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INTRODUÇÃO 

O Presidente e a Direção da Associação de Natação do Algarve, adiante designada por 

ANALGARVE, no cumprimento ao estatutariamente regulamentado nos termos do nº 2 alínea a) do 

artigo 45º, apresentam o Plano de Atividades e Orçamento 2022 para apreciação e votação da 

Assembleia Geral.  

O Plano de Atividades e Orçamento 2022 está, de acordo com o estabelecido internamente, merecedor 

da anuência de todas as partes envolvidas. 

O principal objetivo é a sustentabilidade e o crescimento das modalidades de Natação no Algarve 

para a consolidação do trabalho de captação e desenvolvimento exercido pelos nossos clubes 

associados. Essa sustentabilidade, aliada a uma maior estabilidade financeira da ANALGARVE, 

permite gradualmente estabelecer novos objetivos a medio e longo prazo, em três áreas fulcrais: 

1º desenvolver mais atividades; 

2º aumentar a competitividade desportiva; 

3º formação profissional. 

Na primeira área enumerada, pretende-se consolidar os eventos competitivos de natação pura já 

existentes e criar novos eventos para as modalidades de masters e natação adaptada. No que diz 

respeito às modalidades de pólo aquático e natação artística, é nossa intenção organizar eventos para 

os mais novos, por forma a captar e motivar novos praticantes para as modalidades. 

A segunda área enumerada pretende proporcionar momentos mais competitivos. O Meeting 

Internacional do Algarve, o Analgarve Open Masters, o Analgarve Open Natação Adaptada e as 

provas oficiais do Circuito de Mar do Algarve são os eventos escolhidos pela ANALGARVE, para 

cumprir este objetivo.   

A terceira área enumerada pretende preparar agentes desportivos para o exercício nas diversas áreas 

de atuação na ANALGARVE. 

A Associação de Natação do Algarve, no seu desígnio de desenvolvimento das modalidades da 

Natação, apresenta o plano de atividades e orçamento que se segue.  

 

A Direção 
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PLANO DE ATIVIDADES 
 

1. NATAÇÃO PURA 

 

1.1. Introdução 

A preparação da época de 2021-2022 foi realizada entre a Direção, Departamento Técnico da 

ANALGARVE e os responsáveis das equipas filiadas em Natação Pura. 

• Objetivos Específicos 

o Apoio logístico e de organização aos clubes filiados que demonstrem interesse em realizar 

torneios particulares durante este ano. 

o Inscrever no calendário da FINA o Meeting Internacional do Algarve a realizar em 2022. 

o Realizar o Meeting VIII Meeting Internacional do Algarve, na Piscina Municipal de 

Albufeira. 

o Realizar pelo menos uma prova de natação para escolas de natação do Algarve (pré-

competição), incluídas nas provas de cadetes. 

o Realizar um Encontro de Escolas de Natação do Algarve com as diversas modalidades de 

natação. 

o Manter os recordes regionais atualizados. 

 

1.2. Quadro competitivo regional 

Para 2021 / 2022, o departamento técnico da ANALGARVE, com a cooperação e contributo dos 

nossos associados, estabeleceu o seguinte quadro competitivo. 

 

Provas Categorias Datas de Realização 
6ª 

Feira 
Sábado Domingo 

 M T M T M T 

Torneio de velocidade cadetes / Festival de 

escolas de natação 
cad 08–09 jan 2022    X X  

Campeonato regional de velocidade inf-juv-jun-sen 15–16 jan 2022    X X  

Torneio de ano novo inf-juv-jun-sen 22-23 jan 2022    X X  

Festival de inverno cadetes cad 05 – 06 fev 2022    X X  

Torneio de inverno de infantis inf 19 - 20 fev 2022    X X  

Torneio de inverno juv, jun e seniores juv-jun-sen 26 –27 fev 2022    X X  

Camp. reg. de inverno de infantis 

Camp. reg. de inverno de nat. adaptada 

inf 

nadp 
12-13 mar 2022   X X X X 
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Provas Categorias Datas de Realização 
6ª 

