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INTRODUÇÃO 

 

A pandemia não nos venceu! 

Apesar de em poucos dias, no mês de março, nos termos lançado no desconhecido e o 
recolher obrigatório, vir parar toda a atividade desportiva, isolando-nos a todos com 
as nossas filiações a diminuírem para níveis de que já não nos lembrávamos, caindo 
inclusive a pique a partir de setembro, a resiliência dos nossos agentes gímnicos foi 
mais um exemplo da tenacidade, da resistência, que todos demonstraram durante 
este período negro da nossa vida coletiva.  

O ano de 2020, foi o final de um ciclo olímpico e político, mas também o ano de todos 
os desafios. Todos tivemos de nos reconstruir para que a prática gímnica continuasse 
a acontecer e a manter a motivação de todos os Ginastas, Treinadores, Juízes e 
Dirigentes e, esta adaptação, teve de ser muito rápida conforme estes novos tempos 
exigem. Os treinos e as competições passaram para novos registos digitais e virtuais.  

Mas, este “fecho” da vida em comum, trouxe quebras duras para todos. Tanto a 
Federação como muitos clubes perderam parte dos seus agentes. Muitas das nossas 
disciplinas registaram quebras de filiações. A diminuição dramática das atividades, 
tanto nacionais como internacionais, refletiram-se no adiamento de várias 
competições.  

Todas estas quebras, refletem-se nos números finais da gestão da Federação, em 
2020, mas, este resultado, não espelha o trabalho que se realizou nos anos 
anteriores.  

Temos de realçar o esforço de toda a comunidade gímnica e também dos nossos 
colaboradores que em poucos dias, mudaram todo um sistema de gestão que se 
realizava há vários anos e alteraram rotinas. 

Para o futuro, confiamos na resiliência dos nossos agentes gímnicos, na sua 
tenacidade, na sua resistência, e que no entretanto todos demonstraram durante este 
ano atípico da nossa vida coletiva. 

 

FGP, março de 2021 
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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

INDICADORES GLOBAIS 

EVOLUÇÃO DO NÚMERO TOTAL DE FILIADOS 

	

	

	

EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE GINASTAS FILIADOS 
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EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE FILIADOS COLETIVOS 

	

	

FILIAÇÕES POR FUNÇÃO 

	

GINASTAS FILIADOS POR SEXO 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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GINÁSTICA ACROBÁTICA 
A Ginástica Acrobática tem apresentado um crescimento constante ao longo dos anos. 
Este ano, apesar da pandemia, os números decresceram um pouco, mas considerando 
as circunstâncias estou em crer que não é um decréscimo significativo.  

O crescimento da disciplina, apesar do contratempo deste ano, também está 
diretamente relacionado com o nível de exigência requerido, que nos tem feito 
alcançar resultados internacionais de altíssimo nível, para os quais muito têm 
contribuído os clubes e os seus técnicos que demonstram elevados conhecimentos 
técnicos. Essa evolução deve-se ao plano de ação implementado há alguns anos 
(programas técnicos, tipologia das competições, etc.), e ao investimento dos Clubes 
nesta disciplina e ao forte empenho dos treinadores e ginastas sempre com objetivos 
de chegar mais além. 

Acresce o facto de ser uma disciplina de fácil implementação, pois o reduzido material 
desportivo necessário permite a sua iniciação nos clubes de uma forma rápida e com 
um investimento inicial acessível. Por outro lado, as próprias características da 
disciplina favorecem a interação de ginastas de várias faixas etárias e de diferentes 
estaturas, criando laços de amizade muito fortes entre os parceiros, bem como o 
espírito de trabalho em grupo, fazendo com que os contactos encetados em 2018 
dessem fruto, contando com a presença de duas novas associações em provas da 
disciplina, a Associação Gímnica dos Açores e a Associação de Ginástica do Douro e 
Dão. 

Todos estes fatores têm favorecido este aumento gradual, sendo a disciplina 
competitiva com o maior número de filiados. O desenvolvimento sustentado da 
disciplina espelha bem o aumento gradual verificado anualmente, assim podemos 
afirmar com certezas de que a implementação do programa da Base tem um enorme 
sucesso na disciplina sendo expectável que o número de filiados volte a aumentar no 
próximo ano. 

 

Evolução do número de ginastas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2576 3039 3460 3766 4559 4425 

 

Evolução do número de clubes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

66 75 79 82 90 88 
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Pontos Fracos 

• Organização das competições nacionais: controlo de acessos e circulação 
de pessoas fora da área de competição, com poucos voluntários dos 
clubes coorganizadores para estas funções. 

• Os praticáveis apresentam um desgaste significativo. 

• O acompanhamento e apoio escolar aos ginastas em alto rendimento e 
seleções nacionais, tem vindo a melhorar em algumas zonas do país com 
a implementação do programa piloto das UAARE (Unidade de apoio aos 
Atletas de Alto Rendimento na escola), no entanto ainda é pouco dado o 
elevado número de ginastas no Alto Rendimento da disciplina. 

 

Pontos Fortes 

• Programas técnicos de desenvolvimento simplificados; 

• Critérios de acesso às Seleções Nacionais claros e transparentes; 

• Obtenção de resultados de excelência em competições oficiais FIG e EG; 

• Elevada participação de ginastas em eventos internacionais para grupos 
de idade;  

• Competições nacionais: pavilhões com elevada presença de público. 

 

Objetivos a curto prazo. 

O desenvolvimento da disciplina está a decorrer conforme planeado, no que 
concerne aos escalões de formação na 1ª Divisão, bem como na Base.  

Importa, no entanto, continuar a desenvolver estratégias para mantermos os 
nossos ginastas na prática desportiva, evitando o abandono precoce, e manter 
de forma sustentada o escalão sénior, nomeadamente a categoria Elite Sénior, 
apoiando os ginastas do escalão júnior, potenciando a participação internacional 
como preparação para as provas mais importantes do calendário, para se 
conseguir alcançar o grande objetivo de obtenção de medalhas em 
Campeonatos do Mundo. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Procurou-se dar continuidade ao trabalho realizado anteriormente, mantendo-se 
a base de trabalho com ligeiras alterações no que diz respeito a regulamentos. 

Este ano apenas foi possível realizar a Taça de Portugal, tendo as restantes 
competições sido canceladas devido à pandemia. 
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QUADRO COMPETITIVO NACIONAL 

Competição Data Local Parceiro Nº 
Clubes 

Nº 
Ginastas 

Taça Portugal e 
Taça Portugal 

Jovem 

8 e 9 
fevereiro Loures GMFR 39 474 

Campeonato 
Nacional 1ª Div. 

18 e 19 
Abril Lisboa GCP cancelado  

Campeonato 
Nacional Base 9e 10 Maio Cascais GDSC cancelado  

Super Finais 6 e 7 junho Guimarães FGP cancelado  

GCP – Ginásio Clube Português; GDSC – Grupo Dramático e Sportivo de Cascais; 
GMFR – Gimnofrielas. 

No que diz respeito à organização de provas nesta disciplina tem existido 
sempre um rigor que eleva as mesmas, mas com o elevado número de 
participantes torna-se difícil realizar um efetivo controle de acessos. De 
momento é difícil elevar ainda mais este nível de apresentação, sem mais 
recursos financeiros. Assim, o que se melhorou desde há 3 anos, foi a 
introdução de ecrã de Leds, que permite uma excelente visualização de 
resultados dando ao publico a hipótese de acompanhar a prova com mais rigor. 
Neste ano tirou-se melhor proveito do ecrã, elevando mais um pouco o nível de 
apresentação  das provas, apostando nos conteúdos a passar no ecrã, quer no 
que diz respeito à imagem da prova propriamente dita, como aos conteúdos 
passados durante os intervalos, de forma a motivar e entreter o público e 
ginastas, sendo o resultado deste investimento muito positivo. 

Podemos salientar ainda que, no que diz respeito à organização dos eventos 
nacionais, que os clubes que colaboraram com a FGP foram inexcedíveis, 
tentando ao máximo torná-los numa experiência agradável e aprazível para 
quem participou e assistiu.  

No entanto, existe um ponto preocupante, que se exprime em que nem todos 
os clubes têm disponíveis dois praticáveis em devidas condições para serem 
parceiros da FGP nas coorganizações das provas, tornando-se urgente a 
aquisição de praticáveis para providenciar as devidas condições de competição. 

 
 

RESULTADOS CAMPEÕES NACIONAIS - BASE 

Com o cancelamento das competições, não existem campeões 
nacionais para enumerar.  
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ALTO RENDIMENTO 

A participação em competições internacionais este ano foi muito reduzida, 
apenas foi possível participar na Taça do Mundo da Maia com uma delegação 
constituída por um par feminino, um par misto, dois grupos femininos e um 
grupo masculino. 

Relativamente aos objetivos propostos os mesmos foram amplamente 
cumpridos, apresentando exercícios de elevado nível de qualidade como os 
resultados podem demonstrar, competindo diretamente com as potências 
mundiais da disciplina, culminando com a obtenção de medalhas na Taça do 
Mundo acima referida. As restantes Taças do Mundo foram canceladas e o 
Campeonato do Mundo adiado para 2021  

ESTÁGIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Estágio Data Local Ginastas Treinadores 

Não se realizou     

 

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL 

Competição Data Local 
Ginastas 

Treinadores 
Juízes 

Dirigentes 

Pont. Class. 

Taça do 
Mundo  

6 a 8 
março 

Maia 
(POR) 

Rita Ferreira, Ana 
Teixeira 

28.450 1º lugar - 
Final 

Bruno Ramalho, 
Fábio Beco 

27,870 4º lugar 
– Final  

Bruno Tavares, 
Bruna Gonçalves 

28,810 8º lugar - 
Final 

Barbara Sequeira, 
Francisca Maia, 

Francisca S. Maia 

28,720 1º lugar - 
Final 

Beatriz Carneiro, 
Beatriz Costa, 
Carolina Dias 

27,420 2º lugar- 
final 

Frederico Silva, 
Henrique Silva, 
Miguel Silva, 

Henrique Piqueiro 

29,970 1º lugar - 
Final 

Ana Martins, Lourenço França, Mauro 
Policarpo (T), Patrícia Rodrigues, Vítor 
Silva (J), Bernardo Tomás (CD) 
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EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM 
PORTUGAL 

		

9ª Taça do Mundo - Maia 

•  6 a 8 março - Maia 

• Acro Clube da Maia (ACM) 

• Após anos de sucesso organizativo mais uma vez em 
parceria com a FGP este evento pautou-se por ser uma 
excelente organização a todos os níveis, sendo uma prova 
de referência na disciplina que tem dado garantias de 
continuidade e de ampliação para a próxima edição, que 
reserva novidades do ponto de vista organizativo. 

Quadro síntese da participação: 

Países Nº Ginastas Delegados Voluntários 

11 103 48 150 
 
Pontos fortes 

• Excelente organização geral;  

• Estrutura organizativa, com responsáveis em cada uma das 
áreas de intervenção e com elevado número de voluntários. 

 

Pontos fracos 

• Fraca participação por parte dos países; 

 

14º MIAC – Maia International Acro Cup 

•  6 a 8 março - Maia 

• Acro Clube da Maia (ACM) 

• Após anos de sucesso organizativo mais uma vez em 
parceria com a FGP este evento pautou-se por ser uma 
excelente organização a todos os níveis, sendo uma prova 
de referência na disciplina, que tem dado garantias de 
continuidade e de ampliação. Nesta edição o número de 
participantes aumentou novamente tendo havido a 
necessidade de realizar o evento em dois pavilhões em 
simultâneo. 
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• Quadro síntese da participação: 

Países Clubes Nº Ginastas Delegados Voluntários 

21 72 1090 344 150 
 
Pontos fortes 

• Excelente organização geral;  

• Estrutura organizativa, com responsáveis em cada uma das 
áreas de intervenção e com elevado número de voluntários. 

 

Pontos fracos 

• Duração diária do evento muito extensa devido ao elevado 
número de participantes, tornando-se exaustivo para todos 
os agentes envolvidos. 

 

 

Bernardo Tomás 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Acrobática 
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GINÁSTICA AERÓBICA 

A Ginástica Aeróbica encontra-se organizada em 5 escalões etários e 7 
categorias distintas, cujas competições nacionais são organizadas segundo 
regulamentos técnicos diferentes para a Base e a 1ª Divisão. 

Em 2020, a Ginástica Aeróbica apresentou um aumento de quase 100 
praticantes relativamente ao ano anterior, aumentando também o número de 
clubes filiados, como se apresenta no quadro abaixo.  

A Associação Territorial com mais ginastas filiados é a Associação de Ginástica 
dos Açores, com um total de 260 ginastas, seguida da Associação de Ginástica 
do Norte com 127 ginastas.  

Evolução do número de ginastas 

2016 2017 2018 2019 2020 

573 602 591 650 747 

 

Evolução do número de clubes 

2016 2017 2018 2019 2020 

19 19 19 20 24 

 

Sendo assim, o balanço para 2020 é positivo, tanto no número de ginastas 
(aproximadamente mais 100 ginastas em relação a 2019), como no número de 
clubes, tendo-se filiado mais quatro clubes que no ano anterior.  

Pontos Fracos 

• O número de praticantes e clubes permanece reduzido; 

• Continua a haver falta de uma política educativa que concilie a atividade 
escolar com a prática desportiva, levando à desistência precoce de 
ginastas; 

• Poucos treinadores específicos da disciplina; 

• Escassez de recursos financeiros para participação em provas 
internacionais e estágios; 

• Distância entre o nível técnico dos ginastas portugueses e estrangeiros, 
apesar de uma melhoria nos últimos dois anos. 
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Pontos Fortes 

• Facilidade de iniciação à prática da disciplina; 

• Alguns clubes têm vindo a demonstrar um trabalho coeso e com uma 
evolução constante dos seus ginastas; 

• Coorganizações das provas de AER bem-sucedidas. 

 

Objetivos a curto prazo 

• Criar incentivos de participação dos clubes filiados em mais competições 
e incentivos ao aparecimento de novos clubes com praticantes da 
disciplina; 

• Procurar tornar as provas de AER mais apelativas para quem assiste, 
cativando mais público; 

• Promover a prática da disciplina em ginásios e clubes de fitness; 

• Incrementar o número de formações para treinadores, para que o nível 
técnico nacional se aproxime do nível internacional; 

• Promover a experiência internacional na SN sénior;  

• Promover a melhoria da qualidade das seleções nacionais por meio de um 
trabalho planeado pela DTN em conjunto com os clubes. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

O plano anual de atividades não foi cumprido quanto à realização das 3 
competições nacionais previstas para 2020, devido ao adiamento e imposições 
do Governo, face à Pandemia Covid-19. 

Em relação à atividade nacional, das competições programadas e 
calendarizadas, apenas foi possível concretizar com sucesso a Taça de Portugal 
e com a ajuda do parceiro Academia de Ginástica do Castêlo da Maia. Já o 
Campeonato Nacional de 1ª Divisão e Elite, que apenas foi possível concretizar 
para o escalão sénior, teve lugar nas instalações do Centro de Treinos de 
Ginástica Aeróbica, na União Recreativa do Dafundo.   

É importante realçar o apoio dos clubes, que se esforçaram na coorganização 
das competições, tendo sido a Taça de Portugal a mais bem-sucedida. 

Face ao número de filiados (747), continuamos a ter um reduzido número de 
participantes nas competições, apesar de se ter aumentado a participação dos 
clubes numa das competições. Na Taça de Portugal, houve o aumento de 
aproximadamente 20 ginastas e de 2 clubes na participação, com um total de 
participação de 12 clubes. Fica ainda em cima da mesa, se a calendarização 
poderá ter contribuído para este aumento nos últimos dois anos.  
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Não tendo sido possível realizar o Campeonato Nacional no formato habitual, 
face à Pandemia vivenciada em Portugal e em todo o mundo, os ginastas 
inscritos tiveram a oportunidade de participar no 1º Torneio Virtual de Ginástica 
Aeróbica. O ano de 2020 foi atípico, os clubes estiveram fechados e sem 
atividade ao longo de vários meses. No regresso aos treinos tiveram que sofrer 
alterações no seu formato face às restrições e medidas de segurança impostas, 
pelo que tiveram muitas desistências e quebras no número de ginastas. Assim 
sendo, a edição do Campeonato Nacional, quer da Divisão Base como da 1ª 
Divisão e Elites, teve de ser adiada para novembro, posteriormente adiada para 
dezembro, tendo sido cancelada e transformada no Torneio Virtual. Face ao 
exposto anteriormente, o número de inscritos no Campeonato Nacional reduziu, 
tendo um total de inscrições de 143 ginastas para ambas as divisões, 
representando 12 clubes.   

Destaca-se a regularidade de participação de 10 clubes ao longo da época 
desportiva, com participação em todas as provas do calendário nacional, 
notando-se ainda de uma forma geral, uma melhoria qualitativa das prestações 
dos ginastas. 

A Comissão Técnica teve um papel ativo e muito importante, junto da Direção 
Técnica Nacional, no desenvolvimento de documentos reguladores da disciplina, 
principalmente no Manual Técnico e no Código Nacional Adaptado Base e 
Infantis. 

 

QUADRO COMPETITIVO NACIONAL  

Competição Data Local Parceiro Nº 
Clubes 

Nº 
Ginastas 

Taça de 
Portugal 

1 de 
fevereiro 

Maia AGCM 12 166 

Campeonato 
Nacional de 1ª 
Divisão e Elite 

(Sénior) 

5 de 
dezembro  

Cruz 
Quebrada URD 7 8 

Torneio Virtual 
de Divisão Base  

1ª Divisão e 
Elite 

5 e 6 de 
dezembro 

Cruz 
Quebrada URD 12 143 

 
AGCM – Academia de Ginástica do Câstelo da Maia | URD – União Recreativa do 
Dafundo	
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RESULTADOS CAMPEÕES NACIONAIS 

1ª DIVISÃO 

Seniores  

Especialidade	 Nomes	 Clube 

Ind. Masculino Alexandre Carvalho AMR8J 

 

Elite Sénior 

Especialidade Nomes Clube 

Ind. Feminino Sara Silva CAGPD 

Ind. Masculino João Salvado CCRAM 

  

CAGPD = Clube de Atividades Gímnicas de Ponta Delgada | CCRAM = Centro Cultural e 
Recreativo do Alto do Moinho | AMR8J = Academia Musical Recreativa 8 de Janeiro  

 

ALTO RENDIMENTO 

Os objetivos definidos para a disciplina eram alcançar o 1º terço no 
Campeonato do Mundo e finais nas Taças do Mundo de 2020, em todas as 
categorias em que Portugal se fizesse representar.  

Contudo, todas as provas de internacionais de 2020, quer as Taças do Mundo 
como o Campeonato do Mundo, foram canceladas ou adiadas para 2021, não 
tendo sido possível haver participações da Seleção Nacional. 

Ao longo da época, foi analisada a importância de continuar a ter um treinador 
nacional (TN), uma vez que nos anos anteriores já vinha a ser mencionado a 
necessidade de haver treinos mais frequentes da seleção nacional com o TN, 
para que os objetivos fossem cumpridos em todas as categorias em que 
Portugal se faça representar. 

Durante o período de confinamento total obrigatório em Portugal, entre os 
meses de março e meados de maio/junho, os clubes tiveram de adaptar-se e 
dar treinos através de plataformas online e em casa. Face ao exposto, foram 
também várias as tentativas de juntar o TN com os ginastas da seleção nacional 
e seus treinadores num treino virtual, tendo este sido possível realizar apenas 
uma vez. 

Assim sendo, foi tomada a decisão que no final da época, 31 de agosto de 
2020, a disciplina deixaria de ter treinador nacional. 
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EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM PORTUGAL 

 
Taça do Mundo de Cantanhede  

§ 27 a 29 de março 2020 

§ Organização: Federação de Ginástica de Portugal 

§ Coorganização: Academia CantanhedeGym 

§ Apesar de toda a sua organização estar praticamente concluída, o 
cancelamento do evento chegou uma semana antes da sua 
realização, face ao confinamento obrigatório que foi implementado 
em Portugal e às restrições que se fizeram sentir em todo o mundo 

§ Está já agendada a edição de 2021. 

Open Internacional de Cantanhede 

• 25 a 29 de março 2020 

• Organização: Academia CantanhedeGym (ACG) 

• Apoio: Federação de Ginástica de Portugal  

§ Apesar de toda a sua organização estar praticamente concluída, o 
cancelamento do evento chegou uma semana antes da sua 
realização, face ao confinamento obrigatório que foi implementado 
em Portugal e às restrições que se fizeram sentir em todo o mundo 

§ Está já agendada a edição de 2021. 

 
Sara Luna 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica Aeróbica 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA 

Este foi um ano marcado pela pandemia mundial causada pela Covid-19 e que 
afetou em larga escala todo o desenvolvimento e alto rendimento na ginástica, 
e especificamente na Ginástica Artística Feminina que neste capítulo 
apresentamos. 

Contra a lógica de crescimento verificada nos últimos anos, em 2020 o número 
de filiadas é inferior face a 2019, registando-se menos 75 ginastas. 

Este dado pode ser explicado pelo pandemia e estado de emergência, declarado 
em março e que levou a que algumas das ginastas não se filiassem. Por 
exemplo na época 2018/2019 houve 107 ginastas que se filiaram em março 
2019, pelo que se pode afirmar que se fosse mantida a mesma tendência o 
número de filiadas em 2020 seria maior. 

 

Evolução do número de ginastas 

2017 2018 2019 2020 

1515 1768 1958 1883 

 

Distribuição de ginastas pelos Escalões etários 

 Outros 
(<6)  

Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Juniores Seniores 

2019 51 277 472 445 329 232 152 
2020 42 216 406 448 368 249 154 

 

Evolução do número de clubes 

2017 2018 2019 2020 

27 30 33 32 

 

Objetivos a curto prazo. 

Face à pandemia, que causou o encerramento dos clubes, e à implicação que 
tal trouxe para os mesmos, o principal objetivo passa por ajudar os clubes com 
o regresso à atividade e voltar à tendência de subida do número de filiadas. 
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DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Neste ano apenas foi possível organizar a Taça de Portugal, tendo-se planeado 
a organização dos campeonatos nacionais (1ª divisão e Base) no final do ano 
(novembro), mas devido às restrições impostas pelo governo os mesmos 
acabaram por ser cancelados. 

No entanto, e de forma a proporcionar às ginastas um momento competitivo 
foram organizadas duas competições em formato virtual, com o envio de 
exercícios gravados nos clubes e pontuados em direto pelas juízes.  

No âmbito do desenvolvimento da prática desportiva foi construído, para ser 
implementado em 2021, o regulamento para a 2ª Divisão, que se acredita vir a 
constituir-se como um novo paradigma competitivo para as ginastas. 

 

QUADRO COMPETITIVO NACIONAL  

Competição Data Local Parceiro 
Nº 

Clubes 
GAF 

Nº 
Ginastas 

GAF 
Taça de Portugal 22 fev. Anadia  7 76 

Open Virtual  
1ª Div. 22 nov.   3 24 

Open Virtual  
Base 12 dez.   11 120 

 

Aspetos a destacar. 

• Adesão dos clubes e ginastas ao open virtual Base 

 

Prioridades a curto prazo. 

• Aumentar o número de ginastas na 1ª Divisão. 

• Promover junto dos clubes e AT’s a organização de um maior número de 
eventos. 
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ALTO RENDIMENTO 

Tal como a nível do desenvolvimento da prática desportiva, também no âmbito 
do Alto Rendimento não foi possível realizar a grande maioria das atividades 
propostas para 2020. 

Não houve qualquer participação em competições internacionais, tendo-se 
inclusivamente decidido pela não participação no Campeonato da Europa, 
devido à situação pandémica que se registava na altura (nov/dez). 

Ainda assim foram realizados alguns estágios que são apresentados no quadro 
seguinte. 

 

ESTÁGIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

 

Estágio Data Local Ginastas Treinadores 

Seleção 
Sénior 

(prep. JO) 

19 a 28 
de janeiro 

Japão Beatriz Cardoso, Filipa Martins José Ferreirinha 
 

Seleção 
Juniores e 
Seniores 

3 a 7 de 
fevereiro 

Madrid Beatriz Cardoso, Beatriz Dias e 
Filipa Martins, Francisca 
Cancela, Benedita Guimarães, 
Maria João Mendes e Mariana 
Parente, Leonor Soares, Lia 
Sobral, Mafalda Costa e 
Rafaela Ferreira 

Cristina Gomes, 
José Ferreirinha, 
Paula Barata e 
Sara Nabais 

Seleção 
Juniores, 
Seniores 

14 a 18 
de 
setembro 

CAR 
Anadia 

Beatriz Cardoso, Francisca 
Cancela, Mariana Marianito, Lia 
Sobral, Mafalda Costa e 
Rafaela Ferreira 

Cristina Gomes, 
Paula Barata e 
Raimundo Amorim 

Seleção 
Seniores, 
Juniores e 
Esperanças 

21 a 23 
de 
dezembro 

CAR 
Anadia 

Beatriz Cardoso, Mariana 
Marianito, Rafaela Ferreira, 
Francisca Cancela, Maria 
Calisto, Benedita Guimarães, 
Maria João Mendes, Maria 
Menezes, Mariana Parente, 
Carolina Marques, Lia Sobral e 
Mafalda Costa  

Raimundo Amorim, 
Paula Barata, Sara 
Nabais, Cristina 
Gomes 
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EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM PORTUGAL 

II Torneio Internacional de Lisboa 

- 7 e 8 de março, Lisboa – Pavilhão do Casal Vistoso 

- Organização: Ginásio Clube Português 

- Apoio da FGP na disponibilização dos aparelhos 

- Torneio dedicado a ginastas da 1ª divisão. 

