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1. APRESENTAÇÃO  

  

  

  

  

  

1.1. Introdução  

Em cumprimento do disposto nos Estatutos da JUNI – Jovens Unidos Num Ideal (Artigo 35º,               
nº 4), apresentamos o Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2018.  
  

O Orçamento que agora se submete à aprovação da Assembleia Geral inclui todos os              
proveitos e custos de todos os Centro de Custos (CC) / Modalidades a funcionar na JUNI –                 
Jovens Unidos Num Ideal.  

  

  

  

 

  

1.2. Critérios  

O critério fundamental considerado no presente orçamento é o da subordinação das            
despesas às receitas, na perspetiva do Orçamento Global, admitindo contudo orçamentos           
de CC / Modalidades de resultados negativos, em resultado da natureza da modalidade e do               
interesse estratégico na manutenção da sua prática.  

 

 

 

 

2. PLANO DE ACTIVIDADES  

 

2.1. Funcionamento: 

 

a) Para o ano de 2018 pretendemos continuar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido,               

procurando melhorar os processos para obter melhores resultados na organização; 

b) Procurar melhorias a nível energético com a colocação de lâmpadas led e estudar a              

possibilidade de colocação de painéis fotovoltaicos para obter uma redução na fatura de             

energia; 

c) Organizar a JUNI em quatro secções/departamentos: Cultura; Desporto; Equipamento e Recreio,           

tendo um diretor responsável por departamento para uma melhor resposta aos novos desafios             

e exigências; 

d) Criar um regulamento interno para complementar os Estatutos; 

e) Finalizar o processo de renumeração do ficheiro de associados, procurando atingir a meta dos              

500 associados; 
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2.2. Atividades Culturais: 

2.2.1. A JUNI, no passado, desenvolveu vários projetos no âmbito cultural, que com o passar dos anos                 
foram desaparecendo. Pretendemos reativar este departamento, de forma gradual e adaptado às novas             
realidades. 

 

a) Relançar a Revista JUNI – Pretendemos desta forma, com uma edição anual, imortalizar os              
acontecimentos, resultados e feitos da JUNI bem como da comunidade paroquial;  

 
b) Criar um espaço para pequenas exposições no bar; 

 

2.3. Atividades Desportivas: 

2.3.1. Futsal: 

2.3.1.1. A JUNI tem uma longa tradição em proporcionar às crianças e jovens a possibilidade de praticar                 

desporto que uma forma organizada. Os resultados não são o primeiro objetivo, pois em primeiro lugar,                

a JUNI pretende contribuir para a formação de homens e mulheres do amanhã. Para o ano de 2018                  

vamos contar com as seguintes modalidades federadas: 

 

a) Equipa de Juvenis ( 12 atletas; 1 treinador; 1 treinador adjunto e 1 seccionistas ); 
 

b) Equipa de Iniciados ( 17 atletas; 1 treinador e 2 seccionistas ); 
  

c) Equipas de Infantis ( 12 atletas; 1 treinador; 1 treinador adjunto e 2 seccionistas); 

 

d) Equipas de Benjamins ( 14 atletas; 1 treinador; 1 treinador adjunto e 2 seccionistas ); 
 

e) Escolinhas ( 13 atletas; 2 treinadores ); 
 

f)  5ª Maratona de Futsal Sénior da JUNI; 

 

g) II edição Guimarães Cup Futsal Sub-15 /JUNI; 

 

2.3.2. Atletismo: 

2.3.2.1. A secção de atletismo tem no ano de 2018 um grande desafio: revitalizar a secção com a                  

captação de mais elementos para dar continuidade ao projeto do atletismo na JUNI. Após a saída de                 

diversos atletas, a secção ficou um pouco fragilizada, mas com o empenho do novo responsável técnico                

e com o novo modelo de organização, a Direção da JUNI pretende contribuir para o êxito desta                 

modalidade que tem levado o nome da JUNI ao pódio. O objetivo é atingir os 12 atletas até o final da                     

época 2107/2018. 