Feira 
Sábado Domingo 

 M T M T M T 

Camp. Reg. de inverno de juv, jun e sen juv-jun-sen 19–20 mar 2022   X X X X 

Torregri II / Torneio técnicas simultâneas cad 26– 27 mar 2022    X X  

Festival de primavera cadetes e infantis cad - inf 30 abr – 01 mai 2022    X X  

Torneio de primavera juv, jun e seniores. juv – jun - sen 21– 22 mai 2022    X X  

Torneio nadador completo juvenis 

Torneio de fundo infantis 

juv 

inf 
28– 29 mai 2022    X X  

Encontro de escolas de natação classeformação 11 de jun 2022   X X   

Torneio de verão infantis e absolutos inf-juv-jun-sen 18– 19 jun 2022    X X  

Torregri III / Torneio técnicas combinadas cad 25– 26 jun 2022    X X  

Campeonato regional de verão de infantis inf 09 – 10 jul 2022   X X X X 

Campeonato reg. de verão de juv e abs 

Campeonato reg. de verão de nat. adaptada 

juv – jun - sen 

nat. adptada 
16 – 17 jul 2022   X X X X 

Torneio regional de cadetes cad 23 – 24 jul 2022    X X  

Torneio de abertura cad-inf 08–09 out 202    X X  

Torneio de abertura I juv-jun-sen 15-16 out 2022    X X  

Torneio de abertura II juv-jun-sen 22–23 out 2022    X X  

Campeonato regional piscina curta juv-jun-sen 05–06 nov 2022   X X X X 

VIII Meeting internacional do Algarve absoluto 11- 12 -13 nov 2022  X X X X X 

Torneio de fundo juvenis 

Torneio nadador completo infantis 
juv inf 19–20 nov 2022    X X  

Torregri I / Torneio técnicas alternadas cad 26–27 nov 2022    X X  

Torneio de outono infantis e juvenis inf-juv 03–04 dez 2022    X X  

 
 
 

1.3. Organização de competições nacionais e internacionais 

No capítulo de eventos de caris nacional / internacional, continua a ser o foco principal em termos 

organizativo o Meeting de Internacional do Algarve. O objeto principal desta realização é o elevado 

grau de competitividade desportiva, boa organização e capacidade de encontrar soluções atrativas de 

acomodação e restauração aos participantes. 

Com o sucesso das medidas implementadas para a excelência desportiva no Meeting Internacional 

do Algarve de 2021, espera-se que a VIII edição seja a continuação desse sucesso. 
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1.4. Estágios de cadetes, infantis e juvenis 

Para a presente época desportiva de Natação Pura, serão realizados pelo menos dois estágios de 

capacitação para atletas cadetes, estando metodologicamente ajustados ao modelo nacional a 

implementar. 

 

1.5. Seleções regionais 

A ANALGARVE tem a intenção de participar num Meeting Internacional (a definir) com uma 

seleção regional de Absolutos de ambos os géneros. Também tem intenção em participar, com os 

atletas selecionados, no Estágio de Capacitação de Infantis organizado pela Associação de Natação 

Interior Centro (ANIC). 

 

2. MASTERS 

 

2.1. Introdução 

A preparação da época de 2021-2022 foi realizada entre a Direção, departamento técnico da 

ANALGARVE e responsáveis de equipas filiadas em Masters. 

 

2.2. Quadro competitivo regional 

Após ter sido lançado nos últimos anos um calendário competitivo para Masters na FPN, a 

ANALGARVE tem a intenção de realizar este ano uma competição aberta a todos os nadadores 

nacionais e estrangeiros procurando criar as raízes necessárias para que esta competição seja mantida 

de forma regular e evolutiva. 

 

Provas Categorias Datas de Realização 
6ª 

Feira 
Sábado Domingo 

 M T M T M T 

Analgarve open masters masters 10-11 dez 2022    X X  

 

 

Para além desta competição, pretendemos apoiar e incentivar os clubes com atividade nesta 

modalidade a realizarem eventos desta natureza. 

Serão também apoiadas do ponto de vista técnico e organizativo todas as iniciativas em prol desta 

modalidade, sejam elas relativas à criação de eventos ou outras ações.  
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3. NATAÇÃO ADAPTADA 

 

3.1. Introdução 

A preparação da época de 2021-2022 foi realizada entre a Direção, departamento técnico da 

ANALGARVE e os responsáveis de equipas filiadas em Natação Adaptada. 

 

3.1. Quadro competitivo regional 

Para 2021 / 2022, o departamento técnico da ANALGARVE, em cooperação e com o contributo dos 

nossos associados, estabeleceu o seguinte quadro competitivo. 

