
PELOUROS DA DIRECÇÃO 
Atribuídos em reunião de Direcção em 31 de Julho de 2017 

 

Directora Financeira: Cláudia Roxo. 
 Tem autoridade sobre todas as questões ligadas à gestão contabilística e orçamental da FPA. 
 Em particular, fica responsável por definir normas e procedimentos nesta área, criar e actualizar o mapa de 

execução, e garantir o cumprimento dos prazos legais relacionados com a apresentação do Plano de Actividade e 
Orçamento, Relatório de Gestão e Contas, e Candidaturas a Financiamento; 
 

Director p/ as Tecnologias da Informação: Gustavo Costa. 
 Tem autoridade sobre todas as questões ligadas à infra-estrutura informática, meios audiovisuais, e ferramentas 

de gestão online da FPA. 
 Em particular, fica responsável por garantir a operacionalidade dos equipamentos, propor a alienação dos 

irreparáveis e/ou excedentários, e coordenar todas as questões ligadas à plataforma de gestão online de 
federados; 

 

Director p/ os Recursos Materiais: Carlos Azevedo. 
 Tem autoridade sobre todas as questões ligadas aos bens patrimoniais da FPA (excepto os atribuídos à Secção de 

Tecnologias de Informação). 
 Em particular, fica responsável por garantir a operacionalidade da viatura, gerir os assuntos relacionados com os 

tatami, e coordenar a manutenção e melhoramentos da Sede; 
 

Director p/ o Desenvolvimento: Carlos Cordeiro. 
 Tem autoridade sobre todas as questões ligadas à divulgação pública e expansão do Aikido e da FPA. 
 Em particular, fica responsável pela renovação da imagem da federação, aumento da visibilidade pública do Aikido, 

e coordenação estratégica de toda a actividade federativa relacionada com eventos públicos; 
 

Directores p/ os Eventos: Ana Montoito e Carlos Ricardo. 
 Têm autoridade sobre todas as questões ligadas ao planeamento, organização e execução dos eventos organizados 

e/ou apoiados pela FPA. 
 Em particular, ficam responsáveis por manter actualizado o Calendário Geral (em estreita ligação com as 

associações e clubes) e coordenar as tarefas necessárias à realização dos eventos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

O Presidente da FPA 
Miguel Luís Ferreira Sendim 


