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Temos que pensar no Desporto como uma maratona e não como 

uma corrida. Sair em velocidade sem planear, não nos fará chegar 

ao objetivo. 
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MENSAGEM DA DIREÇÃO 
 
46 anos de memórias com um denominador comum… DESPORTO  
 
Estamos conscientes de que a pandemia e esta batalha contra a COVID-19 ainda não nos deixou, 

e ainda nos apoquenta. Atualmente vivemos tempos difíceis, mas ao mesmo tempo desafiantes e 

que tem um enorme impacto económico, social e desportivo para a generalidade das pessoas. 

Para 2022 o Shotokai assume a continuidade do plano de ação traçado nos dois anos anteriores, 

porque a nossa estratégia passa por consolidar e valorizar cada vez mais o desporto quer no 

Shotokai, quer na comunidade. O Clube merece, os nossos Associados merecem, e a comunidade 

de Massamá, Monte Abraão e Queluz merecem-no igualmente sem sombra de qualquer dúvida.  

Faremos todos os esforços, para que todos os nossos projetos, planos e objetivos sejam uma 

aposta forte no fortalecimento do desporto e de relações sociais e culturais. Tudo faremos para 

que o Shotokai continue a ser um local onde cada pessoa possa desenvolver continuamente as 

suas capacidades desportivas e sociais. 

Não teremos dúvidas, e seremos capazes em alterar o que necessário for, para fazer crescer a 

nossa família “Shotokai”, e tudo faremos para que o nosso associado, época após época veja o 

seu esforço recompensado e valorizado, e se sinta num ambiente que alimenta as suas 

motivações, energia, entusiamo, e se sinta feliz. 

Não temos dúvidas que conseguiremos, e para isso deixamos aqui uma mensagem de força para 

todos, onde incluímos os nossos parceiros. Juntos enfrentaremos as batalhas que se aproximam, 

resilientes e sempre a acreditar que é possível, pois a paixão pelo desporto é a nossa missão 

comum. Afinal as crianças, os jovens e todos aqueles que ainda sentem o “Desporto como Forma 

de Vida” precisam de nós, e isso para nós, basta. 

Sim é possível.  

 

Contamos com todos em 2022. 

 

Contamos consigo. 

 



 
 

  

CENTRO SHOTOKAI QUELUZ  

 

5 

INTRODUÇÃO 
 
 
Este é o Plano de Atividades da Direção eleita em 2021, e nele iremos refletir e expressar o trabalho 

que pretendemos desenvolver e efetuar no Shotokai, num ano em que todos desejamos 

particularmente, que não seja tão difícil devido à evolução da pandemia da Covid-19.  

Temos que recuperar a nossa atividade, cumprir as provas, eventos, demonstrações que foram 

suspensas em 2020 e 2021. 

Mesmo sabendo da imprevisibilidade do futuro, vamos aumentar a responsabilidade das equipas 

técnicas, e se for necessário substituí-las ou alterá-las não hesitaremos, pois procuramos uma 

maior participação no desenvolvimento das atividades desportivas, recreativas. 

O Shotokai merece, o nosso Associado merece e o desporto também.  

Continuamos a acreditar neste nosso projeto, procuramos melhorar para formar mais e melhor, 

quer na vertente lúdica, quer na vertente competitiva ou de representação. Estamos cientes da 

nossa capacidade, só temos é que a direcionar no caminho certo, tornando a vertente lúdica, mais 

representativa e competitiva, e a vertente competitiva ainda mais competitiva. 

Estamos cientes que temos capacidade para mais e melhor, temos capacidade para organizar e 

desenvolver. Sabemos que somos bons, temos é que demonstrá-lo.  

E é isso que vamos fazer. 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 

 
Visão 

Todos sem exceção têm oportunidade de praticar uma atividade.  

Pretendemos ser uma Associação de referência de sucesso conduzida de forma sustentável 

através das gerações. 

 

Missão 

Promover, dirigir, inspirar e ajudar toda a comunidade envolvente, em especial atletas, a melhorar 

e atingir o seu potencial (humano, social, desportivo e bem-estar).  

