18h30 – 20h30 
Diogo Rodrigues / Iris 

Matos 

Competição (Inf e Ini) 
Seg, Ter, Qua, 

Qui, Sex, Sab 
17h30 – 20h30 

Paulo Simões 

Competição (Juv, Jun e 

Sen) 
Bruno Narra 

R
ít
m

ic
a

 Formação B (Base) Seg, Qua, Sex 18h20 – 19h10 

Alma Dança 

Margarida Graveiro / 

Andreia Peres 

Formação A (Avançada) Seg, Qua, Sex 19h10 – 20h00 
Margarida Graveiro / 

Teresa Cabrita 

Pré-representativa Seg, Qua, Sex 20h00 – 21h30 Pav. Esc Naval Margarida Graveiro 



PLANO DE ATIVIDADES DA ÉPOCA 2019/20 E ORÇAMENTO 2020 - DEZEMBRO DE 2019 6 

Representativa Seg, Qua, Sex 20h00 – 22h00 
Maria Lourdes Durães 

/ Teresa Cabrita 

Rítmica D’Ouro Qua 20h00 – 22h00 
Maria de Lourdes 

Durães 

  

9Atos Seg, Sex. 20h00 – 21h30 Sónia Santos 

Parkour (Comp. Ginásio) Ter, Qui 20h00 – 21h30 
Pav. Barrocas 

Gonçalo Vieira 

Condição Física Qua, Sex 19h00 – 20h00 Iris Matos 

Acrobática Ter e Qui 18h00 - 19h30 
C.I.R.L. 

Inês Santos 

Trampolins Ter e Sex 18h00 - 19h00 Bruno Meira 

Ginástica Manutenção Seg, Qua 10h00 - 11h00 USALMA Leonor Caeiro 

 

 

Aquisição e beneficiação de equipamentos 

 
Objetivando a melhoria contínua das condições de treino dos ginastas e dando ao corpo técnico do 

clube as mais avançadas condições de ensino, continuaremos a investir na aquisição/beneficiação 

de equipamentos. Através do apoio da autarquia planeamos a aquisição de alguns equipamentos 

importantes. 

Em ano temos como objetivo a Aquisição de uma Barra Fixa, um Praticável de Rítmica, um Airtrack de 

1200x200x10 (C x L x A) e apetrechar com uma tela e molas o trampolim que iremos receber fruto do 

protocolo com a CMA (material gímnico existente na CMA e que não é utilizado pela edilidade). 

Temos ainda como objetivo a recuperação de material existente no clube, mas que fruto dos muitos 

anos de utilização já se encontra muito degradado e com necessidade de manutenção/renovação. 

Coordenação do projeto: Direção, vogal para a área financeira 

 

Atividades de competição 

 
Coordenação do projeto: Direção, vogal para a área desportiva e coordenadores técnicos da 

Artística.  

 

Evento Data Local Classes/ginastas 

Torneio Natal GAF 24 e 25 novembro Lisboa (LGC) Artística Feminina 

Torneio da Primavera GAF A definir Lisboa (LGC) Artística Feminina 

Campeonato Distrital 

GAF/GAM 

8 e 9 fevereiro A definir GAF/GAM Benjamins e infantis 

14 e 15 março A definir GAF/GAM Restantes escalões 

CN GAM/GAF 1ª Divisão 

18 e 19 abril A definir GAM 1ª divisão 

16 e 17 maio  
GAM 1ª divisão Juvenis 

Iniciados 

Memorial Guilherme 

Gonçalves 
30 e 31  

Complexo 

Municipal dos 

Desportos Cidade 

de Almada 

GAF/GAM Benjamins e Infantis 

Super finais GAM 6 e 7 junho Guimarães GAM 1ª divisão 

CN Divisão Base GAM/GAF 20 e 21 junho A definir 
GAM 

GAF Ginastas Apuradas 

CN Universitário GAM/GAF 20 e 21 junho A definir GAM/GAF Base 
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Atividades não competitivas 

 

Para além dos eventos listados, as classes do CGA participarão, sempre que possível, nos eventos para 

os quais recebam convite. 