Provas Categorias Datas de Realização 
6ª 

Feira 
Sábado Domingo 

 M T M T M T 

Campeonato regional de velocidade inf-juv-jun-sen 15–16 jan 2022    X X  

Torneio de ano novo inf-juv-jun-sen 22-23 jan 2022    X X  

Torneio de inverno juv, jun e seniores juv-jun-sen 26 –27 fev 2022    X X  

Camp. reg. de inverno de infantis 

Camp. reg. de inverno de nat. adaptada 

inf 

nadp 
12-13 mar 2022   X X X X 

Camp. Reg. de inverno de juv, jun e sen juv-jun-sen 19–20 mar 2022   X X X X 

Analgarve open natação adaptada nat.adapt 07 – 08 mai 2022    X X  

Torneio de primavera juv, jun e seniores. juv – jun - sen 21– 22 mai 2022    X X  

Torneio de verão infantis e absolutos inf-juv-jun-sen 18– 19 jun 2022    X X  

Campeonato reg. de verão de juv e abs 

Campeonato reg. de verão de nat. adaptada 

juv – jun - sen 

nat. adptada 
16 – 17 jul 2022   X X X X 

Torneio de abertura I juv-jun-sen 15-16 out 2022    X X  

Torneio de abertura II juv-jun-sen 22–23 out 2022    X X  

Campeonato regional piscina curta juv-jun-sen 05–06 nov 2022   X X X X 

VIII Meeting internacional do Algarve absoluto 11- 12 -13 nov 2022  X X X X X 

Analgarve open masters masters 10-11 dez 2022    X X  

 

 

A ANALGARVE tem a intenção de realizar este ano uma competição especifica, aberta a todos os 

nadadores nacionais e estrangeiros - Analgarve Open Natação Adaptada. Pretendemos assim criar as 

raízes necessárias para que esta competição seja mantida de forma regular e evolutiva. 

Serão também apoiadas do ponto de vista técnico e organizativo todas as iniciativas em prol desta 

modalidade, sejam elas a criação de eventos ou outras ações.  
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4. POLO AQUÁTICO 

 

4.1. Quadro de atividades desportivas programadas 

Para 2021 / 2022, a ANALGARVE, em cooperação e com o contributo dos nossos associados, 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

o Divulgar o pólo aquático junto das escolas de natação em parceria com os clubes da região. 

o Realizar atividades de pólo aquático no Encontro de escolas de Natação do Algarve. 

 

A ANALGARVE tem intenção de realizar este ano um encontro inter-regional com a 

ANALENTEJO, ANIC e ANDS com escalões e data a definir, procurando criar condições para que 

esta competição seja mantida de forma regular e evolutiva. 

Serão também apoiadas do ponto de vista técnico e organizativo todas as iniciativas em prol desta 

modalidade, sejam elas na criação de eventos ou outras ações. 

 

 

5. ÁGUAS ABERTAS 

 

5.1. Quadro competitivo regional 

Para 2021 / 2022, a ANALGARVE, em cooperação e com o contributo dos nossos associados, 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

o Organizar o 28º Circuito de Mar do Algarve, mantendo um mínimo de 5 provas, nos meses 

de julho e agosto de 2022. 

 

5.2. Organização de competições nacionais e internacionais 

No capítulo de eventos de caris nacional / internacional, a ANALGARVE tem intenção de apoiar a 

organização de duas provas inseridas no Circuito Nacional de Águas Abertas. O objeto principal deste 

evento é o aumento da competitividade desportiva, mantendo a boa organização. 

Com o sucesso das medidas implementadas nas provas da época anterior, espera-se que o 28º Circuito 

de Mar do Algarve seja, também ele, um evento de sucesso. 
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6. NATAÇÃO ARTÍSTICA 
 
 

6.1. Quadro de Atividades Desportivas a Organizar 

Para 2021 / 2022, a ANALGARVE, em cooperação e com o contributo dos nossos associados, 

estabeleceu os seguintes objetivos: 

o Divulgar a natação artística junto das escolas de natação em parceria com os clubes da região. 

o Realizar atividades de natação artística no Encontro de escolas de Natação do Algarve. 

 

A ANALGARVE tem intenção de realizar este ano um encontro inter-regional com a 

ANALENTEJO, ANIC e ANDS com escalões e data a definir, procurando criar ótimas condições 

para que esta competição seja mantida de forma regular e evolutiva. 

Serão também apoiadas do ponto de vista técnico e organizativo todas as iniciativas em prol desta 

modalidade, sejam elas na criação de eventos ou outras ações. 

 

 

7. FORMAÇÃO 

 

7.1. Introdução 

A ANALGARVE considera a formação profissional uma das áreas de maior importância. Por este 

motivo pretende suprimir algumas das necessidades existentes ao nível da formação, nos vários 

agentes desportivos.  

O plano para 2022 procura consubstanciar estes dois grandes elementos: 

o Assegurar formação complementar para técnicos de natação (todas as modalidades). 

o Constante qualificação e requalificação dos quadros de arbitragem para todas as modalidades. 