Ginastas 42 (29 portuguesas) 

Países  3:  Portugal, Espanha e Suécia 

 

 
Propostas para novas organizações 

• Captação de mais ginastas nacionais e internacionais, através de uma 
melhor comunicação do evento e possível agendamento mais favorecedor 
para esta captação.  

 

 

André Nogueira 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Artística Feminina 
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GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA 

Este foi um ano marcado pela pandemia mundial, causada pela Covid-19, e que 
afetou em larga escala todo o desenvolvimento e alto rendimento na ginástica, 
e especificamente na Ginástica Artística Masculina que neste capítulo 
apresentamos. 

O número de filiados diminuiu em 2020, no entanto, por ter sido declarado o 
estado de emergência em março fez com que nem todos os ginastas fossem 
filiados durante a época. Por exemplo na época 2018/2019 houve 33 ginastas 
que se filiaram em março 2019, pelo que se pode afirmar que se fosse mantida 
a mesma tendência o número de filiadas em 2020 seria semelhante. 

 

Evolução do número de ginastas 

2017 2018 2019 2020 

469 474 458 418 

 

Distribuição de ginastas pelos escalões etários 

Ano Outros 
(<6 anos)  

Benjamins Infantis Iniciados Juvenis Juniores Seniores 

2019 18 93 91 67 55 87 46 
2020 21 83 79 57 47 74 57 

 

Evolução do número de clubes 

2017 2018 2019 2020 

22 24 24 24 

 

 

Objetivos a curto prazo. 

Aumentar o número clubes e contribuir para que se dotem de condições para a 
prática da disciplina. Dessa forma aumentaremos também o número de 
ginastas e futuramente o número de treinadores e juízes dedicados à disciplina. 

 



	
	

 
Federação de Ginástica de Portugal – Relatório de Atividades e Contas 2020	

	

25	

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Neste ano apenas foi possível organizar a Taça de Portugal, tendo-se planeado 
a organização dos campeonatos nacionais (1ª Divisão e Base) no final do ano 
(novembro), mas que, devido às restrições impostas pelo governo, acabaram 
por ser cancelados. 

No entanto, e de forma a proporcionar aos ginastas um momento competitivo 
foram organizadas duas competições em formato virtual, com envio de 
exercícios gravados nos clubes e pontuados em direto pelos juízes. A 
competição dedicada à 1ª Divisão não teve adesão, mas na competição 
dedicada à Base, houve uma participação positiva. 

No âmbito do desenvolvimento da prática desportiva foi ainda planeada, para 
ser implementada em 2021, uma alteração do código adaptado da 1ª Divisão, 
passando o mesmo a ser destinado, não só a iniciados e juvenis, mas também 
para juniores e seniores. 

Com esta alteração prevê-se ser possível manter mais ginastas num nível 
competitivo que lhes permita manter a prática desportiva. 

 

QUADRO COMPETITIVO NACIONAL  

Competição Data Local Parceiro 
Nº 

Clubes 
GAM 

Nº 
Ginastas 

GAM 
Taça de Portugal 22 fev. Anadia  7 43 

Open Virtual  
Base 

12 dez.   6 21 

 

Aspetos a destacar. 

• Adesão dos clubes e ginastas ao open virtual Base 

 

Prioridades a curto prazo. 

• Aumentar o número de ginastas na 1ª Divisão. 

• Promover junto dos clubes e AT’s a organização de um maior número de 
eventos. 

• Desenvolver estratégias de integração dos clubes com menos recursos de 
modo que participem nas competições mesmo que não seja no tradicional 
modelo dos 6 aparelhos. 
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ALTO RENDIMENTO 

Tal como a nível do desenvolvimento da prática desportiva, também no âmbito 
do Alto Rendimento não foi possível realizar a grande maioria das atividades 
propostas para 2020. 

Não houve qualquer participação em competições internacionais, tendo-se 
inclusivamente decidido pela não participação no Campeonato da Europa, 
devido à situação pandémica que se registava na altura (nov/dez). 

Ainda assim foram realizados alguns estágios que são apresentados no quadro 
seguinte. 

ESTÁGIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 
 

Estágio Data Local Ginastas Treinadores 

Seleção  
Juniores e 
Seniores 

27/01 a 
1/02 

Madrid 
(ESP) 

Bernardo Almeida, José 
Nogueira, Joel Catarino, 
Guilherme Campos, Eduardo 
Dray, Filipe Almeida, João Rios, 
Hugo Viegas, Miguel Freitas, 
Marcelo Marques 

Pedro Almeida 
José Dias 

Manuel Campos 

Seleção  
Juniores e 
Seniores 

27 a 
31/07 

CAR – 
Anadia 

Bernardo Almeida, José 
Nogueira, Joel Catarino, 
Guilherme Campos, Eduardo 
Dray, Filipe Almeida, João Rios, 
Hugo Viegas, Francisco Noevo, 
Miguel Freitas, Diogo Ramos e 
Marcelo Marques 

Pedro Almeida 
José Dias 

Manuel Campos  
Paulo Mota 

Seleção  
Juniores e 
Seniores 

21 a 
25/9 

CAR - 
Anadia 

Bernardo Almeida, José 
Nogueira, Joel Catarino, 
Guilherme Campos, Eduardo 
Dray, Filipe Almeida, João Rios, 
Hugo Viegas, Francisco Noevo, 
Miguel Freitas, Diogo Ramos e 
Marcelo Marques 

José Dias 
Manuel Campos 

Paulo Mota 
Diogo Soares 

Seleção  
Esperanças, 
Juniores e 
Seniores 

21 a 
23/12 

CAR - 
Anadia 

Diogo Ramos, Eduardo Dray, 
Filipe Almeida, Francisco 
Martins, Manuel Santos, 
Marcelo Marques, Hugo Viegas, 
Francisco Noevo, Bernardo 
Almeida, Guilherme Campos, 
João Rios, José Nogueira, José 
Reis, Miguel Freitas, Vasco 
Pereira e Joel Catarino 

José Dias 
Pedro Almeida 

Manuel Campos 
Paulo Mota 

Diogo Soares 
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EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM PORTUGAL 

II Torneio Internacional de Lisboa 

- 7 e 8 de março, Lisboa – Pavilhão do Casal Vistoso 

- Organização: Ginásio Clube Português 

- Apoio da FGP na disponibilização dos aparelhos 

- Torneio dedicado a ginastas da 1ª divisão. 

Ginastas 20 (18 portuguesas) 

Países  2:  Portugal, República Checa 

 

 
Propostas para novas organizações 

• Captação de mais ginastas nacionais e internacionais, através de uma 
melhor comunicação do evento e possível agendamento mais favorecedor 
para esta captação.  

 

 

 

André Nogueira 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Artística Masculina 
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GINÁSTICA RÍTMICA 

Num ano extremamente difícil para toda a comunidade gímnica, a Ginástica 
Rítmica não foi exceção demonstrando um ligeiro decréscimo (3%) no número 
de ginastas filiadas na disciplina.  

Estamos em crer que o número reflete já um pouco o período conturbado 
vivido. 

 

Evolução do número de ginastas 

2016 2017 2018 2019 2020 

1461 1486 1430 1550 1509 

 

A Associação de Ginástica do Norte (AGN) continua a ser a Associação 
Territorial com mais ginastas de GR filiadas (mais 24 que na época transata, 
seguida pela Associação de Ginástica de Lisboa (AGL), e pela Associação de 
Ginástica do Distrito de Setúbal (AGDS). 

De registar que em todas as Associações houve um decréscimo no número de 
ginastas filiadas, com exceção da Associação de Ginástica do Centro (AGC), que 
manteve o número de filiadas, e da AGN e da Associação de Ginástica do 
Algarve (AGA) que registaram uma subida significativa este ano. 

 

Nº de ginastas por Associação 

AGIA AGA AGC AGDL AGL AGIM AGN AGS AGDS AGD2 

73 85 182 0 322 87 465 0 296 0 

 

O número de clubes registou um aumento relativamente ao ano transato, com 
mais 4 clubes novos, o que é de enaltecer, mostrando que existe vontade dos 
agentes gímnicos em iniciar a prática desta disciplina. 

 

Evolução do número de clubes 

2017 2018 2019 2020 

44 52 51 55 

 

De salientar que os clubes com mais ginastas filiadas em Ginástica Rítmica são: 
o Boavista Futebol Clube – BFC (109), a Escola Gímnica de Aveiro – EGA (105) 
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e o Centro Norton de Matos - CNM (90). Clubes que demonstram uma grande 
vitalidade nos últimos anos, alinhados também com resultados desportivos. 

Destaque também para os clubes com 50 ou mais ginastas filiadas, que 
demonstram também estruturas consistentes: Sport Algés e Dafundo (79); 
Clube Nacional de Ginástica - CNG (69); AtlanticGYM Clube – AGC (61); Vitória 
Clube Quintinhas - VCQ (56); Ginásio Clube Português – GCP (51) e Club Sport 
Marítimo – CSM (50).  

 

Pontos Fracos 

• O decréscimo do número de ginastas filiadas; 
• Pesada burocracia para a filiação de ginastas nas disciplinas competitivas, 

várias vezes referido pelas treinadoras aquando do PTN; 
• A existência de 3 AT’s sem qualquer clube dedicado à GR; 
• Inexistência de uma política educativa que ajude a conciliar a atividade 

escolar com a prática desportiva, fator que conduz à desistência precoce de 
ginastas. 

• Falta de um local de treino, agravada pela pandemia, para os treinos 
regulares da Seleção Nacional; 

• Paragem prolongada e poucos momentos competitivos resultantes da 
pandemia; 

• A falta de apoio psicológico às ginastas em momentos importantes da 
preparação; 

• A falta de professores de barra clássica e de coreógrafos quer nos clubes, 
quer a longo prazo nas Seleções Nacionais. 

 

Pontos Fortes 

• Facilidade de iniciação à prática da disciplina; 
• Aumento do número de clubes, apesar de ainda estar aquém do desejável; 
• Melhoria da qualidade técnica das ginastas portuguesas; 
• A capacidade de resiliência e de adaptação rápida de toda a comunidade da 

GR a estes novos tempos; 
• A realização presencial de competições nacionais pós confinamento; 
• Coorganizações das provas bem-sucedidas; 
• O esforço da treinadora nacional, Darina Vasileva, na reorganização de 

treinos online para ginastas das SN, Elites e Jovens Promessas; 
• Realização de Masterclass nacionais e internacionais 
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Objetivos a curto prazo 

• Aumentar o número de clubes e a distribuição geográfica dos mesmos, com 
prática regular e competitiva; 

• Incrementar o trabalho com as Seleções Nacionais Sénior e Júnior com vista 
aos Campeonatos da Europa 2021 e Campeonato do Mundo; 

• Desenvolvimento de um trabalho contínuo com as jovens ginastas com 
incidência nos anos de 2007 a 2010; 

• Criação de dois momentos de formação com a treinadora nacional; 
• Implementação de testes físicos dos Age Group da FIG para as Jovens 

Promessas; 
• Implementação dos Masters de GR; 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Em relação à atividade interna, a mesma foi afetada pela pandemia da Covid-
19.  

Após a realização da primeira competição nacional, e em vésperas do Torneio 
Internacional de Lisboa de GR, toda a atividade foi paralisada. À medida que os 
dias foram passando, percebemos que a crise vinha para durar. Os eventos 
foram sendo adiados ou cancelados e tudo o que estava previsto foi alterado. 
Era preciso reorganizar, criar soluções, e procurar dar algum conforto às 
ginastas, treinadoras, juízes e clubes. Os dias passaram a ser geridos à 
distância de um clique e ao telefone, criando enormes desafios para todos. 

A GR sempre teve a particularidade de treinar muitas horas, tendo sempre à 
frente treinadoras astutas e resilientes, organizadas e disciplinadas com uma 
forte vocação para o treino e para o trabalho. Passados os primeiros 15 dias, a 
maioria dos clubes com classes de competição já tinham iniciados treinos pelas 
plataformas digitais que existem hoje à disposição. Rapidamente o exemplo e a 
experiência difundiram-se por toda a comunidade.  

Foram feitos vários vídeos de exercícios passíveis de serem feitos em casa, com 
as ginastas da SN, para serem divulgados nas redes sociais por toda a 
comunidade da GR com o objetivo de dar a todos os treinadores ferramentas 
para que se adaptassem a esta nova realidade.  

Lançaram-se desafios para que as ginastas tivessem algo diferente para fazer e 
se preocupassem em tentar fazer coisas diferentes das habituais, coreografias, 
Ad’s e Riscos. 

De forma a assumirmos um compromisso ainda maior perante a comunidade 
gímnica organizámos 3 Masterclass nacionais, com o objetivo de divulgar a 
disciplina, de criar uma motivação extra para as ginastas, com a possibilidade 
de treinarem com a treinadora nacional e com as ginastas da SN, e dando 
oportunidade também de interagirem com elas no final, colocando questões.  

Também foi organizada uma Masterclass internacional com a SN de GR do 
Azerbaijão. Uma mais valia dado os conhecimentos adquiridos e uma 
oportunidade única para muitas ginastas e clubes nacionais. 
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No último trimestre do ano, e apesar de muitas turbulências, foi possível, com a 
ajuda do CENAP - Centro Atlético Póvoa Pacense, organizar duas competições 
do calendário nacional: CN Base e II Open de Conjuntos e CN 1ª Divisão para o 
escalão sénior.  

Para os outros escalões que não puderam participar no Campeonato Nacional 
da 1ª Divisão, devido às regras do Estado de Emergência em vigor na altura, a 
alternativa passou por uma prova virtual, com vídeos pré-gravados, de 
Ginástica Rítmica, que contou com uma forte participação de ginastas e clubes. 
É de enaltecer o esforço de todos os clubes e treinadoras que conseguiram em 
tempo recorde superar mais uma dificuldade.  

De louvar a coragem, a dedicação e o trabalho de todos os colaboradores 
envolvidos nestas organizações, tornando possível algo que muitos 
consideraram impossível. Adaptando-nos a novas realidades, cumprindo 
escrupulosamente planos de contingência e valorizando as Ginastas e a sua 
vontade de competir. O mais gratificante: o sorriso em cada face. 

A Comissão Técnica manteve o seu papel importantíssimo na ajuda à 
construção dos documentos reguladores da disciplina, sobretudo do Manual 
Técnico, alterações ao código adaptado 2017-2020, entrada e processos de 
Seleção Nacional.  

 
QUADRO COMPETITIVO NACIONAL  

Competição Data Local Parceiro Nº 
Clubes 

Nº 
Ginastas 

Taça de 
Portugal 

15 e 16 de 
fevereiro 

Pavilhão 
Municipal 
de Santo 

Tirso 

Ginásio 
Clube 

Santo Tirso 
18 210 

I Open 
Conjuntos 

15 e 16 de 
fevereiro 

Pavilhão 
Municipal 
de Santo 

Tirso 

Ginásio 
Clube 

Santo Tirso 
10 96 

Campeonato 
Nacional 

Base 

7 e 8 de 
novembro 

CAR de 
Anadia 

Centro 
Atlético 
Póvoa 

Pacense 

25 140 

II Open de 
Conjuntos 

7 e 8 de 
novembro 

CAR de 
Anadia 

Centro 
Atlético 
Póvoa 

Pacense 

5 28 

Campeonato 
Nacional 1ª 

Divisão 

5 de 
dezembro 

Parque de 
Exposições 
de Aveiro 

Centro 
Atlético 
Póvoa 

Pacense 

10 24 

 
1º Torneio 
Virtual de 

GR 

 
5 e 6 de 

dezembro 

 
Parque de 
Exposições 
de Aveiro 

 
Centro 
Atlético 
Póvoa 

Pacense 

 
21 

 
109 
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RESULTADOS CAMPEÕES NACIONAIS 

Competição Especialidade	
Escalão 
Categori

a 
Nomes	 Clube 

 
 
 
 
 
 

Campeonato 
Nacional 

1ª Divisão  

Classificação Geral Sénior Dália Porokhnya GCP 
Arco Sénior Dália Porokhnya GCP 
Bola Sénior Luana Gomes GCP 

Maças Sénior Luana Gomes GCP 
Fita Sénior Dália Porokhnya GCP 

Classificação Geral Sénior Elite Rita Araújo GCP	
Arco Sénior Elite Rita Araújo GCP 
Bola Sénior Elite Rita Araújo GCP 

Maças Sénior Elite Bárbara Santos AAE 

Fita Sénior Elite Rita Araújo GCP	

Equipas  Sénior 
Dália Porokhnya 
Dinora Bondar 
Rita Araújo 

 
 

GCP 
 
 
 
 
 
Campeonato 
Nacional de 

Base 

Classificação Geral Iniciada Mafalda Ponte  CCRCCR 
Movimentos Livres Iniciada Sofia Garriapa SAD 

Arco Iniciada Mafalda Ponte  CCRCCR 

Equipa Iniciada 
Margarida Sousa 
Matilde Carvalho 
Maria Paralta 

EGA 

Classificação Geral Juvenil Rita Cardoso CNM 
Corda Juvenil Beatriz Torres GCP 
Bola Juvenil Leonor Ramos EGA 

Equipa Juvenil 
Beatriz Torres 
Carolina Cunha 
Ema Lamy 

GCP 

Classificação Geral Júnior Matilde Castro EGA 
Corda Júnior Soraia Frieza GCP 
Arco Júnior Matilde Castro EGA 

Equipa Júnior 
Raquel Augusto 
Soraia Frieza 
Margarida Oliveira 

GCP 

Classificação Geral Sénior Sara Mendonça SAD 
Bola Sénior Sara Mendonça SAD 
Fita Sénior Sara Mendonça SAD 

AAE – Associação Académica de Espinho; BFC - Boavista Futebol Clube; 
CCRCCR - Centro Cultural Recreativo Crianças Cruzeiro E Rio Seco; CNM – 
Centro Norton de Matos; EGA - Escola Gímnica de Aveiro; GCP - Ginásio Clube 
Português; SAD - Sport Algés e Dafundo 

 

Aspetos a destacar: 

• A celeridade na divulgação das notas e dos resultados nas competições 
nacionais; 

• O número de protestos recebidos e aceites esta época; 
• O apoio dado pelo GCST e pelo CENAP, na concretização das 

competições nacionais. 
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• O nível de segurança alcançado na realização das duas competições 
presenciais durante esta pandemia; que resultou numa grande 
confiança de todos os participantes, tendo dissipado os receios e o 
medo para os próximos eventos. 

• Streaming das competições; 
• O crescimento da disciplina a nível nacional, sobretudo no que diz 

respeito ao nível técnico, possível de avaliar nas provas nacionais. 
 

 Prioridades a curto prazo. 

• Aumentar o nível qualitativo das competições nacionais; 
• Manutenção de uma época regular de conjuntos. 
• Reverter o abandono de ginastas a partir dos 18 anos com a criação 

dos Masters 
 
 

  

ALTO RENDIMENTO 

Em 2019/2020 foram definidos os seguintes objetivos:  

• Reforçar o trabalho com as ginastas individuais juniores e seniores; 
• Participar em mais provas internacionais com o objetivo das ginastas 

chegarem bem preparadas ao CE e atingirem os resultados de AR 
propostos;  

• Organizar estágios antes das competições internacionais (Taças do 
Mundo, e CE); 

• Organizar estágios para as jovens ginastas. 
 

Relativamente ao Alto Rendimento e às Seleções Nacionais, foi um ano atípico e 
complexo.  

Os dois primeiros meses do ano prometiam, com a participação no Torneio 
Internacional e Grand Prix de Moscovo e com a realização de um estágio 
internacional na Bulgária, na qual as ginastas portuguesas tiveram apoio diário 
de um coreógrafo búlgaro e treinaram ao lado da Seleção Nacional búlgara 
individual. Uma experiência enriquecedora para todas as ginastas. 

No entanto, o mês de março veio hipotecar todas as aspirações. Depois de 
sermos obrigados a um confinamento geral, procurou-se reorganizar o mais 
rápido possível os treinos das ginastas da seleção nacional de forma a mantê-
las ativas e motivadas, o que exigiu adaptações e condições específicas de 
acesso à tecnologia e de inteligência emocional por parte das treinadoras, da 
direção técnica e das ginastas. Começou-se com um grupo mais pequeno de 
ginastas e à medida que se foram adaptando foram inseridas todas as ginastas 
das SN e Elites. Foram realizados treinos bidiários, 4h a 5h por dia, 6 dias por 
semana, o que permitiu que todas as ginastas da SN e Elites de GR treinassem 
durante 3 meses com a treinadora nacional. Privilegiou-se o trabalho de 
condição física, flexibilidade, ballet, preparação física específica, e técnica de 
aparelho. 
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Foram organizados também treinos online, uma vez por semana, para as 
ginastas Jovens Promessas e para aquelas que tinham sido convidadas para os 
estágios da SN. Criaram-se dois grupos de trabalho, para o treino ser mais 
profícuo, que iam alternando o trabalho com a treinadora nacional Darina 
Vasileva e com a treinadora integrada no programa PATAR Sandra Nunes.  

Depois de todas as competições do calendário internacional serem canceladas, 
uma luz ao fundo do túnel surgiu para as ginastas da Seleção nacional com o 
adiamento do Campeonato da Europa, para novembro. Apesar de todo o 
esforço feito na Preparação para o Campeonato da Europa, com estágios de 
preparação, treinos bidiários, controlos e participação na prova internacional 
Guimagym Cup online, a prudência falou mais alto e a menos de um mês da 
competição, a FGP decidiu não avançar com a participação.    

Para colmatar esta ausência competitiva, foi possível participar numa prova 
internacional online, com excelentes resultados para a SN. Destaque para a 
primeira nota acima dos 20 pontos da ginasta Rita Araújo, no seu exercício de 
bola, que lhe valeu o segundo lugar nesse aparelho nessa competição. 

Infelizmente devido ao cenário que estamos a atravessar todos os estágios 
previstos das SN, Jovens promessas e apoio aos clubes e AT’s ficaram em 
suspenso até o aliviar das restrições provocadas pela pandemia da Covid-19.  

No entanto, de forma a estimular gradualmente o regresso normal aos treinos e 
motivação das ginastas e treinadores, promoveram-se várias observações em 
vídeo para ginastas nascidas nos anos 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. 
Com o objetivo de analisar a evolução das ginastas e começar a preparar a 
próxima época ao nível das SN e Jovens Promessas. 

 

ESTÁGIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Estágio Data Local Ginastas Treinadores 

Estágio 
Juniores e 
Seniores  

5 a 8 
janeiro 

 Pavilhão 
do 

Complexo 
Municipal 
do Casal 
Vistoso  

Clara Judas 
Clara Melo 
Rafaela Passos 
Ana Leonor 
Vieira 
Bárbara Santos 
Dália Poroknhya 
Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo 

Darina 
Vasileva 
Sandra Nunes 
 

Estágio 
Juniores e 
Seniores 

28 de 
janeiro a 4 
fevereiro 

Pavilhão 
do 

Complexo 
Municipal 
do Casal 
Vistoso 

Ana Leonor 
Vieira 
Clara Judas 
Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo  
 

Darina 
Vasileva 
Sandra Nunes 
 

Estágio 
Internacion
al - Sofia 

22 a 28 
fevereiro Bulgária 

Ana Leonor 
Vieira 
Clara Judas 
Bárbara Santos 
Dália Poroknhya 

Darina 
Vasileva 
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Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo 

Treinos 
Online SN e 

Elites 

4 de abril a 
19 de julho Online 

Ana Leonor 
Vieira 
Clara Judas 
Clara Melo 
Joana Pinheiro 
Rafaela Passos 
Bárbara Santos 
Dália Poroknhya 
Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo 

Darina 
Vasileva 
Sandra Nunes 

Treinos 
Online 
Jovens 

Promessas 

13 de abril 
a 5 de 
junho 

Online 

Anamar Couto 
Bruna Tavares 
Carlota Araújo  
Erica Calestru  
Joana Ferreira  
Lara Silva  
Leonor Oliveira  
Margarida 
Andrade 
Margarida 
Santos 
Maria Miguel  
Marta Leal 
Matilde Falé  
Oleksandra 
Huzak  
Sara Costa 
Sofia Banak 
 

Darina 
Vasileva 
Sandra Nunes 

Estágio de 
Preparação 

CE 

7 a 15 de 
setembro Academia 

Ana Leonor 
Vieira 
Clara Judas 
Clara Melo 
Joana Pinheiro 
Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo 

Darina 
Vasileva 

Estágio 
Preparação 

Provas 
Internacion

ais 

15 a 30 de 
outubro Academia 

Ana Leonor 
Vieira 
Clara Judas 
Clara Melo 
Joana Pinheiro 
Margarida 
Ferreira 
Rita Araújo 

Darina 
Vasileva 
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PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL 

Competição Data Local 

Ginastas 
Treinador

es 
Juízes 

Dirigentes 

Pont. Class. 