Promoção da atividade física e do desporto como clube comunitário, formador e de excelência 

competitiva, defendendo sempre os princípios fundamentais da ética desportiva. 
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Valores 

“A medida do nosso sucesso está na medida da satisfação dos nossos Associados” 

 

• Igualdade / Inclusão – Desporto para todos, independente da idade, sexo, credo, origem 

étnica, posição económica, orientação sexual, deficiência e nível de habilidade. 

• Aprendizagem – Compromisso permanente com a educação e a formação das pessoas por 

meio das atividades culturais, do lazer e do alcance da prática desportiva, promovendo e 

organizando torneios, estágios e eventos. 

• Competição – Incentivar a crescente participação nas diversas competições das nossas 

modalidades. 

• Rendimento – Tentar alcançar resultados a nível regional e nacional, com uma organização 

voltada para soluções e resultados. 

• Qualidade – Apresentação de projetos com garantia de qualidade, promovendo todos os 

nossos agentes desportivos, assegurando dessa forma a satisfação dos nossos associados 

e comunidade envolvente. 

• Iniciativa – Desafiar permanentemente o desenvolvimento do desporto, com atividades 

desportivas e inovadoras. Incentivar as nossas equipas técnicas a dinamizar as suas 

próprias iniciativas, onde o lazer e o entretimento constam como forma de melhoria de vida 

dos nossos associados. 

• Pessoas – Envolver a participação dos nossos associados, contribuindo e incentivando as 

suas ambições desportivas e pessoais. 

• Credibilidade e interação – Garantir a credibilidade do Centro Shotokai de Queluz, 

assegurando a nossa imagem pública. Desenvolvimento de parcerias estratégicas, 

assumindo um papel dinamizador na sociedade, nas áreas desportivas (lazer, de 

aprendizagem e de competição), sociais e recreativas. As relações do Shotokai são pautadas 

pela transparência, justiça, integridade e responsabilidade. 

 
OBJETIVOS 

 
Havendo ainda muitas incógnitas, e muitas dúvidas, sobre a evolução da pandemia da covid-19, no 

concelho, no país, na Europa e no mundo, o Shotokai vai procurar desenvolver ferramentas que 

nos permitam organizar e dar as respostas adequadas aos problemas que se nos deparam, de 

modo a conseguirmos aproximar e atingir os objetivos para o nosso desenvolvimento desportivo. 
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Este nosso Plano de Atividades de acordo com a missão, visão e valores do Centro Shotokai de 

Queluz, agrega o conjunto das atividades planeadas e previstas para 2022.  

 

Tendo, sempre o foco em: 

• Incentivar e desenvolver a prática do desporto;  

• Aumentar as oportunidades da prática desportiva e da nossa participação desportiva 

federada e de recreação;  

• Apoio para a prática de desporto aos mais carenciados e às pessoas mais idosas, como o 

fazemos até agora; 

• Aumentar a nossa participação nos campeonatos desportivos organizados pelas diversas 

Associações e Federações, a realização e promoção de Torneios e Estágios das nossas 

modalidades; 

• Promover o nosso Sarau Anual. 

 

Este nosso Plano de atividades e Orçamento para o ano de 2022, pretende continuar a apostar na 

melhoria contínua, centrando-nos nos vetores estratégicos assumidos quer pela Direção, quer 

pelas Equipas Técnicas. 

Estamos, deste modo, empenhados em melhorar e prosseguir as metas que nos propomos.  

O ano de 2022 será, pois, um ano quer de continuidade, quer de alterações, com particular enfoque 

na promoção do desporto, na evolução desportiva dos nossos atletas, da aplicação de modelos, 

estratégias, projetos, atividades e soluções inovadoras que vão ao encontro das necessidades e 

expectativas dos nossos atletas.  

 

 ATIVIDADE DESPORTIVA 

 

Para delinear a nossa estratégia e atingir os nossos objetivos, contamos com os nossos técnicos, 

professores e monitores. 

▪ Prof. Isabel Vidal 

▪ Prof. Margarida Ferreira 

▪ Prof. Laura Bagarrão 

▪ Prof. Sónia Moreno 

▪ Prof. Rita Antunes 

▪ Prof. Jorge Rodrigues 
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▪ Mestre Cláudio Almeida 

▪ Mestre Manuel Pinto 

▪ Mestre Rita Silva 

▪ Mestre Jorge Vieira 

▪ Bruno Brito  

▪ Treinador Francisco Fujaco 

▪ Treinador José Félix 

▪ Treinador Rui Vidal 

▪ Treinador Eduardo Cruz 

           Tendo a responsabilidade de Diretor Técnico a Profª. Rita Antunes 

 

Objetivos Específicos transversais e OBRIGATÓRIOS a todas as Secções e Modalidades 

 

Tendo em consideração este nosso Plano de Atividades uma da eventual lacuna existente, prende-

se em melhorar a participação e apresentação das nossas Classes Desportivas, com maior e 

particular importância para os mais novos. 