 

7.2. Quadro de Atividades 

A promoção de formações que apoiem a qualidade do trabalho regional é uma das principais 

preocupações da ANALGARVE. Enquadrada numa política nacional de formação definiram-se as 

seguintes formações a realizar: 
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Formação Natação Pura - Secretariado 

Curso Oficiais de Mesa Pólo Aquático 

Curso Oficiais de Natação Sincronizada 

Encontros de técnicos da ANALGARVE (Temáticas nas diversas modalidades) 

 

8. PLANO ORÇAMENTAL 2022 

8.1. Demostração de resultados 2022 

 
Conta 

Rendimentos e Gastos Notas 2022 
Pos Neg 

71/72  Vendas e serviços prestados 

 

34 350,00 

75  Subsídios à exploração 30 112,00 

785+792 685 
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e 

empreendimentos conjuntos 
0,00 

73  Variação de Inventários na produção 0,00 

74  Trabalho para a própria entidade 0,00 

 61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 

 62 Fornecimentos e serviços externos -54 211,00 

 63 Gastos com pessoal -13 906,41 

7622 652 Imparidades de inventários (perdas/reversões) 0,00 

7621 651 Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 0,00 

763 67 Provisões (aumentos/reduções) 0,00 

7623;7627/8 653;657/8 
Imparidade de Investimentos não depreciáveis / amortizáveis 

(perdas/reversões) 
0,00 

77 66 Aumentos / Reduções de justo valor 0,00 

78...+791  Outros rendimentos e ganhos 13 760,00 

 69-685+69... Outros gastos e perdas -5 710,00 

  
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 

impostos 
 4 394,59 

761 64 
Gastos / reversões de depreciação e de amortização 

Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis  
 -1 530,00 

7624/6 654/6 (perdas/reversões)  0,00 

  
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos) 

 

2 864,59 

7915  Juros e rendimentos similares obtidos  0,00 

 6911/21/81 Juros e gastos similares suportados 0,00 

 

 

 

 
Resultado antes de impostos  2 864,59 

 812 Impostos sobre o rendimento do período  0,00 

  Resultado líquido do período  2 864,59 
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8.2. Receita – Orçamento 2022 
 
 

Receitas dos eventos Montantes 

Torneio de velocidade cadetes / Festival de escolas de natação 750,00 

Campeonato regional de velocidade 1 250,00 

Torneio de ano novo de infantis, juvenis, juniores e seniores 1 550,00 

Festival de inverno cadetes 750,00 

Torneio de inverno de infantis 650,00 

Torneio de inverno juvenis, juniores e seniores 850,00 

Campeonato regional de inverno de infantis 

Campeonato regional de inverno de natação adaptada 
1 280,00 

Campeonato regional de inverno de juvenis, juniores e seniores 1 340,00 

Torregri II / Torneio técnicas simultâneas 750,00 

Analgarve open natação adaptada 1 500,00 

Festival de primavera cadetes e infantis 950,00 

Torneio de primavera juvenis, juniores e seniores. 775,00 

Torneio nadador completo juvenis 

Torneio de fundo infantis 
1 050,00 

Torneio de verão infantis e absolutos 1 450,00 

Torregri III / Torneio técnicas combinadas 750,00 

Campeonato regional de verão de infantis 1 050,00 

Campeonato regional de verão de juvenis e absolutos 

Campeonato regional de verão de natação adaptada 
1 450,00 

Torneio regional de cadetes 650,00 

Torneio de abertura cadetes e infantis 780,00 

Torneio de abertura I juvenis, juniores e seniores 980,00 

Torneio de abertura II juvenis, juniores e seniores 980,00 

Campeonato regional piscina curta 1 275,00 

VIII Meeting internacional do Algarve 4 250,00 

Torneio de fundo juvenis 

Torneio nadador completo infantis 
950,00 

Torregri I / Torneio técnicas alternadas 820,00 

Torneio de outono infantis e juvenis 920,00 

Analgarve Open Masters 1 600,00 

Circuito de Mar do Algarve 3 000,00 

Total 34 350,00 
 
 

Subsídio à exploração Montantes 

Apoio na Organização de Provas - Município de Lagoa 3 000,00 

Apoio na Organização de Provas - Município de Albufeira 7 000,00 

Federação Portuguesa de Natação 20 112,00 

Total 30 112,00 
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Receitas complementares Montantes 

Seguros Escolas 2 300,00 

Cursos de Arbitragem 1 500,00 

Formação para Agentes Desportivos 500,00 

Patrocínios 650,00 

Taxa de Filiação Clube 3 750,00 

Filiação Agentes Desportivos 2 500,00 

Comparticipação Deslocação Placas 2 560,00 

Total 13 760,00 

 

Por definir os subsídios das formações atribuídos pelo Instituto Português do Desporto e Juventude 

através da Federação Portuguesa de Natação. 

