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Federa ão Portu uesa de Pesca Des ortiva do Alto

RELATÓRIOS DO ANO DESPORTIVO DE 2016

A - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE CONTAS

Apresentamos a V. Exas. o Relatório de Contas e de Atividades desta Federação
referente ao ano de 2016.

Verifica-se o máximo rigor na gestão dos dinheiros Públicos, todas as despesas estão
documentadas, conforme atesta o Relatório do Conselho Fiscal, em anexo.

B - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

PROVAS NACIONAIS

B - No ano desportivo de 2016 realizaram-se as provas integradas quer nos Campeonatos,
quer nos Torneios previstos, embora algumas provas dos Campeonatos tenham sido
realizadas em 2017 devido a sucessivos adiamentos em 2016 por falta de condições
meteorológicas favoráveis:

- Campeonato Nacional de Pesca em Barco Fundeado (Seniores);

- Campeonato Nacional de Pesca em Barco Fundeado (Juvenis);

- Campeonato Nacional de Pesca em Barco Fundeado (Juniores);

- Campeonato Nacional de Clubes.

- Campeonato Nacional de Big-Game.

- Campeonato Nacional de Jigging.

Salientamos que os campeonatos Nacionais de Jigging e de Big Game Fishing se
continuam a disputar no seio da Federação. De ambos se retiram conclusões positivas mas
existe a necessidade de reformular a disputa destes campeonatos devido a vários fatores
quer em termos organizações quer na própria fórmula em si. Destes campeonatos saíram
Campeões Nacionais coletivos que poderão representar o nosso país nos respetivos
campeonatos do mundo se houverem apoios. No decurso da época de 2016 já houve uma
representação portuguesa no Campeonato do Mundo de Big Game Fishing que se realizou
em Acapulco no México com os custos suportados na totalidade pelo clube dos atletas.

Concretizou-se o primeiro Campeonato Regional de Pesca em Barco Fundeado -
"ParaPesca" com a realização de três mãos e de onde saiu o primeiro Campeão Regional da
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modalidade. Demos continuidade ao projeto "Pescola" apoiados pelo Desporto Escolar da
Península de Setúbal, com a finalização da formação dos monitores e iniciamos as saídas
de mar dos alunos para dar consequência a este projeto que culminará com a realização de
competições de pesca em barco fundeado, integradas no desporto escolar e
simultaneamente nas atividades competitivas da FPPDAM. Estamos a trabalhar para que
nos próximos anos seja incrementada atividade em ambos os projetos, tendo como objetivo
a divulgação da Pesca Embarcada e o aumento de praticantes nas diversas modalidades
que estão, ou estarão, no seio desta Federação.

Também foram satisfeitas as necessidades dos Clubes Associados relativamente a
cursos de "Comissários de Prova".

Foi prestado todo o apoio solicitado, por entidades e/ou Clubes, em atividades
relacionadas com a Pesca Embarcada,

PROVAS INTERNACIONAIS

- 52° Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada Seniores.

O Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada (Seniores) realizou-se em Tivat -
Montenegro, tendo a nossa seleção nacional obtido o 11° lugar.

Individualmente os nossos atletas classificaram-se:

2° Lugar - João Pardal - Vice-Campeão Mundial 2016

42° Lugar - Ricardo Lavandeira

45° Lugar - Reinaldo Silva

49° Lugar - Bruno Cabrita

50° Lugar - Juan Pato

- Campeonato do Mundo de BIG GAME FISHING

O Campeonato do Mundo de Big Game realizou-se em Acapulco - Gerreo - México.

Tendo Portugal obtido um 21° Lugar com a participação da equipa do CPND Albufeira.

- Organizamos em Setúbal o 370 Congresso da FIPS.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

o "Resultado Liquido do Exercício" foi Negativo no montante de 4.587,81€. Este
resultado não significa que a FPPDAM se encontre numa situação económica difícil, significa
apenas que estão apenas a ser aplicados nas atividades competitivas e de desenvolvimento
os resultados positivos obtidos por esta direção.

A Direção da FPPDAM apresenta a seguinte proposta:

1. Que seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas do ano de 2016;

2. Transferência dos resultados para a conta Resultados Transitados;

3. Este trabalho foi efetuado para bem da modalidade que tanto gostamos.
Continuaremos, é esse o nosso propósito, a trabalhar cada vez mais para que todos
os atletas, dirigentes e colaboradores se sintam bem na prática destas modalidades,
que pretendemos dinamizar e desenvolver.

4. Que seja aprovado um voto de louvor a todos o colaboradores, internos e externos
da Federação, sem os quais a gestão relatada não seria possível, bem como a todas
as entidades que se relacionaram com a nossa Instituição em 2016.

Agradecimentos

Gostaria esta Direção de deixar aqui expresso um voto de agradecimento e apreço
a todos os nossos colaboradores que com dedicação, lealdade e sacrifício se salientaram ao
serviço da Federação e connosco cooperaram. O nosso reconhecimento pela continuidade
do seu empenhamento e capacidade demonstradas no exercício das suas funções. Não pode
esta Direção, esquecer o agradecimento devido a todas as entidades públicas e privadas
que colaboraram com a Federação e que prestaram o seu apoio.

Setúbal, 27 de Fevereiro de 2017.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

No exercício das competências que nos são cometidas pelo artigo 30º, nº 2 do Decreto-Lei nº
144/93, de 26 de Abril, acompanhamos a actividade da Federação Portuguesa de Pesca
Desportíva do Alto Mar durante o Exercício de 2016, tendo procedido às verificações que
tivemos por necessárias e obtido da Direcção e dos Serviços todos os esclarecimentos
solicitados.

Apreciamos o Relatório de Gestão, as Contas do Exercício e o Relatório Anual sobre a
fiscalização efectuada pelo Revisor Oficial de Contas que integra este Conselho Fiscal,
documento esses que aqui se dão por reproduzidos.

Analisamos a Certificação Legal das Contas, que aqui também se dá por reproduzida e com a
qual concordamos.

Tudo considerado, SOMOS DE PARECERque a Assembleia-Geral

a) Aprove o Relatório e Contas do Exercício de 2016 apresentadas pela Direcção;

b) Aprove a Aplicação de Resultados proposta pela Direcção no seu Relatório;

c) Que seja manifestado à Direcção todo o apreço pela dedicação e esforço colocados
ao serviço da Federação.

Setúbal, 17 de Março de 2017.

O Conselho Fiscal da FPPDAM

o Presidente

o Vogal,
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