Perante este cenário, é evidente que a participação dos mais novos não se deve basear apenas na 

sua evolução desportiva em contexto de treino, mas também na participação em eventos, 

demonstrações, estágios, provas, etc.., que propiciem a prática de desporto para todos, já para não 

falar no principal papel de socialização entre os atletas e inerente a essas participações. 

Assim, torna-se importante que as equipas técnicas do Centro Shotokai de Queluz, no seu Plano 

de atividades anual, contemplem: 

 

▪ Apresentação ou participação de pelo menos dois eventos ou demonstrações anuais para a 

comunidade, ou de desenvolvimento da modalidade; 

▪ Desenvolver e proporcionar atividades de formação, orientação e especialização desportiva 

de carácter formal que permitam uma continuidade lógica e de qualidade no crescimento do 

nível competitivo da modalidade dentro do Clube e em especial na União de Freguesias de 

Massamá e do Monte Abraão; 

▪ Promoção do Centro Shotokai de Queluz nas Entidades Oficiais e igualmente junto de outros 

Clubes; 

▪ Colaboração na elaboração de projetos e parcerias de desenvolvimento desportivo; 

▪ Promover, colaborar e desenvolver atividades sociais em especial no que envolve a Ética no 

Desporto. 
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Karate 

 

Atividade a desenvolver em 2022: 

13 Mar 2022 - Estágio Regional KPS Centro-Sul, local a designar 

27 Mar 2022 - Treino competição Kata e Kumite 

17 Abr 2022 - Treino CSQ: Estágio Pais e Filhos 

30 Abr 2022 - 01 Mai 2022 Campeonato Nacional Karate KPS 

22 Mai 2022 - Pre-exames de Dan 

26 Jun 2022 - Estágio Nacional KPS e exames de Dan, local a designar 

16-17 Jul 2022 - Fim de semana de actividades KPS (ar livre), local a designar 

Previsão para exames de graduação em 2022: 

26 Jan 2022 Maio-Junho 2022 26 Jun 2022 

• 8 atletas para cinto amarelo • 3 atletas para cinto amarelo • 1 atleta para 1º Dan 

• 4 atletas para cinto laranja • 6 atletas para cinto laranja  

• 3 atletas para cinto verde • 3 atletas para cinto verde  

• 1 atleta para cinto azul • 2 atleta para cinto azul  

• 1 atletas para cinto vermelho • 2 atletas para cinto vermelho  

• 1 atleta para cinto castanho, 3º Kyu • 3 atleta para cinto castanho, 2º Kyu  

• 1 atleta para cinto castanho, 1º Kyu • 1 atleta para cinto castanho, 1º Kyu  

 

KickBoxing  

Para a modalidade de kickboxing o plano de atividades engloba a participação em diversas 

formas de promoção da modalidade através da seguinte forma:  

1. Realização de treinos ao ar livre nos parques de Queluz Monte Abrão;  

2. Implementação do projeto de inclusão social; 

3. Deslocação da equipa do Shotokai ao Centro Educativo Padre António de Oliveira em 

Caxias para a divulgação da modalidade;  
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4. A participação no campeonato regional a 14 e 15 de maio. (atletas amadores); 

5. A participação em diversas provas com os atletas Benike Camara e Paulo Barradas; 

6. Previsto a disputa de um título nacional de profissionais. 

Acrobática 

 

Eventos previstos a realizar/participar 

Todas as classes de ginástica: 

- Organização e participação Gala Shotokats 

- Organização Estágios de Páscoa e Verão e Natal no Clube 

- Participação, por convite, em saraus de clubes 

- Realizar Festa de Aniversário do Clube 

- Participar Festa de Natal do Clube 

Classe de representação (Acrobática): 

-Gym for Life 2022 

- Festa Nacional da Ginástica 2022 

- Provas de Apuramento Gymnastrada 2023  

 

