FPA – Relatório de Gestão – 2017

Federação Portuguesa de Aikido

Relatório de Gestão
Período findo em 31 de Dezembro de 2017
1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento das obrigações estatutárias e do normativo que rege as federações dotadas de Utilidade
Pública Desportiva, vem a Direcção da Federação Portuguesa de Aikido (FPA) apresentar o seu Relatório
de Gestão relativo ao período findo em 31 de Dezembro de 2017.
A legislação e regulamentação enquadrantes da actividade da FPA estão disponíveis em:
http://www.fpaikido.pt/node/47 e
http://www.fpaikido.pt/node/53.
Os documentos de gestão relativos aos anos anteriores estão publicados no website federativo, acessíveis
pelo menu [Federação] [Documentos de gestão].
a. 2017: aspectos marcantes e factos de relevo
(1) O ano em análise marcou o início de um novo ciclo olímpico (2017-2020) e determinou, nos
termos legais, a realização de eleições, realizadas em 28 de Maio. A composição actual dos órgãos
sociais pode ser consultada através do link: http://www.fpaikido.pt/node/79.
(2) Por razões ponderosas, a nova equipa tomou posse em 31 de Julho apenas, assumindo como
maior encargo imediato a apresentação de contas relativas ao período anterior (2016).
b. A Federação: organização e caracterização
(1) A FPA está organizada em Departamentos, Conselhos, Comissões, Programas Autónomos, Equipas de
Trabalho e Associados de vários tipos.
(2) Os Departamentos são subdivisões internas da Direcção e materializam a distribuição de pelouros prevista
nos estatutos federativos. A presente atribuição de responsabilidades foi definida em reunião de Direcção
havida em 31 de Julho de 2017 e pode ser consultada em:
http://www.fpaikido.pt/sites/default/files/docs/PELOUROS%20DA%20DIREC%C3%87%C3%83O.pdf
(3) Os Conselhos (de Justiça, de Disciplina e Fiscal) são órgãos eleitos, com atribuições definidas
estatutariamente. Regista-se com agrado a inexistência de situações a apreciar no âmbito disciplinar, e o
papel sempre presente e actuante do Conselho Fiscal.
(4) A Comissão Técnica e a Comissão de Instrução e Exame Aikikai são, nos termos estatutários, órgãos
consultivos que apoiam a Direcção no processo de tomada de decisão em assuntos técnicos. Pretende-se,
em 2018, rever os regulamentos que abrangem estas Comissões, dando-lhes maior autonomia e adequadas
condições de funcionamento.
(5) Os Programas Autónomos enquadram actividades específicas, tendo Director (convidado pela Direcção) e
orçamento próprios. Está constituído, neste momento, o Programa Autónomo de Formação Inicial de
Treinadores, sendo seu Director o prof. Agostinho Vaz.
(6) As Equipas de Trabalho têm funções semelhantes às dos Programas Autónomos, embora com um maior
grau de informalidade. Estão constituídas, neste momento, equipas na área da Formação Contínua de
Treinadores (integrando os profs. Raúl Pinto e Jorge Costa) e Aikido para Crianças e Jovens (integrando os
profs. Jean-Marc Duclos, Joana Duclos, Orlando Marques, Alexandre Francisco e Bruno Baptista). Estão em
fase de organização equipas na área do Aikido Adaptado, Aikido Feminino e Aikido Sénior.
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(7) A federação integra, por fim, associações, clubes e filiados singulares, a saber:
(a) Associações
AAA
Associação de Aikido dos Açores
AAS
Associação de Aikido do Sul
ACAT Associação de Clubes de Aikido Ten-Chi
ACPA Associação Cultural Portuguesa de Aikido
ADAS Associação Desportiva de Aikido de Setúbal
APADA
APARN
APASD
BACA
SGT
UBU
UNBU

Associação Portuguesa de Aikido e Disciplinas Associadas
Associação Portuguesa de Aikido da Região Norte
Associação Portuguesa Aiki Shuren Dojo
Bushinkai Associação de Clubes de Aikido
Associação de Aikido SHIN GI TAI
União Portuguesa de Budo
União Nacional de Budo Portugal

UPA
União Portuguesa de Aikido
(b) Clubes
CJD Clube de Judo Dragão
SNU Saya no Uchi
ASDP Aikido Sora Dojo Portugal
ASSJ Aikido-Shitu si Joshi - Associação das artes de Budo
(c) Filiados Singulares
Cerca de 60, assim filiados por decisão pessoal ou devido à suspensão de actividade das
associações/clubes de origem.

c. O Aikido português: tendências e dados estatísticos
(1) Em 2017 manteve-se a tendência geral de crescimento no número de federados, como se verifica pela
tabela e gráfico seguintes:
Época

Praticantes

Variação (%)