Coordenação do projeto: Direção, vogais para a área desportiva e coordenadores técnicos  

 

Evento Data Local Classes 

Cerimónia de entrega de 

diplomas de mérito ES Fernão 

Mendes Pinto 

16 novembro 
Escola Sec. Fernão 

Mendes Pinto 

Rítmica 

Representativa 

Sarau temático CGA 12 janeiro 

Complexo Municipal 

dos Desportos 

Cidade de Almada 

Todas Rítmicas 9Atos, 

GAF e GAM 

GymforLife distrital (1) 1 e 2 fevereiro A definir 
Rítmica Pré-

representativa 

GymforLife distrital (2) 21 e 22 março A definir 
Rítmica 

Representativa 

GymforLife nacional 3, 4 e 5 abril Odivelas 
Rítmica 

Representativa 

Festa Jovem 18 abril 

Complexo Municipal 

dos Desportos 

Cidade de Almada 

Rítmica Pré-

representativa e 

Formações 

1º Gala Gímnica CGA 27 abril 

Complexo Municipal 

dos Desportos 

Cidade de Almada 

Todas 

2º Sarau Gímnico - União das 

Freguesias de Almada, Cova da 

Piedade, Pragal e Cacilhas 

04 maio 
Pavilhão D. António d 

Costa 

Rítmica Pré-

representativa e 

Formações, 9Atos 

Festival de Ginástica de S. Pedro 

do Sul 
junho ? 

Pavilhão Municipal 

de S. Pedro do Sul 

Rítmica 

Representativa 

Rítmica D’Ouro 

Festa Nacional da Ginástica / 

PortugalGym 
03/04/05 julho Odivelas 

Rítmica 

Representativa 

e Pré-representativa 

Sarau CGA 12 julho 

Complexo Municipal 

dos Desportos 

Cidade de Almada 

Todas 

 

Atividades CGA 2019/20 

 
Treino de Natal (pais e filhos) 2020 

Pretendemos levar a cabo mais um Treino de Natal onde a promoção do espírito de grupo entre as 

várias classes/ginastas e a experimentação, pelos pais, da ginástica praticada pelos filhos/as, são os 

principais objetivos.  

 

AGENDA: 21 dezembro 

Local: Pavilhão do CEFA/Cordoaria 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 
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Sarau temático 

Organizarmos este sarau com o objetivo principal de promoção do CGA na comunidade local e a 

angariação de fundos para a classe de Rítmica Representativa, procurando proporcionar um bom 

espetáculo gímnico com a participação de classes convidadas e classes de referência do panorama 

gímnico nacional. 

 

AGENDA: 12 janeiro 

Local: Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 

 

 Peddy Paper da Páscoa 

Propomos organizar a 6ª Edição deste projeto, onde a promoção do espírito de grupo entre as várias 

classes/ginastas é o principal objetivo.  
 

AGENDA: 10 de abril 

Local: Pavilhão do CEFA/Cordoaria 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 

 

 
Gala gímnica CGA 2020 

Será a 2ª Gala Gímnica CGA, evento onde iremos convidar os clubes congéneres e trazer a Almada 

o que de melhor se faz no país em termos de ginástica em todas as suas vertentes (Artística, Rítmica, 

Aeróbica e Acrobática) tanto na área competitiva como na de representação. Poderá haver, 

inclusive, apontamentos de dança de modo a trazer a Almada um espetáculo que se torne numa 

referência em termos Gímnicos. 

 

 

AGENDA: 27 abril 

Local: Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 

 

 
3º Sarau Gímnico – União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas 

Englobado nos Jogos Desportivos da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e 

Cacilhas e, pelo 3º ano consecutivo, foi entregue ao CGA a realização deste evento. 

O evento serve para mostrar o que os clubes da área de abrangência desta União fazem ao nível da 

ginástica e ao mesmo tempo ser um ponto de convívio entre os atletas. 

Este ano tudo faremos para abrilhantar este evento com uma classe de referência nacional. 