Torneio 
Internacional 
de Moscovo 

5 a 10 
de 

fevereir
o 

Moscov
o 

(RUS) 

 
Clara Judas 
 
 
 
 
 

Corda 
13,850 

27º 
(41) 

Bola 
12,200 

34º 
(41) 

Maças  
17,500 

15º 
(41) 

Fita 
12,350 

27º 
(41) 

  

 
Rita Araújo 
 
 
 
 
 
 
 

AA 
68,150 

16º 
(29) 

Arco 
18,800 

15º 
(29) 

Bola 
17,800 

13º 
(29) 

Maças  
16,500 

17º 
(29) 

Fita 
15,050 

15º 
(29) 

Darina (T) 
Sílvia 
Canelas (J) 

  

 
 
 
 
 
 
 
Grand Prix 
Moscovo 

5 a 10 
de 
fevereir
o 

Moscov
o 
(RUS) 

Margarida 
Ferreira 

AA 
60,550 

31º 
(39) 

 Arco 
15,650 

31º 
(39) 

 Bola 
16,000 

31º 
(39) 

 Maças  
14,900 

32º 
(38) 

 Fita 
14,000 

33º 
(38) 

Darina (T) 
Sílvia 
Canelas (J) 

  

 
 
 
 
 
 

Guimagym Cup 
Online 

 
 
 
 
 
 
 

25 de 

 
 
 
 
 
 

Online 
Guimar

Ana Vieira Corda 
14,925 

2º 
(4) 

Joana 
Pinheiro 

Corda 
15,175 

1º 
(4) 

Maças  
16,600 

1º 
(8) 

Clara Melo Corda 
15,100 

2º 
(2) 
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Juniores outubr
o 

ães 
POR) 

Bola 
17,400 

2º 
(10) 

Clara Judas Corda 
16,625 

1º 
(2) 

Fita 
16,650 

1º 
(5) 

Rafaela 
Passos 

Maças 
15,050 

4º 
(6) 

Fita 
14,325 

2º 
(5) 

Darina 
Vasileva (T) 
Sandra 
Nunes (T) 

  

 
 
 
 
 
 

Guimagym Cup 
Online 

Seniores 

 
 
 
 
 
 
 

25 de 
outubr

o 

 
 
 
 
 
 

Online 
Guimar

ães 
POR) 

Bárbara 
Santos 

Bola  
18,975 

1º 
(5) 

Maças 
18,900 

1º 
(2) 

Dália 
Porokhnya 

Bola 
18,150 

2º 
(5) 

Maças 
18,000 

2º 
(2) 

Rita Araújo Maças 
18,900 

1º 
(1) 

Fita 
16,650 

1º 
(3) 

Dinora 
Bondar 

Fita 
16,150 

2º 
(3) 

Darina 
Vasileva (T) 
Sandra 
Nunes (T) 
Nina Chevts 
(T) 
Tânia 
Oliveira (T) 

  

 
TI Prize - 

Julieta 
Shishmanova 

Online 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 e 15 

de 
outubro 

 
 
 
 
 
 
 
 
online 
Burgas 
(BUL) 

Joana 
Pinheiro 

AA (3 apa) 
52,100 

2º 
(15) 

Bola 
17,700 

5º 
(14) 

Maças 
17,250 

4º 
(15) 

Fita 
17,150 

1º 
(15) 

Clara Melo AA (3 apa) 
51,050 

4º 
(15) 

Bola 
18,600 

3º 
(14) 

Maças 
17,100 

9º 
(15) 

Fita 
15,350 

9º 
(15) 

Clara Paiva AA (3 apa) 
47,700 

10º 
(15) 
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Bola 
14,650 

13º 
(14) 

Maças 
17,400 

3º 
(15) 

Fita 
15,650 

7º 
(15) 

Rita Araújo AA (3 apa) 
59,900  

3º 
(4) 

Arco 
19,800 

3º 
(4) 

Bola 
21,350 

2º 
(4) 

Maças 
16,100 

4º 
(4) 

Fita 
18,750 

2º 
(4) 

Darina 
Vasileva (T) 
Sandra Nunes 
(T) 
Gabriela 
Salvador (J) 
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EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM PORTUGAL 

TINGIR 

Local: Pavilhão Desportivo da Escola Secundária de Estarreja 

Data: 22 e 23 de fevereiro de 2020 

Organização: Clube GREMI 

Parcerias: Agrupamento de Escola de Estarreja, Câmara Municipal 
de Estarreja 

Apoios: Academia de Ginástica AveiroGym, ACD “Os Ílhavos”, 
Associação de Ginástica do Norte, Be On Sport, Club Distrito III, de 
Espanha, Clube Atlético Póvoa Pacense, Escola de Dança SED, 
Federação de Ginástica de Portugal. 

 

Países Nº de 
ginastas 

participantes 

Nº de outros 
agentes 

participantes 

Nº de 
voluntários 

17 
Clubes 

1 País 
256 40 11 

 

Pontos fortes 

• Ambiente agradável e festivo quer para as ginastas como para 
todos os participantes, treinadores, juízes e o público. 

• Boa localização do pavilhão e do hotel; 
• Horários escrupulosamente cumpridos 
• Forte participação nacional  

 

Pontos fracos 

• Desistência à última da hora dos clubes espanhóis, dado que a 
Real Federación Española de Gimnasia, alterou o seu calendário 
de provas, fazendo coincidir uma prova nacional com o TINGIR; 

• Pavilhão escolar com poucas bancadas disponíveis para os 
espetadores; 

• Pé direito do Pavilhão; 
• Prova longa por estar condensada em dois dias. 
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Guimagym CUP Online 2020 

Local: Guimarães 

Data: 24-25 Outubro 2020 

Organização: Guimagym - Clube de Ginástica de Guimarães 

Apoio: Associação de Ginástica do Norte 

 

Países Nº de 
ginastas 

participantes 

Nº de outros 
agentes 

participantes 

Nº de 
voluntários 

6  125 45 -- 

 

Pontos fortes 

• Retorno à competição para a maioria das ginastas participantes; 
• Bom funcionamento da transmissão sem falhas; 
• Boa comunicação com os clubes participantes durante o evento; 
• Número de ginastas participantes. 

 

Pontos fracos 

• Processo de comunicação no ajuizamento e de colocação de 
notas em sistema; 

• Qualidade de alguns vídeos dos clubes participantes. 
 

 

Andreia Sanches 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica Rítmica 
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GINÁSTICA PARA TODOS 

Na época 2019-2020 a tendência de crescimento mudou completamente, 
resultado da pandemia COVID-19. A impossibilidade para a realização de 
eventos, a impossibilidade de os clubes organizarem as suas atividades e 
classes de uma forma natural, e após este período de restrição total, o receio 
de muitos pais em inscreverem os seus filhos nas atividades dos clubes, causou 
um decréscimo de praticantes filiados a nível local e nacional. 

A nível internacional 2020 foi igualmente um ano difícil com todos os eventos 
de Ginástica para Todos em que a FGP tem uma delegação nacional, a serem 
numa primeira fase adiados, e posteriormente um destes eventos a ser mesmo 
cancelado. 

Evolução do número de ginastas 

2016 2017 2018 2019 2020 

6.571 7446 8275 9556 8964 

 

Evolução do número de clubes 

2016 2017 2018 2019 2020 

98 97 98 109 31 

 

No que diz respeito ao número de ginastas filiados em GpT, a época terminou 
com um número inferior ao anterior, resultado das atividades dos clubes terem 
sido canceladas repentinamente em março de 2020, quando ninguém o previa.  

Esta paragem que se estendeu, na maior parte dos clubes até setembro, e que 
impossibilitou a normal organização de atividades nos clubes e a organização de 
eventos nacionais, alterou o rumo de crescimento da modalidade em geral. 

Ao nível dos clubes participantes em eventos de GpT apenas contabilizámos 31 
clubes, na medida em que apenas foi possível organizar um evento em 
ambiente virtual, que iremos apresentar mais à frente neste relatório. 

Pontos Fracos: 

• Necessidades de formação de treinadores (reciclagem e específica); 
• Limitações de espaço e falta de materiais nos clubes, que condicionam a 

preparação técnica e coreográfica dos grupos; 
• Dificuldade em captar clubes que promovam atividades para seniores para 

incrementar a participação no SENIORGYM. 

 

Pontos Fortes. 
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• Parcerias e organização dos eventos nacionais; 
• Participação nos eventos internacionais; 
• Facilidade de participação nos eventos a todos os escalões etários e níveis 

técnicos; 
• Sustentabilidade dos eventos; 
• Participação de clubes oriundos das regiões autónomas. 

 
Objetivos a curto prazo 

• Captar novos clubes, formalizando a sua filiação na FGP; 
• Aumentar a taxa de participação dos clubes filiados; 
• Aumentar a participação nos eventos nacionais e internacionais; 
• Fomentar a formação dos treinadores, com vista à melhoria da qualidade 

técnica apresentada pelos clubes. 
 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Com a época totalmente condicionada pelas restrições impostas pela pandemia, 
foi iniciado desde o primeiro momento um calendário de atividades alternativo, 
com a espectativa de que no último trimestre do ano, houvesse uma retoma da 
normalidade que permitisse a organização de alguns eventos. 

O desconhecimento era grande e com o evoluir dos meses e com o maior 
conhecimento da situação pandémica, no caso específico da GpT, apenas foi 
possível organizar o Gym for Life Portugal, mas virtualmente. 

 

EVENTOS NACIONAIS  

Evento Data Local Parcei
ro 

Nº 
Clube

s 

Nº 
Ginast

as 

Gym for Life Portugal 7 
novembro Online - 31 844 

Gala Gym for Life 
Portugal 

12 
dezembro Online  - 11 229 

SENIORGYM Cancelado - - - - 

Festa Nacional da 
Ginástica Cancelado - - - - 
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Gym for Life Portugal 

Como já foi referido, a época 2020 foi atípica pelas razões que todos 
conhecemos, no entanto, a Federação entendeu que a realização dos eventos 
poderia funcionar como impulsionador de motivação para os ginastas voltarem 
às atividades dos clubes, assim que as restrições o permitissem.  

Posto isto, e apesar de todas as restrições a FGP organizou o evento Gym for Life 
Portugal virtualmente. Esta edição, em que os grupos tinham de enviar as 
coreografias previamente gravadas, contou com a participação de 844 ginastas, 
em representação de 31 clubes, num total de 48 grupos em concurso. 

A participação dos 48 grupos dividiu-se de acordo com o quadro seguinte: 

CATEGORIAS Nº GRUPOS 
Ginástica com Aparelhos 7 
Ginástica e Dança, Pequenos grupos (até 20 
ginastas) 10 

Ginástica e Dança, Grandes grupos (21 ou 
mais ginastas) 31 

 
No final foram atribuídas as seguintes Menções: 

Categoria: Ginástica com Aparelhos 

CLUBE NOME GRUPO MENÇÃO 
Sport Algés e Dafundo Seglas Bronze 
Vitória Clube Quintinhas Elitegym Prata 

Clube de Ginástica de Almada 
Rítmica de Grupo 
Representativa Ouro 

Clube Atlético de Queluz - Sintra PM Lx Skippers Bronze 
Sport Algés e Dafundo Gymnalgés Prata 
Clube Desportivo Garachico GPT Prata 
Clube Desp. Agrup. de Escolas 
Amadora-Oeste Reflexus Bronze 

 
Categoria: Ginástica e Dança, Grandes Grupos 

CLUBE NOME GRUPO MENÇÃO 
Sociedade Recreativa do Bairro da Bela 
Vista Fearlessacro Bronze 

Futebol Clube de Alverca  Sanuzah Prata 
Assoc.de Ed. Física e Desportiva de 
Torres Vedras Acrobática Prata 

Legacy Association Art of Dance by Colin Ouro 
Associação Académica de Coimbra sub20 Ouro 
Independente Futebol Clube Torrense Gym4Fun Bronze 
Associação Académica de Coimbra Aramista & Ícaros Bronze 
Associação Grupo de Ginástica de 
Vouzela Representação Prata 
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Albigym AcroGymnastics Prata 
Albigym AcroDream Bronze 

 

Categoria: Ginástica e Dança, Pequenos Grupos 

CLUBE NOME GRUPO MENÇÃO 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho Carpe Diem Prata 

Sociedade Filarmónica União Artística 
Piedense GymWave Prata 

GymnoStar - Associação Desportiva Classe StarGym Bronze 
Clube Desp. Escola Básica e Sec. de 
Santa Cruz Egípcios Bronze 

Clube Desportivo Escola Secundária 
Miguel Torga Fox Prata 

Sport Algés e Dafundo Pré-Representação Bronze 
Associação de Ginástica Júlio Dinis Classe Mista Bronze 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho Corpus Prata 

Sociedade Euterpe Alhandrense GpT Bronze 
Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho Ritmus Prata 

Sport Algés e Dafundo Acrogym  Bronze 
Assoc. de Ed. Física e Desp. de São 
Pedro do Sul Mista Ouro 

Assoc. de Pais e Amigos da Ginástica 
de Loulé 

Ginástica Acrobática - 
"Fado" Prata 

Clube Desp. Escola Básica e Sec. de 
Santa Cruz Bonecas Bronze 

Associação de Ginástica Rítmica de 
Portimão Classe de Grupo Bronze 

Amadora Gimno Clube Gym G Ouro 
Assoc.de Ed. Física e Desp. de São 
Pedro do Sul Sampis Bronze 

Escola de Ginástica de Formação 
Acrobática ProAcro Prata 

Clube Desp. Escola Básica e Sec. de 
Santa Cruz 

100_limites "Deuses do 
Olimpo" Prata 

Centro Cultural e Recreativo do Alto do 
Moinho Sibilas Ouro 

Associação Qe, IPSS Projecto Ginástica é Qe Prata 
Clube Atlético de Queluz - Sintra PM As Ponchas Ouro 
Ginásio Clube Português Inclasse Prata 

Legacy Association 
EDAK Jazz Company by 
Colin Ouro 

Albigym AcroBelieve Bronze 
Lisboa Ginásio Clube Olisipo Bronze 
Assoc. de Ed. Física e Desp. de São 
Pedro do Sul Xsape Prata 

Associ. de Pais e Amigos da Ginástica Ginástica Acrobática - Ouro 
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de Loulé "Saudade" 
Associação de Ginástica de Condeixa GYM4Cx Bronze 
Clube Atlético de Queluz - Sintra PM Okappas Prata 
Centro Shotokai de Queluz Fourteendance Ouro 

 

Como definido nos regulamentos, todos os grupos que receberam a Menção Ouro 
passam para a Gala do Gym for Life Portugal, que este ano seria integrado no 
programa das Super Finais. 

Tendo este evento sido cancelado, optou-se por realizar também em ambiente 
virtual, a Gala do Gym for Life Portugal. Nesta gala os grupos apurados com a 
Menção Ouro e mais 2 grupos convidados (Albigym – AcroGymnastics e Vitória 
Clube Quintinhas – Elitegym) concorreram entre todos para a obtenção da 
Menção Diamante. 

No final do concurso o grupo Art of Dance by Colin do clube Legacy Association 
recebeu o troféu Menção Diamante. 

  

SENIORGYM – FESTIVAL DE SAÚDE E VIDA ATIVA  

O festival SENIORGYM – Festival de Saúde e Vida Ativa foi cancelado por não 
existirem condições sanitárias para a realização de um evento com estas 
características. 

 

FESTA NACIONAL DA GINÁSTICA  

A Festa Nacional da Ginástica agendada para Odivelas, Cidade Europeia do 
Desporto 2020, foi cancelada por não existirem condições sanitárias para a 
realização de um evento com estas características. 

 

EVENTOS INTERNACIONAIS  

Evento Data Local 
Nº 

Clubes 
nacionais 

Nº 
Ginastas 
nacionais 

EUROPEAN GYM 
FOR LIFE 

CHALLENGE 
Cancelado Reykjavík 

(Islândia) - - 

EUROGYM Cancelado Reykjavík 
(Islândia) - - 

GOLDEN AGE GYM 
FESTIVAL 

Adiado 
para 2021 

Rethymno 
(Grécia) - - 

 

Como ilustrado no quadro anterior, os eventos internacionais também não foram 
organizados devido à pandemia mundial. Numa primeira fase, e devido ao 
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desconhecimento total da doença, os eventos em causa foram todos adiados, 
mas com o aproximar do final do ano os eventos EUROPEAN GYM FOR LIFE 
CHALLENGE e EUROGYM planeados para Reykjavík na Islândia, foram 
definitivamente cancelados por imposição do governo local. 

O evento GOLDEN AGE GYM FESTIVAL por sua vez, continua adiado para outubro 
de 2021, tendo este mais margem para acontecer se a evolução da pandemia 
assim o permitir.  

 

Ricardo Lima 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica para Todos 
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GINÁSTICA DE TRAMPOLINS 

A Ginástica de Trampolins, no ano de 2020, apesar do momento pandémico, 
continuou com um elevado número de participação quer de ginastas quer de 
clubes. 

Neste panorama continua a ser importante a melhoria das instalações, com 
condições de altura e mais clubes com capacidade financeira para investir em 
equipamentos ainda dispendiosos para a realidade portuguesa. 
 

Evolução do número de ginastas 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2507 2621 2910 3108 3006 2928 

 

Evolução do número de clubes 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

69 70 78 79 77 76 

 
Considera-se que o trabalho realizado foi positivo, no entanto há aspetos que 
há que consolidar e melhorar, nomeadamente no que diz respeito à organização 
competitiva das nossas provas e ao aumento de momentos de desenvolvimento 
da disciplina a nível técnico, com a realização de ações nacionais e locais com 
os Treinadores Nacionais. 
 
Pontos Fracos 
• O facto das condições de treino de alguns clubes não serem realmente as 

melhores, quer em termos de espaço como de equipamentos. 
 
• A dificuldade de alguns clubes, encontrarem espaços que sejam apropriados 

em termos de altura (essencialmente para o Trampolim) e com 
possibilidade de terem fosso para melhorar o desenvolvimento técnico. 

 
• Dificuldade de implementação mais forte nas regiões autónomas, 

nomeadamente nos Açores. 
 
Pontos Fortes 
• Grande número de praticantes, com bastante representatividade de clubes 

pelo país. 
 
• Disciplina com enorme sucesso desportivo para Portugal, com presenças 

olímpicas regulares e excelentes resultados com a obtenção de medalhas a 
nível internacional. 
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• Tem sido uma disciplina que continua a projetar o nome de Portugal na 
Ginástica Internacional. 

 
 
Objetivos a curto prazo. 
• Aumento do número de praticantes em Portugal. 
 
• Presença em competições internacionais de relevo para desenvolvimento da 

capacidade técnica e competitiva dos nossos ginastas. 
 
• Realizações de mais estágios/encontros de desenvolvimento técnico da 

disciplina, nas várias especialidades. 
 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

	
QUADRO COMPETITIVO NACIONAL  

Competição Data Local Nº 
Clubes 

Nº 
Ginastas 

1º Open 
Virtual TRI 

29 
novembro FGP TV 11 93 

1º Open 
Virtual DMT 

e TUM 

05 
dezembro FGP TV 19 222 

 

Mesmo tendo sido realizado um formato novo de competições o 
elevado número de participação demonstra que continua a existir 
um grande desenvolvimento da disciplina. 

 

RESULTADOS CAMPEÕES NACIONAIS 

 

Não tendo sido realizados Campeonatos Nacionais não foi possível 
apurar os Campeões Nacionais. 
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ALTO RENDIMENTO 

Os objetivos para o Alto Rendimento foram superados na maioria das 
especialidades, atingindo resultados de excelência. 

ESTÁGIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS 

Estágio Data Local Ginastas Treinadores 

Estágio 
nacional DNO 

28 a 30 
dezembro 

CAR 
Sangalhos 

Diana Gago 
Ana Oliveira 
Diogo Cabral 
João Caeiro 
Diogo Fernandes 
Henrique Moreira 
Tiago Pereira 
Marta Silva 
Tomás Pinto 

Hugo Paulo 
 

Estágio 
nacional DO 

28 a 30 
dezembro 

CAR 
Sangalhos 

Beatriz Martins 
Silvia Saiote 
Catarina Nunes 
Diogo Ganchinho 
Diogo Abreu 
Pedro Ferreira 
Ricardo Santos 
Rúben Tavares 
Gabriel Albuquerque 
Sérgio Aniceto 
Diana Silva 
Margarida Pinheiro 
Rita Vieira 
Margarida Carreiro 

Carlos Matias 
 

 
	

PARTICIPAÇÃO INTERNACIONAL 

	

Competição Data Local 
Ginastas 

Treinadores 
Juízes 

Dirigentes 

Pont. Class. 

Taça do 
Mundo de 

Baku 

12 a 17 
fevereiro 

Baku, 
Azerbaijão  

Ginastas 
Diogo Abreu 
Diogo Ganchinho 
Pedro Ferreira 
Ricardo Santos 
Beatriz Martins 
 
Treinador 
Luis Nunes 
Luis Santos 
Juiz 
Daniela Marques 

 
109.230 
76.060 
107.365 
108.475 
96.825 
 

 
17ºTRI 
50ºTRI 
26ºTRI 
21ºTRI 
40ºTRI 
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Em termos competitivos os resultados foram bastante positivos, 
mantendo a seleção portuguesa num patamar de qualidade a nível 
mundial. 

Apesar do objetivo do apuramento olímpico, primordial no Trampolim 
Individual não ter sido ainda alcançado, continuamos a persegui-lo e com 
boas perspetivas. 

As prioridades, serão direcionadas para os momentos de estágio para 
desenvolvimento técnico, e para o correto apetrechamento dos clubes 
onde treinam os nossos ginastas da Seleção Nacional (atuais e do 
futuro). 

Tentar-se-á fazer com que a estrutura da equipa técnica possa ter mais 
condições para levar o seu “saber” aos clubes de forma a promover um 
melhor desenvolvimento técnico. 

 

EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM PORTUGAL 

Devido à situação pandémica não foi possível realizar qualquer evento 
internacional de Ginástica de Trampolins em Portugal. 

Estavam previstos os seguintes eventos: 

Cascais Beach Cup 

Scalabis Cup 

Loulé Cup 

Campo de Treinos da EG 

Taça do Mundo de Coimbra 

 

 

Isabel Falcão 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica de Trampolins 
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TEAMGYM 

O TeamGym sendo uma disciplina eclética e exclusivamente de equipa, 
apresenta méritos para uma evolução da mesma e crescimento do número de 
praticantes. 

Apesar do ano atípico que vivemos em 2020, verificou-se um aumento quer do 
número de filiados quer do número de clubes que pratica esta disciplina.  

 

Evolução do número de ginastas filiados 

2016 2017 2018 2019 2020 

553 596 651 555 682 

 

Evolução do número de clubes 

2016 2017 2018 2019 2020 

12 20 20 20 24 

 

Objetivos a curto prazo 

• Melhorar o nível técnico das Equipas;  

• Aumentar o número de clubes e praticantes filiados; 

• Incrementar o número de treinadores certificados; 

• Organizar mais cursos de Juízes; 

• Preparação de 3 Seleções Nacionais (Seniores Masculinos, Seniores 
Mistos e Juniores Mistos) para o CE; 

• Divulgação do TeamGym de norte a sul do país. 

 
Pontos Fracos 

• Pandemia COVID 19; 

• Falta de condições para a prática do TeamGym nos clubes; 

• Poucas competições da FGP; 

• Regulamentação Internacional muito voltada para o Alto Rendimento no 
que diz respeito aos aparelhos utilizados; 

• Poucos treinadores certificados; 
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• Desmotivação dos ginastas devido ao cancelamento de competições 
(devido à COVID-19) 

 
Pontos Fortes 

• Aumento do número de filiados; 

• Aumento do número de clubes filiados; 

• Crescente interesse pela disciplina; 

• Disciplina atrativa. 

 

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 

Foi criada em 2014 uma regulamentação mais ajustada e simplificada, com 
capacidade para ser aglutinadora de forma a proporcionar uma maior 
participação nesta disciplina. A FGP continuará a desenvolver o TeamGym 
através de um trabalho mais constante do Departamento Técnico da FGP, com 
o apoio da Comissão Técnica. 

Devido à Pandemia de COVID 19, não foi possível a realização de todas as 
provas de Teamgym previstas no Calendário de Atividades. 

 

QUADRO COMPETITIVO NACIONAL 

Competição Data Local Parceiro 
Nº 

Clubes/ 
Equipas 

Nº Ginastas 

Campeonato 
Nacional 

21/22 
Março Lisboa GCP   

Super Finais 06/07 
junho Guimarães    
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ALTO RENDIMENTO 

EVENTOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS EM 
PORTUGAL 

International Open for Clubs 2020 - Lisboa 

•  09 a 10 Maio - Lisboa 

• Ginásio Clube Português  

• Devido à Pandemia de COVID 19, o evento foi cancelado. 

 

 

 
Víctor Gomes 

Diretor Técnico Nacional de TeamGym 
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PROGRAMA DE APOIO AOS TREINADORES DE ALTO 
RENDIMENTO (PATAR)  

Em setembro de 2012 a FGP deu início à implementação do Programa de Apoio a 
Treinadores de Alto Rendimento (PATAR) e desde então até ao presente, tem 
possibilitado a alguns treinadores, das diferentes disciplinas da Ginástica a sua 
dedicação exclusiva ao treino. 

A Direção da FGP considera que o enquadramento técnico especializado, acrescido do 
tempo ajustado, são fundamentais para o sucesso e o alcançar dos objetivos 
preconizados para os diferentes projetos gímnicos, mas fundamentalmente para a 
evolução qualitativa e quantitativa da Ginástica portuguesa.   