 
 

8.3. Despesa – Orçamento 2022 
 
 

Despesas com o funcionamento Montantes 

Honorários - Direção Técnica 6 000,00 

Honorários - Manutenção Website 960,00 

Honorários - Locução Provas 500,00 

Medalhas e Taças 4 250,00 

Prémios 875,00 

Água para as Provas 250,00 

Serviços de Nadador Salvador 500,00 

Serviços de Contabilidade 1 476,00 

Material de escritório 250,00 

Licença Office 365 Casa 150,00 

Renovação domínio Net 35,00 

Comunicação - CTT 265,00 

Comunicação - Telefone 950,00 

Aluguer Fotocopiadora 450,00 

Seguros Desportivos - Federação 4 250,00 

Serviços Bancários 30,00 

Deslocações, estadas e transportes 1 900,00 

Toucas Circuito Mar Algarve 2 500,00 

Participações da Seleção Regional (Infantil e Absoluta) Deslocação 

- Alojamento-Alimentação-Equipamentos 

1 750,00 

Total 27 341,00 
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Outras despesas Montantes 

Estágio Cadetes 500,00 

Transporte Placas 500,00 

Equipamentos Atletas e Arbitragem 1 600,00 

Renovação Licença Programa Faturação 75,00 

Custos com Formadores 3 000,00 

Medicina no Trabalho 35,00 

Total 5 710,00 
 

 

 

Despesas dos eventos Montantes 

Torneio de velocidade cadetes / Festival de escolas de natação 575,00 

Campeonato regional de velocidade 950,00 

Torneio de ano novo de infantis, juvenis, juniores e seniores 1 100,00 

Festival de inverno cadetes 630,00 

Torneio de inverno de infantis 450,00 

Torneio de inverno juvenis, juniores e seniores 560,00 

Campeonato regional de inverno de infantis 

Campeonato regional de inverno de natação adaptada 
1 050,00 

Campeonato regional de inverno de juvenis, juniores e seniores 850,00 

Torregri II / Torneio técnicas simultâneas 575,00 

Analgarve open natação adaptada 1 125,00 

Festival de primavera cadetes e infantis 850,00 

Torneio de primavera juvenis, juniores e seniores. 595,00 

Torneio nadador completo juvenis 

Torneio de fundo infantis 
835,00 

Torneio de verão infantis e absolutos 900,00 

Torregri III / Torneio técnicas combinadas 575,00 

Campeonato regional de verão de infantis 800,00 

Campeonato regional de verão de juvenis e absolutos 

Campeonato regional de verão de natação adaptada 
1 000,00 

Torneio regional de cadetes 575,00 

Torneio de abertura cadetes e infantis 650,00 

Torneio de abertura I juvenis, juniores e seniores 640,00 

Torneio de abertura II juvenis, juniores e seniores 640,00 

Campeonato regional piscina curta 1 025,00 

VIII Meeting internacional do Algarve 2 180,00 

Torneio de fundo juvenis 

Torneio nadador completo infantis 
835,00 

Torregri I / Torneio técnicas alternadas 725,00 

Torneio de outono infantis e juvenis 650,00 

Analgarve open masters 780,00 

Circuito de Mar do Algarve - arbitragem 1 750,00 
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Lap2Go - cronometragem 2 000,00 

Encontro inter-regional de pólo aquático / natação artística 1 000,00 

Total 26 870,00 
 

 

 

 

Manutenção de equipamentos Montantes 

Manutenção de Equipamentos Adquiridos 1 530,00 

Total 1 530,00 
 
 

Despesas com o pessoal Montantes 

Remunerações do pessoal - Vencimentos 8 460,00 

Remunerações do pessoal - Subsídio de Férias 705,00 

Remunerações do pessoal - Subsídio de Natal 705,00 

Remunerações do pessoal - Subsídio de Alimentação 1 127,28 

Rem. do pessoal - ajudas de custo 350,00 

Encargos sobre Remunerações - Pessoal 2 344,13 

Seguro Acidentes de Trabalho 215,00 

Total 13 906,41 
 

 
 
 

9. CONCLUSÃO 

A ANALGARVE acredita que só em estreita colaboração com os seus associados, será capaz de 

responder aos constantes desafios a que está sujeita. 

Como Instituição, que trabalha diariamente para atingir os seus objetivos, pretende que todos os 

envolvidos assumam um papel ativo reconhecendo que o trabalho deve ser feito com a colaboração 

de todos e para todos.  

Somos parceiros.   
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10. PARECER DO CONCELHO FISCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 


