
Orçamento e Plano de 

Actividades do ano de 2020

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
ATLETISMO VETERANO



Plano de Actividades para 2020

(linhas orientadoras)

� No ano de 2020 a ANAV irá desenvolver e aplicar um programa de actividades,
dando continuidade ao trabalho desenvolvido no ano anteriortendo em conta o
contexto desportivo nacional e seguindo as directrizes da FPA; escalões (M/F)
dando abertura específica à participação de atletas com deficiência.

� Linhas orientadoras da ANAV:
� Promoção e divulgação dos eventos veteranos;

� Aumentar a oferta qualitativa de competições, em sintonia a FPA , AR, clubes e

atletas;

� Elaborar parcerias com as Autarquias, procurando locais para organizarmos os nossos

eventos. Encontrar parceiros na tentativa de encontrar mais apoios;

� Aumentar a oferta do site ANAV;

� Aumentar a quantidade e melhorar a qualidade dos nossos equipamentos;

� Melhorar a situação financeira da ANAV, para melhor poder ajudar os clubes e atletas.



Plano de Actividades para 2020

� Promoção e divulgação dos veteranos;

� Este ano ao apresentarmos uma proposta de unificar os veteranos no seio do atletismo Português ,
o nosso nº de filiados aumentou em grande escala, mas não nos devemos acomodar, pois temos de
continuar a crescer. Os veteranos é a classe que mais cresce no Running, por isso temos de captar
esses atletas para a ANAV

� Campeonatos Nacionais em PC Pombal e AL Albufeira;

Estas escolhas estão relacionadas com a capacidade das localidades envolvidas nos
receberem. Estas localidades foram escolhidas após conversa com os Presidentes da AR.

� Incentivar os clubes da ANAV a aumentarem e melhorarem o departamento técnico, treinadores e
dirigentes através de acções de formação promovidas pelas suas associações regionais);

� Em 2020 ANAV dará uma atenção especial aos Campeonatos Europeus realizados em Portugal
(Funchal e Braga) mas também com os Mundiais de Pista ao Ar Livre em Toronto.



Plano de actividades para 2019

� Criação de um Campeonato Nacional Trail ANAV em articulação com a ATRP para 2020;

� Encontrar parceria na área da saúde a nível Nacional que possa proporcionar aos nossos
associados serviços através de uma parceria;

� Criar novo espaço no site da ANAV onde os nossos clubes e atletas filiados possam partilhar os
seus eventos, relacionados com competições de veteranos.

� Dotar a ANAV de mais e melhores equipamentos ;

� Continuar a promover o dialogo entre todos para a melhoria do conhecimento.



Calendário Competitivo



Orçamento - Receitas/Ganhos



Orçamento –Despesa/Gasto



Orçamento - Totais