Nesse sentido, de 2016 a 2020 foram e têm sido apoiados pelo Programa PATAR os 
seguintes treinadores: 

TREINADORES PATAR 2016 – 2017 – 2018 – 2019 - 2020 

Disciplina Clube Treinador 2016 2017 2018 2019 2020 

ACRO ACM Lourenço 
França X X X X X 

AER Seleção 
Nacional Rui Cardoso A partir de 01 

de setembro X 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

GAF GCP Pedro Roque Até 30 de 
junho --- --- --- --- 

GAF SpCP Cristina 
Gomes X X Apoiada fora 

do programa --- --- 

GAM GCP Paulo Simões A partir de 01 
de julho 

Até 30 de 
junho --- --- --- 

GAM GCP Pedro 
Almeida X X 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

GAM LGC José Augusto 
Dias X X X X X 

GR Seleção 
Nacional 

Darina 
Vasileva 

A partir de 01 
de setembro X 

Treinadora 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinadora 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinadora 
nacional – 

fora do 
programa 

GR SFUAP Sandra Nunes X Até 31 de 
agosto X X X 

TRA CFE / CTS Carlos  
Matias X X 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

TRA GCV Hugo 
Paulo X X X X X 

TRA GNMA Eduardo 
Mendes --- --- --- 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 

Treinador 
nacional – 

fora do 
programa 
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Os treinadores têm conhecimento que a sua integração no Programa PATAR tem 
subjacentes os seguintes objetivos:  

OBJETIVOS DO PROGRAMA “PATAR” 

• Apoio ao incremento dos projetos gímnicos dos clubes, onde exercem funções; 

• Aumentar o número de sessões e de horas de treino dos ginastas; 

• Apoiar o treino de ginastas de outros clubes; 

• Rentabilizar os espaços e os recursos humanos internos dos clubes; 

• Apoio técnico a outros clubes (assessoria/consultoria). 

 

O controlo e monitorização relativos à consecução destes objetivos são efetuados 
pelas Direções Técnicas Nacionais (DTN’s). 

Operacionalmente, os diferentes treinadores PATAR realizaram ações, que foram 
comuns a todos eles, das quais destacamos:     
 

INTERVENÇÃO COMUM DOS TREINADORES “PATAR” 

• Realização de atividades de dinamização/sensibilização para a prática da Ginástica 

e captação a vários níveis (escolas do 1º ciclo, clubes, atividades autárquicas, etc.); 

•  Apoio nas atividades dos clubes onde desenvolvem atividade profissional; 

• Treinos abertos e/ou em conjunto com outros clubes; 

• Apoio técnico a treinadores de outros clubes, de forma pontual; 

• Colaboração/Apoio esporádico às Associações Territoriais de Ginástica. 

 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA “PATAR” 

No final do ano de 2017, após análise sobre seis anos de vigência do Programa e das 

dificuldades sentidas, sobretudo na adequação do mesmo às necessidades de 

intervenção ao nível do treino de excelência e da implementação de mecanismos de 

monitorização da sua execução, a Direção da FGP procedeu a uma reformulação do 

PATAR que passou a incluir um sub-programa de Apoio a Treinadores de Elevado 

Potencial (ATEP) que entrou em vigor em janeiro de 2018. 

 

Foi também adequado o programa à circunstância da atividade e enquadramento dos 

treinadores PATAR dever ser diferente dos treinadores nacionais pelo que se 
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distinguem, a partir de 2018, essas duas realidades que têm tradução no quadro 

supra. 

 
Em 2020 integraram o sub-programa (ATEP) os seguintes treinadores: Sara Martins, 

do Sport Algés e Dafundo, em Ginástica Rítmica; Bruno Narra, do Clube de Ginástica 

de Almada, em Ginástica Artística Masculina e João Monteiro, da Associação de Pais e 

Amigos da Ginástica de Loulé, em Trampolins.      

SALAS ESPECIALIZADAS DE GINÁSTICA E CENTROS DE 
TREINO                                          

- Centro de Alto Rendimento – Sangalhos 
- Centro de Alto Rendimento - Maia  
- Centro de treino de Ginástica Rítmica – Lisboa 
- Centro de Treino de Ginástica de Trampolins – Santo Estêvão 
- Centro de Treino de Ginástica Aeróbica - Dafundo 

 

Salas Especializadas 

Uma via para o desenvolvimento qualitativo da Ginástica 

Para a Federação de Ginástica de Portugal a criação de salas especializadas de 
ginástica, em clubes ou em outras entidades, nas diferentes regiões do País, 
continua a ser uma prioridade. 

Operacionalmente, a Ginástica Artística Feminina (GAF), a Ginástica Artística 
Masculina (GAM) e a Ginástica Rítmica (GR), continuam a ser as disciplinas da 
Ginástica, que apresentam maiores debilidades ao nível de espaços de treino 
adequados à sua prática.  

• GAF e GAM: espaços exíguos, que impendem a disponibilidade dos 
aparelhos de competição, e de treino e que não possuem os fossos 
necessários aos aparelhos.  

• GR: Ginásios com pé direito insuficiente para a prática da GR (a GR exige 
10 metros; no mínimo 8 metros livres de obstáculos); 

• GAF, GAM e GR: impossibilidade de treinos a qualquer hora do dia, não 
permitindo aos ginastas a realização de treinos em conciliação com os 
estudos.  

Apesar das debilidades referidas e no sentido de as colmatar, a FGP potenciou 
ao máximo que lhe foi possível, a utilização dos cinco Centros de Treino de 
Ginástica existentes: o Centro de Alto Rendimento de Sangalhos (CAR Anadia), 
o Centro de Alto Rendimento da Maia (CAR Maia), o Centro de Treino de Santo 
Estêvão (parceria com a Câmara Municipal de Benavente e o Clube de Futebol 
Estevense), o Centro de Treino do Dafundo (parceria com a União Recreativa do 
Dafundo) e o Centro de Treino de Ginástica Rítmica (CTGR Casal Vistoso – 
parceria com a Câmara Municipal de Lisboa).   
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CENTRO DE ALTO RENDIMENTO - SANGALHOS 

O Centro de Alto Rendimento (CAR) – Anadia, é um espaço que possui instalações 
muito particulares para a prática desportiva de diferentes modalidades. Isto é 
particularmente evidente no caso da Ginástica, já que proporciona condições de treino 
e de organização de eventos que são difíceis de igualar noutros locais do país.  

Em 2020 a utilização do CAR de Anadia, pela FGP, foi muito reduzida, devido à 
pandemia e consequente declaração do estado de emergência. 

São apresentadas abaixo as atividades realizadas. 

Utilização do CAR Anadia em 2020 pela FGP 
 
 a) Estágios das Seleções Nacionais  
 

Mês Data  Tipo de estágio Disciplina 

Julho  27/07 a 
01/08 Estágio Preparação CE GAM 

Setembro 14-18 Estágio Preparação CE GAF 
21-25 Estágio Preparação CE GAM 

Dezembro 21-23 Estágio Desenvolvimento  GAF/GAM 
28 - 30 Estágio Desenvolvimento  TRA 

 
b) Competições   
 

Mês Competições e Eventos 

22 de fevereiro Taça de Portugal  
GAF e GAM 

7-8 novembro Campeonato Nacional Base e 2º Open de 
Conjuntos de Ginástica Rítmica 

 

De salientar ainda a presença das seleções nacionais de GAF, GAM e GR do Brasil 
durante os meses de julho e agosto e de TRA em novembro e dezembro, como forma 
de retoma dos treinos, devido à pandemia. 

 

André Nogueira 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Artística Masculina e Ginástica Artística Feminina 

Isabel Falcão 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica de Trampolins 
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CENTRO DE ALTO RENDIMENTO – MAIA 

O Centro de Alto Rendimento (CAR) – Maia, é um espaço que possui ótimas 
instalações para a prática desportiva de diferentes modalidades. Nele destaca-se o 
complexo de ginástica, onde treinam diariamente dois clubes de ginástica artística, 
com ginastas que integram as seleções nacionais.  

Para além das boas condições para o treino, este complexo oferece também condições 
muito boas para a organização de eventos distritais/territoriais, nacionais e 
internacionais, evidenciando-se a Taça do Mundo (e Torneio Internacional) de Gin. 
Acrobática. 

Em 2020 e face à pandemia e consequente declaração de estado de emergência 
apenas se realizou a Taça do Mundo (e Torneio Internacional) de Ginástica Acrobática 
e outros eventos a nível distrital e territorial de Ginástica Artística Feminina e 
Masculina.  

 

I. Utilização do CAR Maia em 2020 pela FGP 
 
a) Competições e eventos 
 

Mês Competições e Eventos 
Março 
5-8 

Taça do Mundo/ T. Internacional 
G. Acrobática 

 

 

André Nogueira 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Artística Masculina e Ginástica Artística Feminina 

Bernardo Tomás 

Diretor Técnico Nacional de Ginástica Acrobática 
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CENTRO DE TREINO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLINS – SANTO ESTEVÃO 

O Centro de Treino de Ginástica de Trampolins (CTTRA) de Santo Estevão é um 
espaço integrado no Pavilhão Desportivo de Santo Estevão, cujo objetivo fundamental 
é o de proporcionar um espaço, para os treinos dos ginastas das Seleções Nacionais 
(SN) de TRI e DMT e também dos clubes que desejarem sob coordenação do 
Treinador Nacional Carlos Matias. 

O espaço serviu ainda para o apoio a competições e eventos, cumprindo assim, os 
objetivos subjacentes à sua criação. 

• Criar condições para os treinos dos ginastas das SN de TRA. 

• Permitir que os clubes possam usufruir de excelentes equipamentos; 

• Apoiar a realização de eventos e competições como espaço complementar.   

 

I. Utilização do CTTRA em 2020 pela FGP 
 

a) Provas de Apuramento Jogos Europeus 

 

Mês Sessões Horas 
 

fevereiro 2 10,00 Horas: 02 de fevereiro  
março 2 10,00 Horas: 01 de março 

 

b) Utilização do CTTRA por Clubes 
  

Vários são os clubes que utilizam o espaço pelas condições de 
treino e pelo acompanhamento do Treinador Nacional, no ano de 
2020 destacam-se os seguintes: 
  
Vitória Futebol Clube (com carácter semanal ou bi-semanal) 
Sporting Clube Portugal (Treino de Trampolim Sincronizado) 
Clube Trampolins Salvaterra (com carácter semanal) 
Grupo Sportivo de Carcavelos  
Academia de Ginástica de Sines 
Ginásio Atlético Clube do Barreiro 
Fabriltramp 
Sociedade Artística Reguenguense 
Gimno Clube de Santarém  
Sociedade Filarmónica Gualdim Pais 
Ginásio Clube de Tomar 
Ateneu Artístico Cartaxense 
Ginásio Clube Vilacondense 
Associação de Pais e Amigos da Ginástica de Loulé 

 
Utilizam também estas instalações e equipamentos as escolas do 1º Ciclo e Pré-
Escolar do Concelho de Benavente, assim como as AEC'S do Concelho, embora 
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circunscritos à utilização dos 6 trampolins do Clube, não utilizando os equipamentos 
da FGP, salvo quando as atividades são diretamente orientadas e coordenadas pelo 
Treinador Nacional e treinadores do Clube, a pedido das Escolas ou da Autarquia. 

 

Isabel Falcão 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica de Trampolins 



	
	

 
Federação de Ginástica de Portugal – Relatório de Atividades e Contas 2020	

	

61	

CENTRO DE TREINO DE GINÁSTICA RÍTMICA - LISBOA 

O Centro de Treino de Ginástica Rítmica (CTGR) de Lisboa é um espaço integrado no 
Complexo Desportivo do Casal Vistoso e a sua utilização, resulta de um Contrato-
Programa que a FGP estabeleceu com a Câmara Municipal de Lisboa (CML), cujo 
objetivo fundamental é o de proporcionar um espaço adequado, para os treinos das 
ginastas das Seleções Nacionais (SN) de GR. 

No entanto, com a pandemia da COVID-19, o espaço ficou interdito a partir do mês de 
março, estando fechado a toda a atividade desportiva até ao final deste ano e início 
de 2021 (ao que se sabe), passando a ser um centro de acolhimento de emergência 
para os sem-abrigo, instalado ali temporariamente. 

Por isso, este ano apenas foi utilizado pela Seleção Nacional durante o mês de janeiro 
e início de fevereiro, devido a articulação com outros eventos nacionais e 
internacionais que o Pavilhão recebeu de outras modalidades durante o mês de 
fevereiro e início de março. 

De salientar que os estágios ali realizados foram feitos na Nave, de mútuo acordo com 
o responsável do Pavilhão e a Escola Luís de Camões, que nos cedeu metade do 
pavilhão grande em troca do Ginásio 3, podendo a SN treinar em condições (com 
altura) melhores, mas sem a possibilidade de montar o praticável dinâmico. Visto que 
no final do treino tinham sempre de enrolar as alcatifas para os jogos da noite.  

A funcionalidade do espaço não se esgota à SN de GR. De forma a manter uma 
ocupação regular, e devido às condicionantes descritas em cima, o CTGR serviu 
também para treinos de alguns clubes de Lisboa ou de clubes que fazem parte da 
Associação de Ginástica de Lisboa (AGL) e para o apoio a competições e eventos, 
cumprindo assim, os objetivos subjacentes à sua criação. 

  

  I. Utilização do CTGR em 2020 pela FGP 
   

 a) Estágios e treinos das SN de GR 
   

Mês 
Sessões  

Horas de Treino 
Treino 

janeiro 8 
32 Horas: Estágio de 5 a 8 de janeiro 
(treinos bidiários) 

fevereiro 12 
48 Horas: Estágio de 28 janeiro a 4 
fevereiro (treinos bidiários) 

	

   
 
b) Competições e Eventos de GR 
   

Mês Competições e Eventos 
7 e 8 de 
março 

Torneio Internacional de Ginástica Artística 
Masculina e Feminina 
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c) Treinos regulares de GR de clubes de Lisboa e arredores: Clube 
Nacional de Ginástica, Sport Algés e Dafundo, Sporting Clube de 
Portugal. 

 

II. Desenvolvimento da Ginástica  

Atividades regulares de clubes, de carácter periódico (semanal) 
possibilitando excelentes condições de treino, não existentes nas 
instalações dos mesmos. 

 

III. Ginástica para pessoas portadoras de deficiência e 
desfavorecidas  

 

IV. Utilização em 2020 por Clubes, Escolas e outras Entidades 

CTGR- Mapa de ocupação "base" 2019-2020  

Entidades Objetivo 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado Doming
o 

Agrupamento 
Escolas Luís 

Camões 

Horário 
Curricula

r 

08H30/10H4
5 

08H30/10H4
5 

08H30/10H4
5 

08H30/10H4
5       

15H30/17H3
0 

15H30/17H3
0 

15H30/17H3
0 

15H30/17H3
0 

Federação 
Ginástica 
Portugal 

Treinos 
SN 

Ginástica 
Rítmica 

 

  

08H30/13H0
0 

08H30/13H0
0 

08H30/13H0
0 

08H30/13H0
0 

08H30/13H00 
14H00/18H00 

(alternando com 
o SAD) 

 
14H00/18H0

0 
14H00/18H0

0 
14H00/18H0

0 
14H00/18H0

0 

Clube 
Nacional 
Ginástica 

Treinos 
Ginástica 
Rítmica 

 08H00/12H0
0 

08H00/12H0
0    

 08H00/12H0
0 

08H00/12H0
0 09H00/20H00    

Sporting Clube 
Portugal 

Treinos 
Ginástica 
Rítmica 

17H00/21H0
0   17H00/21H0

0         

Sport Algés e 
Dafundo       

08H30/13H00 
14H00/18H00 

(alternando com 
o SAD) 

 

Camara 
Municipal 

Lisboa 
Diversos Diversas solicitações para eventos 
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Pontos fracos: 

Aspetos relacionados com o funcionamento diário do CTGR, que continuaram a ser 
apresentados à CML: 

• Dificuldade de compatibilização dos treinos das SN com as aulas de 
Educação Física da EB 2.3 Luís de Camões, devido ao barulho; 

• Limpeza deficiente do CTGR e falta de aspiração dos praticáveis; 
• Falta de rede protetora no teto; 
• Solicitação de retirada do praticável dinâmico (colocação por temporadas 

quando há estágios). 
 
 
Pontos Fortes: 
 

• Ter um espaço permanente para treinos diários; 
• Disponibilidade de horários e de recursos para treinos durante o fim-de-

semana às 8h00, feriados e férias. 
• Facilidade na utilização do Pavilhão grande quando se proporciona para 

estágios da SN Júnior e Sénior. 
 
 
Agradecimento à Câmara Municipal de Lisboa 

Apesar da utilização do CTGR não ter atingido na plenitude os seus propósitos este 
ano, a FGP não pode deixar de reiterar os agradecimentos à CML por todos os 
esforços que têm desenvolvido para que a modalidade possa ter um espaço condigno 
de treino regular, fundamental para o desenvolvimento desta disciplina gímnica na 
cidade de Lisboa e para o trabalho das SN. 

 

 

Andreia Sanches 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica Rítmica 
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CENTRO DE TREINO DE GINÁSTICA AERÓBICA – UNIÃO RECREATIVA 
DO DAFUNDO 

Um dos maiores problemas para os clubes que se dedicam à Ginástica enfrentam é, 
obviamente, a aquisição e manutenção de equipamento específico para a prática da 
modalidade nas suas várias disciplinas. 

No caso da Ginástica Aeróbica, a dificuldade em adquirir um praticável é grande e, 
deste modo, a Federação de Ginástica de Portugal (FGP) colocou um dos seus 
praticáveis da disciplina na União Recreativa do Dafundo (URD), entre outros 
materiais necessários ao desenvolvimento da Ginástica. 

Com o protocolo entre as duas entidades, a URD tem maior capacidade para 
desenvolver a Ginástica e em particular a Ginástica Aeróbica. Os clubes que não têm 
praticável podem usufruir do mesmo nas instalações da URD, eventos da seleção 
nacional, como treinos, estágios e outras ações são realizados neste centro de treino 
de ginástica aeróbica.   

Em 2020 a utilização do centro de treino de Ginástica Aeróbica - URD pela FGP, foi 
muito limitada, face às imposições e restrições, não tendo havido estágios da Seleção 
Nacional, apenas treinos no primeiro e último trimestre do ano.  

I. Utilização do Centro de Treino de Ginástica Aeróbica – URD 
em 2020 pela FGP	

a) Treinos de SN de Ginástica Aeróbica durante o ano inteiro  
 
O CTGA em 2020, no primeiro trimestre foi utilizado para treinos de 
ginastas que integram as SN de GA que não têm a oportunidade de 
treinar regularmente no praticável. Treinavam em conjunto com o TN, e 
no mesmo horário, conforme tabela abaixo:  
 
Dias da Semana Horário Nº de Ginastas 
Segunda -   
Terça 13h30 – 16h00 1 ginasta  
Quarta 14h30 – 17h00 1 ginasta 
Quinta 13h30 – 17h00 1 ginasta 
Sexta 14h30 – 17h00 Por vezes, 2 ginastas 

 
No último trimestre de 2020, não havendo a presença de um TN, houve 
já treinos por parte de 2 ginastas da SN, ao fim de semana no CTGA. 
 
Para além do horário apresentado acima ser reduzido para a utilização do 
centro de treinos, os ginastas que são mencionados, são diferentes nos 
vários dias da semana, levando a que cada um destes ginastas treine 1 a 
2 vezes por semana naquele espaço, apesar dos treinos serem instáveis e 
tenham sido combinados semanalmente, conforme a disponibilidade de 
todas as partes.  
 
 
Sendo que, para o trabalho de Seleção, tendo como perspetiva a evolução 
dos ginastas e rendimento a nível internacional, este horário é muito 
aquém do desejável. 2020 foi também um ano atípico, tal como foi já 
referido várias vezes, tendo os treinos estado parados ao longo de vários 
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meses do ano e os clubes ainda não puderam regressar à prática a 100%. 
 

 
Para o futuro, quando for possível regressar a uma prática sistemática, dever-se-á 
intensificar as atividades regulares dos clubes, com periodicidade semanal, 
possibilitando condições de treino não existentes nas instalações de origem, bem 
como uma disponibilização de espaço de treino que auxilie as ginastas da seleção 
nacional com o seu percurso académico em Lisboa, a compatibilizar a sua vida escolar 
e/ou profissional com o treino de Alto Rendimento. 

 

Sara Luna 

Diretora Técnica Nacional de Ginástica Aeróbica 
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FORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

Durante o ano de 2020, o Departamento de Formação e Documentação, preparou, 
organizou, desenvolveu, apoiou e validou 66 atividades de formação (a adicionar 7 
áreas de tarefas), as quais foram objeto de relatório para o IPDJ, I.P.. 
 
Das ações propostas no início do ano (137 atividades + 7 áreas de tarefas), só se 
mantiveram para execução 16 das 137 inicialmente propostas (11,68%). No entanto, 
foram apresentadas ao IPDJ para acrescentar à execução outras 87 novas atividades, 
das quais se executaram 50, perfaz um total de 66 relatórios. Estes 66 relatórios, 
representam uma redução de 71 relatórios, o que equivale a uma taxa de 48,18% da 
execução inicial de 137 atividades. 
 
A taxa de não execução total (relativas às 137 iniciais e às 87 apresentadas de seguida) é 
assim de 158 atividades (70,54%), que derivou das seguintes razões: 

• Por falta de inscritos em atividades lançadas – 11 atividades 
(6,96%); 

• Por não ser possível lançar devido a atraso da organização dos 
conteúdos (existiam diversas ações de formação que estavam pendentes da 
finalização dos referenciais de formação, da aprovação do IPDJ e da realização 
dos Cursos de Treinadores) – 44 atividades (27,85%); 

• Atividade anuladas por falta de candidaturas de organização por parte 
de entidades parceiras – 16 atividades (10,13%). 

• Anulação devido à Covid-19 – 72 atividades (45,57%). 
• Transferência da atividade para 2021 devido à Covid-19 – 15 atividades 

(9,49%) 
 
O acréscimo de 87 atividades às inicialmente previstas, derivou da pandemia Covid-
19 e da necessidade de continuar a formar os nossos treinadores e a possibilitar a 
renovação do TPTD, durante o confinamento que se viveu em 2020. A maior parte das 
formações realizadas foram organizadas em modalidade de ensino à distância, 
utilizando a plataforma E-gym, tendo sido utilizados conteúdos pré-preparados para o 
efeito, ou construindo de raiz outros. De realçar que foram criadas 34 novas atividades 
neste sistema, entre meados de março e fins de maio de 2020. 
 
Atividades adicionais: 2 Cursos de Juízes iniciais/reciclagens; 1 Seminário Europeu 
Online; 24 Workshops Online da FGP; 9 Ações de Formação Online da FGP; 1 Ação de 
Formação Específica para Tutores, Coordenadores e Estagiários; 1 Curso de Basic 
Gym; 12 Ações de Formação solicitadas por entidades parceiras (AT’s, Câmaras 
Municipais e outros parceiros). 
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INTRODUÇÃO 

2020, foi o último ano do ciclo olímpico de 4 anos, que decorreu entre 2017 e 2020 (o 
XIV). Este Ciclo Olímpico foi alargado para 2021 devido à pandemia causada pela 
Covid-19. 
 
Este ano, devido à Covid-19, e não havendo possibilidade de realizar ações de 
formação presencial durante a maior parte dos meses, foi um ano dedicado 
principalmente às Ações de Formação Online, à construção dos novos referenciais de 
formação específica de cada disciplina para os Cursos de Treinadores de Grau I e Grau 
II, e à Organização do 8º Congresso Nacional da Ginástica (6º Internacional). 
 
Teve também como grandes objetivos: dar seguimento aos estágios de grau I e II 
iniciados em 2019 e iniciar novos estágios de Grau I, II e III, estes ainda, no modelo 
de formação anterior à atual Lei 106/19 de 6 de setembro; organizar o máximo de 
Ações de Formação creditadas possíveis, dando a possibilidade de todos os treinadores 
filiados, apesar de estarem confinados nas suas casas, poderem continuar a fazer 
formação e revalidar o seu TPTD. 
 