YOGA 

Objetivos da modalidade para a época de 2021/2022  

• Aumentar o número de alunos até atingir o limite da sala; 

• Divulgar o Yoga e os seus benefícios; 

Estratégias de crescimento e dinamização da modalidade  

• Colocar informação no Facebook acerca do yoga (1xpor mês); 

• Fazer aulas livres, mais longas, com um tema, ao ar livre (3 por ano); 
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Eventos previstos a realizar/participar  

• Aulas de participação livre para a comunidade ao fim de semana ao ar livre (com número limite 

de pessoas e inscrições); março ou abril (1) e em junho (1); 

• Um evento de yoga um domingo de manhã (março/abril) no Shotokai;  

• Disponibilidade em participar em dois eventos na comunidade, desde que avisados com 

antecedência, não sendo espetáculos nem demonstrações.  

 

Localizada/ Fitmix/ Stretching 

- Espetáculo We Love Dance III no C. C. Olga Cadaval com apoio da CMS 

- Sarau CSQ 2022  

- Shotokai no parque a realizar em abril 2022 

- Aulas temáticas consoante calendário 

- Aulas ao ar livre assim que o tempo o permita 

 

OBJETIVOS PROPOSTOS PARA 2022: 

- Manutenção e aumento do número de alunos 

- Recuperação dos antigos alunos que ainda não voltaram 

- Recuperação do grupo FITMIX que participava em Espetáculos e Saraus representando o Clube.  

Este grupo perdeu vários elementos que passaram para turma do Streching por maior 

compatibilidade de horário e alguns elementos saíram na pandemia, mas ainda não voltaram. 

AULAS ONLINE 

As aulas online têm-se mostrado uma mais valia para as modalidades da área do Fitness. 
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FOURTEENDANCE, DANCE JUNIOR e DANCE KIDS   
 

 

▪ Realização do espetáculo “We Love Dance” no Centro Cultural Olga Cadaval 

▪ Montagens das várias coreografias para apresentação dos grupos; 

▪ Gym For Life (FPGP) - Com o grupo Fourteendance;  

▪ Concurso Dança de Casal de Cambra com as turmas Dance Kids infantil, juvenil e Júnior; 

▪ Mostra de Dança Sintra - Com o grupo Dance júnior;  

▪ Festival Show Time Jovem 2022 – Com o grupo Dance júnior e Fourteendance; 

▪ Sarau de Ginástica Lions; 

▪ Festival de Dança de Lisboa – GCP; 

▪ Festival Kids - colégio S. João de Brito – Dance Kids Juvenil; 

▪ Festival Corpo Dance Kids infantil e juvenil; 

▪ Participação Férias Desportivas Páscoa 2022 - CMS 

▪ Outros espetáculos, em que possam surgir convites para atuação dos grupos; 

▪ Festa interna de Carnaval, para todos os grupos para fomentar o convívio; 

▪ Festa interna do Dia do Pai – Dance Kids infantil para valorizar a importância da figura 

paternal; 

▪ Festa interna do Dia da Mãe para sensibilizar para a relação mãe/filha e valorizar a 

importância da figura maternal; 

▪ Participação no Sarau do Shotokai 

 
WRESTLING 

 

▪ Realização e Promoção de cerca de 6 Espetáculos nas nossas instalações,  

▪ Participação em vários espetáculos em todo o País 

▪ Participação em filmagens publicidade “BetClic” 
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  SECÇÃO DE FUTSAL 
  
 
FUTSAL DE COMPETIÇÃO de FORMAÇÃO e SOCIAL - PROGRAMA  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ü Etica e Integridade 

 

ü Responsabilidade 

 

O nosso Futsal 

Shotokai Queluz 

 

ü Disciplina 

Tolerancia Espirito de Equipa 

Respeito 

 

A nossa Missão, passa por fomentar e apoiar a prática e a cultura desportiva, criando as 
condições materiais e humanas para que o futsal e o desporto sejam um meio de 
desenvolvimento sustentável da qualidade de vida em Queluz das crianças e dos jovens. 
Pretendemos formar jovens com elevados valores de conduta pessoal e social.  

 
“Formamos para o mundo do desporto, mas também, para a uma cidadania ativa.” 

