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I. INTRODUÇÃO 

O ano de 2015 deu um bom seguimento ao anterior, sobretudo no que respeita à organização 

e promoção de várias Ações Formação Contínua para Treinadores. Esta tem sido uma 

preocupação, já que entendemos que a formação condiciona positivamente a qualidade do 

processo de treino e, consequentemente, dos resultados desportivos. Dando cumprimento ao 

seu Plano de Atividades a ANTJ realizou seis Ações de Formação Contínua acreditadas e 

creditadas pelo IPDJ, IP (via FPJ). Houve, também, a preocupação de corresponder aos desejos 

dos sócios no que concerne aos temas escolhidos. Em 2015 foi também aplicado um 

questionário aos associados, no sentido de recolher informação sobre as áreas/matérias que 

aqueles entendem ser mais importantes no âmbito da formação. No capítulo da Formação 

Contínua, nem tudo correu como previsto, já que houve necessidade de anular uma das ações 

devido a reduzido número de inscrições. De qualquer modo, esta ação foi adiada, tendo sido 

colocada no Plano de Formação de 2016. 

O aumento do número de sócios foi e é uma questão fundamental. Neste capítulo, em 2015 

verificaram-se mais 31 inscrições. Pena foi o facto de este aumento não ter sido acompanhado 

em igual medida pelo número de associados com quotas em dia. De qualquer modo, 

acreditamos que este aumento de associados traduz confiança no trabalho que tem vindo a 

ser feito desde 2013. 

Outras áreas foram alvo da nossa preocupação, com destaque para a participação em reuniões 

com a Confederação de Treinadores de Portugal, onde foram tratados, sobretudo, temas 

relativos ao Programa Nacional de Formação de Treinadores. Correspondendo ao convite 

desta instituição, a ANTJ esteve presente e colaborou no V Congresso Treinadores de Língua 

Portuguesa (Santo Tirso, 06 e 07.06.2015) cujo lema foi “Treinadores: os desafios para o 

futuro”. 

Houve uma enorme preocupação em manter um estreito contacto com os nossos associados e 

com vários outros agentes do judo. Aqui, destacamos a Associação de Árbitros de Judo de 

Portugal (nossa parceira) e a FPJ que, sendo entidade formadora, faz a necessária ligação entre 

a ANTJ e o IPDJ, IP, no sentido de garantir a acreditação e creditação das Ações do seu/nosso 

Plano de Formação. 

A direção da ANTJ estará sempre aberta para colaborar com os associados e com as diversas 

instituições ligadas ao judo no particular e ao desporto no geral, procurando manter um clima 

de abertura, no sentido de estreitar e fortalecer os laços com aqueles. Continuará a ser 

intenção da ANTJ valorizar e dignificar a carreira de treinador de judo. 

No que concerne às contas apresentadas, pensamos ter rentabilizado, de forma racional e 

equilibrada, as verbas da ANTJ, sempre com o propósito de contribuir de forma efetiva para o 

desenvolvimento do judo.  
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II. ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE ACTUAÇÃO  

Relativamente aos objetivos traçados para 2015, a ANTJ realizou as seguintes atividades e 

contactos: 

 Contactos com a FPJ, no âmbito da formação contínua de treinadores, entre outros; 

 Reuniões com a Confederação de Treinadores de Portugal; 

 Colaboração no V Congresso Treinadores de Língua Portuguesa - 06 e 07.06.2015 

(Santo Tirso);  

 Alteração dos Estatutos e formação de um Regulamento Interno; 

 Atualização e organização da lista de associados; 

 Contacto constante com os associados; 

  Ação de Formação: “Mass training – Suporte Básico de Vida”- 21.03.2015 (Coimbra); 

 Ação de Formação : “Desenvolvimento das Capacidades Físicas”- 18.04.2015 (Beja); 

 Ação de Formação : “Formação desportiva no Judo: que percurso?” e “Pedagogia do 

Sucesso – o Judo com exemplo”- 23.05.2015 (Oliveira do Bairro - Aveiro) 

 Ação de Formação: XX Clinic de judo – 26/27.09.2015 (Viseu); 

 Ação de Formação: “Formação desportiva no Judo: que percurso?”-“Pedagogia do 

Sucesso”- 17.10.2015 (Angra do Heroísmo – Terceira); 

 Ação de Formação: “Arbitragem em contexto de treino e competição de judo e 

Ligaduras funcionais”- 28.11.2015 (Coimbra). 

III. CALENDARIZAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS EM 2015 

IV. EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE SÓCIOS 

Anos 1979 1980 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Total 

 

12 38 84 124 128 142 143 150 180 200 

Anos 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 204 188 190 220 242 260 273 276 280 286 

Anos 2012 2013 2014 2015 

Total 301 285 373 404 

 

Com quotas em dia  64 140 143 

 

DESIGNAÇÃO DA ACTIVIDADE LOCAL 
Nº 

Formandos 
DATA 

Mass training – Suporte Básico de Vida Coimbra 42 21.03.2015 

Desenvolvimento das Capacidades Físicas Beja 22 18.04.2015 

Formação desportiva no Judo: que percurso? e Pedagogia do 
Sucesso – o Judo com exemplo 

Oliveira do Bairro 
(Aveiro) 

23 23.05.2015 

XX CLINIC - Ação de Formação para Treinadores Viseu 80 
26 e 

27.09.2015 

A formação desportiva – que percurso?  
Pedagogia do sucesso 

Angra do Heroísmo 
(Ilha Terceira) 

33 17.10.2015 

Arbitragem em contexto de treino e competição de judo e 
Ligaduras funcionais 

Coimbra 16 28.11.2015 
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De acordo com os dados fornecidos pelo quadro anterior podemos verificar que houve um 

aumento do número de associados - mais 31 relativamente a 2014. Todavia, este aumento não 

foi acompanhado na mesma proporção no que respeita ao número de associados com quotas 

em dia. Perante este facto, a ANTJ irá procurar novas soluções no sentido de sensibilizar de 

forma mais efetiva os associados no que respeita a esta importante questão. 

 

V. DEMONSTRAÇÃO SINTÉTICA DOS RESULTADOS DE 2015 

Resultados transitados 2014 3 608,34 € 

 

Discriminativo Despesas Receitas Saldo 

Quotas de sócios 0,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € 

Ação de Formação de 21 de Março (Coimbra) 603,95 € 390,00 € -213,95 € 

Dotação FPJ 0,00 € 1 441,85 € 1 441,85 € 

Assembleias Gerais e reuniões com FPJ - despesas 571,90 € 82,38 € -489,52 € 

Ação de Formação de 18 de Abril (Beja) 423,54 € 240,00 € -183,54 € 
Ação de Formação de 23 de maio (Oliveira do Bairro - 
Aveiro) 758,69 € 170,00 € -588,69 € 

Seminário de Arbitragem de 29 de junho (Coimbra) 40,00 € 0,00 € -40,00 € 

Ação de Formação de 26 e 27 de setembro (Viseu) 4 985,86 € 3 880,00 € -1 105,86 € 
Ação Formação de 17de outubro (Angra do Heroísmo 
– Terceira) 841,23 € 349,80 € -491,43 € 

Ação Formação de 28 de novembro (Coimbra) 353,41 € 110,00 € -243,41 € 

Material Informático e audiovisual 91,86 € 0,00 € -91,86 € 

Merchandising1 596,55 € 125,00 € -471,55 € 

Despesas bancárias 48,91 € 0,00 € -48,91 € 

Outras Despesas 383,61 € 0,00 € -383,61 € 

Total 9 699,51 € 8 949,03 € -750,48 € 
 

Resultado do exercício        -750.48€ 

Ou  Saldo 2.857,86 € 

 

 

          O presidente da ANTJ, 

 

                   Rui Veloso 

                                                           
1
 A despesa relativa à rúbrica merchandising será progressivamente compensada com futuras receitas, relativas às vendas dos produtos ainda existentes. 


