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Elementos Contabilisticos e Analise.

INTRODUÇÃO
Os atuais Orgãos Sociais da Associação de Técnicos de Andebol de Portugal (ATAP) tomaram
posse no dia 19 de janeiro de 2017.
A Associação passou um largo período de anos, sem qualquer tipo de atividade para os seus
associados, pelo que esta Direção propôs-se a transformar a ATAP num organismo dinâmico,
autónomo e numa instituição em defesa dos interesses do andebol em geral e dos treinadores
em particular.
O seu objetivo é de unir os treinadores de Andebol em prol de um projeto comum, com ativa
participação junto das instituições que tutelam a modalidade.
Assim, durante o ano de 2017 foram áreas preferenciais de intervenção da ATAP:
Apoio à atividade do treinador de andebol
•

Organizou um workshop no âmbito do Congresso de Treinadores de Língua
Portuguesa em Gondomar, com a temática da “Formação de Atletas de Andebol”

•

Estabeleceu parcerias com empresas de material técnico, com preços vantajosos para
os associados, nomeadamente Acrilsport, Roscas.pt, Omniserviços e Prosport, que
entraram em vigor em janeiro de 2018.

•

Acordou-se descontos aos sócios da ATAP em diversas formações nacionais,
nomeadamente: Handball Future na Maia, Congresso da FPA em Gondomar, Seminário
Técnico em Viseu, Curso de Aprendizagem Diferencial no Porto e em Lisboa e
Seminário de Andebol Póvoa do Varzim.

•

Ofereceu-se inscrições a sócios nos cursos de Aprendizagem Diferencial do Porto e
Lisboa e reserva de vagas no Curso de Análise de Desempenho no Andebol (FMH).

•

Interlocução junto da FAP relativamente a inscrições de treinadores, atribuição de
graus e situações diversas dos treinadores

Participação no desenvolvimento da modalidade
•

Participou-se nas Assembleias Gerais da FAP, reuniu-se com os órgãos de decisão do
andebol, em representação dos treinadores (Assembleias Gerais e outras).

•

Organização de workshop no âmbito do Congresso de Treinadores de Língua
Portuguesa em Gondomar, com a temática da “Formação de Atletas de Andebol”
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•

Entrega à FAP de Proposta para o Plano Estratégico 2019-2020, fruto da reflexão
realizada aquando do Workshop "Formação de atletas de andebol", de reflexões
realizadas por alguns treinadores com responsabilidades no andebol nacional e pelas
sugestões dos sócios da ATAP.

•

Reiniciou-se o processo organizativo do Conselho Técnico Científico, de forma a
solidificar as tomadas de decisão com base na consulta e opinião dos professores de
Andebol das Universidades portuguesas.

•

Está em desenvolvimento, em parceria com as Associações de Treinadores de
Espanha, França, Alemanha e Dinamarca a Associação Europeia de Treinadores de
Andebol

•

Acordou-se com a Federação de Andebol de Portugal a celebração de um protocolo no
início de 2018, para a atribuição de um subsídio de 5000€ à ATAP para o ano civil de
2018, de forma a regular funcionamento da Associação permitindo o cumprimento do
seu Plano de Atividades para 2017-2018

Representatividade da associação
•

Organização dos processos de sócios e promoção da angariação de novos associados
(valorizando o potencial de retorno com descontos em diferentes formações),
nomeadamente: Handball Future na Maia, Congresso da FPA em Gondomar, Seminário
Técnico em Viseu, Curso de Aprendizagem Diferencial no Porto e em Lisboa e
Seminário de Andebol Póvoa do Varzim, bem como a oferta de inscrições a sócios nos
cursos de Aprendizagem Diferencial do Porto e Lisboa).

•

Promoção da ATAP em diversas ações de formação: Seminário da Associação de
Andebol de Aveiro, Simpósio Andebolito em Lisboa, Handball Future na Maia,
Congresso da FPA em Gondomar e Encontro Nacional de Minis em Stº Tirso.

•

Participação na Audição Pública com o tema “A situação dos treinadores” que o Grupo
Parlamentar do Partido Comunista Português realizou na Assembleia da República.

•

Presença na Tomada de Posse das Comissões Consultivas do Comité Olímpico de
Portugal.

•

Presença no 20º aniversário da Confederação de Treinadores de Portugal

•

Colaboração constante e articulação com a Confederação de Treinadores de Portugal

Comunicação
• Organização dos processos de sócios, atualização de dados, numeração
• Elaboração, publicação e manutenção de um novo site, com subscrição do respetivo
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domínio: www.atap.pt
• Participação nas redes sociais, com publicitação da ATAP e informação de áreas
pertinentes aos treinadores
• Abertura de conta bancária (encontrava-se extinta) no Millenium BCP
• Organização de toda a documentação da ATAP (publicações em diários da república,
registo notariais, finanças, etc.)
• Contratualização de TOC para apoio fiscal à ATAP (HCL contabilidade)
• Aquisição de programa de faturação (FACT)

Assim, o lema contínua a ser fomentar o corporativismo entre os treinadores em Portugal –
adversários em campo, colaborantes fora dele, na procura de melhorar o andebol nacional.
Em anexo serão anexadas as Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro de 2017 e o
Parecer do Conselho Fiscal.
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ELEMENTOS ECONOMICOS
BALANÇO

DATAS

RUBRICAS

2017
ATIVO
Ativo não corrente

Ativo corrente
Caixa e depósitos bancários

120,25
120,25
Total do ativo

120,25

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais

Resultado líquido do período

88,27
Total dos fundos patrimoniais

88,27

Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Estado e outros entes públicos

30,79

Outros passivos correntes

1,19
31,98
Total do passivo

31,98

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

120,25
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RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados

PERÍODOS
2017
1.427,00

Fornecimentos e serviços externos

(1.157,94)

Outros gastos

(150,00)

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos

119,06

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

119,06

Resultado antes de impostos

119,06

Imposto sobre o rendimento do período

(30,79)
Resultado líquido do período

88,27

