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Plano de Actividades para 2012 
1. Introdução 

A actual Direcção dos ATÓMICOS tomou posse em 25 de Março de 2010, para cumprir o 
mandato 2010-2012, o qual está a chegar ao seu término, sendo de realçar que irá haver 
eleições no primeiro trimestre de 2012, para eleger um novo elenco directivo para o próximo 
biénio 2012-2014. 

A instabilidade económica-financeira já faz parte do nosso quotidiano e irá continuar para o 
próximo ano, com uma agravante de peso que será a chegada da verdadeira austeridade. 
As medidas já anunciadas pelo governo, e que são do conhecimento de todos, são uma “gota de 
água” relativamente às que se prevêem que aí virão, perspectivando-se um 2012 com muita 
instabilidade socioeconómica, onde, infelizmente, iremos assistir a um crescente número de 
famílias a decretarem insolvência. 

Neste cenário, as Associações, como os Atómicos, assumirão cada vez mais um papel crucial no 
equilíbrio das famílias, evitando que alguns jovens enveredem por caminhos indevidos, sendo 
fundamental o apoio das instituições públicas e privadas para auxiliar quem está no “terreno”, 
como os Atómicos. Mas não podemos só ficar à espera deste tipo de apoios, pelo que teremos 
de apelar à nossa capacidade criativa e envolvimento de toda a equipa directiva, no sentido de 
procurarmos alternativas e de as colocarmos em acção para a angariação de apoios. 

Neste sentido teremos de apostar forte no aumento da nossa base associativa e, 
consequentemente, dos nossos alicerces de sustentabilidade à Nossa Dinâmica. A este respeito 
realçamos com sucesso a criação do estatuto de Associado Benemérito para as “empresas 
amigas”, ou seja, as empresas que têm colaborado e continuam a colaborar com a nossa 
actividade, registando já vinte e uma empresas com este estatuto.              
Também já temos planeadas algumas actividades que, além da confraternização que 
proporcionam, são também acções de angariação de apoios muito eficazes, tais como  “O Cantar 
dos Reis” e “Os Santos Populares”.                              

Face ao exposto é exigido a toda a equipa directiva um grande “Espírito Atómico”, procurando ter 
a máxima contenção e rigor nas despesas e um forte envolvimento nas acções de angariação de 
apoios, para levarmos a “bom porto” a nossa Missão - desenvolver actividades de âmbito 
desportivo, cultural e social visando a integração e confraternização de todos os membros da 
comunidade de Oliveira do Bairro – alicerçada pelos Nossos Valores – Rigor, Amizade, 
Solidariedade, Confraternização e Espírito de Equipa. 

 

A terminar, assumimos que durante o próximo ano os Atómicos vão prosseguir a sua acção de 
fomento e promoção desportiva, cultural, recreativa e social dos seus aderentes, assim como da 
comunidade onde se inserem, criando e oferecendo as condições possíveis para que os jovens e 
adultos se sintam integrados e se envolvam no desenvolvimento da sua terra. 
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2. Projectos/Actividades para 2012 

No seguimento das acções e dos contactos já iniciados, a actual Direcção propõe para o próximo 
ano, a implementação de vários projectos/actividades, dos quais se destacam os seguintes:  

 

# Mês Actividades 

1 

Janeiro 

Futsal – Campeonatos distritais – Formação e Seniores 

2 Basquetebol – Encontros de Minis e Campeonato Distrital de Iniciados  

3 Karaté – Continuação da actividade formativa 

4 “ Cantar os Reis” 

5 

Fevereiro 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
6 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

7 Karaté – Continuação da actividade formativa 

8 Obras Sede  – arranjos exteriores 

9 

Março 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
10 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

11 Karaté – Continuação da actividade formativa; encontro de Karatecas – dia 3 

12 Obras Sede – Continuação das obras 

13 Assembleia Geral – relatório de actividades e contas 2011 e eleições  

14 

Abril 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
15 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

16 Karaté – Continuação da actividade formativa 
 

17 Parque – Abertura da Época Primavera – Verão 
 

18 Campanha de angariação de Associados 

19 Campanha da Páscoa 

20 

Maio 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
21 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

22 Karaté – Continuação da actividade formativa 

23 Campanha de angariação de Associados 

24 Parque – gestão e animação 

25 Participação na Festa “Viva as Associações” promovida pela C.M.O.B. 

26 Piquenique  
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# Mês Actividades 

27 

Junho 

Futsal – Encerramento da formação e dos Campeonatos; 
Preparação do arranque da época 2012/2013 

28 Basquetebol – Encerramento da formação e dos Campeonatos; 
Preparação do arranque da época 2012/2013 

29 Karaté – Continuação da actividade formativa 
30 Campanha de angariação de Associados 

31 Parque – gestão e animação 

32 Desporto – Encerramento da época de Futsal e Basquetebol 

33 “Santos Populares” 

34 

Julho 

Futsal – Continuação da preparação do arranque da Época 2012/2013 
35 Basquetebol – Continuação da preparação do arranque da Época 2012/2013 

36 Karaté – Encerramento da Formação 

37 Campanha de angariação de Associados 

38 Parque – gestão e animação 

39 
Agosto 

Parque – gestão e animação 
40 Karaté – Planeamento da actividade para 2012/2013 

41 
Setembro 

Futsal – Continuação da preparação da Época 2012/2013 
42 Basquetebol – Continuação da preparação da Época 2012/2013 
43 Karaté – Preparação do arranque da actividade para 2012/2013 

44 

Outubro 

Apresentação à imprensa das N/ actividades para 2012/2013 

 45 Futsal – Início dos Campeonatos 
46 Basquetebol – Início das actividades e dos Campeonatos 

47 Karaté – Inicio da actividade formativa 

48 Campanha de angariação de Associados 

49 

Novembro 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
50 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

51 Karaté – Continuação da actividade formativa 

52 Campanha de angariação de Associados 
53  67º Aniversário 

54 

Dezembro 

Futsal – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 
55 Basquetebol – Continuação da formação e participação nos Campeonatos 

56 Karaté – Continuação da actividade formativa 
57 Festa de Natal 

58 Assembleia Geral – Apresentação do plano de actividades e orçamento 2013 
 

59 “ Cantar os Reis” 
 



# Despesa Receita

17.000 0
11.000 0

900 0
100 0

29.000 0

2.000 3.500
1.000 1.700

800 1.500
100 0
600 1.000
500 3.200

5.000 10.900

1.400 0
1.300 0
2.700 0

0 4.000
Ofertas, Donativos e Subsídios

0 21.800
36.700 36.700

4

Rubricas

1

Orçamento para 2012

Totais Gerais

1.1. Futsal Formação e Seniores   
1.2. Basquetebol Formação  
1.3. Karaté  
1.4. Outras

2.6. Outras

Total Actividades Desportivas

Actividades Desportivas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Total Actividades Sociais e Culturais

3.1. Sede
3.2. Parque (arranjos exteriores)

2.3. Festa das Associações
2.4. Apresentação das actividades desportivas à imprensa
2.5. Festa de Natal

2.1. Aniversário
2.2. Piquenique

2

3

4

5
Ofertas, Donativos e Subsídios

Obras Sede e Parque

Actividades Sociais e Culturais                                                                                                                                                                                                                                     

4.1. Quotas

Total Obras Sede e Parque
Quotas dos Associados

Miguel Roque Bouça
Presidente

2 de Dezembro de 2011

Direcção dos Atómicos
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