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1. APRESENTAÇÃO

1.1. Introdução
Em cumprimento do disposto nos Estatutos da JUNI – Jovens Unidos Num Ideal (Artigo
35º, nº 4), apresentamos o Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2017.
O Relatório de Atividades e Contas de Gerência de 2017 que agora se submete à
aprovação da Assembleia Geral inclui todos os proveitos e custos de todos os Centros
de Custos (CC) / Modalidades a funcionar na JUNI – Jovens Unidos Num Ideal.
Em economia, investimento significa a aplicação de capital com a expectativa de um
benefício no futuro. Ora, durante o exercício em análise, entendeu a Direção em
exercício, que havia a necessidade urgente de efetuar alguns investimentos, de forma a
melhorar a qualidade dos bens, inclusive para melhorar a forma de receber todos
quantos frequentam o parque desportivo e piscinas.
Antes de mais, é muito importante realçar que as contas apresentadas são na ótica de
fluxos de caixa e como tal, evidenciam um resultado em termos financeiros e não
económicos, como se analisam normalmente as estruturas empresariais.
Da análise às contas do ano de 2017 da JUNI – Jovens Unidos Num Ideal, verifica-se um
resultado final negativo de 30.505,01€.
Naturalmente, as contas apresentadas são resumos de todas as transações financeiras
da JUNI. Estas têm como objetivo proporcionar informações sobre os recebimentos e
pagamentos ocorridos durante o ano em análise e daí ajudar na formação de uma
estratégia mais forte e sustentada, pois esta permite avaliar a sobrevivência a longo
prazo, a rentabilidade adequada e o crescimento sustentado.
De facto, houve necessidade de efetuar alguns investimentos, parte deles com apoios,
e outros que não estavam de todo previstos no início do ano. Realçamos as obras na
piscina e as obras no rinque, que elevaram em muito o resultado deste exercício em
termos financeiros, mas também elevaram em muito a qualidade dos bens.
Apesar deste investimento, a atividade da JUNI, mantém-se com a normalidade habitual
desta associação, pelo que há uma expectativa de melhoria em cada uma das atividades.
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2. ATIVIDADES
2.1. Atividades Desportivas:
A JUNI continua a ser uma excelente escola de formação desportiva. No futsal vários atletas
integraram os trabalhos das seleções regionais em diversos escalões. No atletismo, o Prémio
Revelação de Maria Andrade, que é a Campeã Nacional de salto em comprimento, na Gala do
Desporto de Guimarães com a camisola da JUNI é sem dúvida, também, um reconhecimento do
trabalho desenvolvido pela JUNI.
2.1.1. Futsal:
2.1.1.1. A JUNI participou nos diversos campeonatos em Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis.
Mais de 60 atletas representaram as cores da JUNI;
2.1.1.2. A 5.ª Maratona de Futsal Sénior da JUNI contou com a presença de 11 equipas. Foi um
espaço de convívio entre amantes do futebol, que mais uma vez foi um êxito;
2.1.1.3. Na 1.ª edição Guimarães Cup Futsal Sub-15 da JUNI participaram 6 equipas. Foi um grande
desafio organizar este evento, uma logística diferente, com uma grande preocupação em mostrar
as capacidades organizativas da JUNI às equipas convidadas bem como transmitir uma imagem de
excelência da freguesia bem como da nossa cidade. Além dos aspetos desportivos e competitivos
os participantes ficaram muito satisfeitos com a vivência proporcionada pela JUNI neste evento;

2.1.2. Atletismo:
2.1.2.1. Os 30 atletas que representaram a JUNI, na época 2016/2017, participaram nas diversas
provas ao longo da época.
2.1.2.2. No 37.º Grande Prémio de Atletismo da JUNI participaram 317 atletas em representação de
25 equipas. O Grande Prémio decorreu de forma normal, continuando a satisfazer os amantes do
atletismo com mais uma manhã de são convívio;