Todas as atividades de formação mantêm uma forte componente de formação b-
learning com a sistematização de conteúdos de apoio à formação para a plataforma de 
ensino a distância e-gym. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS EM 2020 

Apresenta-se a seguinte distribuição para as atividades de formação para treinadores e 
juízes, realizadas ao longo de 2020 e divididas com a seguinte tipologia: 

1. Cursos de treinadores terminados em 2020; 
2. Cursos de treinadores/Estágios lançados em 2020 e a terminar em 2021; 
3. Cursos de formação especializada para Profs. Ed. Física; 
4. Cursos de Juízes Nacionais; 
5. Cursos de Suporte Básico de Vida/DAE; 
6. Ações de formação contínua para treinadores; 
7. Congresso FGP - 8º Nacional/6º Internacional 
8. Lista de atividades não organizadas. 
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1. Cursos de treinadores terminados em 2020 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

CT Grau II - CG Turma Nacional - Nº /II/2020 1 maio a nov 2020 18 

CT Grau II - CE GpT - Nº4/II/2020 
17-19 e 31 janeiro, 
1, 2 e 29 fevereiro, 

8 março 
18 

CT Grau II CP - Turma Nacional 5º Estágio - 
Nº5/II (jan. a julho 2020) Continuação 2019 jan20/jul20 43 

CT Grau I - CP Turma Nacional 8º Estágio - 
Nº1, 2, 3, 4, 5 /I/2019 – (jan a julho 2020) 
continuação 2019 

jan/jul 2020 127 

 

2. Cursos de treinadores lançados em 2020 e a terminar em 2021 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

CT Grau III - CP Turma Nacional 4º Estágio - 
Nº4/III/(Out. a Dez. 2020)  out 20/dez 20 4 

CT Grau II - CP Turma Nacional 6º Estágio (out 
a dez. 2020) - Nº6/II/2020 out. a dez 2020 27 

CT Grau I - CP Turma Nacional 9º Estágio - Nº 
1,2,3,4,5 /I/2019 + 2º ESTÁGIO DESPORTO 
ESCOLAR 

out/dez 2020 28 

 

3. Cursos de formação especializada para Prof. Educação Física 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

DE Curso de Formação - BasicGYM (25h) - DE -
Guilhermina Suggia outubro e nov. 21 

 

4. Cursos de Juízes Nacionais 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

Curso de Juízes AER - AGDS - Seixal 24 a 26 jan, 16 fev 19 

Curso de Juízes TG - Lisboa 7, 8, 9 e 15 fev 31 
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5. Cursos de Suporte Básico de Vida/DAE 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação 
(7h) - Mangualde 26 fevereiro 6 

 

6. Ações de formação contínua para treinadores 

Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

AF PTN Treinadores GAM GAF (Lisboa, FGP) 27 junho 29 

AF Plenário Técnico Nacional de GPT (Coimbra) 11 julho 57 

AF Plenário Técnico Nacional Treinadores AER 
(Online) 14 junho 14 

AF Plenário Técnico Nacional Treinadores TRA 
(Salvaterra de Magos) 5 julho 83 

AF Plenário Técnico Nacional Treinadores GR 
(Odivelas) 11 julho 56 

AF Plenário Técnico Nacional Treinadores TG 
(Lisboa, FGP) 1 março 17 

AF Formação Teamgym - AGS 8 março 30 

CSW 2020 - Fórum – O desporto em tempos 
Pandemia 27 junho 98 

CSW 2020 - Futuro das Novas tecnologias no 
Desporto 27 junho 67 

CSW 2020 - Coaching Desportivo: da formação 
à alta competição 27 junho 70 

Workshop de Body Awareness 4 e 5 janeiro 24 

AF Para Além da Técnica e Performance - Nuno 
Matos 25 janeiro 18 

AF Nutrição Desportiva - CNS 8 fevereiro 31 

Seminário Europeu de Combate à Violência na 
Ginástica - Formação Online 

23 de março a 31 
de julho 197 

Workshop 1: Ginástica Rítmica, Fatores 
Condicionantes para Chegar a Ginasta Elite 
Júnior – Formação Online 

25 de março a 31 
de julho 127 

Workshop 2: Trampolins, Fatores 
Condicionantes para Chegar a Ginasta Elite 

30 de março a 31 
de julho 149 
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Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

Júnior – Formação Online 

Workshop 3: GAM, Fatores Condicionantes 
para Chegar a Ginasta Elite Júnior – Formação 
Online 

26 de março a 31 
de julho 72 

Workshop 4: Formação, Ginástica na EF no 1º, 
2º e 3º CEB - Formação Online 

8 de abril a 31 de 
julho 187 

Workshop 6: ACRO, Fatores Condicionantes 
para Chegar a Ginasta Elite Júnior – Formação 
Online 

2 de abril a 31 de 
julho 238 

Workshop 7: A Segurança no Ensino dos 
Elementos Técnicos em Ginástica. O Exemplo 
do Ensino do Flick Flack à Retaguarda – 
Formação Online 

1 de abril a 31 de 
julho 300 

Workshop 8: Tumbling, Fatores Condicionantes 
para Chegar a Ginasta Elite Júnior – Formação 
Online 

31 de março a 31 
de julho 128 

Workshop 9: ESCOLA, Pedagogia da Ginástica 
e do Circo - um Encontro Possível e Desejado - 
Formação Online 

27 de março a 31 
de julho 199 

Workshop 10: PARKOUR, As Regras FIG e a 
Abordagem à Prática e sua Adaptação à Escola 
e ao Clube – Formação Online 

6 de abril a 31 de 
julho 62 

Workshop 11: TG, Fatores Condicionantes para 
Chegar a Ginasta Elite Júnior – Formação 
Online 

7 de abril a 31 de 
julho 116 

Workshop 12: Lateralidade em Ginástica 
Artística. O Exemplo Prático Ensino das 
Piruetas – Formação Online 

3 de abril a 31 de 
julho 153 

Workshop 13: Ginástica Aeróbica, Fatores 
Condicionantes para Chegar a Ginasta Elite 
Júnior – Formação Online 

4 de junho a 31 de 
julho 32 

Workshop 14: Ginástica Rítmica, Complexo de 
Exercícios com Pesos, Aquecimento Período 
Competitivo e Preparação Física Específica - 
Formação Online 

9 de abril a 31 de 
julho 133 

Workshop 15: Ginástica Rítmica, Complexo de 
Exercícios de Aquecimento e Preparação Física 
- Formação Online 

14 de abril a 31 de 
julho 142 

Workshop 16: Ginástica Rítmica, Técnica 
Corporal (Equilíbrios) e Técnica de Execução de 
Elementos Acrobáticos/Pré-Acrobáticos – 
Formação Online 

16 de abril a 31 de 
julho 110 
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Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

Workshop 17: Ginástica Rítmica, Técnica 
Corporal – Saltos, Preparação para Saltos e 
Técnica de Aparelho de Corda – Formação 
Online 

23 de abril a 31 de 
julho 94 

Workshop 18: Ginástica Rítmica, Rotações, 
Exercícios com Elásticos e Técnica de Aparelho 
- Arco – Formação Online 

28 de abril a 31 de 
julho 87 

Workshop 19: Ginástica Rítmica, Exercícios 
para Fortalecer os Pés, Técnica de Aparelho - 
Bola e Exercícios de Coordenação – Formação 
Online 

7 de maio a 31 de 
julho 74 

Workshop 20: Ginástica Rítmica, Pequeno 
Aquecimento para Pés e Joelhos, Preparação 
Física com Maças, Técnica de Aparelho – Maças 
– Formação Online 

14 de maio a 31 de 
julho 76 

Workshop 21: Ginástica Rítmica, Técnica de 
Aparelho – Fita e Ballet Adaptado à Ginástica 
Rítmica – Formação Online 

26 de maio a 30 de 
julho 77 

Workshop 22: Ginástica, Basics of Basics - Solo 
– Formação Online 

21 de abril a 31 de 
julho 197 

Workshop 23: Trampolins para a Ginástica 
Artística, Uma Abordagem através das Posições 
Base Ventral e Dorsal/Deitado - Formação 
Online 

30 de abril a 31 de 
julho 58 

Workshop 24: GAM - Paralelas Simétricas e 
Cavalo com Arções - Formação Online 

28 de maio a 31 de 
julho 24 

Workshop 25: Teamgym, Início à disciplina do 
Teamgym - Formação Online 

2 de junho a 31 de 
julho 63 

AFO 1: Eu Sou Treinador de Ginástica - 1ª 
Temporada - Formação Online 

5 de maio a 31 de 
dezembro 138 

AFO 2: O Sono na Prática Desportiva - 
Formação Online 

20 de maio a 31 de 
julho 126 

AFO 3: Minimização do Risco de Lesão - 
Formação Online 

18 de maio a 31 de 
julho 166 

AFO 4: Quantificação da Carga Interna - 
Formação Online 

22 de maio a 31 de 
julho 142 

AFO 5: Pedagogia e Avaliação do treino - 
Tutoria de estágios de Grau I e II para Tutores 
e Estagiários – Formação Online 

12 a 31 de julho 75 

AFO 7 D: Certificação Regresso aos Treinos em 19 de maio a 31 de 123 
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Identificação da Ação Data de 
Realização 

N.º de 
Participantes 

Segurança – Dirigentes – Formação Online dezembro 

AFO 7 T: Certificação Regresso aos Treinos em 
Segurança – Treinadores – Formação Online 

20 de maio a 31 de 
dezembro 611 

AFO 7 G: Certificação Regresso aos Treinos em 
Segurança – Ginastas 

21 de maio a 31 de 
dezembro 251 

AFO 7 P: Certificação Regresso aos Treinos em 
Segurança – Pais e Encarregados de Educação 

22 de maio a 31 de 
dezembro 144 

A Retoma da Atividade: Planeamento em 
Ginástica com o Suporte Digital - GIMNOANIMA 11 junho 20 

A Retoma da Atividade: Ginástica e Força – Do 
Mito à Prática - GIMNOANIMA 13 junho 19 

A Retoma da Atividade: “Equilíbrio” entre a 
Vontade e a Possibilidade - GIMNOANIMA 12 junho 20 

Workshop Internacional - Tumbling - 
GIMNOANIMA 18 a 21 junho 16 

AF Para Além da Técnica e Tática - Nuno Matos 25 e 26 julho 4 

AF Para Além da Técnica e Tática - Nuno Matos 17 outubro 4 

Pedagogia e Avaliação do treino - Tutoria de 
estágios de Grau I e II para Tutores e 
Estagiários  

6 novembro 51 

 

7. Congresso FGP - 8º Nacional/6º Internacional 

O Congresso foi organizado em formato online com transmissão em streaming, para 
proporcionar a todos os interessados, agentes gímnicos nacionais (Treinadores, Juízes 
e Dirigentes) a residir no território nacional e no estrangeiro, bem como a toda a 
população gímnica nacional, a possibilidade de continuar a fazer a sua formação 
Contínua para treinadores. Esta decisão foi tomada devido à impossibilidade de 
organização presencial devido à Pandemia Covid-19. 
 
O Congresso, tal como o de 2018 em Guimarães, também foi acreditado para os 
títulos de TPTEF e TPDT (através da parceria com a ESDRM) e ainda para professores 
de Educação Física (com a parceria do Centro de Formação Francisco de Holanda de 
Guimarães). 
 
De forma a que todos os participantes pudessem obter o máximo rendimento da sua 
participação, em vez de se organizar sessões em simultâneo de diferentes temas, 
organizou-se emissão em contínuo, com cada um dos 11 temas a serem emitidos em 
separado, nomeadamente:  

• Tema 1 – Novas tecnologias de apoio ao treino e formação - Dia 1 (1/12) 
• Tema 2 – Técnica e Ciência da Ginástica - Dia 1 (1/12) 
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• Tema 3 – Formação e práticas na Escola - Dia 2 (2/12) 
• Tema 4 – Ética, Combate à Violência e ao Assédio - Dia 3 (3/12) 
• Tema 5 – Práticas da GPT e atividade Sénior - Dia 4 (4/12) 
• Tema 6 – Gestão e Desenvolvimento - Dia 5 (5/12) 
• Tema 7 – Ajuizamento - Dia 6 Manhã (6/12) 
• Tema 8 – Psicologia e Saúde Mental - Dia 6 (6/12) 
• Tema 9 – Saúde - Dia 7 (7/12) 
• Tema 10 – Prática de Ginástica Adaptada - Dia 8 (8/12) 
• Tema 11 – Segurança na prática - Dia 8 (8/12) 

 
Todos os participantes no congresso tiveram ainda a hipótese de reverem os conteúdos 
do mesmo até dia 18 de janeiro, tendo sido todos os registos vídeos do mesmo, 
migrados para a nossa plataforma de ensino à distância E-gym. 
 
Apresentamos alguns números do congresso para que se possa fazer o real 
enquadramento do mesmo: 
8  Dias 
11  Temas 
52h  Trabalhos 
102  Apresentações 
15  Comunicações Master 
22  Workshops Teóricos e Práticos 
12  Mesas Redondas 
53  Comunicações Livres 
17  Países diferentes 
74  Experts convidados 

(38 POR; 7 ESP; 5 BRA, 5 EUA, 4 GBR, 3 SUI, 2 JPN, 1 CAN, 1 SLO, 1 ARG, 1 
ROM, 1 COL, 1 MEX, 1 ITA, 1 QAT, 1 NOR, 1 AUT). 

16  Membros da Comissão Organizadora 
12  Membros da Comissão Científica 
1 Membro Convidado Internacional da Comissão Científica - Prof. Dr. Marco Bortoleto 

(Comissão de Educação FIG / UNICAMP Brasil) 
1  Parceiro Científico - FIG Academy 
2 Apoios internacionais - União de Ginástica Pan Americana (PAGU); União Asiática 

de Ginástica (AGU) 
4 Apoios institucionais - Faculdade de Motricidade Humana (FMH); Faculdade de 

Desporto do Porto (FADEUP); Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM); 
Centro de Formação Francisco de Holanda (CFFH) 

2  Apoios técnicos - FB Curves 3D Gym; STS Gymnastics Interactive Program 
10  Patrocinadores FGP 
1  Patrocinador Principal FGP - Jogos Santa Casa 
1  Parceiro Organização - I AM Events 
376 Participantes de 22 países - (339 de Língua Portuguesa -299 Portugueses e 40 

Brasileiros- 17 de Língua Espanhola e 20 de Língua Inglesa) 
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Os acessos streaming ao longo dos dias foram (Quase na sua totalidade, durante a 
totalidade da emissão diária): 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6 Dia 7 Dia 8 
145 167 132 40 124 161 136 148 

 
Total de participantes 1053 
A maioria dos participantes revisitaram os trabalhos na plataforma de e-learning 
 
A logística para colocar toda esta estrutura em prática, foi a grande parcela de custos, 
tendo em conta que a FGP não possui a tecnologia nem os profissionais necessários para 
as funções centrais do registo dos conteúdos e sua emissão. Para tal teve que se 
contratar a empresa “I AM Events” que forneceu os restantes profissionais e serviços de 
Streaming, de Gestão de bilhética (para venda de bilhetes e controlo de acessos à 
emissão em streaming, por cada dia(s) conforme bilhete comprado), captação de 
imagens nos dias presenciais com a régie de emissão, além de que a gestão de emissão 
diária de vídeo em online síncrono e assíncrono (peças gravados antecipadamente), teve 
que ser feita de forma permanente, durante as quase 52h de emissão nos 8 dias. 
 
O rácio final entre os valores finais de custo do Congresso e o nº de participantes totais – 
376, ou mais específicamente os acessos diários ao streaming-1053, podem justificar o 
grande investimento necessário nesta atividade, que foi o grande marco na formação da 
FGP em 2020, ano disruptivo e onde não foi possível organizar as atividades formativas 
presenciais agendada 
 

8. Lista de atividades não organizadas 

Identificação da Ação Motivo 

CT Grau III CG 3ª Turma Nacional - Nº /III/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau III CE Curso Disciplina 1 (GR)- Nº2/III/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau III CP - Turma Nacional 3º Estágio - 
Nº3/III/(jan. a julho 2020) Continuação 2019 Anulação por falta de inscritos 

CT RVCC Processos de Grau III por Regime VCC - 
Nº1/III/2020 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE GAM - Nº2/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE AER - Nº2/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE TRA - Nº3/II/2020 - Castêlo da Maia Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 
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Identificação da Ação Motivo 

conteúdos 

CT RVCC Processos de Grau II por Regime VCC - 
Nº1/II/2020 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CG Turma Nacional - Nº1, 2, 3, 4 e 5 
/I/2020 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CE Turma 1 - Nº1/I/2020 - Lisboa 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CE Turma 2 - Nº2/I/20120 - Braga 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CE Turma 3 - Nº3/I/2020 - Évora 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CE Turma 4 - Nº4/I/2020 - Torres Novas 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau I - CE Turma 5 - Nº5/I/2020 - Funchal 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT RVCC Processos de Grau I por Regime VCC - 
Nº1/I/2020 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

FIG - Foundations GFA Anulação devido à Covid-19 

Academia FIG ACRO III Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Age Group Prog. GAM Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Group Prog. GAF Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Group Prog. GR Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Group Prog. AER Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Group Prog. ACRO Anulação devido à Covid-19 

FIG - 3 dias Group Prog. TRA Anulação devido à Covid-19 

UEG - International Training Camp Trampoline - 
Anadia Anulação devido à Covid-19 

UEG - International Teamgym Training Camp 
Portugal - Anadia Anulação devido à Covid-19 
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Identificação da Ação Motivo 

UEG - 2nd Educational Long Weekend  Anulação devido à Covid-19 

UEG - International Training Camp and Coach Course 
I Anulação devido à Covid-19 

UEG - International Training Camp and Coach Course  Anulação devido à Covid-19 

CJ Intercontinental de TRA Lausanne (Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de GAM Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de ACRO Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de GAF Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de AER Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de PK Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Intercontinental de GR Lausanne Participação) Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de TRA - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de GAM - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de ACRO - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de GAF - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de AER - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Inicial de PK - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

CJ Reciclagem de GR - Lisboa Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

AF Juízes Internacionais Coordenadores/Formadores 
(presencial e e-learning) e-learning 

Transferência da atividade para 
2021 devido à covid-19 

AF Workshop Formação Contínua Tutoria de Estágio 
I/II/III - Lisboa (Presencial e e-learning) Anulação devido à Covid-19 

AF Workshop Formação Contínua Tutoria de Estágio 
I/II/III - Porto (Presencial e e-learning) Anulação devido à Covid-19 
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Identificação da Ação Motivo 

AF Workshop Formação Contínua Tutoria de Estágio 
I/II/III - Coimbra (Presencial e e-learning) Anulação devido à Covid-19 

AF Workshop Formação Contínua Tutoria de Estágio 
I/II/III - Faro (Presencial e e-learning) Anulação devido à Covid-19 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
GAM (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
TRA (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
TUMB (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
ACRO (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
GR (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
GAF (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
TG (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Workshop online Formação Contínua Treinadores 
BasicGYM - Fundamentos (e-learning) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Plenário Técnico Nacional Treinadores ACRO 
(Lisboa, FGP) 

Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

Conhecimento e Observação de Ginástica para Prof. 
Educação Física - Super Finais 2020 Anulação devido à Covid-19 

"GYM Talks - Falando de Ginástica" - Super Finais 
2020 Anulação devido à Covid-19 

Fórum "Organizadores de Eventos Internacionais de 
Ginástica" - Super Finais 2020 Anulação devido à Covid-19 

"Ética no Desporto" - Plano Nacional de Ética/IPDJ - 
Super Finais 2020 Anulação devido à Covid-19 

"Gestores de Cursos FGP - Pedagógicos e Anulação devido à Covid-19 
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Identificação da Ação Motivo 

Administrativos" - Super Finais 2020 

"Cursos Online FGP - Coordenação de Formação" - 
Super Finais 2020 Anulação devido à Covid-19 

"Interdisciplinaridade na Ginástica - Ser Formador de 
Grau I" - Super Finais 2020  Anulação devido à Covid-19 

AF Formação Especialização em "Ginástica Laboral" Anulação devido à Covid-19 

AF Formação Contínua em "Ginástica Laboral" Anulação devido à Covid-19 

AF Workshop Teórico-Prático "Ginástica Laboral" Anulação devido à Covid-19 

AF Workshop Teórico-Prático "Ginástica Laboral" Anulação devido à Covid-19 

Special Olympics 1 - Programa ACRO FGP Anulação devido à Covid-19 

Special Olympics 2 - Programa TRA FGP Anulação devido à Covid-19 

Special Olympics 3 - Programa AER FGP Anulação devido à Covid-19 

AF AGA - 1 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF Workshop GAM/GAF - AGS Anulação devido à Covid-19 

AF Apoio ao Dirigismo, intervenção desportiva e 
parental na atividade gímnica - AGL  Anulação devido à Covid-19 

AF AGC - 1 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF AGN - 1 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF AGN- 2  
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF AGD2 - 1 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF AGIM - 1 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF Preparação Física de Base em Ginástica - AGiA Anulação devido à Covid-19 

AF Especialização Sénior GYM Anulação devido à Covid-19 

AF Especialização Sénior GYM Anulação devido à Covid-19 

AF Especialização Baby GYM Anulação devido à Covid-19 
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Identificação da Ação Motivo 

AF Especialização Baby GYM Anulação devido à Covid-19 

AF Especialização em Ginástica Adaptada Anulação devido à Covid-19 

AF Específica por Disciplina - GAM Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GAM Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GAF Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GAF Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GR Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GR Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GA Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GA Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - TRAM Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - TRAM Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - ACRO Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - ACRO Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - TGYM Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 
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AF Específica por Disciplina - GPT Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

AF Específica por Disciplina - GPT Grau I 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE 
- Lisboa Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE 
- Vila Nova de Gaia Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE  
- Beja Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE  
- Marinha Grande Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE  
- Espinho Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - 
DE/SNF - Setúbal Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE 
- a definir FGP Anulação devido à Covid-19 

DE Curso Formação - Nível 1 (1ª parte CT/25h) - DE 
- a definir FGP Anulação devido à Covid-19 

DE Curso de Formação - Nível 2 (2ª parte CT/25h) - 
DE - Coimbra/Castelo Branco Anulação devido à Covid-19 

DE Curso de Formação - Nível 2 (2ª parte CT/25h) - 
DE  - Faro Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 

AF Suporte Básico de Vida + Desfibrilhação (7h) Anulação devido à Covid-19 
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Identificação da Ação Motivo 

Seminário Pré Congresso 2020 Anulação devido à Covid-19 

Curso Creditado Prof. Educação Física - Congresso 
2020 Anulação devido à Covid-19 

 CSW 2019 - AF 4 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

 CSW 2019 - AF 5 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

 CSW 2019 - AF 6 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF Sunlive Anadia International Coach Academy - 
MAG Anulação devido à Covid-19 

AF Sunlive International Training Camp WAG 1 Anulação devido à Covid-19 

AF Sunlive International Training Camp WAG 2 Anulação devido à Covid-19 

AF Sunlive International Training Camp WAG 3 Anulação devido à Covid-19 

AF CMCascais Supera-te 2020 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

AF Palestra "Ginástica Laboral" (Konica) Anulação devido à Covid-19 

AF Palestra "Ginástica Laboral" (Vitalis) Anulação devido à Covid-19 

AF Palestra "Ginástica Laboral" (----) Anulação devido à Covid-19 

AF Palestra "Ginástica Laboral" (----) Anulação devido à Covid-19 

AF TrampCamp 1 - Campo de Treino Internacional 
de TRA & DMT 

Anulação por falta de candidaturas 
de organização por parte de 

entidades parceiras 

AF TrampCamp 2 - Campo de Treino Internacional 
de TRA & DMT 

Anulação por falta de candidaturas 
de organização por parte de 

entidades parceiras 

AF TrampCamp 3 - Campo de Treino Internacional 
de TRA & DMT 

Anulação por falta de candidaturas 
de organização por parte de 

entidades parceiras 

Congresso Nacional dos Treinadores - Workshops 
Ginástica 

Anulação por falta de candidaturas 
de organização por parte de 

entidades parceiras 

Saltos para a Água - A Ginástica de Suporte - Anulação por falta de candidaturas 
de organização por parte de 
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Identificação da Ação Motivo 

ASSAPO entidades parceiras 

Ginástica - Trampolins e Tumbling como meio 
complementar de treino em GpT - CMLourinhã Anulação devido à Covid-19 

AF Ginástica na Escola - AGS 
Anulação por falta de candidaturas 

de organização por parte de 
entidades parceiras 

Curso de Suporte Básico de Vida - SCP Anulação por falta de inscritos 

AF Mortais com Piruetas - CNS Anulação devido à Covid-19 

AF Múltiplos Mortais com Múltiplas Piruetas - CNS Anulação devido à Covid-19 

Curso de Juízes Inicial de AER - AGC 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

Ética, Valores e Propósito – Academia de Dirigentes 
FGP Módulo 1 Anulação por falta de inscritos 

Fomentar a Confiança para Alavancar a Performance 
– Academia de Dirigentes FGP Módulo 2 Anulação por falta de inscritos 

Comunicação e Relação Interpessoal – Academia de 
Dirigentes FGP Módulo 3 Anulação por falta de inscritos 

Liderança e Coordenação de Equipas – Academia de 
Dirigentes FGP Módulo 4 Anulação por falta de inscritos 

Ultrapassar Conflitos e  Gerir Emoções – Academia 
de Dirigentes FGP Módulo 5 Anulação por falta de inscritos 

Psicologia Positiva e Motivação – Academia de 
Dirigentes FGP Módulo 6 Anulação por falta de inscritos 

Gestão Intercultural – Academia de Dirigentes FGP 
Módulo 7 Anulação por falta de inscritos 

Eficácia na Gestão – Academia de Dirigentes FGP 
Módulo 8 Anulação por falta de inscritos 

CT Grau II - CE GAF - Nº4/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE GR - Nº2/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE ACRO - Nº2/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

CT Grau II - CE TUM - Nº3/II/2020 Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 
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Identificação da Ação Motivo 

conteúdos 

CT Grau II - CE TGYM - Nº3/II/2020 
Anulação por não ser possível lançar 
devido a atraso da organização dos 

conteúdos 

Workshop “Ferramentas de Treino Mental aplicadas 
na Ginástica” - SCP Anulação por falta de inscritos 

 

Numa perspetiva de análise geral das atividades, estas contaram com um universo 
de 6.317 inscritos. Divididos de uma forma geral pelas seguintes atividades: 

- 50 Juízes inscritos em atividades de formação de Juízes; 
- 265 Treinadores em cursos de formação nacional, incluindo estágios; 
- 5.620 Participantes em ações de formação contínua; 
- 6 Participantes nos Cursos de Suporte Básico de Vida/DAE 
- 376 Participantes no Congresso FGP - 8º Nacional/6º Internacional. 
 