 
Missão 

 

 

Pretendemos ser uma referência e um Clube impulsionador no desenvolvimento do futsal 

de formação, intervindo diretamente e ativamente no desenvolvimento e valorização do 

futsal em Queluz. 

 
Visão 

 

Esta harmonia entre missão e visão, através da atividade desportiva desenvolvida ao nível do futsal, 
promove potencialidades físicas e psicológicas, que contribuem para o desenvolvimento global dos 
jovens, sendo um espaço privilegiado para fomentar hábitos saudáveis, competências sociais e valores 
morais, onde se destacam a Ética, a Integridade, o Fair-Play, o Espírito de Equipa; a Responsabilidade; 
a Disciplina; a Solidariedade; o Rigor; a Competência; a Honestidade; o Empenho; a Competitividade; a 
Tolerância; a Perseverança; o Humanismo; a Verdade; o Respeito; a Dedicação e a Coragem. 

Valores 

 
Os nossos Objetivos Estratégicos de modo a concretizar a nossa Visão e cumprir a nossa Missão, 
passam por: 

▪ Conseguir atingir os valores de excelência na formação dos jovens em futsal.  
▪ Melhorar e aumentar o número de praticantes,  
▪ Aumentar os escalões de formação incluindo a vertente feminina. 
▪ Participação futura na taça nacional e nos campeonatos nacionais de formação em 

futsal.  
 

 
Objetivos Estratégicos 
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Objetivos estratégicos 
 
Da análise ao diagnóstico estratégico, pretende a seção de futsal: 

 

▪ Manter, tentando ampliar o número de praticantes a praticar futsal; 

▪ Procurar aumentar a disponibilidade de horários para a prática de futsal; 

▪ Procurar a aquisição de uma nova viatura (mesmo que usada), para as deslocações; 

▪ Criar novas parcerias para a manutenção dos atletas em atividade a partir do escalão de 

juniores  

▪ Criação e implementação do Projeto social “Futsal de Rua” 

  

Objetivos Específicos  
  
As ações previstas, visam:  
  

▪ Desenvolvimento pedagógico nas crianças, da não discriminação respeitando as 

diferenças, promovendo a socialização, a iniciativa e a autoestima, preparando-as 

através do desporto coletivo a enfrentar os mais variados desafios.   

▪ Desenvolver e proporcionar atividades de formação, orientação e especialização 

desportiva de carácter formal que permitam uma continuidade lógica e de qualidade no 

crescimento do nível competitivo da modalidade dentro do Clube e em especial na União 

de Freguesias de Massamá e do Monte Abraão; 

▪ Dinamizar e reforçar a estrutura da secção;  

▪ Atingir boas classificações nos quadros competitivos em que participem as equipas, e 

se possível apurar as mesmas para as subidas de divisão na Associação de Futebol de 

Lisboa e igualmente a nível nacional;  

▪ Promoção do Centro Shotokai de Queluz nas Entidades Oficiais e junto de outros 

Clubes; 

▪ Colaboração na elaboração de projetos e parcerias de desenvolvimento desportivo; 

 
PROGRAMA – PROMOÇÃO, PARTICIPAÇÃO  E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS  

  
Objetivos Específicos  

  
As ações previstas neste Programa, visam:  

▪ Promover, organizar e participar em eventos que promovam e divulguem a prática do 

Futsal e a Ética Desportiva; 
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▪ Promover o Futsal nas escolas da região, proporcionando a todos a oportunidade de 

experimentar a modalidade;  

▪ Continuidade na cooperação com a União de Freguesias de Massamá e do Monte 

Abraão, com vista ao alargamento na nossa participação quer na educação e formação 

dos jovens da Freguesia de Monte Abraão, através da prática desportiva; 

▪ Dinamizar o Projeto Social de Futsal;  

▪ Fomentar igualmente acordos para o desenvolvimento da modalidade e disponibilidade 

para parcerias em outros Programas com Organismos Públicos;   

▪ Acompanhamento escolar constante de todos os atletas do futsal. 