2.3. Atividades Recreativas:
2.3.1. As comemorações do 46.º Aniversário da fundação da JUNI contou com uma romagem ao
cemitério, homenageando o Fundador, Pe. Adelino Silva, bem como todos os colaboradores
da JUNI que já faleceram. Seguiu-se a Eucaristia de Ação de Graças pelos associados vivos e
falecidos. No Jantar de Aniversário registou-se uma moldura humana considerável, 180
pessoas estiveram presentes. No decorrer do jantar realizou-se a 6.º Gala do Desporto da
JUNI;
2.3.2. O desfile de Carnaval registou uma participação interessante mesmo com as más condições
atmosféricas que obrigou a mudar o local do desfile para o salão paroquial;
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2.3.3. A Festa de S. João, atividade que de ano para ano, tem vindo a aumentar a presença de
associados e não associados, que aproveitam esta noite para se reunirem com as suas famílias
na grande família da JUNI;
2.3.4. Foram realizados dois Sunset´s, conceito diferente que pela primeira vez se realizou no parque
da JUNI. Se o 1.º obteve uma participação aceitável, para ser o primeiro evento com este
formato, o segundo já não teve uma adesão tão desejável. A data tardia, com noites já
bastantes frias foram o principal obstáculo;
2.4. Bar:
a) Alteração do programa de gestão e controlo do Bar;
b) Mantivemos um horário de funcionamento alargado no inverno;
c) Houve necessidade de substituir o forno e o fogão;
2.5. Piscinas:
A época balnear decorreu de uma forma normal em que o bom tempo ajudou a um aumento
da receita de bilheteira. Mantivemos diversos protocolos com instituições de apoio a crianças e jovens,
da nossa freguesia e de freguesias vizinhas, mantendo também um cariz de apoio social.
a) Intervenção na piscina grande com o propósito de estancar as fugas de água e evitar a
descolagem da pastilha. Obra adiada algumas vezes que este ano teve um caracter de
urgência para continuar a disponibilizar uma qualidade e segurança a quem utiliza as nossas
piscinas;
b) Foi substituída a relva artificial por cima do bar e foi colocada relva artificial no canteiro
junto aos balneários, visto que as diversas tentativas de renovação de relva natural deixou
de surtir o efeito desejado, pois os carvalhos não permitiam que o sol penetrasse e passado
meia dúzia de dias de utilização, a relva morria e ficava o canteiro em terra, não fornecendo
a qualidade de serviço desejada;
2.6. Rinque:
a) Substituição do piso existente por relva sintética;
b) Remoção das tabelas e renovação da vedação em torno do campo;
c) Com este investimento, que teve a colaboração da Câmara Municipal de Guimarães e
também da Junta de Freguesia de Costa, que em momento oportuno agradecemos, fez com
que o aluguer do rinque, agora campo de futebol, tenha aumentado de forma significativa;

13 de março de 2018
A Direção
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CONTAS DE GERÊNCIA 2017
- 2.118,38 €

SALDO INICIAL
QUOTAS
Eq. Atletismo
37 GPAtl. JUNI
Eq. FutSal
1º Guimarães CUP
DESPORTO
Vendas
Compras
Func
Colaboradores
Equipamento
Manut./Higiene

4.170,50 €
189,71 €
114,64 €
- 2.242,52 €
75,89 €
- 1.862,28 €
59.741,47 €
-39.469,19 €
-10.821,90 €
- 7.591,00 €
- 1.180,29 €
- 1.699,28 €
- 1.020,19 €

BAR
46 Aniv.
Carnaval
S. João
Sunset's
Cabaz

- 1.124,62 €
66,00 €
852,85 €
- 1.569,97 €
658,49 €

RECREIO
Entradas
Manutenção
Colaboradores
Diversos
Obras

- € - 1.117,25 €
26.114,73 €
- 8.093,64 €
- 7.325,00 €
- 112,50 €
-12.915,00 €

PISCINAS
Aluguer
Gaz
Manutenção
Obras

- € - 2.331,41 €
3.887,00 €
- 255,28 €
- 120,00 €
-11.422,87 €

RINQUE
Agua
Luz
Meo
Desp. Bancárias
Informática
Mat. Escritório
Carrinha
Manutenção
Diversos
Apoios
FUNCIONAMENTO
SALDO FINAL

- 7.911,15 €
-

481,28 €
6.532,37 €
1.174,44 €
150,42 €
4.355,53 €
384,09 €
3.642,49 €
2.048,26 €
790,97 €
1.245,00 €
- €

-18.314,85 €
-30.505,01 €
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