 

a) Juvenis ( 1 atleta ); 
 

b) Infantis ( 6 atletas ); 
 

c) Benjamins  ( 5 atletas ); 
 

d) 38º Grande Prémio de Atletismo da JUNI; 
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2.4. Atividades Recreativas: 

 

2.4.1. Jantar de Aniversário – Pretendemos juntar os sócios, atletas, familiares dos atletas,             

patrocinadores, amigos da JUNI bem com entidades ligadas de forma direta ou indireta à JUNI,               

num jantar comemorativo do 47º Aniversário da fundação da JUNI; 

 

2.4.2. Desfile de Carnaval – com esta atividade pretendemos que as crianças, jovens e adultos deem azo                 

à sua imaginação, mascarando-se nessa época carnavalesca; 

 

2.4.3. Festa de S. João – Aproveitar o festejo de um Santo popular para proporcionar um convívio a                  

todos que pretendam se deslocar ao parque da JUNI, com animação musical; 

 

2.4.4. Noite de Verão – Nas noites de sábado, no mês de Julho, convidar artistas musicais de diversas                  

vertentes para animar e atrair mais pessoas ao parque da JUNI; 

 

2.4.5. Sunset´s - Mais uma atividade para atrair pessoas ao parque da JUNI, como um novo conceito                 

musical, aproveitando as condições extraordinárias e a maravilhosa vista sobre a cidade; 

 

2.5. Bar: 

 

a) Pretendemos continuar a possibilitar aos associados e utentes em geral, um espaço de convívio              

com produtos variados e de qualidade; 

 

b) Terminar a instalação/implementação do novo programa de gestão e controlo do Bar; 

 

2.6. Piscinas: 

 

a) Pretendemos que as piscinas estejam preparadas para abrir em maio, nem que seja só ao fim de                 

semana, para melhor rentabilizar este importante recurso. 

 

b) Estimar uma lotação máxima diária para conceder entradas a infantários e instituições que             

movimentam crianças; 

 

2.7. Património: 

 

a) Cadastrar todos os equipamentos para mais facilmente poder aprovisionar meios financeiros           

para a possível substituição; 

 

b) Criar um plano plurianual de investimentos, para desta forma alocar meios financeiros para             

concretizar esses investimentos; 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  
  



 

 

3.Orçamento: 

  Receita Despesa Saldo 

Sócios   6 750,00 €  1 100,00 € 5 650,00 € 

 Cotas 5 000,00 €     

 Cartões 1 000,00 €  1 000,00 €   

 Joia/Cartões 750,00 €  100,00 €   

Bar   45 000,00 €  40 900,00 € 4 100,00 € 

 Vendas 45 000,00 €     

 Fornecedores   26 300,00 €   

 Pessoal   11 100,00 €   

 Colaboradores   3 500,00 €   

Piscinas   30 000,00 €  14 000,00 € 16 000,00 € 

 Bilheteira 30 000,00 €     

 Manutenção   6 500,00 €   

 Colaboradores   7 500,00 €   

Funcionamento   0,00 €  12 350,00 € -12 350,00 € 

 Água   

10 000,00 € 

  

 Luz     

 Comunicações     

 Seguros   2 350,00 €   

Ativi. Recreativas   5 200,00 €  5 900,00 € -700,00 € 

 Jantar Aniv. 2 500,00 €  3 000,00 €   

 Desfile Carnaval   200,00 €   

 Festa S.João 800,00 €  700,00 €   

 Noites Temáticas 1 000,00 €  1 200,00 €   

 Sunset's 900,00 €  800,00 €   

Desporto   13 300,00 €  30 800,00 € -17 500,00 € 

 Atletismo 2 000,00 €  8 850,00 €   

 Futsal 9 300,00 €  19 950,00 €   

 G.P. Atletismo 2 000,00 €  2 000,00 €   

Subs/Donativos   16 000,00 €   16 000,00 € 

Cultura   3 000,00 €  2 500,00 € 500,00 € 

 Revista 3 000,00 €  2 500,00 €   

Instalações     5 000,00 € -5 000,00 € 

Equipamentos     2 500,00 € -2 500,00 € 

Reserva financeira     4 200,00 € -4 200,00 € 

   119 250,00 €  119 250,00 € 0,00 € 

A Direção                                                                                             31 de Outubro de 2017 
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