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Porto, 28 de junho de 2022.
O Responsável

( José P. Macedo )

INTRODUÇÃO
O ano de 2021 foi de transição de uma fase pandémica para uma nova realidade, em que a
pouco e pouco aprendemos a “lidar” com a nova normalidade. O Andebol em geral e a ATAP
em particular adaptaram-se para encontrar as soluções possíveis para continuar as respetivas
atividades.
Deste modo, durante o ano de 2021 a ATAP teve eleições e apresentou uma nova direção que
deu inicio diferentes atividades, que estão a ser melhoradas e consolidadas durante o ano de
2022 e seguintes.

Apoio à atividade do treinador de andebol
•

Promoveu junto dos associados as diferentes ações de formação realizadas durante o
período de pandemia.

•

Manteve o Gabinete de Assistência Jurídica ao Treinador de Andebol, que oferecia
apoio aos treinadores, com emissão de pareceres e apoio consultivo.

•

Foi interlocutora 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).

•

Articulou e discutiu com outras entidades situações em defesa do andebol e do
treinador em Portugal: Federação de Andebol de Portugal, Confederação de
Treinadores e Comité Olímpico de Portugal, entre outras.

Representatividade da associação
•

Inicio do processo de melhoria do site da atap.

•

Organização dos processos de sócios e promoção da angariação de novos associados
(valorizando o potencial de retorno com descontos em diferentes formações).

•

Colaboração e articulação com a Confederação de Treinadores de Portugal.

•

Protocolo com Confederação de Treinadores da Guiné Bissau, representado por Herculano
Cubaba.

•

Participação/colaboração Seminário Internacional Andebol Celorico de Basto.

Comunicação
• Organização dos processos de sócios, atualização de dados, numeração
• Manutenção e atualização do site www.atap.pt
• Participação nas redes sociais, com publicitação da ATAP e informação de áreas
pertinentes aos treinadores
Apesar das dificuldades que este ano nos apresentou, consideramos que a adaptação dos
clubes, das associações e da Federação aos novos desafios de treino e competição
revelou que os treinadores souberam adaptar-se a continuaram a trabalhar com dedicação
e resiliência. Também os sucessos desportivos das várias seleções jovens e seniores
masculina e feminina, e os treinadores portugueses que vão emergindo em projetos
nacionais e internacionais nos alentam para futuro cada vez mais proficuo da nossa
atividade de treinadores de andebol.
Em anexo serão anexadas as Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro de 2021 e o
Parecer do Conselho Fiscal.
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Ex. mos. Senhores,

1. Nos termos das disposições legais e estatutárias vem o Conselho Fiscal apresentar o seu Relatório e Parecer
sobre os documentos de prestações de contas que lhe são submetidos pela Direção da Associação de Técnicos de
Andebol de Portugal (ATAP).
2. O Conselho Fiscal acompanhou de perto a atividade desenvolvida e realizou contactos com a Direção no
exercício de 2021, tendo obtido sempre os esclarecimentos necessários.
3. No cumprimento da sua Acão fiscalizadora o Conselho Fiscal procedeu ao acompanhamento e análise dos
documentos económico-financeiros na extensão considerada conveniente, verificando que os rendimentos e
gastos se realizaram em harmonia com os fins estatutários.
4. Relativamente aos documentos de prestação de contas – Relatório de Direção, Balanço e Demonstração de
Resultados, verificou o Conselho Fiscal que satisfaziam os preceitos legais aplicáveis.
5. Deste modo, é parecer do Conselho Fiscal que sejam aprovados o Relatório da Direção da ATAP e as contas
referentes ao exercício de 2021.

