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 ---- O Presidente (Manuel F. Rolo) ________________________________  

 ---- O Secretário (Luis Filipe B. Nóbrega) ________________________  

 ---- O Tesoureiro (Manuel Rebordão) _______________________________  

 ---- O Vogal (José M. Lourenço) ___________________________________  

 ---- O Vogal (Emídio M. Farmalha Costa)____________________________ 
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MAPA DE OBJETIVOS 2017 

Área ACTIVIDADES

Finanças
-Dinamizar outras fontes de rendimento

(publicidade em aeronaves, etc.);

Sócios

-Realizar duas campanhas de angariação de novos

sócios (Primavera e Outono);

-Oferta de voo local aos sócios ativos e com as

cotas em dia;

-Magusto;

-Jantar de Natal;

Formação

-Realizar workshops;

-Ponderar acordos para realização de cursos ULM;

-Curso de formação em Aeromodelismo;

Frota

-Garantir operacionalidade da frota existente;

-Ponderear a alienação da aeronave CS-DCX;

-Estudar viabilidade e ponderar compra de novo

ULM (caso se confirme a venda do CS-DCX;

Actividades

-Realizar duas campanhas de voo à frota ACCB, em

aeródromos nacionais a definir e a sócios

interessados em participar

-Participação na Sr. Do Loreto;

-Acolher associações no dia “Vou saber como se

voa”;

-Participação do CS-URT na “Volta APAU 2017”;

-Encontro de aeromodelismo;

-"Jovens Asas" em parceira com a Federação

Portuguesa de Aeronáutica e com o Agrupamento de

Escolas Nuno Álvares;

-Outras actividades.

Património
-Transição para a nova sede e hangar em LPCB;

-Recolha de espólio do ACCB

Relações externas

-Comunicação às Câmaras Municipais e entidades

Regionais do programa de vigilância "Floresta

Verde";

-Interacção com escolas locais em divulgação do

ACCB
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PLANO DE ACTIVIDADE 2017 

Janeiro -Angariação de patrocínios e publicidade nos aviões

Fevereiro -Workshop

Março

-Campanha de angariação de sócios

-Oferta de voo a sócios com cotas em dia

-"Jovens Asas" em parceira com a Federação

Portuguesa de Aeronáutica e com o Agrupamento de

Escolas Nuno Álvares;

Abril

-Campanha de voo à frota ACCB, em aeródromos

nacionais a definir e destinado a sócios

interessados em participar

Maio

-Campanha de voo à frota ACCB, em aeródromos

nacionais a definir e destinado a sócios

interessados em participar

-Curso de formação de aeromodelismo

Junho
-"Volta APAU 2017";

-"Vou saber como se voa"

Julho -Encontro de aeromodelismo

Agosto

Setembro

-Campanha de angariação de sócios

-Oferta de voo a sócios com cotas em dia;

-Participação da senhora do Loretto

Outubro

-Campanha de voo à frota ACCB, em aeródromos

nacionais a definir e destinado a sócios

interessados em participar

Novembro -Magusto

Dezembro
-Jantar de Natal

-Transição para a nova sede em LPCB
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 ORÇAMENTO 2017 

DESCRIÇÃO DESPESAS RECEITAS

Despesas correntes (material de

escritório, deslocações etc.)
456,00 €

Manutenção de aeronaves 3.500,00 €

Impostos das aeronaves (IUC's) 800,00 €

Seguro CS-DCX 1.650,00 €

Seguro CS-URT 450,00 €

Sócios – Quotização 3.000,00 €

Hangaragens 0,00 €

Aluguer aeronaves 2.100,00 €

Patrocinios – autarquia 5.000,00 €

Campanhas de voo à aeródromos

nacionais
800,00 € 600,00 €

Workshop's (convites, alimentação,

dormidas, etc.)
650,00 €

Publicidade em aeronaves e

instalações
1.500,00 €

Senhora do Loretto 250,00 €

Jovens Asas 500,00 €

Formação - Aeromodelismo 800,00 €

Encontro de aeromodelismo 300,00 €

Mudança de instalações 300,00 €

Angariação de sócios 200,00 € 1.000,00 €

Magusto 75,00 €

TOTAIS 10.731,00 € 13.200,00 €

RESULTADO PREVISTO 2.469,00 €

 


