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1. APRESENTAÇÃO 

 

A Associação IKMF APD – Internacional Krav Maga Federation, associação 

privada sem fins lucrativos, tem por fim promover e realizar actividades 

desportivas e acções recreativas, culturais e sociais, nomeadamente, 

relacionadas com defesa pessoal e outros desportos. 

Praticar actos de solidariedade, desenvolver e divulgar as actividades 

educativas e sociais. 

Nos termos dos seus estatutos, a gestão corrente da Associação compete à 

Direcção, que, no cumprimento dos seus deveres perante os associados, 

elaborou e apresenta à Assembleia Geral o presente relatório de actividades 

e contas, relativo ao exercício de 2020. 

Este documento resulta da contabilização de todos os documentos relativos 

à actividade da Associação, tendo por base o normativo que constitui o 

Sistema de Normalização Contabilística para o Sector Não Lucrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, no seguimento da reforma 

introduzida pelo Sistema de Normalização Contabilística aprovado em 2009. 

 

2. RELATÓRIO E CONTAS DA DIRECÇÃO 

2.1. ACTIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO 

 

O ano de 2020 foi caracterizada por uma pandemia que veio a afectar 

profundamente o modus operandi da nossa instituição com gravíssimas 

repercussões a nível económico e financeiro. A estratégia delineada para 

este ano e o programa de actividades que estava projectado, foi seriamente 

comprometido, para não dizer irrealizável, tendo havido a necessidade de 

repensar todo o programa de acções e iniciativas que estavam programadas. 

Desde logo, não foi possível a realização de aulas presenciais e fomos 

forçados a encerrar as instalações, privando os associados das aulas 

normais e a realização de actividades, como workshops e seminários. 

Foi devastador o impacto na estrutura financeira da Associação. Ficámos 

sem as receitas normais de quotizações, apesar de alguns associados terem 

contribuído na medida das suas possibilidades para atenuar o efeito da 

ausência de receitas. 
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2.2. NÚMERO DE ASSOCIADOS 

 

O número de associados no final do exercício de 2020 sofreu uma redução 

drástica passando de 250 para120 associados. 

De igual modo, o efectivo de instrutores sofreu um pequeno ajustamento de 

22 para 20 efectivos.  

 

2.3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

2.3.1.  SITUAÇÃO ECONÓMICA 

 

A situação económica da Associação no exercício de 2020 é o reflexo da 

pandemia que afectou seriamente a instituição. 

Ao ser privada das receitas regulares dos seus associados e das actividades 

que estavam programadas, recorreu-se a aulas em sistema zoom, com uma 

pequena contribuição dos associados. 

Por outro lado, numa tentativa de minimizar os efeitos da pandemia, recorreu-

se ao crédito bancário, no âmbito do apoio definido perlo governo, contraindo 

um empréstimo de 12 900 €, junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD).  

 

2.3.2. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

Da análise dos documentos de demonstrações financeiras podemos concluir 

que o financiamento contraído na CGD evitou que a associação encerrasse 

em definitivo as suas instalações. O subsídio da Câmara Municipal de Sintra 

de 600 € foi um contributo possível que ajudou a minimizar os efeitos 

nefastos desta pandemia. 

O prejuízo do exercício de – 14.538,90 € é muito significativo que para ser 

anulado e voltar à normalidade de exercícios equilibrados, vai demorar algum 

tempo.  

Preverem-se tempos muito difíceis em que o voluntariado dos seus dirigentes 

poderá não ser suficiente para ultrapassar esta difícil situação. No entanto, o 

crer e a abnegação dos seus dirigentes e quadro de instrutores a que não 

será alheia a legitima esperança de obter alguns apoios privados e de 

instituições do estado, certamente irá contribuir para ultrapassar esta fase 

negativa que todos vivemos presentemente. 
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2.4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.4.1. Conta de Exploração 2020 

 

A conta de exploração da Associação em 2020 apresenta um saldo negativo 

de – 14.538, 90 €  

 

2.4.2.  Mapa de Pagamentos e Recebimentos  

Este documento tem plasmadas as origens dos fundos da Associação com a 

especificação das importâncias angariadas por cada uma das rubricas que 

constituem os recebimentos e que totalizam 24 850,00 €. De igual modo, na 

aplicação dos fundos encontram-se expressas as importâncias aplicadas 

pela Associação que totalizam 39 388,90 €, sendo de realçar que os órgãos 

sociais não auferem qualquer tipo de remuneração. 

 

2.5. Considerações Finais  

O presente relatório teve como objectivo, embora que de forma sucinta, levar 

a todos os Membros, o que constituiu a vida da nossa Associação no 

decurso do ano de 2020.  

 

2.6. PROPOSTA 

Nos termos do que se acaba de expor, a Direcção da Associação IKMF – 

Internacional Krav Maga Federation, propõe à Assembleia Geral o seguinte: 

1 – Aprovação do relatório e contas do ano de 2020 

2 – Que o saldo negativo obtido no ano de 2020, no valor de 14 538,90 € 

(catorze mil quinhentos e trinta e oito euros e noventa cêntimos), seja 

transferido para o exercício seguinte como saldo inicial de 2021. 

 

        Cacem, 2 de Março de 2021 

 

A Direcção: 

Presidente: 

Joaquim Ângelo Mendes Santos 

Tesoureira 

 Ana Patrícia Monteiro Ramos 
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3. PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE O RELATÓRIO E CONTAS DA 

DIRECÇÃO 

 

Parecer 

 

Analisadas as contas e os seus documentos de suporte, somos de parecer 
que o Relatório e Contas da Direcção e as demonstrações financeiras 
referidas, em termos gerais, podem considerar-se em conformidade com as 
regras legais e estatutárias. 
 
Nestes termos, propomos que o presente relatório e contas sejam aprovadas 
pela Assembleia Geral a realizar a 02 de Maio de 2021. 
 
      
       Cacem 02 de Maio de 2021 
 
 
         
 

O Conselho Fiscal: 

 

Presidente 

 José Luís de Carvalho Venâncio 

Vice-Presidente 

 André Antunes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Relatório e Contas e Parecer do Conselho Fiscal 

4. ORGÃOS SOCIAIS 

 

4.1. ASSEMBLEIA GERAL  

Presidente      Francisco Santos 

Vice-Presidente   T.C. Comd.         Augusto Pinheiro 

Secretário      Manuel Jesus Silva 

 

4.2. DIRECÇÃO 

Presidente      Joaquim Ângelo Mendes Santos 

Vice-Presidente     André Monteiro de Faria 

Tesoureiro      Ana Patrícia Monteiro Ramos 

Secretária                                                   Ana cristina Papeleira 

1º Vogal                                                      Cristina Santos 

2º Vogal                                                      Rui Carromeu 

3º Vogal                                                      Paulo Papeleira 

 

4.3. CONSELHO FISCAL 

Presidente Presidente                                            Dr. José Luís de Carvalho Venâncio 

Secretário        Dr. André Antunes 

Relator               Miguel Santos 