  
Projetos / Ações   
 

▪ Reestruturação do novo Manual de Acolhimento e Boas Práticas para a seção; 

▪ Elaboração e apresentação do Documento Orientador Técnico; 

▪ Realização 2.º Torneio Fair-Play de Futsal, tentando contar com a participação de um 

Clube espanhol; 

▪ Realização da formação “Educar para os direitos Humanos através do Desporto” 

▪ Realização da conferência “O Futsal e a Escola”;  

▪ Realização da ação sobre “A nutrição dos Atletas em idade escolar”; 

▪ Realização da ação sobre “O Fair Play e a arbitragem”; 

▪ Tertúlia “Suporte Básico de Vida no contexto desportivo da formação” 

▪ Apresentação da Candidatura junto da Federação Portuguesa de Futebol e referente à 

Certificação das Entidades Formadoras; 

 
PROGRAMA – FORMAÇÃO TÉCNICA  

  
Objetivos Específicos  

  
As ações previstas neste Programa, visam:  
  

▪ Proporcionar a formação especializada que permita a atualização das qualificações dos 

Treinadores de Futsal;  

▪ Proporcionar a formação especializada para os Diretores das Entidades Formadoras, 

promovida pela Federação Portuguesa de Futebol; 

▪ Proporcionar a formação especializada para o cargo de Diretor Técnico promovido pela 

Federação Portuguesa de Futebol; 
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ESTRUTURA DO FUTSAL 

 

ATIVIDADE SOCIAL, CULTURAL E RECREATIVA 

 
 
 
O desenvolvimento da nossa atividade na área social passa muito por procurar responder às 

necessidades da comunidade envolvente identificando falhas, para assim percebermos a 

pertinência dos nossos projetos e ações. 

Assumimos também com elevada importância a nossa participação como Instituição e a 

participação dos nossos associados, sempre que nos é solicitado, nas mais diversas e variadas 

campanhas de solidariedade ou de apoio de social. 

São igualmente importantes os projetos culturais, de intercâmbio, de curta duração dos quais não 

abdicamos, dando a conhecer o trabalho de alguns dos nossos associados. 
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ATIVIDADE ADMINISTRATIVA 

 
 

PROGRAMA   

  

Objetivos Específicos  

▪ Melhoria da comunicação interna e externa, divulgando o que fazemos e onde pretendemos 

chegar, essencial para aumento da notoriedade do Shotokai;   

▪ Continuidade na padronização da imagem do nosso Clube; 

▪ Planificação e desenvolvimento de ações de publicidade, Flyers, edições, publicações e 

mailings promocionais.  

  

 Manutenção do horário de funcionamento do Clube  

 

Horário de Funcionamento do Clube: 

Segunda a Sexta das 9h às 22h30m 

Sábados das 9h às 19h30m 

Horário de Funcionamento da Secretaria: 

Segunda a Sexta das 9h às 20h30m 

Sábados das 10h às 12h30m  

 

 Tendo como responsável técnico: 

 

Diretor Técnico – Profª. Rita Antunes 

 

▪ Planificação e reestruturação do equipamento informático;  

▪ Aquisição de um novo software específico de Clubes; 

▪ Aquisição de uma nova impressora multifunções; 

▪ Estudo e análise para a aquisição de uma nova ou mesmo usada viatura para deslocação 

dos atletas, que o Clube tanto necessita. 
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ATIVIDADE DIRETIVA 

 

 

Em termos gerais, além do desenvolvimento do programa diretivo, nomeadamente no que diz 

respeito a reuniões de direção, reuniões com equipas técnicas e funcionários, a parte diretiva e no 

que diz respeito aos Órgãos Sociais, manterá a sua composição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tendo a seu cargo efetuar: 

 

▪ Elaborar o relatório e contas relativo a 2022, Orçamento de 2023 e Plano de Atividades 

para 2023; 

▪ Elaborar processo do Relatório e Contas e Orçamento e Plano de Atividades, para envio 

à Secretaria do Conselho de Ministros; 

▪ Assinatura Protocolo de utilização das Instalações Camarárias; 

▪ Assinatura do Protocolo com a CMS, para apoio no desenvolvimento desportivo; 

▪ Assinatura do Protocolo com a UFMM, para apoio no desenvolvimento desportivo; 

▪ Elaborar os diversos mapas fiscais para serem presentes junto da Administração Fiscal 

e Segurança Social, ao longo do ano; 

