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1. Introdução 
 

O ano de 2020 foi um ano em que se fez uma grande mudança na nossa 
Associação, com a nomeação de novos órgãos sociais. 

 
A ideia desta Associação seria começarmos a trabalhar em conjunto com as 

escolas/clubes, treinadores e atletas de uma forma mais presencial. Mas 
infelizmente não o conseguimos fazer e ficámos limitados com o aparecimento da 
epidemia COVID-19, que veio afetar negativamente o desenvolvimento da 
modalidade da Dança Desportiva, pelo que continua ainda a ser uma das mais 
penalizadas. 

 
Esta situação verificou-se no nosso país, mas também a nível mundial. Há 

imensos prejuízos a todos os níveis da nossa modalidade. As provas desportivas 
foram canceladas, a prática desportiva foi limitada e as nossas escolas/clubes foram 
forçados a encerrar e muitas até perderam alguns dos seus atletas. Ainda assim os 
treinadores viram a sua atividade limitada e em muitos casos cessada. 

 
Sabemos que muitos treinadores tiveram de recorrer a outros métodos de 

ensino, da qual esta Associação felicita por todas as vossas alternativas para que a 
nossa modalidade não fosse esquecida e para que os praticantes da Dança 
Desportiva pudessem continuar a trabalhar. 

 
Neste momento a ALDD não consegue ter uma certeza de como está a 

realidade das nossas escolas associadas. Só após as renovações de inscrições para a 
próxima época. 

 
A ALDD mesmo assim não parou. Em Abril de 2020 criámos um website, para 

que todos possam obter a informações e notícias de fácil acesso. 
 
Foi também feita uma atualização das nossas redes sociais, de forma a que os 

nossos associados possam entrar em contacto conosco de forma mais fácil e 
cómoda. Também criámos um canal de Youtube para que possamos partilhar os 
vídeos desta Associação com os nossos atletas.  

 
Ainda assim durante o tempo de quarentena, esta direção tomou a iniciativa 

de oferecer a todos os nossos atletas aulas individuais com dois excelentes pares 
profissionais desta modalidade, (Gabriele Goffredo & Anna Matus e Benedetto  
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Ferruggia & Claudia Köehler). Sendo que em Setembro de 2020 decidimos publicar 
as mesmas aulas no nosso canal de Youtube. 

 
Tivemos ainda o privilégio de sermos a primeira associação desta modalidade 

a organizar a primeira competição online em Portugal “I Lx Open Single Dance 
Online”, no passado dia 20 de Junho, que não haja dúvidas teve um grande impacto 
na nossa modalidade. 

 
2. Objetivos Gerais 
 

A Direção da ALDD, que tomou posse a 29 de Fevereiro de 2020, decidiu apresentar 
um plano para a próxima época que irá decorrer ao longo do ano 2021. Não 
podemos esquecer que iremos contar ainda com o efeito da pandemia COVID-19, 
mas temos a esperança de que ao longo do próximo ano esta situação esteja 
totalmente ultrapassada, mas que será de forma muito lenta. 

 

1 – Fomentar um maior envolvimento de todos os agentes desportivos da Dança 

Desportiva associadas à nossa Associação. 
 

2 – Promover a imagem e visibilidade da ALDD. 
 

3 – Aumentar o número de atletas e escolas/clubes. 
 

4 – Manter a realização de 3 provas regionais (de forma presencial) e ainda a 

organização de mais uma competição online já no mês de Janeiro de 2021. 
 

5 – Realização de uma ação de formação para os treinadores de escolas associadas 

à ALDD. 
 

6 – Realização de vários tipos de formação/treinos para os atletas de escolas 

associadas à ALDD. 
 

7 – Estabelecer, protocolos de colaboração com as diversas entidades do distrito 

de Lisboa. 
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3. Competições Regionais1 
 

1ª Jornada – 20 de Março 

2ª Jornada – 20 de Maio 

Final – 9 de Outubro 

 

4. Formação de Treinadores da ALDD1  
 

Esta formação será realizada de forma presencial a 15 de Maio, em local a definir.  

 
1 As datas apresentadas poderão sofrer alterações 

 

5. Orçamento 
 

  

Exercício 2021 

Orçamento de Receitas 

Descrição 
Receitas 
Previstas 

Quotas de inscrição de atletas 3 750,00 € 
 Total 3 750,00 € 
  

 
  

 
Exercício 2021 

Orçamento de Despesas 

Descrição 
Despesas 
Previstas 

Despesas FPDD 1 650,00 € 

Taxa de Filiação FPDD 150,00 € 

Campeonato Online 300,00 € 

1ª Jornada do Regional Lisboa 750,00 € 

2ª Jornada do Regional Lisboa 750,00 € 

3ª Jornada do Regional Lisboa 750,00 € 

Formação de enriquecimento 600,00 € 

Materiais de Escritório 100,00 € 
 Total 5 050,00 € 

 

 