ATIVIDADES REALIZADAS POR TIPOLOGIA 2017-2020 
 

 2017 2018 2019 2020 Total 

Cursos Treinadores Grau 1 7a 8a 8d 2 37 
Cursos Treinadores Grau 2 5b 6c 8e 4 35 
Cursos Treinadores Grau 3 0 3 4 1 16 
Ações. Formação/Workshops 16 37 57 54 93 
Ações Atualização Treinadores 2 1 7 0 12 
Academias FIG 0 3 0 0 6 
Cursos Formadores 0 0 0 0 4 
Fóruns/Seminários/Simpósios/ 
Jornadas/Congressos 0 1 2 1 6 

Estágios Técnicos 0 0 4 0 1 
Cursos Juízes 42 18 10 2 109 
Ações Atualização Juízes 0 0 1 0 3 
Curso Juízes Internacionais 13 2 0 0 31 
Formação Desporto Escolar 0 9 8 0 11 
Outros Cursos/Outras atividades 1 0 2 1 3 
Ações de Formação de Prof. de Educação 
Física 0 1 1f 1 3 

Total 86 89 112 66 355 
 

Legenda: 
a) 1 Componente Geral, 4 turmas de componente específica e 3 grupos de Componente Prática / 

Estágio. 
b) 1 Componente Geral, 2 turmas de componente específica e 2 grupos de Componente Prática / 

Estágio. 
c) 1 Componente Geral, 3 turmas de componente específica e 2 grupos de Componente Prática / 

Estágio 
d) 1 Componente Geral, 5 turmas de componente específica e 3 grupos de Componente 

Prática/Estágio 
e) 1 Componente Geral, 1 turma de componente específica e 2 grupos de Componente Prática/Estágio 
f) 1 Curso executado para o Centro de formação de apoio ao Colégio Militar. 
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DISTRIBUIÇÃO DE JUÍZES POR NÍVEL DE FORMAÇÃO  
 

 Acrobática Aeróbica Artística 
Feminina 

Artística 
Masculina 

Rítmica TeamGym Trampolins 

Nacionais 209 131 101 62 173 54 188 

Internacionais 10 9 7 7 19 5 15 
Total 218 140 108 69 192 59 203 

 
Todos estes juízes mantiveram durante o Ciclo Olímpico a decorrer (e após a data do 
seu curso de formação), o acesso permanente à plataforma de e-learning onde se 
encontram todas as informações sobre o curso de formação de juízes, bem como 
informações e conteúdos de atualização, para a sua função. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE TREINADORES POR GRAU DE FORMAÇÃO  

 Geral ACRO AER GAF GAM GPT GR TG TRA TUMB 

Grau I 952 - - - - - - - - - 
Grau II - 117 16 60 30 112 55 7 109 4 
Grau III - 26 3 8 7 - 21 0 48 0 

Grau IV - 3 1 4 3 - 5 0 7 0 
Total 952 146 20 72 40 112 81 7 164 4 

 
 

 
 

Paulo Barata 

Coordenador do Gabinete de Formação e Documentação 
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PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS 
 
FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE GINÁSTICA 

 
COMITÉ DE GINÁSTICA PARA TODOS 

 

1 – Introdução 

Para as autoridades eleitas da Federação Internacional de Ginástica, 2020 
foi o quarto ano do ciclo 2017/2020. Dei assim continuidade como 
membro eleito do comité de Ginástica para Todos com o cargo de Vice- -
Presidente do Comité. 

Durante o ano de 2020 as principais atividades que desenvolvemos 
relacionadas com o Comité de Ginástica para Todos foram: 

2 – Reuniões e eventos 

Dada a pandemia mundial, a partir de março todos os eventos e reuniões 
presenciais foram canceladas.  

Assim, tomei parte em todas as reuniões do comité organizadas online: 

o Janeiro, reunião formal do comité por Skype; 

o Fevereiro, reunião formal do comité por Skype; 

o Março, reunião formal do comité por Skype; 

o Abril, reunião formal do comité por Zoom; 

o Abril, reunião formal do comité por Zoom; 

o Maio, reunião formal do comité por Zoom; 

o Junho, reunião formal do comité por Zoom; 

o Julho, Colóquio FIG por Zoom; 

o Julho, World Gym for Life Challenge 2021 reunião conjunta com o 
comité organizador; 

o Agosto, reunião formal do comité por Zoom; 

o Setembro, reunião formal do comité por Zoom; 

o Novembro, reunião formal do comité por Zoom; 

o Novembro, World Gymnaestrada 2023 reunião conjunta com o 
comité organizador; 

o Dezembro, World Gym for Life Challenge 2021 reunião conjunta com 
o comité organizador; 

Os principais temas desenvolvidos nas reuniões do Comité foram os 
seguintes: 

o Colóquio FIG, realizado online 
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o Atividades de formação / educação, através do Curso de 
Fundamentos da Ginástica / “Foundations of Gymnastics”, da 
Academia FIG e do Curso “Join Gymnastics for All events” 

o Preparação e realização de cursos de formação de experts 

o Preparação da Gymnaestrada Mundial 2023 

o Processo de candidatura para organizar a Gymnaestrada Mundial  

o Processo de candidatura para organizar o World Gym for Life 
Challenge 

o Comité Olímpico Internacional – Comissão de Desporto Para Todos / 
“ Active Society”= A presidente do Comité de Ginástica para Todos 
da FIG é a representante desta federação internacional nesta 
comissão 

o Eventos gímnicos = Acompanhamento técnico e suporte na 
preparação e adaptação dos diversos eventos gímnicos para a 
realidade da pandemia. 

o Publicações = Desenvolvimento e atualização do conjunto de 
brochuras, manuais e outras publicações que suportam a promoção 
e desenvolvimento. 

o Plano Estratégico = Análise e desenvolvimento de estratégias 
conducentes ao desenvolvimento sustentado da Ginástica Para 
Todos. 

o Internet = Produção regular de informação 

o Reuniões conjuntas com as Uniões Continentais 

o Revisão e atualização das normas que regem a Ginástica para Todos 
na FIG  

 

Dada a situação de pandemia mundial, a Comissão Executiva da FIG 
decidiu prolongar em mais um ano os mandatos das autoridades eleitas, 
bem como adiar o congresso eleitoral para 2021. 

 

Rogério Valério, março 2021 
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COMISSÃO DE ATLETAS/COMITÉ TÉCNICO DE 
GINÁSTICA DE TRAMPOLINS 

 
1. Introdução 
 
A partir de 2014, tive a honra de integrar o Comité Técnico de 
Ginástica de Trampolins, na qualidade de representante dos Ginastas 
da Federação Internacional de Ginástica. Foi sem dúvida um desafio 
para mim, passar da qualidade de ginasta para membro do Comité 
Técnico pois a perspetiva mudou radicalmente. Fui muito bem recebido 
e as ideias que tentei transmitir dos Ginastas foram acolhidas 
positivamente, dando-me confiança para uma comunicação aberta e ao 
mesmo nível dos membros eleitos pelas federações, uma vez que eu 
sou eleito pelos ginastas e não pelas federações. 
 
O ano de 2020 foi um ano atribulado e sem muito movimento a nível do 
Comité Técnico de Ginástica de Trampolins da FIG. O código de 
pontuação aprovado no ano passado foi adiado para o ano de 2022 e 
usámos o ano de 2020 a rever que clarificações são necessárias no 
código de pontuação e em preparação para os cursos de juízes que se 
irão realizar no início do próximo ano.  
 
2. Reuniões 

Durante o ano de 2020 foram realizadas as seguintes reuniões que estive 
presente: 

• Comissão de Atletas 

o 28 JAN, Lausanne, SUIÇA 

• Comité Técnico de Ginástica de Trampolins 

o 24 JAN – 27 JAN - Lausanne, SUIÇA 

o 6 MAI – Reunião Virtual 
 
 
Os temas abordados e discutidos nas reuniões foram os seguintes: 

• Discussão e decisão sobre o novo formato de competição 
• Apuramento Olímpico – Paris 2024; 

• Clarificação dos Regulamentos Técnicos da Ginástica de Trampolins; 

• Clarificação do sistema de apuramento Olímpico através das Taças do 
Mundo, após COVID; 

• Preparação do novo sistema de avaliação de Juízes; 

• Clarificação das Normas de Aparelhos; 
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3. Conclusão 

2020 foi um ano triste para todo o desporto e a Ginástica de Trampolins 
não foi diferente. Não se realizaram competições internacionais após 
fevereiro e todo o mundo parou devido ao COVID. 

Foram feitas alterações ao apuramento olímpico e aos Jogos Olímpicos 
para adaptar o calendário ao COVID, mas o COVID foi também 
alterando e ainda hoje vivemos limitados. 

 
Depois de analisadas as Taças do Mundo de qualificação olímpica, 
notámos que havia alguns detalhes no apuramento que deveriam ser 
ajustados. Assim, durante o ano de 2019, foram feitos ajustes a esse 
apuramento para suprir algumas lacunas. 
 
Devido ao ano de delay que tivemos, usámos o ano de 2020 para 
preparar os vídeos para os testes dos juízes. 
 
Para terminar, gostaria de agradecer à Federação de Ginástica de 
Portugal o apoio que tive durante estes 8 anos em que fui representante 
dos ginastas. Foram 8 anos que passaram muito rápido, mas foi com 
muito orgulho que representei Portugal. Este será o último ano em que 
é possível representar todos os atletas do mundo, mas foi uma 
responsabilidade que nunca esquecerei. 

 

 

Nuno Merino, Huntsville, AL, março 2021 
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EUROPEAN GYMNASTICS 
 

COMITÉ TÉCNICO DE GINÁSTICA DE TRAMPOLINS 
 

1.Introdução 

2020 foi um ano para esquecer, não há dúvida para ninguém. 

De qualquer forma, penso que na Comissão Técnica de Trampolins da 
European Gymnastics conseguimos inovar, e manter a Comunidade 
ligada através da criação de outras formas de comunicar. 

Foi um ano de aprendizagem, onde a palavra desistir não entrou e que 
fez com que nos tivéssemos de reinventar. 

No final, até pode ter sido um ano para lembrar. 

 

2. Reuniões 

Suécia – 27 de Fevereiro a 1 de Março 
 
O Campeonato da Europa 2020, teve a maior atenção visto que tivemos 
várias reuniões com a Comissão Organizadora, onde foram abordados os 
mais variados temas relativos à competição. Tivemos ainda a 
oportunidade de visitar o local de competição e os hotéis oficiais. 

 
A preparação do Campo de Treinos, que este ano voltará a ser realizado 
no Velódromo de Sangalhos, foi também um dos tópicos discutidos. 
 
Online – Julho, Agosto, Setembro e Dezembro 
 
Devido à situação pandémica, as nossas reuniões passaram a ser 
realizadas à distância.  
 
O principal foco teve a ver com a adaptação dos projetos que estão em 
desenvolvimento nomeadamente o Campo de Treinos e os WorkShops, 
bem como a criação de Webinars que possam ajudar a Comunidade. 
 
 
3. Campo de treino (Sangalhos - Portugal) 
 
Não se realizou devido à Pandemia 
 
 
4. Workshops 
 
Não se realizaram devido à Pandemia. 
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5. Webinars 
 
Foram promovidos vários Webinars tendo como temas; a Psicologia, a 
visão mais científica da realização das piruetas e a didáctica do ensino de 
um elemento técnico. 

  
 
6. Conclusão 
 
Acabou por ser um ano diferente. Foi diferente para pior, muito pior, 
porque gosto de estar no ginásio, de trabalhar com os treinadores e 
ginastas de uma forma mais próxima. 
 
Por outro lado, também foi bom porque esta situação nos ensinou a 
adaptar, criando situações que fossem interessantes para todos, que 
trouxessem mais conhecimento, mas também a partilha desse 
conhecimento, que tanto procuramos com as nossas ações. 
 
Com tudo o que se passou, e ainda está a passar, chego à conclusão que, 
com vontade, conseguimos dar a volta a todas as situações. 
 

 

Luís Nunes, março 2021 
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COMITÉ TÉCNICO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA 
 

1.Introdução 

Nos últimos anos a Comissão Técnica de Ginástica Acrobática tem tido 
muito trabalho, mas lamentavelmente este ano apenas foi realizada uma 
reunião, em Lisboa entre os dias 9 e 11 de março. No entanto o nosso 
trabalho tem sido realizado de uma forma menos efetiva via online. 

Este ano o nosso principal evento, o Campo de Treinos foi cancelado, 
como também os três workshops realizados em novos países ou países 
em desenvolvimento. 

Assim, o nosso trabalho focou-se mais na plataforma online e no 
programa de competição para novos países.  

 

2. Reuniões 

Durante o ano o Comité realizou 3 reuniões onde estive presente: 
• Março, Lisboa - Portugal  
• Agosto, São Petersburgo - cancelada 
• Novembro – Pesaro – Itália - cancelada 

 
 
3. Conclusões 

Apesar dos efeitos da pandemia, e a falta de reuniões presenciais para 
uma partilha e discussão de ideias mais efetiva, concluímos o 
regulamento técnico para novos países ou países em desenvolvimento, 
bem como temos dado continuidade à nossa plataforma online.  

   
 

Bernardo Tomás, março 2021 
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CONFEDERAÇÃO MEDITERRÂNICA DE GINÁSTICA (COMEGYM) 
 

COMITÉ EXECUTIVO 
 

1. Introdução 

Na sequência da admissão de Portugal nos Jogos do Mediterrâneo, tendo-
se concretizado a primeira participação nacional neste importante evento 
em 2018 em Tarragona, a FGP solicitou, ainda em 2017, a admissão à 
Confederação Mediterrânica de Ginástica (COMEGYM), que conta na 
atualidade com 25 países membros. Tal admissão veio a concretizar-se 
em 2018, aceite primeiro pelo Comité Executivo na sua reunião de março 
de 2018 e posteriormente ratificada pela Assembleia Geral em dezembro 
do mesmo ano. 

A COMEGYM organiza com uma periodicidade anual uma competição para 
ginastas juniores que teve em 2014 a sua primeira edição e que 
originalmente incluía as disciplinas de Ginástica Artística Feminina e 
Ginástica Artística Masculina. Em 2017, na sua 2ª edição, o Campeonato 
Mediterrânico de Ginástica passou a incluir a disciplina de Ginástica 
Aeróbica e em 2019 também a disciplina de Ginástica Rítmica. A partir de 
2020 previa-se a inclusão da disciplina de Ginástica de Trampolins não 
tendo tal ainda acontecido dado a edição de 2020 não se ter realizado 
devido à pandemia COVID-19. 

Em dezembro de 2018 fui eleito como membro do Comité Executivo da 
COMEGYM, na Assembleia Geral realizada em Istambul. 

A introdução de novas disciplinas no Campeonato da COMEGYM ocorreu 
por proposta de Portugal no seio do Comité Executivo. 

Portugal participou como membro de pleno direito nos Campeonatos 
Mediterrânicos de Ginástica organizados pela COMEGYM em 2018 em 
Tunis (TUN) e em 2019, em Cagliari (ITA). 

 

2. Reuniões 

• Comité Executivo dezembro 2017 Cairo (EGY)  Convidado 

• Comité Executivo março 2018  Roma (ITA) Convidado 

• Assembleia Geral dezembro 2018 Istambul (TUR) 

• Comité Executivo janeiro 2019 Istambul (TUR) 

• Comité Executivo maio 2019  Malta (MLT) 

• Comité Executivo setembro 2019 Cagliari (ITA) 

• Assembleia Geral setembro 2019 Cagliari (ITA) 
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• Comité Executivo julho 2020  (videoconferência organizada 
pela FGP) – decidida a suspensão de quotas anuais devido à 
pandemia COVID-19, sendo dada a possibilidade dos países que 
assim entenderem pagarem à mesma numa perspetiva de ajuda ao 
desenvolvimento da COMEGYM. Portugal e a generalidade dos países 
europeus pagaram a quota. 

• Assembleia Geral dezembro 2020 (videoconferência organizada 
pela FGP) – aprovadas alterações estatutárias e o cancelamento do 
Campeonato da COMEGYM, sendo reagendado para o mesmo local 
(Mersin – TUR) para 2021. 

 

 

João Paulo Rocha, março 2021	
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DIRETOR TÉCNICO 
 

1. Introdução: 

Durante o ano de 2019, em Istambul, decorreu o processo de eleição do 
Diretor Técnico da COMEGYM, Confédération Méditerranéenne de 
Gymnastique, onde fui eleito, entre três candidatos. Este cargo foi criado 
em dezembro de 2018, e surge na vontade de implementar novos 
procedimentos no seio da organização. 
 
No âmbito das minhas funções como Diretor Técnico desta organização, 
neste ano muito atípico de pandemia global, a participação foi muito 
reduzida e limitada a reuniões e contactos online. 

 

2. Reuniões: 

• Reunião da Comissão Executiva por vídeo conferência, em 4 de 
julho 

• Assembleia Geral por vídeo conferência, em 5 de dezembro 

Previstas e anuladas em virtude da Pandemia: 
 

• Reunião da Comissão Executiva, em Argel, entre 30 de janeiro e 2 
de fevereiro 

• Campeonato da COMEGYM, em Mersin, entre 8 e 13 de julho 

• Os Campeonatos da COMEGYM foram adiados para 9 a 12 de junho 
de 2021, a realizar em Mersin, na Turquia. 

 

 

Álvaro Sousa, março 2021 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

RELATÓRIO DE GESTÃO 

No cumprimento do mandato que nos foi conferido e nos termos das disposições 
legais e estatutárias, submete-se à consideração da Assembleia Geral da Federação 
de Ginástica de Portugal, o Relatório de Gestão da Federação de Ginástica de 
Portugal, por forma a prestar a devida informação sobre a posição financeira a 31 de 
dezembro de 2020. 
 
Para suporte das contas apresentadas, foi elaborado o presente Relatório de Gestão, o 
qual deve ser lido em complemento com os modelos de demonstração financeira 
apresentados, nomeadamente o Balanço, a Demonstração dos Resultados por 
Natureza e Funções, a Demonstração da Alteração dos Fundos Patrimoniais e a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa relativas ao exercício findo naquela data. 
 
As Demonstrações Financeiras da Federação de Ginástica de Portugal foram 
elaboradas de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do 
Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de 
junho.  
 
Em 2020, a Federação de Ginástica de Portugal apresentou um resultado líquido 
negativo de Euro: 72.227,65 €. Considerando que, com a adoção do SNC-ESNL as 
informações de natureza económica e financeira, se encontram explicadas com grande 
detalhe no Anexo às Demonstrações Financeiras, para o mesmo se remete a 
explicação da formação dos resultados líquidos de 2020 e comparação com os 
resultados do ano anterior.  
 
À semelhança do praticado em anos anteriores, propõe-se que o resultado negativo 
do exercício de 2020 no montante de 72.227,65 € seja levado a Resultados 
Transitados do Exercício. 

Lisboa, 15 de março de 2021 

 

O Presidente 

 

(Luís Maria Severino Arrais) 
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BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO  

 
Balanço Analítico: 

O Balanço da Federação de Ginástica de Portugal de 31 de dezembro de 2020 
evidenciava um total de 1.858.625,10 € (2019: 1.877.406,93 €), do qual sobressai o 
montante de 1.169.087,25 € (62,9% do valor de ativo) relativo ao valor líquido dos 
ativos fixos tangíveis e intangíveis, nomeadamente Edifícios e Outras Construções 
(sede da FGP) e diversos equipamentos desportivos. Fazem ainda parte do ativo os 
Inventários, no montante de 68.638,35 €, que compreendem os equipamentos para 
as seleções nacionais, material de merchandising, livros e publicações. No ativo 
encontramos ainda créditos a receber e outros ativos correntes no montante global de 
82.296,81 €, discriminados no ponto 16.3 deste relatório. Destaca-se ainda no ativo a 
rubrica respeitante a disponibilidades/meios monetários no montante de 456.740,66 € 
(24,6% ativo). 

No que respeita ao passivo, este ascende a 907.141,91 (2019: 851.719,71 €) e 
refere-se, essencialmente, às rubricas de diferimentos e outros passivos correntes. A 
rubrica de diferimentos no montante de 466.150,15 € (51,4% do passivo), inclui os 
rendimentos a reconhecer em 2021, devidamente discriminadas no ponto 16.4 deste 
relatório. A rubrica de outros passivos correntes, no montante de 211.222,53 € 
(23,3% do passivo), a qual inclui os acréscimos de gastos com o mês de férias e o 
subsídio de férias dos trabalhadores da Federação no montante de 91.766,58 €, os 
seguros a liquidar no montante de 53.584,56 €, outros acréscimos de custos no 
montante de 24.000,70 € e as dívidas a outros credores no montante de 38.970,13€. 
O passivo inclui ainda financiamentos obtidos no montante de 29.430,64 €, dividas a 
fornecedores no montante de 28.427,44 € e a rubrica de fundadores e associados, 
referente aos valores ainda por liquidar junto das Associações Regionais e Clubes no 
montante de 45.654,09 €, referente sobretudo aos créditos atribuídos aos Clubes 
pelas filiações efetuadas na época 2019/2020 e ainda não utilizados nesta rubrica.  

O total do Fundo de Capital diminuiu 7% para 951.483,19 € (2019:	1.025.687,22 €) e 
foi afetado pelo Resultado Líquido negativo do exercício, que ascendeu a 72.227,65 € 
(2019: positivo em 23.424,03 €). 

 

Demonstração de Resultados: 

As vendas e prestações de serviços no valor de 591.189,11 €, registaram uma grande 
quebra em relação ao exercício anterior (2019: 1.409.551,85 €), nomeadamente nas 
filiações e nas inscrições em eventos.  

Os subsídios à exploração apresentaram a mesma tendência, registando igualmente 
uma diminuição cifrando-se no montante de 1.276.406,49 € (2019: 1.814.503,68 €). 
Esta redução fica a dever-se sobretudo ao diferimento de parte dos rendimentos do 
IPDJ e do COP explicados mais à frente no ponto 10 do relatório.  

Os fornecimentos e serviços externos registaram um valor de 722.131,25 € (2019: 
2.176.347,75 €), apresentando uma considerável diminuição em relação ao ano 
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anterior, decorrente da quebra de atividade verificada em 2020 em consequência da 
situação pandémica vivida. 

Os Outros rendimentos registaram uma assinalável diminuição em relação a 2019, 
decorrente dos grandes eventos internacionais organizados em Portugal nesse ano, 
cifrando-se no montante de 98.959,43 € (2019: 794.845,41 €).  

À semelhança do que aconteceu com os Outros Rendimentos, os Outros Gastos 
registaram igualmente uma diminuição em relação a 2019, atingindo o montante de 
412.777,58 € (2019: 788.096,93 €), sendo a explicação a mesma referida nos 
parágrafos anteriores. 

Concorrem para este valor, os impostos suportados no montante de 70.848,12 €, as 
taxas de inscrição em eventos internacionais no montante de 29.875,60 €, os apoios 
financeiros concedidos no montante de 289.900,71 € e outros gastos no montante 
22.153,15 €. 

No ano de 2020 foram ainda criadas duas provisões, uma no montante de 7.310,62 € 
referente a contratos onerosos, e que pressupõe a possível redução do apoio atribuído 
pelo IPDJ para a Formação de Recursos Humanos e outra no montante de 22.404,46 
€, referente ao aluguer do Altice Arena para a organização do World Gym for Life. 