2004/05

847

---

2005/06

1013

+19,60

2006/07

827

-18,36

2007/08

1024

+23,82

2008/09

974

-4,88

2009/10

1232

+26,49

2010/11

1234

+0,16

2011/12

1141

-7,54

2012/13

1318

+15,51

2013/14

1225

-7,06

2014/15

1153

-5.87

2015/16

1232

+1,07

2016/17

1358

+0,91
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Evolução do nº de Praticantes
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(2) Os Dojos em funcionamento, mais de 100, distribuíam-se pelos distritos abaixo indicados. Incluem-se, na
mesma tabela, os quantitativos relativos ao nº de praticantes de ambos os sexos:
Distrito

total_M

Braga

total_F

total

7

1

8

Coimbra

69

14

83

Évora

25

6

31

Faro

45

25

70

Leiria

12

4

16

Lisboa

422

113

535

Porto

73

21

94

Região Autónoma da Madeira

8

3

11

Região Autónoma dos Açores

38

12

50

Santarém

22

6

28

317

77

394

3

-

3

27

8

35

1068

290

1358

Setúbal
Vila Real
Viseu
Totais

(3) Apresenta-se, por fim, o gráfico da distribuição dos praticantes em função da idade:

Distribuição etária
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2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADE
a. Departamento Administrativo-logístico
(1) Secção Administrativa
Nesta área, continuou o esforço de melhoria de procedimentos e prontidão na resposta às
solicitações dos associados, dando particular atenção ao envio de facturas e recibos. O sistema de
vinhetas foi abandonado, tendo os cartões federativos passado a ser válidos por época
desportivas.
(2) Secção Financeira
Foi dada prioridade absoluta ao cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega de
documentação à Contabilidade e demais datas relativas a obrigações contratuais com o IPDJ,
apoio aos associados e processos de candidatura a financiamento. Esclareceram-se diversas
situações pendentes (valor do prémio do seguro desportivo, relação com o condomínio, acerto de
contas com a FEA, etc.), e decidiu-se recuperar a responsabilidade pela Facturação a partir de 1
de Janeiro de 2018.
(3) Secção de Recursos Materiais
Esta área teve em 2017 um importante impulso, tendo-se efectuado diversas obras de
recuperação na Sede, realizado uma cuidada manutenção da viatura federativa (que incluiu o
aluguer de um espaço em garagem fechada), e criado um Depósito para tatamis.
(4) Secção de Tecnologias da Informação
Para além de uma triagem aprofundada ao material informático existente, foram realizados
vários aperfeiçoamentos nas plataformas online da federação (gestão de federados e gestão de
pagamentos), tanto ao nível da ligação entre si como ao nível das ferramentas estatísticas.
b. Departamento de Desenvolvimento
(1) Relações públicas e imagem
Nesta área, deu-se início à remodelação do website federativo, à modernização da imagem, e à
melhoria do processo comunicativo. Foi criada uma funcionalidade “Calendário de Eventos” no
referido website, com um Director responsável pela sua actualização, e incrementada a
publicação de notícias alusivas à vida associativa e federativa.
(2) Eventos federativos
A FPA esteve representada em eventos como as cerimónias do Festival do 25º Aniversário do
Aikido na SFUAP e a homenagem ao embaixador do Japão em Portugal, dr. Hiroshi Azuma,
(promovida pela AAPJ em 7 de Outubro). Garantiu também a presença do Aikido na Festa do
Japão (este ano com a colaboração do prof. João Almeida, do Dô-Clube/ACAT). Apraz ainda
registar o sucesso de iniciativas como a Abertura da Época, realizada no Ginásio Clube Português
em 3 de setembro, e a 7ª edição do Encontro Nacional de Aikido para Crianças e Jovens, realizado
em 29 de outubro nas instalações desportivas da União Desportiva Vila-franquense.
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(3) Eventos dos associados
O ano de 2017 foi, de novo, marcado pelo grande volume de estágios realizados pelos associados,
com destaque para os seguintes:
DATA

ORGANIZAÇÃO

EVENTO

COM

28/jan/17

APADA

Aula Extraordinária de Aikido - Mora

Jae Sang Lee

04-05 -fev-2017

Sora Dojo

Estágio de Aikido - Palmela

Manolo

04 e 05 fev 2017

UNBU

Estágio Internacional UNBU

Jose Miranda

18 e 19 fev 2017

ACPA

Estágio Internacional de Inverno

Antoine Vermeulen

24-26 fev 2017

AAA

6º Estágio do Atlântico - Açores

Leo Tamaki

11-12 mar 2017

ACAT

Estágio do Clube de Faro

Stephane Goffin

18-19 mar 2017

APARN, Shoshin Dojo Estágio APARN - Centro Desportivo IPP, Porto

Bernard Palmier

29 abr 01 mai 17

UPA

Estágio Internacional - Costa da Caparica

Nebi Vural

05-07 mai 2017

UNBU

Estágio Internacional UNBU - Évora

Paolo Coralinni

06-07 mai 2017

Dojo da Luz

Estágio Aikido Internacional - Lisboa

Frank Noel

19 a 22 mai 2017 CPSnU

Estágio - Isshin Dojo (Lx Factory)