▪ Apresentação junto da Câmara Municipal de Sintra, da nossa proposta para 

continuidade do Protocolo e na manutenção dos nossos horários para a prática de 

Assembleia Geral

Presidente: Sr. José Augusto dos Santos Silva

Vice-Presidente: Dr. Gabriel da Conceição de Almeida 
Martins Boavida

Secretário: Sra. Matilde Nogueira Melo Ribeiro

Direção

Presidente – Dra. Paula Cristina Almeida Tavares

Vice-Presidente da Direção – Sra. Isabel Maria Ramos  Sousa Vidal

Secretário – Dra. Margarida Isabel Bica Ferreira

Tesoureiro – Sr. José António Félix

Vogal – Sr. Cláudio Fernandes Almeida

Vogal – Dra. Ana Cristina de Seixas Branquinho

Vogal – Sr. Jorge Manuel Alves Cabaço dos Reis

Conselho Fiscal

Presidente: Sr. António José Marques Lisboa

Secretário: Sr. António João Gonçalves Ferreira

Relator: Dra. Maria Alexandra Pimenta Roque Estorninho
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Futsal, no Complexo Desportivo e Municipal João Carlos Cifuentes; 

▪ Apresentação de proposta ao abrigo do Programa de Apoio ao Apetrechamento da 

Federação Portuguesa de Ginástica, para diverso material de ginástica; 

▪ Aquisição de tapetes “Tatamis” para o dojo; 

▪ Em conjunto com a seção de futsal proceder à entrega do processo de certificação 

de Entidades Formadoras na Federação Portuguesa de Futebol, para certificar o 

Shotokai e o Futsal como Entidade Formadora; 

▪ Realização do SARAU DO SHOTOKAI: Festa de Encerramento da época desportiva; 

 

As relações institucionais entre o nosso Clube e as diversas Entidades Públicas e Privadas 

continuarão a ser aprofundadas, procurando sempre que possível, ações conjuntas e concertadas. 

 

ORÇAMENTO 2022 

 

 

Será nossa preocupação no exercício de 2022, continuar a manter o equilíbrio entre as receitas e 

as despesas.  

Prevemos em 2022, um decréscimo nos Recebimentos da atividade, decréscimo esse que já vem 

acontecendo desde o início da pandemia. 

Quanto aos Pagamentos de funcionamento, pretendemos reduzi-los substancialmente com 

medidas estratégicas e cirúrgicas para a sua redução. 

Sendo o passo mais ambicioso e prioritário deste orçamento, o melhoramento do nosso parque 

informático em utilização desde 2002, melhoramento do equipamento desportivo, e a aquisição de 

uma nova ou usada viatura, o investimento total rondará os 25.000 euros 
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RECEBIMENTOS PAGAMENTOS 

 2022  2022 

1. Recebimentos da atividade   1. Pagamento de funcionamento   

Joias e quotas 7.000 Pessoal 50.000 

Atividades 70.000 Seguros 4.000 

Doações   Rendas 8.000 

Subsídios 39.900 Manutenção 1.000 

…   Água, eletricidade e gás 3.000 

Outros  Representação e deslocações 5.000 

  116.900 Comunicações 1.500 

2. Recebimentos comerciais   Material de escritório 700 

…   Higiene, segurança e conforto 3.500 

Outros   Despesas específicas das atividades 15.000 

  0 …   

3. Recebimentos de capitais   Outras 200 

…     91.900 

Outros   2. Pagamentos de investimento   

  0 Aquisição de equipamentos 25.000 

4. Recebimentos prediais   Aquisição ou construção de instalações   

…   …   

Outros   Outras   

  0   25.000 

Total de Recebimentos 116.900 Total de Pagamentos 116.900 

 
 
 
Relativamente ao Orçamento agora apresentado, o subsídio das Entidades Oficiais torna-se muito 

importante para conseguirmos proceder ao melhoramento do parque informático, do equipamento 

desportivo e a aquisição de uma nova (usada) viatura. 
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 Posto isto, resta-nos propor à Assembleia Geral a aprovação do:  

 

• Plano de Atividades, para o exercício compreendido entre 01 de janeiro de 2022 a 31 de 

dezembro de 2022. 

• Orçamento de 2022  

  

  Entretanto colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Exas. para qualquer esclarecimento julgado 

conveniente.  

  

  Monte Abraão, 01 de março de 2022  

  
      A Direção do 

Centro Shotokai de Queluz 

 
 
 
 
 