O Resultado Líquido do exercício foi negativo, no montante de 72.227,65 €. 
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

2020 2019
ACTIVO

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis 5 1 133 647,36 €   1 227 434,30 €   
Investimentos financeiros 16.1 8 178,40 €         6 587,99 €         
Ativos Intangiveis 27 262,09 €       17 268,54 €       

1 169 087,85 €   1 251 290,83 €   

Activo Corrente
Inventários 7 68 638,35 €       60 399,26 €       
Clientes 16.11 41 217,40 €       10 673,49 €       
Estado e outros entes públicos 16.5 196,26 €            
Pessoal
Fundadores/Patrocinadores/Associados/Membros 16.2 14 861,19 €       21 370,95 €       
Outros ativos correntes 16.3 41 079,41 €       28 548,25 €       
Diferimentos 16.4 66 803,98 €       65 658,65 €       
Caixa e depósitos bancários 4 456 740,66 €      439 465,50 €      

689 537,25 €      626 116,10 €      

Total do ativo 1 858 625,10 €   1 877 406,93 €   
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 3.2.4 1 246 467,27 €   1 246 467,27 €   
Resultados transitados  (226 141,83) €  (249 565,86) €
Ajustamentos em ativos financeiros
Outras variações nos fundos patrimoniais 3.2.4 3 385,40 €         5 361,78 €         

Resultado líquido do período  (72 227,65) € 23 424,03 €
Total dos fundos patrimoniais 951 483,19 €      1 025 687,22 €   

PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 9 101 356,37 €      71 641,29 €       
Financiamentos obtidos 6 7 867,00 €         28 977,03 €       

109 223,37 €      100 618,32 €      
Passivo corrente
Fornecedores 28 427,44 €       10 313,60 €       
Estado e outros entes públicos 16.5 24 900,69 €       36 468,39 €       
Diferimentos 16.4 466 150,15 €      388 239,50 €      
Fundadores/Patrocinadores/Associados/Membros 16.2 45 654,09 €       54 620,31 €       
Financiamentos obtidos 6 21 563,64 €       21 563,64 €       
Outros passivos correntes 16.6 211 222,53 €      239 895,95 €      

797 918,54 €      751 101,39 €      
Total do passivo 907 141,91 €      851 719,71 €      
Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1 858 625,10 €   1 877 406,93 €   

RUBRICAS
Anos

Notas
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

2020 2019

Vendas e serviços prestados (proveitos associativos) 8 591 189,11 € 1 409 551,85 €
Subsídios à exploração 10 1 276 406,49 € 1 814 503,68 €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 (226,08) € (69 936,92) €
Fornecimentos e serviços externos 16.7 (722 131,25) € (2 176 347,75) €
Gastos com o pessoal 14 (733 000,17) € (788 675,01) €
Outras imparidades (perdas/reversões) 9 0,00 € 2 441,14 €
Provisões (29 715,08) € (26 775,35) €
Outros rendimentos 16.8 98 959,43 € 794 845,41 €
Outros gastos 16.9 (412 777,58) € (788 096,93) €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 68 704,87 € 171 510,12 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 (136 983,23) € (146 983,22) €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (68 278,36) € 24 526,90 €

Juros e rendimentos similares obtidos 16.10 0,00 € 40,59 €
Juros e gastos similares suportados 16.10 (3 949,29) € (1 143,46) €

Resultado antes de impostos (72 227,65) € 23 424,03 €
Imposto sobre o rendimento do período 12 0,00 € 0,00 €

Resultado líquido do período (72 227,65) € 23 424,03 €

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
Exercícios

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

2020 2019

Vendas e serviços prestados (proveitos associativos) 8 591 189,11 € 1 409 551,85 €
Custos das vendas e dos serviços prestados (226,08) € (69 936,92) €

Resultado bruto 590 963,03 € 1 339 614,93 €

Outros Rendimentos 1 375 365,92 € 2 611 790,23 €
Gastos Administrativos (330 361,57) € (319 233,95) €
Gastos de Organização de atividades (248 377,79) € (1 570 320,41) €
Outros Gastos (1 455 867,95) € (2 037 323,90) €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (68 278,36) € 24 526,90 €

Gastos de Financiamento 16.10 (3 949,29) € (1 102,87) €

Resultado antes de impostos (72 227,65) € 23 424,03 €
Imposto sobre o rendimento do período 12

Resultado líquido do período (72 227,65) € 23 424,03 €

RUBRICAS
Exercícios

Notas
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Posição no início do período: 1-Jan-2019 1 246 467,27 (346 422,41) 20 770,21 7 338,16 76 086,34 1 004 239,57

Alterações do período:
Primeira adopção de novo referencia contabilístico 0,00
Alterações de políticas contabilísticas 0,00
Reconhecimento de subsídios ao investimento (1 976,38) (1 976,38)
Aplicação do resultado líquido do exercício 76 086,34 (76 086,34) 0,00

0,00 76 086,34 0,00 (1 976,38) (76 086,34) (1 976,38)

Resultado líquido do período 23 424,03 23 424,03

Resultado extensivo (52 662,31) 21 447,65

Posição no fim do período: 31-Dez-2019 1 246 467,27 (270 336,07) 20 770,21 5 361,78 23 424,03 1 025 687,22

Posição no início do período: 1-Jan-2020 1 246 467,27 (270 336,07) 20 770,21 5 361,78 23 424,03 1 025 687,22

Alterações do período:
Primeira adopção de novo referencia contabilístico 0,00
Alterações de políticas contabilísticas 0,00
Reconhecimento de subsídios ao investimento (1 976,38) (1 976,38)
Aplicação do resultado líquido do exercício 23 424,03 (23 424,03) 0,00

0,00 23 424,03 0,00 (1 976,38) (23 424,03) (1 976,38)

Resultado líquido do período (72 227,65) (72 227,65)

Resultado extensivo (95 651,68) (74 204,03)

Posição no fim do período: 31-Dez-2020 1 246 467,27 (246 912,04) 20 770,21 3 385,40 (72 227,65) 951 483,19

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Outras 
variações 
nos fundos 
patrimonais

Resultado líquido 
do período

TOTAL dos 
Fundos 

Patrimoniais
DESCRIÇÃO Notas Fundos

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Outras 
variações 
nos fundos 
patrimonais

Resultado líquido 
do período

TOTAL dos 
Fundos 

Patrimoniais
DESCRIÇÃO Notas Fundos

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 190 998,21 € 954 735,15 €
Pagamento a fornecedores (441 781,06) € (950 345,70) €
Pagamento a pessoal (450 018,00) € (462 304,03) €
Recebimento do imposto s/ o rendimento 0,00 € 2,05 €
Pagamento do imposto s/ o rendimento 0,00 € (12 742,97) €
Outros recebimentos relativos à atividade operacional 2 116 576,87 € 3 515 050,00 €
Outros pagamentos relativos à atividade operacional (1 308 116,42) € (2 889 062,46) €
Recebimentos relativos a rúbricas extraordinárias 4 200,80 € 388,79 €
Pagamentos relativos a rubricas extraordinárias (11 672,28) € (1 350,78) €

Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) 100 188,12 € 154 370,05 €
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Recebimentos de Ativos Tangíveis 0,00 € 45 236,48 €
Juros e rendimentos similares 0,00 € 40,59 €
Pagamentos de investimentos financeiros (1 444,07) € (1 511,58) €
Pagamentos de Ativos Tangíveis (42 468,61) € (136 161,74) €
Pagamentos de Ativos Intangíveis (14 003,55) € (18 019,50) €

Fluxo de caixa das atividades investimento (2) (57 916,23) € (110 415,75) €
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de financiamentos obtidos 0,00 € 0,00 €
Pagamentos provenientes de financiamentos obtidos (21 110,03) € (21 563,64) €
Juros e gastos similares (3 886,70) € (1 142,48) €

Fluxo de caixa das atividades financiamento (3) (24 996,73) € (22 706,12) €

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 17 275,16 € 21 248,18 €

Caixa e seus equivalente no inicio do período 439 465,50 € 418 217,32 €
Caixa e seus equivalente no fim do período 456 740,66 € 439 465,50 €

RUBRICAS 20192020
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

1.Introdução 

Identificação da Entidade 

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP), é uma pessoa coletiva de direito privado, 
constituída em 20 de novembro de 1950, sob a forma de associação sem fins 
lucrativos e dotada de Utilidade Pública Desportiva. Tem a sua sede na Estrada da 
Luz, nº 30 A, em Lisboa.  

A Federação de Ginástica de Portugal está filiada na Federação Internacional de 
Ginástica, na União Europeia de Ginástica, na União Ibero-americana de Ginástica, na 
Federação Internacional de Desporto para Todos (FIST) e na Comegym – 
Confederação de Ginástica do Mediterrâneo. Ao nível nacional é membro do COP - 
Comité Olímpico de Portugal e do CPP – Comité Paralímpico de Portugal. 

Atividade 

A Federação de Ginástica de Portugal rege-se pelos estatutos aprovados pela 
Assembleia Geral e pela lei vigente, designadamente pelo regime jurídico das 
federações desportivas, subsidiariamente pelo regime jurídico das associações de 
direito privado, e ainda pelas normas a que ficar vinculada pela sua filiação em 
organismos internacionais e pelos diversos regulamentos aprovados pela Direção. 

Constituem atribuições da FGP a definição de valores e objetivos da Ginástica 
nacional, em todas as suas disciplinas e variantes, bem como o seu fomento e 
desenvolvimento.  
 
 

Autorização para emissão 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 02 de março de 
2021, pelo Presidente, Luís Maria Severino Arrais. É do entendimento da Direção que 
estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as 
operações da FGP bem como a sua posição e desempenho financeiros e fluxos de 
caixa.  

 

2. Referencial contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

2.1. Bases de Preparação 

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com todas as 
normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística das Entidades do 
Setor não Lucrativo (ESNL). Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas 
as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de 
Demonstrações Financeiras, o de Contas e as Normas Contabilísticas e de Relato 
Financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) e as Normas 
Interpretativas. 

As demonstrações financeiras foram preparadas na base da continuidade das 
operações e em conformidade com os conceitos contabilísticos fundamentais de 
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prudência, consistência, especialização dos exercícios, substância sobre a forma e 
materialidade, respeitando as características qualitativas da relevância, fiabilidade e 
comparabilidade.  

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC-ESNL 
requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo da 
determinação das políticas contabilísticas a adotar pela entidade, com impacto 
significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como dos rendimentos 
e gastos do período de reporte. 

 

2.2. Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações 
Financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação 
de qualquer disposição prevista pelo SNC. 

 

2.3. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados 
cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior 

Os valores do Balanço e da Demonstração dos Resultados a 31 de dezembro de 2020 
são na íntegra comparáveis com os do exercício anterior. 

 

3. Principais políticas Contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras foram as seguintes: 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações 
financeiras 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de 
Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF,) aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 
98/2015 de 2 de junho. 

 

3.1.1 Continuidade 

Com base na informação disponível e expectativas futuras, a FGP continuará a operar 
no futuro previsível, assumindo não haver a intenção nem a necessidade de liquidar 
ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. 

 

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem 
independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o regime de 
acréscimo. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes 
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receitas e despesas são registadas nas rubricas “Outros ativos correntes e passivos 
correntes” ou “Diferimentos”. 
 

3.1.3 Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, ainda 
que a FGP tenha adotado o SNC-ESNL pela primeira vez em 2012, já que preparou o 
Balanço de Abertura a 01 de janeiro de 2012 aplicando as disposições previstas na 
NCRF-ESNL. 

 

3.2 Outras políticas contabilísticas 

3.2.1. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das 
depreciações acumuladas e eventuais perdas de imparidade. Este custo inclui o custo 
de aquisição à data de transição para NCRF-ESNL, e os custos de aquisição para 
ativos obtidos após essa data. 

As depreciações foram calculadas dentro dos limites das taxas mínimas legalmente 
fixadas, de forma a reintegrarem os ativos durante a sua vida útil. 

Os bens de reduzido valor (valores unitários inferiores a 1.000,00 €) foram 
amortizados no ano de aquisição e o respetivo dispêndio reconhecido como gasto 
integral do exercício respetivo. 

 

 

3.2.2 Investimentos financeiros 

A rubrica “Outros Investimentos Financeiros” engloba o Fundo de Compensação do 
Trabalho criado em outubro de 2013, no âmbito dos contratos assinados a partir desta 
data e encontra-se registada ao custo de aquisição. 

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) é um fundo de capitalização individual 
financiado pelas entidades empregadoras por meio de contribuições mensais. Estas 
contribuições constituem uma poupança a que se encontram vinculadas, com vista ao 
pagamento de até 50% do valor da compensação a que os trabalhadores abrangidos 
pelo novo regime venham a ter direito na sequência da cessação do contrato de 
trabalho. 

 

Activos tangíveis Vida útil Taxa de depreciação

Edifícios e outras construções 20-100 anos 5% - 1%

Equipamento administrativo 6-16 anos 16,67% - 6,25%

Equipamento desportivo 8-16 anos 12,5% - 6,25%

Outros ativos fixo tangíveis 8-10 anos 12,5% - 10%
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3.2.3 Instrumentos Financeiros 

Caixa e equivalentes de caixa 

A rubrica “Caixa e Depósitos Bancários” inclui o montante disponível em 31.12.2020 
em caixa e em depósitos bancários à ordem e a prazo que podem ser imediatamente 
mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.  

Clientes, Fundadores/Patrocinadores/Associados/Membros e Outros Ativos Correntes 

As rubricas de outros ativos correntes foram reconhecidas ao justo valor (Valor 
nominal), deduzido dos respetivos ajustamentos por imparidade. As perdas por 
imparidade dos clientes e ativos correntes são registadas sempre que existe evidência 
objetiva de que os mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da 
transação.  

Fornecedores, Fundadores/Patrocinadores/Associados/Membros e Outros Passivos 
Correntes  

As dívidas registadas em “Fornecedores”, “Empréstimos” e “Outros passivos 
correntes” são contabilizadas pelo seu valor nominal. 

 

3.2.4 Fundos patrimoniais 

A rubrica “Fundos Patrimoniais” é constituída pelas seguintes rubricas: 

• Fundo Social; 
• Resultados transitados, que engloba a acumulação dos resultados líquidos 

aprovados nos últimos 13 exercícios, ou seja, de 2007 a 2019; 
• Outras variações nos fundos patrimoniais, referente ao reconhecimento dos 

subsídios atribuídos pelo IPDJ relacionados com ativos fixos tangíveis. 

 

3.2.5 Estado e outros entes públicos 

Estão registadas as contribuições obrigatórias a pagar à Segurança Social, ao Fundo 
de Compensação, à Caixa Geral de Aposentações, e as retenções na fonte de IRS a 
entregar ao Estado, em janeiro de 2021, em razão do processamento de salários e do 
pagamento de honorários sujeitos a retenção na fonte referentes ao mês de dezembro 
de 2020. 

Está registado o imposto sobre o valor acrescentado a recuperar em 2021 das 
operações sujeitas a IVA realizadas no último trimestre de 2020. 

 

3.2.6 Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos são reconhecidos ao custo e são classificados no passivo 
corrente e no passivo não corrente no caso de a entidade ter o direito incondicional de 
diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.  
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Em 31 de Dezembro de 2020, a Federação registava um financiamento no Millennium 
BCP no montante 29.430,64 €, referente a um contrato de locação financeira para 
aquisição do Set de Ginástica Artística. 

 

3.3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e 
erros 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 
contabilísticas. 

 

3.4 Principais pressupostos relativos ao futuro 

As demonstrações financeiras estão elaboradas pressupondo a continuidade da FGP. 

Neste âmbito foi revisto o risco de liquidez da Federação e consideramos adequados 
os acordos estabelecidos para assegurar a liquidez no prazo de pelo menos um ano. 

 

4. Fluxos de caixa 

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, o detalhe de caixa e 
equivalentes de caixa apresentavam os seguintes valores: 

 

A caixa de moeda estrangeira em 31 de dezembro de 2020 era composta pelas 
seguintes moedas: 

 

31-dez-20 31-dez-19
Caixa 338,78 1 159,94
Caixa - Moeda estrangeira 1 411,79 1 417,84
Depósitos à ordem 454 990,09 436 887,72
Depósitos a prazo 0,00 0,00
Outros Instrumentos Financeiros 0,00 0,00

Total 456 740,66 439 465,50

Descrição

Moeda Valor Câmbio Valor em €
Lev da Bulgária BGN 34,00 1,9558 17,38
Francos Suiços CHF 229,81 1,0802 212,75

Dólares Americanos USD 310,41 1,2271 252,96
Libra Esterlina GBP 20,00 0,8990 22,25

Dólares Australianos AUD 465,65 1,5896 292,94
Coroas norueguesas NOK 217,00 10,4703 20,73

Coroas Suecas SEK 107,50 10,0343 10,71
Coroas Dinamarqueses DKK 1 248,00 7,4409 167,72

Yuan CNY 453,00 8,0225 56,47
Rublos RBL 9 354,60 91,4671 102,27

Shekel - Israel ILS 301,41 3,9447 76,41
Ucrânia UAH 418,75 34,5600 12,12

Liras Turcas TRY 5,00 9,1131 0,55
Real Brasil BRL 219,05 6,3735 34,37

Coroa Checa CZK 900,00 26,2420 34,30
Zlot Polónia ZLT 125,10 4,5597 27,44

Manat Azerbaijão AZN 146,75 2,0833 70,44

TOTAL 1 411,79
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5. Ativos Fixos Tangíveis 

Os critérios de mensuração e os métodos de depreciação encontram-se referidos no 
anterior Ponto 3.2.1.  
 
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas e a reconciliação da quantia 
escriturada no início e no fim do período de 2020, mostrando as adições, as 
revalorizações, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, 
encontram-se no seguinte quadro: 

 

 

No aumento registado na rubrica de “Outros Ativos Fixos tangíveis” destacamos as 
seguintes aquisições: aquisição de equipamento desportivo em 2020, onde 
destacamos o equipamento adquirido no âmbito do Projeto de Apoio ao 
Apetrechamento de Clubes (PAAC) no montante de 19.174,83 €, de equipamento 
adquirido no âmbito do Projeto Olímpico e Projeto Esperanças Olímpicas no montante 
de 13.725,08€, bem como a aquisição de uma lona de trampolim para o Centro de 
Treino de Santo Estevão, no montante de 2.552,25 €.   

 

6. Custos de empréstimos obtidos 

Os financiamentos obtidos são reconhecidos ao custo e são classificados no passivo 
corrente e no passivo não corrente no caso de a entidade ter o direito incondicional de 
diferir o pagamento do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 

Durante o ano de 2020, a Federação manteve uma conta caucionada no Millennium 
BCP no montante de 150.000,00 €, para fazer face a situações pontuais de 
necessidades de Tesouraria. 

A 31 de Dezembro de 2020 a conta caucionada não estava a ser utilizada. 

Em abril de 2018, foi assinado com o Millennium BCP um contrato de locação 
financeira para aquisição do Set de Ginástica Artística no montante de 120.975,86 €, 
pelo prazo de 48 meses, do qual liquidada uma primeira renda no montante de 
36.292,76 € e as restantes no montante de 1.796,97 €. O capital em dívida à data de 
31 de dezembro era de 29.430,64€.   

Entre janeiro e dezembro de 2020 a federação suportou juros no montante de 
3.949,29 €. 

Ativo
Terrenos e recursos naturais 152 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152 500,00
Edificios e outras construções 761 788,44 0,00 0,00 0,00 0,00 761 788,44
Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento administrativo 327 304,62 2 354,96 0,00 0,00 0,00 329 659,58
Outros ativos fixos tangíveis 1 106 943,86 36 831,33 0,00 0,00 0,00 1 143 775,19

Total 2 348 536,92 39 186,29 0,00 0,00 0,00 2 387 723,21
Depreciações acumuladas
Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Edificios e outras construções 164 749,15 11 623,45 0,00 0,00 0,00 176 372,60
Equipamento de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Equipamento administrativo 294 880,47 9 576,90 0,00 0,00 0,00 304 457,37
Outros ativos fixos tangíveis 661 473,00 111 772,88 0,00 0,00 0,00 773 245,88

Total 1 121 102,62 132 973,23 0,00 0,00 0,00 1 254 075,85

Saldo em                 
01-jan-2020

Aquisições / 
Dotações

Abates Transferências Revalorizações Saldo em                 
31-dez-2020
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7. Inventários 

O custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e 
outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição 
atual. 

Durante o ano de 2020 verificaram-se as seguintes alterações nos inventários: 

 

As perdas de inventários devem ser reconhecidas como um gasto do período em que 
o ajustamento ou perda ocorra. Os Gastos em Inventários do período encontram-se 
registados em Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas no montante 
de 226,08 €. 

O saldo dos inventários a 31 de dezembro de 2020 de 68.638,35 € é composto por: 

• Equipamento desportivo, referente a equipamentos da seleção nacional, 
adquiridos para venda e para equipar as nossas seleções, no montante de 
52.323,78 €; 

• Material de representação e propaganda referente a eventos internacionais 
organizados em Portugal, no montante de 10.246,71 €; 

• Materiais diversos, que integram:  
o Medalhas no montante de 2.240,32 € 
o Cordas no montante de 167,30 € 
o Livros e publicações no montante de 7.839,09 €. 

Quanto às compras efetuadas durante o ano no montante de 8.071,95 €, referem-se 
à compra de equipamentos para as seleções nacionais e de livros Basicgym e Livro de 
resumos do Congresso da Formação 2020. 

 

8. Rédito 

A FGP reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios: 

Vendas e serviços prestados, subdividido nas seguintes rubricas: 

• Vendas: Inclui as vendas de publicações em 2020; 
• Proveitos Associativos: Inclui os rendimentos provenientes das quotas de 

filiação pagas pelas Associações, Clubes, Ginastas e demais agentes 
desportivos; inscrições em provas do quadro competitivo nacional, bem 
como em ações de formação para agentes desportivos associados; 

• Rendimentos provenientes de Ingressos e afins; 
• Rendimentos de patrocinadores. 

Inventários 
Equipamento Desportivo 46 557,56 5 567,04 199,18 52 323,78 0,00
Material de Representação Propaganda 6 067,86 6 067,86 0,00
Materiais diversos 7 773,84 2 504,91 194,04 10 246,71 226,08

Total 60 399,26 8 071,95 393,22 68 638,35 226,08

Gastos do 
período

Saldo em                 
01-jan-2020

Compras Saldo em                 
31-dez-2020

Regularizações de 
existências
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Subsídios à exploração: 

Respeitam aos subsídios atribuídos à FGP pelo Estado, por outros Organismos e 
Entidades públicas e privadas e, quando aplicável, são reconhecidos segundo o regime 
de acréscimo de acordo com a substância do acordo relevante. 

Outros rendimentos: 

Respeitam os rendimentos suplementares obtidos e que não se enquadram nas 
restantes rubricas. 

Juros, dividendos e outros rendimentos: 

Respeitam a juros obtidos com depósitos bancários. 

 

Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes réditos: 

 

A diminuição nas Vendas e Serviços Prestados verificou-se sobretudo ao nível das 
inscrições em eventos (diminuição de 581.785,21 €). Mesmo não considerando as 
inscrições na World Gymnaestrada, que foram registadas nesta rubrica em 2019 no 
montante 306.892,56 €, a nível nacional verificou-se uma quebra de 274.892,75 €, 
pelo facto de não se terem realizado a maior parte dos eventos nacionais previstos, 
entre eles a Festa Nacional de Ginástica, bem como os eventos internacionais: Taça 
do Mundo de Ginástica Rítmica e Torneio Multidisciplinar. O rendimento dos ingressos 
para os espetáculos desportivos também sofreu uma grande quebra (63.992,49 €), 
em virtude de ser proibida a presença de público nos eventos desportivos. 

As filiações também ficaram aquém dos valores alcançados em 2019 (15.605,59 €), 
bem como as inscrições ações de formação (diminuição de 28.346,20 €) e 
rendimentos dos patrocinadores (redução de 43.642,06 €). 

Dado que grande parte da atividade afeta ao Alto Rendimento foi adiada para 2021, 
inclusivé os Jogos Olímpicos de Tóquio, a FGP diferiu parte dos rendimentos recebidos 
em 2020, por parte do IPDJ e do COP, para 2021, no montante de 211.268,72 €. 
Houve igualmente uma redução por parte do IPDJ dos apoios atribuídos para a 
organização dos eventos internacionais, orçamentados em 75.000,00, dado que os 
mesmos foram cancelados. 

Os outros rendimentos também apresentam uma diminuição significativa sobretudo 
ao nível dos “Outros rendimentos suplementares”, onde são contabilizadas as 
margens obtidas com os serviços prestados nos eventos internacionais, os quais não 
se realizaram em 2020. 

 

31-dez-20 31-dez-19

Vendas e serviços prestados (proveitos associativos) 591 189,11 1 409 551,85
Subsídios à exploração 1 276 406,49 1 814 503,68
Outros rendimentos 98 959,43 797 286,55
Juros 0,00 40,59

Total 1 966 555,03 4 021 382,67
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 9. Provisões 

Encontram-se reconhecidas no balanço quatro provisões no montante global de 
101.356,37 €, dos quais: 

- 44.865,94 € são para fazer face a créditos incobráveis; 

- 24.813,01 € para fazer face a seguros da época desportiva 2018/2019 enviados 
para a seguradora e não faturados;  

- 22.404,46 € referente ao adiantamento do aluguer do Altice Arena efetuado em 
2020 e que poderá constituir-se como um gasto efetivo deste ano, caso o evento não 
se realize em 2022 como esperado; 

- 9.272,96 € para fazer face a possíveis reembolsos de parte dos subsídios atribuídos 
pelo IPDJ. Em 2019 foi criada uma provisão de 1.962,34 €, uma vez que se prevê o 
reembolso de parte do subsídio atribuído pelo IPDJ para a Cooperação Internacional 
destinado à aquisição e oferta de praticáveis de Ginástica Rítmica à Federação de 
Ginástica de Cabo Verde, dado que o valor final da operação foi inferior ao subsídio 
atribuído pelo IPDJ no valor acima descrito. Em 2020, foi ainda criada uma provisão 
no montante de 7.310,62 €, relativo aos valores auferidos e não executados, para a 
Formação de Recursos Humanos. 

Constituindo-se estas como obrigações presentes e prováveis que venham a existir, 
reconheceram-se estas provisões.  

 

10. Subsídios e outros apoios 

O detalhe desta rubrica é apresentado como segue: 

 

Conforme já referido em parágrafos anteriores, o apoio atribuído pelo IPDJ foi inferior 
ao atribuído em 2019, nomeadamente ao nível dos eventos internacionais, no 
montante de 75.000,00 €, do Alto Rendimento no montante de 170.110,00 € (valor 
que transitou para 2021), da prática e desenvolvimento desportivo no montante de 
9.000,00 €, da formação em 2.000,00 € e do contrato programa do desporto para 
todos no montante de 20.000,00 €. 

Os apoios atribuídos pelas Autarquias destinaram-se exclusivamente a apoiar a 
organização do evento gímnico Pirouette em Odivelas, Elvas e Anadia.  

Em 2020 não existiu qualquer apoio por parte das organizações internacionais FIG e 
UEG.  

Em relação ao COP, embora nos tenha sido transferido um total de 132.775,51 €, só 
foi considerado como rendimento de 2020 o montante de 91.716,49 €, tendo o 

31-dez-20 31-dez-19

Administração Pública Desportiva (IPDJ) 1 070 890,00 1 347 000,00
Autarquias 97 800,00 232 490,00
Federação Internacional de Ginástica 0,00 48 790,31
União Europeia de Ginástica 0,00 2 500,00
Comité Olimpico de Portugal (COP) 91 716,49 161 522,91
De outras entidades 16 000,00 22 200,46

Total 1 276 406,49 1 814 503,68



	
	

 
Federação de Ginástica de Portugal – Relatório de Atividades e Contas 2020	

	

111	

remanescente sido diferido para 2021. Este montante corresponde ao valor 
efetivamente gasto, dada a quebra de atividade registada em 2020. 

No apoio de outras entidades está incluído o donativo atribuído pelo Modelo 
Continente (6.000,00 €) ao programa de Ginástica Solidária, criado pela FGP em 
2012, bem como o apoio do Instituto Nacional para Reabilitação no âmbito do Projeto 
de Desporto para Todos em conjugação com o IPDJ (10.000,00 €). 