Vicente Borondo

27/mai/17

APARN

Estágio de fim de época

Luc Deweys

03-04 jun 2017

Sansuikai Portugal

Estágio de Aikido - Palmela

Jesús Noriega, E. Slui

10/jun/17

ADAS

Estágio Internacional de Aikido - Setúbal

Kunio Engawa

01- 02 jul 2017

ACPA

Estágio Internacional de Verão

Antoine Vermeulen

27-29 out 2017

CPSnU

Estágio - Isshin Dojo (Lx Factory)

Vicente Borondo

21-22 out 2017

Shoshin Dojo

Estágio de Aikido e Kashima no tachi ken jutsu Josette Nickels-Grolier

02-03 dez 17

UPA

Estágio Internacional - Lisboa

Nebi Vural

c. Departamento de Formação
(1) Formação Inicial
2017 foi marcado pela conclusão do primeiro curso de grau II organizado de acordo com os novos
referenciais de curso. Este curso, cujo estágio decorre ainda, teve (e tem ainda) por Director o
prof. Agostinho Vaz, e por Coordenador de Estágios o prof. Francisco Leotte.
(2) Formação Contínua
No ano em análise continuou o esforço de proporcionar aos interessados a possibilidade de
acumularem as Unidades de Crédito necessárias à renovação do TPTD, tendo sido realizadas as
seguintes acções de formação:
MÊS
Agosto
Outubro
Novembro

DESIGNAÇÃO
Nomenclatura e Japonês no ensino do Aikido
A função do Uke na evolução do nage
Aiki Ken e Aiki Jo no ensino do Aikido
Prevenção e tratamento de lesões em Aikido
A utilização do Bokken na prática de Aikido
Dezembro Os princípios de imobilização no aikido
O ensino do Tai Sabaki
Eixos de Prática

LOCAL
Manteigas
Coimbra
Aveiro
Barcarena
Barcarena
Coimbra
Ponta Delgada
Évora

PRELECTOR
Hélder d'Almeida
Henrique Martins
Carlos Portas
José Fontes
Agostinho Vaz
Henrique Martins
Mário Medeiros
Jorge Costa
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d. Comissão Técnica
Em 2017, a CT teve intervenção directa, através do seu Presidente, prof. Agostinho Vaz, na
organização e realização do VII Encontro Nacional de Crianças e Jovens. Em 19 de Novembro, dando
sequência a um natural processo de renovação, foi eleito um novo presidente, prof. Orlando
Marques, e designada uma Comissão Executiva integrada pelos profs. Miguel Gonçalves e Helder
d’Almeida.

3. RELATÓRIO FINANCEIRO
O Balanço e a Demonstração dos Resultados relativos ao período findo em 31 de dezembro de 2017, em
anexo ao presente Relatório, apresentam um resultado líquido negativo de 9.606,27 euros.
No ano de 2017, verificou-se uma diminuição dos rendimentos de 3.979,21 euros, os quais registaram um
total de 64.410,48 euros (Em 31.12.2016: 68.389,69 euros).
Os proveitos associativos diminuiriam 3.136,75 euros e verificou-se uma diminuição nos subsídios à
exploração em 1.000,00 euros.
Os custos totais registaram uma diminuição de 101,91 euros quando comparados com o final do ano
anterior.
Os custos que tiveram as maiores variações foram:
a) Diminuição de 16.819,57 euros em fornecimentos e serviços externos, essencialmente devido a:
Diminuição nos trabalhos especializados em 12.493,64 euros (alteração do registo dos apoios
concedidos 10.000,00 euros); aumento dos honorários em 7.073,50 euros, aumento do material
de escritório em 1.082,74 euros, aumento nos combustíveis em 1.584,05 euros, diminuição nas
deslocações em 16.749,43 euros, aumento das rendas e alugueres em 1.053,29 euros e aumento
das comunicações em 1.673,85 euros.
b) Aumento de 7.016,03 euros nos gastos com o pessoal, uma vez que a funcionária administrativa
esteve ausente parte do ano de 2016 por licença de maternidade.
c) Aumento de outros gastos no montante de 12.818,65 euros, devido à alteração do registo dos
apoios concedidos em 10.000,00 euros e correcções de exercícios anteriores em 3.054,39 euros.

4. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou, divulgação nas contas
do período findo em 31 de Dezembro de 2017.
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5. PROPOSTAS
Face ao que se deixa exposto, vem a Direção da Federação Portuguesa de Aikido propor que:
a) sejam aprovados o presente Relatório, as Contas e demais documentos anexos;
b) o resultado líquido negativo do período findo em 31 de Dezembro de 2017, no valor de 9.606,27
euros seja transferido para resultados transitados.

Carcavelos, 15 de Março de 2018

O Presidente da Federação

_______________________
Miguel Luís Ferreira Sendim

Página 7 de 7