 

AGENDA: 4 maio 

Local: Pavilhão António da Costa 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsável técnico da GpT 

 

 Sarau CGA 2020 

Será o 8º Sarau de encerramento das atividades do CGA que tem como objetivo a apresentação do 

trabalho desenvolvido pelas nossas classes/ginastas ao longo da época, bem como a promoção do 

CGA na comunidade local, procurando proporcionar um bom espetáculo gímnico com as classes do 

clube e um ou dois apontamentos de grupos convidados. 

 

AGENDA: 12 julho 

Local: Complexo Municipal dos Desportos Cidade de Almada 

Coordenação do Projeto: Direção, vogais área desportiva e responsáveis técnicos 
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Orçamento 

 

 

ORÇAMENTO 2020 
  

Proveitos Associativos  
Quotizações sócio 3 960,00 € 

Joias sócio 800,00 € 

Inscrições atividades 9 025,00 € 

Quotizações atividades 94 856,30 € 

Subtotal 108 641,30 € 

  

Outras Receitas  
Apoios/Patrocínios 8 000,00 € 

Subtotal 8 000,00 € 

  

Total dos Proveitos 116 641,30 € 

  

Custos Desportivos  
Filiações e seguros desportivos 6 475,00 € 

Inscrições Provas 700,00 € 

Honorários 82 337,96 € 

Manutenção/Aquisição Equipamentos (Aparelhos) 6 300,00 € 

Equipamentos desportivos (vestuário) 1 500,00 € 

Despesas com material 500,00 € 

Sub-total 97 812,96 € 

  

Custos de Funcionamento  
Rendas Instalações 11 660,00 € 

Encargos de Instalação (limpeza) 3 600,00 € 

Eventos Desportivos 2 568,34 € 

Sub-total 17 828,34 € 

  

Desenvolvimento Organizacional  
Organização de cursos técnicos  1 000,00 € 

Sub-total 1 000,00 € 

   

Total dos Custos 116 641,30 € 
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Comparativo Orçamental 

 

 

COMPARATIVO ORÇAMENTOS (2018, 2019 E 2020) 

 

 2018 2019 2020 

Proveitos Associativos    

Quotizações sócio 3 300,00 € 3 828,00 €  3 960,00 € 

Joias sócio 800,00 € 800,00 €  800,00 € 

Inscrições atividades 6 540,00 € 8 550,00 €  9 025,00 € 

Quotizações atividades 71 060,00 € 93 042,40 €  94 856,30 € 

Subtotal 81 700,00 € 106 220,40 € 108 641,30 € 

    

Outras Receitas    

Apoios/Patrocínios 10 300,00 € 12 100,00 €  8 000,00 € 

Subtotal 10 300,00 € 12 100,00 € 8 000,00 € 

    

Total dos Proveitos 92 000,00 € 118 320,40 € 116 641,30 € 

    

Custos Desportivos    

Filiações e seguros desportivos 5 550,00 € 6 150,00 €  6 475,00 € 

Inscrições em provas 1 390,00 € 2 000,00 €  700,00 € 

Honorários 57 135,00 € 81 866,83 €  82 337,96 € 

Manutenção/aquisição Equipamentos 5 000,00 € 7 000,00 €  6 300,00 € 

Equipamentos desportivos (vestuário) 1 500,00 € 1 500,00 €  1 500,00 € 

Despesas com material 1 100,00 € 800,00 €  500,00 € 

Subtotal 71 675,00 € 99 316,83 € 97 812,96 € 

    

Custos de Funcionamento    

Rendas Instalações 10 450,00 € 10 560,00 €  11 660,00 € 

Encargos de Instalação (limpeza) 2 860,00 € 3 300,00 €  3 600,00 € 

Eventos Desportivos 5 535,00 € 4 340,00 €  2 568,34 € 

Subtotal 18 845,00 € 18 200,00 € 17 828,34 € 

    

Desenvolvimento Organizacional    

Organização de cursos técnicos  1 480,00 € 800,00 €  1 000,00 € 

Subtotal 1 480,00 € 800,00 € 1 000,00 € 

       

Total dos Custos 92 000,00 € 118 316,83 € 116 641,30 € 
 