 

11. Efeitos de alterações em taxas de câmbio 

Os valores em caixa de moeda estrangeira foram atualizados ao câmbio em 
31/12/2020, verificando-se uma diferença de câmbio favorável. 

Foram ainda feitas correções entre os valores contabilizados à data de aquisição e os 
valores efetivamente liquidados. 

Em 31 de dezembro encontram-se registadas as seguintes diferenças de câmbio: 

 692 – Diferenças de câmbio desfavoráveis  61,73 € 

 7861 – Diferenças de câmbio favoráveis  55,30 €  

 

12. Imposto sobre o rendimento 

A FGP beneficia, na maioria dos seus rendimentos, de isenção de tributação em sede 
de IRC ao abrigo do artigo 10º do CIRC. 

O total de rendimentos sujeito a imposto no ano de 2020 foi de 47.410,91 € para um 
total de gastos de igual valor, dado que os gastos comuns concorrem até ao valor dos 
rendimentos obtidos, pelo que em 2020 a Federação apresenta matéria coletável nula.  
 
Concorrem para este resultado os seguintes rendimentos: 
 - Vendas 
 - Rendimentos de patrocinadores 
 - Ingressos para espetáculos desportivos 
 - Alugueres 
 - Outros rendimentos suplementares 
  
 

13. Instrumentos Financeiros 

As bases de mensuração e as políticas contabilísticas utilizadas para a contabilização 
de instrumentos financeiros, encontram-se descritas no Ponto 3.2.3. e no Ponto 16.1 
onde estão decompostas as respetivas contas. 
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14. Benefícios dos empregados 

A 31 de dezembro de 2020 os empregados estavam distribuídos como se segue: 11 
de apoio técnico/administrativo, 2 da área de comunicação e marketing e 13 de apoio 
técnico/desportivo. 

Os gastos com pessoal que a FGP incorreu foram os seguintes:  

 

Os Gastos c/ Pessoal incluem o apoio atribuído no âmbito do Programa de Apoio aos 
Técnicos de Alto Rendimento (PATAR), nas disciplinas de Ginástica Artística Masculina, 
Ginástica Rítmica, Ginástica de Trampolins e Ginástica Acrobática, no montante de 
128.861,69 € e no âmbito do Apoio a Treinadores de Elevado Potencial (ATEP) nas 
disciplinas de Ginástica Artística masculina, Ginástica Rítmica e Ginástica de 
Trampolins no montante de 7.980,00 €. 

A rubrica de Remunerações dos Órgãos Sociais diminuiu em 2020, dado que a 
requisição do anterior Presidente da Federação, João Paulo Rocha, terminou a 31 de 
agosto de 2020. 

 

15. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A FGP apresenta a sua situação contributiva regularizada perante o Estado e a 
Segurança Social. 

 

16. Outras informações 

De forma a uma melhor compreensão das Demonstrações Financeiras, são divulgadas 
as seguintes informações. 

 

16.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2020 e 2019, a FGP detinha os seguintes “Investimentos 
Financeiros”: 

 

 

31-dez-20 31-dez-19
Remunerações dos orgãos sociais 26 814,87 41 712,02
Remunerações do pessoal 535 243,33 560 665,73
Indemnizações 3 406,50 0,00
Encargos sobre remunerações 125 409,13 134 137,19
Seguros de acidentes de trabalho 3 161,41 4 685,41
Outros gastos com pessoal 35 263,97 36 522,60
Requisições 3 700,96 10 952,06

Total733 000,17 788 675,01

31-dez-20 31-dez-19
Outros Investimentos Financeiros

Fundo de Compensação do Trabalho 8 178,40 6 587,99

Total 8 178,40 6 587,99
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16.2 Fundadores/Patrocinadores/Associados/Membros 

A 31 de dezembro de 2020 e 2019, apresentava os seguintes saldos: 

 

No ano de 2020 verificou-se uma diminuição tanto no ativo como no passivo, 
decorrente da gestão de tesouraria efetuada ao longo do ano e dos procedimentos de 
cobrança implementados que permitem um acompanhamento permanente das contas 
correntes das Associações Territoriais e dos clubes, evitando saldos com grandes 
antiguidades. 

As dívidas aos clubes dizem respeito sobretudo aos créditos emitidos também pela 
Federação aos clubes pelas filiações efetuadas na época desportiva anterior e ainda 
não utilizados. 

 

16.3 Outros Ativos Correntes 

A rubrica “Outros Ativos Correntes” tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a 
seguinte decomposição: 

 

 

Na rubrica de Fornecedores estão incluídas as notas de crédito emitidas pela agência 
de viagens, de viagens faturadas e pagas e, entretanto, anuladas por causa da 
pandemia. 

Na rubrica Outros Devedores destacamos a dívida da Federação Internacional de 
Ginástica decorrente das notas de crédito que nos emitiram de inscrições já pagas 
referente a eventos entretanto cancelados, mas ainda não devolvidas por essa 
instituição. 

31-dez-20 31-dez-19
Ativo
Fundadores/Associados/Membros

Associações Territoriais de Ginástica 213,00 193,00
Clubes 14 648,19 21 177,95

Total 14 861,19 21 370,95
Passivo
Fundadores/Associados/Membros

Associações Territoriais de Ginástica 8 893,05 1 417,90
Clubes 36 761,04 53 202,41

Total 45 654,09 54 620,31

31-dez-20 31-dez-19
Outros ativos correntes

Fornecedores 8 558,86 912,69
Entidades devedoras de subsídios e subvenções 0,00 6 555,14
Devedores por acréscimos de diferimentos 310,00 6 865,35
Outros devedores 34 397,17 16 401,69
Perdas por imparidade (2 186,62) (2 186,62)

Total 41 079,41 28 548,25
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16.4 Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2020, a rubrica Diferimentos (ativo – gastos a reconhecer) 
englobava os gastos diferidos relativos a inscrições e cauções pagas à FIG referente à 
realização dos eventos internacionais de 2021, no montante de 17.124,34 € e outras 
despesas liquidadas em 2020 e relativas a 2021, no montante de 49.769,64 €. 

A rubrica Diferimentos (passivo – rendimentos a reconhecer) inclui, essencialmente, o 
valor por reconhecer das inscrições e revalidações pagas para a época desportiva 
2020/2021 as quais se encontram reconhecidas linearmente ao longo do período da 
época desportiva (de setembro a agosto do ano seguinte), no montante de 
215.970,67 €, o apoio do IPDJ para o Alto Rendimento diferido para 2021 no 
montante de 170.110,00 €, bem como os rendimentos diferidos do COP para o Projeto 
Olímpico e Projeto Esperanças Olímpicas no montante de 41.058,72 € e por fim outros 
proveitos a reconhecer em 2021 no montante de 39.010,76 €. 

 

 

16.5 Estado e Outros Entes Públicos 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 os 
saldos com o Estado eram os seguintes: 

 

 

Diferimentos 31-dez-20 31-dez-19

Gastos a Reconhecer
     Outros custos diferidos 66 803,98 65 658,65

Total 66 803,98 65 658,65
Rendimentos a reconhecer
     Apoio IPDJ 170 110,00
     Apoio COP 41 058,72
     Inscrições e filiações 215 970,67 322 952,00
     Inscrições em provas nacionais 4 047,00
     Outros proveitos diferidos 34 963,76 65 287,50

Total 466 150,15 388 239,50

Devedor Credor Devedor Credor
Imposto s/ rendimento - IRC 14,90 14,90
Retenções de imposto s/ rendimento 8 661,26 10 111,87
Contribuições p/ segurança social e FGCT 16 224,53 14 139,09
Imposto s/ valor acrescentado 196,26 12 202,53

Total 196,26 24 900,69 0,00 36 468,39

31-dez-20 31-dez-19
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16.6 Outros Passivos Correntes 

A rubrica “Outros passivos correntes” tem os seguintes componentes: 

 

Os Outros passivos correntes registaram uma ligeira diminuição em relação a 2019. 

Mantivemos ao longo do ano uma rigorosa gestão de tesouraria que nos permitiu uma 
vez mais a diminuição na rubrica dos Outros credores, resultado da liquidação de 
grande parte das dívidas até 31 de dezembro. 

 

16.7 Fornecimentos e Serviços Externos 

A repartição dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos períodos findos em 31 de 
dezembro de 2020 e de 2019, foi a seguinte: 

 

Face à quebra de atividade que se verificou no ano de 2020, era expectável que os 
valores gastos em Fornecimentos e Serviços Externos apresentasse uma redução 
considerável em relação ao ano anterior. 

De uma forma geral esta redução foi visível em todas as rubricas à exceção da rubrica 
de Outros Serviços, de Comunicação e de Limpeza, Higiene e Conforto. 

31-dez-20 31-dez-19
Outros passivos correntes

Clientes 2 564,66 1 185,55
Entidades devedoras de subsídios e subvenções 335,90 0,00
Pessoal - Remunerações a liquidar 91 766,58 100 231,02
Credores por acréscimos de gastos 77 585,26 85 539,42
Outros credores 38 970,13 52 939,96

Total 211 222,53 239 895,95

31-dez-20 31-dez-19

Fornecimentos e serviços externos
Deslocações, estadas e transportes 131 859,83 1 192 283,14
Trabalhos especializados 130 079,16 182 145,12
Outros Serviços 118 659,13 57 403,17
Honorários 89 695,89 142 764,68
Rendas e alugueres 82 377,20 180 425,09
Seguros 58 751,85 133 086,09
Comunicação 23 532,44 20 464,55
Limpeza, higiene e conforto 22 879,67 7 812,76
Materiais 22 766,57 64 384,88
Energia e fluidos 18 333,88 42 336,11
Publicidade e propaganda 6 503,91 9 343,85
Subcontratos 6 223,80 92 218,82
Comissões 3 226,89 4 758,39
Conservação e reparação 2 912,51 1 754,40
Vigilância e segurança 2 392,32 9 091,76
Contencioso e notariado 1 733,80 372,79
Outros serviços diversos 202,40 34 620,07
Despesas de Repesentação 0,00 1 082,08

Total 722 131,25 2 176 347,75
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O acréscimo na rubrica de Outros Serviços ficou a dever-se sobretudo ao projeto de 
licenciamento da Casa da Ginástica (44.880,00 €) e ao apoio no Congresso da 
Formação (24.583,17 €). 

Ao nível da Comunicação foram efetuados alguns gastos suplementares com novas 
plataformas digitais para organização de reuniões e ações de formação online. 

Ao nível da limpeza, higiene e conforto houve um aumento substancial decorrente da 
situação epidemiológica e da necessidade de equipar a Federação com produtos de 
higienização específicos, bem como equipar os Clubes na retoma da atividade 
desportiva. 

 

16.8 Outros Rendimentos  

A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

Esta rubrica apresenta uma diminuição significativa sobretudo ao nível dos “Outros 
rendimentos suplementares”, onde são contabilizados os rendimentos obtidos com a 
organização dos eventos internacionais, e dizem respeito às margens obtidas com os 
serviços prestados durante esses eventos (transferes, refeições e noites extra, 
alugueres de material). Dado que no ano de 2020 estes eventos foram cancelados era 
expectável esta redução. 

Os “Rendimentos e ganhos em investimentos” dizem sobretudo respeito ao subsídio 
atribuído pelo IPDJ para aquisição de ativos fixos tangíveis, sendo contabilizado 
anualmente na proporção da depreciação verificado nesse ativo.  

A rubrica “Outros Rendimentos” diz respeito a regularizações de exercícios anteriores 
no montante de 7.083,37 €, decorrente do processo circularização de saldos efetuado 
neste ano. 

 

31-dez-20 31-dez-19

Outros rendimentos
Outros rendimentos suplementares 89 740,79 751 595,12
Desconto p.p. obtidos 0,00 25 380,49
Rendimentos e ganhos restantes ativ. finan. 55,30 435,20
Rendimentos e ganhos em investimentos 2 079,97 1 976,38
Outros rendimentos e ganhos 7 083,37 15 458,22

Total 98 959,43 794 845,41
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16.9 Outros Gastos  

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

A rubrica de Impostos inclui sobretudo o IVA suportado pela FGP no montante de 
70.707,23 €, decorrente dos fornecimentos e serviços adquiridos cujo imposto não é 
dedutível. 

Na rubrica “Outros não especificados” sobressaem os gastos relacionados com as 
taxas de inscrição em eventos internacionais no montante de 29.875,60 €, dos quais 
destacamos a inscrição no Eurogym (26.422,60 €). 

Na rubrica de “Custos com apoios financeiros concedidos”, salientamos os seguintes 
apoios: 

• Associações Territoriais: 185.779,81 € (inclui a dotação anual mais o rappel 
sobre filiações) 

• Apoio a Clubes: 42.850,47 € 
• Bolsas/Prémios a Ginastas: 62.645,00 €, dos quais 14.400,00 € foram bolsas 

suportadas pelo Comité Olímpico de Portugal 
• Bolsas a treinadores, no montante de 26.400,00 €, apoiadas a 100% pelo 

Comité Olímpico de Portugal  
 

Foram efetuadas regularizações relativas a exercícios anteriores no montante de 
montante 20.619,93 €, da qual destacamos uma regularização de IVA referente ao 
ano de 2015 no montante de 10.869,80 € e devolução ao IPDJ do montante de 
6.194,51 € referente à execução do contrato programa da Formação de Recursos 
Humanos de 2019. 

 

16.10 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 
relacionados com juros e similares: 

31-dez-20 31-dez-19
Outros gastos 

Impostos 70 848,12 100 379,99
Descontos concedidos 214,55 0,00
Gastos e perdas em investimentos não finan. 501,50 845,92
Outros não especificados 51 312,70 316 747,72
Custos com apoios financeiros concedidos 289 900,71 370 123,30

Total 412 777,58 788 096,93
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Os juros suportados, incluem o montante 2.013,39 € referente a juros compensatórios 
liquidados no âmbito da regularização do IVA de 2015. 

 

16.11 Clientes 

No ano de 2020 verificou-se um aumento no montante dos créditos a receber em 
comparação com 2019, no entanto, do total de € 41.217,40 €, destacamos as 
seguintes dívidas: 

 - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa: 36.900,00 € 

 - Facestore: 2.460,00 € 

 

17. Acontecimentos após a data do balanço 

A situação de pandemia COVID-19 vivida durante o ano de 2020 provocou profundas 
alterações na atividade da Federação, das quais destacamos:	

- Cancelamento da maior parte das competições do quadro competitivo nacional, 
tendo sido realizadas apenas 7 provas presencialmente e 5 em ambiente virtual, de 
um total de 26 presenciais previstas;	

- Cancelamento de estágios e provas internacionais, bem como o adiamento de dois 
Campeonatos do Mundo e dois Campeonatos da Europa para 2021;	

- Cancelamento da organização dos eventos internacionais a realizar em Portugal da 
responsabilidade da Federação, nomeadamente a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica 
em Portimão e o Torneio Multidisciplinar;	

- Encerramento dos serviços da Federação ao público, tendo os colaboradores da 
Federação desempenhado as suas funções na maior parte do ano em regime de 
teletrabalho.	

Embora, na data em que emitimos as demostrações financeiras, a situação de 
pandemia não tenha sido ainda ultrapassada tendo inclusive registado um 
agravamento já no mês de janeiro de 2021, julgamos que tal facto não põe causa a 
continuidade das operações da Federação, nem é suscetível de modificar a situação 
apresentada nas contas.	

 

31-dez-20 31-dez-19
Juros e gastos similares suportados

Juros suportados 3 886,70 1 140,59
Diferenças de câmbio desfavoráveis 61,73 0,00
Outros gastos e perdas de financiamento 0,86 2,87

Total 3 949,29 1 143,46
Juros e rendimentos similares obtidos

Juros obtidos 0,00 40,59

Total 0,00 40,59
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ANÁLISE POR CENTROS DE CUSTO 

	

GASTOS

DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA DESPORTIVA 2020 2019

     Organização e Gestão da Federação
            - Custos com pessoal 292 186,35 303 272,12
            - Representação da direção 10 838,10 22 964,10
            - Conselho Cientifico 0,00 299,85
            - Conselho Consultivo 0,00 0,00
            - Assembleia Geral 2 562,93 1 137,82
            - Conselho de Ajuizamento 200,80 2 316,78
            - Consumos administrativos 136 264,07 126 509,14
            - Encargos financeiros 2 785,32 2 294,69
            - Imposto s/ o rendimento 0,00 0,00
            - Depreciações e amortizações 132 077,50 135 136,06
            - Assessoria jurídica 13 935,00 10 828,26
            - Informática (assessoria, manutenção e atualização) 12 097,93 8 318,68
            - Comunicação 20 773,25 22 539,42
            - Marketing 42 589,16 34 415,40
            - Dirigentes em Organismos Internacionais 1 667,17 12 072,52
     Desenvolvimento da Atividade Desportiva
            - Organização de quadros competitivos nacionais 72 747,97 407 528,17
     Projeto Inovador - Ginástica Divertida 18 384,23 27 912,74
     Apoio ao apetrechamento 4 905,73 5 923,58
     Apoio ao associativismo 246 727,66 276 677,45
     Enquadramento Técnico 152 034,37 155 448,94
     Espetáculo Pirouette 84 110,97 36 346,43
     Ética no Desporto 0,00 1 026,50

Sub total 1 246 888,51 1 592 968,65
ALTO RENDIMENTO E SELEÇÕES NACIONAIS
     Disciplinas Olímpicas 122 882,01 345 396,70
     Disciplinas Não Olímpicas 24 290,18 178 481,96
     Apoio médico 17 959,29 31 163,14
     Enquadramento técnico 221 831,66 239 640,57

Sub total 386 963,14 794 682,37
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GASTOS (Cont.)

2020 2019
EVENTOS DESPORTIVOS INTERNACIONAIS
    TMGR e TIP 0,00 190 430,46
    Torneio Internacional de GAF/GAM 0,00 148 510,51
    Taças do Mundo de Ginástica Acrobática 2 662,02 5 793,20
    Taça do Mundo de Ginástica de Trampolins 0,00 0,00
    Taça do Mundo de Ginástica Aeróbica 0,00 4 647,41
    Competição Mundial por Grupos de Idade TRA 0,00 18 867,93
    Competição Europeia por Grupos de Idade AER 0,00 8 595,00
    Competição Europeia por Grupos de Idade ACRO 0,00 37 713,35
    Eurogym 34 222,60 0,00
    Golden Age 1 988,00 0,00

 World Gym for Life 35 299,09 0,00
 CE Teamgym  2018 + CM Aer 2018 0,00
 CM Aer 2018 0,00
 WG2019 699 623,38
 Eventos Internacionais futuros 3 180,74 14 529,90
 Colóquio FIG 41 203,58

Sub total 77 352,45 1 169 914,72
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
   Ações de formação 87 151,84 161 994,19
   Documentação 125,10 3 174,43
   Enquadramento técnico 41 479,03 39 327,12

Sub total 128 755,97 204 495,74
PROJECTO OLIMPICO
    Projeto Olimpico 68 118,10 134 469,46
    Projeto Esperanças Olímpicas 9 873,31 0,00
    Jogos Mundiais 0,00
    Jogos Olimpicos da Juventude 15 454,14

Sub total 77 991,41 149 923,60
OUTROS PROJECTOS
    Aniversário FGP 2 949,16 32 620,42
    Regularização de exercicios anteriores 23 303,16 22 309,70
    Seguros 54 192,74 168 978,02
    Casa da Ginástica 90 303,98 0,00
    Outros Projetos 3 835,13 2 980,80

Sub total 174 584,17 226 888,94
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 7 827,11

Sub total 0,00 7 827,11
TOTAL GERAL 2 092 535,65 4 146 701,13
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O ano 2020 fechou com um resultado negativo de 72.227,65 €, ficando muito aquém 
do valor esperado aquando da elaboração do orçamento que era de 5.194,00 €, mas 
que traduz de uma forma fidedigna o resultado de um ano totalmente atípico, 
marcado por uma epidemia que provocou uma redução drástica na atividade da 
Federação. 

Prova disto mesmo são os gastos realizados na organização dos quadros competitivos 
nacionais em 2020, no montante de 72.747,97 € em comparação com os valores 
gastos em 2019 no montante de 407.528,17 €. 

Dos Eventos Internacionais previstos realizar em Portugal, apenas foi possível 
organizar a Taça do Mundo de Acrobática na Maia. Esta situação veio a traduzir-se 

RENDIMENTOS

APOIOS FINANCEIROS
2020 2019

     Instituto Português do Desporto e da Juventude
            - Organização e gestão 195 000,00 195 000,00
            - Desenvolvimento da Atividade desportiva 451 000,00 458 037,66
            - Alto Rendimento e seleções nacionais 374 890,00 545 000,00
            - Eventos desportivos internacionais 0,00 75 000,00
            - Formação de recursos humanos 45 000,00 47 000,00
            - Desporto para Todos e com Todos 15 000,00 35 000,00

Sub total 1 080 890,00 1 355 037,66

     Comité Olimpico de Portugal 91 716,49 161 522,91

     Autarquias 97 800,00 232 490,00

     Outras entidades 24 149,37 169 569,42

     Vendas 3 634,01 67 759,80

Sub total 217 299,87 631 342,13
INSCRIÇÕES

      Filiação 495 877,99 547 039,86

     Ações de formação 57 516,30 138 472,50

     Competições e eventos 51 189,00 960 191,78

Sub total 604 583,29 1 645 704,14
OUTROS RENDIMENTOS

     Ingressos em espetáculos desportivos 11 608,65 77 361,34

     Seguros 88 402,00 134 954,95

     Recuperação de amortizações 1 976,38 1 976,38

     Regularização de exercícios anteriores 15 547,81 14 073,41

     Rendimentos suplementares relativos a eventos 0,00 309 675,15

Sub total 117 534,84 538 041,23
TOTAL GERAL 2 020 308,00 4 170 125,16

SALDO (72 227,65) 23 424,03
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num resultado nulo nos rendimentos suplementares relativos a eventos que no ano 
passado tinham atingido os 309.675,15 €. 

Ao nível do Alto Rendimento todos os estágios previstos realizar entre março e agosto 
foram cancelados, bem como a participação internacional a partir de março e até ao 
final do ano. Foram adiados para 2021 a organização dos seguintes eventos: 
Campeonato do Mundo e Competição Mundial por Grupos de Idade de Ginástica 
Aeróbica; Campeonato do Mundo e Competição Mundial por Grupos de Idade de 
Ginástica Acrobática; Campeonato da Europa de Trampolins e Campeonato da Europa 
Teamgym. O facto dos eventos adiados serem na sua maioria das disciplinas não 
olímpicas, vem justificar a discrepância das verbas gastas entre disciplinas olímpicas e 
não olímpicas. 

O ano de 2020 ficou ainda marcado pelo adiamento dos Jogos Olímpicos em Tóquio. 
As atividades de preparação e as competições previstas no âmbito dos Projetos 
Olímpico e Esperanças Olímpicas do Comité Olímpico de Portugal também foram 
canceladas, tendo os gastos ficado muito abaixo dos valores realizados em 2019. 

As ações de formações no ano de 2020 deixaram de ser presenciais e foram na sua 
maioria realizadas online. Dos gastos apresentados sobressai a organização do 
Congresso Nacional da Formação realizado entre os dias 01 e 08 de dezembro em 
plataforma online. 

Nos Outros Projetos, destacam-se os gastos suportados com o projeto Casa da 
Ginástica, que inclui as despesas decorrentes do projeto de licenciamento, o estudo de 
viabilidade económica, o vídeo de promoção, registos e notariado. 

Ao nível dos rendimentos, o apoio do IPDJ apresenta uma redução ao nível do Alto 
Rendimento e Seleções Nacionais em comparação com 2019, no entanto o apoio 
atribuído foi idêntico ao do ano passado, mas foi diferido parcialmente para 2021 para 
fazer face aos eventos de 2020 acima referidos que foram adiados para o próximo 
ano. 

O mesmo se verificou relativamente ao COP, ou seja, todos os rendimentos não 
utilizados em 2020 por ausência de atividade foram diferidos para 2021 para fazer 
face ao adiamento dos Jogos Olímpicos e à necessidade de se manter a preparação 
dos ginastas envolvidos no projeto. 

A quebra verificada ao nível das filiações remete-nos para os valores alcançados em 
2018, o que se traduz numa redução drástica das receitas próprias da Federação as 
quais prevemos que se mantenham ainda durante o ano de 2021. 

Apesar de todos os constrangimentos: 

- foram assinados e liquidados na íntegra os contratos programa de desenvolvimento 
desportivo e delegação de competências com as Associações Territoriais; 

- foram liquidadas as bolsas e prémios a ginastas; 

- os pagamentos a fornecedores e devedores diversos foram efetuados, na sua 
maioria, a menos de 30 dias; 

- manteve-se o apoio aos clubes através do Programa de Apoio ao Apetrechamento 
(PAAC); 
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- manteve-se o apoio ao enquadramento técnico, através dos Programas de Apoio aos 
Treinadores de Alto Rendimento (PATAR) e a Treinadores de Elevado Potencial (ATEP). 

- continuámos a apostar na eficiência e na modernização da Federação sobretudo num 
ano em que os serviços tiveram de se adaptar e desenvolver a sua atividade, na 
maior parte do tempo, em regime de teletrabalho. 

Encerramos o ano de 2020 com a esperança de que o novo ano seja o início de um 
novo ciclo com muitos êxitos desportivos e financeiros, que nos permitam continuar a 
trabalhar em prol do desenvolvimento da ginástica nacional. 

 

O Presidente 

 

(Luís Maria Severino Arrais) 

A Contabilista Certificada 

 
 

(Sandra Cristina G. R. V. Pires) 
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

	


