








Dados da Candidatura

Identificação

Entidade: Federação Portuguesa de Judo

Designação do Evento: Taça da Europa de Juniores + Estágio Internacional

Modalidade: Judo

Disciplinas

-60kg

-66kg

-73kg

-81kg

-90kg

-100kg

+100kg

-48kg

-52kg

-57kg

-63kg

-70kg

-78kg

+78kg

Data de Realização do Evento:

Data Início 03-07-2021 Data Final 08-07-2021

N.º Efetivo de dias de competição: 2

Local de Realização do EventoDistrito: COIMBRA

Concelho: COIMBRA

Local/Instalação desportiva: Pavilhão Multidesportos de Coimbra Dr. Mário Mexia

Data de apresentação da candidatura ao organismo internacional: 

Data de aprovação da candidatura ao organismo internacional: 

Entidade(s) Organizadora(s)
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Entidade Valor das despesas que constam do orçamento que são assegudaradas pela
entidade

% do
Total

União Europeia de
Judo

0,00 € 0,00%

Federação
Portuguesa

103 750,00 € 100,00%

Soma 103 750,00 € 100,00%

Parcerias concretizadas na organização

Entidade Estatuto
(Privada
lucrativa,
Associativa,
Pública)

Principais atividades realizadas pelo parceiro

Federação
Internacional
de Judo

Associativa Inclusão da prova no Circuito Mundial do Escalão. Divulgação da Prova no seu
Calendário Oficial e página na Internet Averbamento dos pontos obtidos no ranking
Mundial.

União
Europeia de
Judo

Associativa Entidade Certificadora Divulgação da Prova no seu Calendário Oficial e página na
Internet Entidade Certificadora Organização e Controlo da Arbitragem do Evento; Envio
de Delegação com responsáveis Desportivo, Marketing e Arbitragem.

Comité
Olímpico de
Portugal

Associativa Empréstimo de Carrinha COP para transporte delegações

Xecompex Privada lucrativa Patrocínio em produto – fornecimento de Multifunções para Impressão

Cachapuz Privada lucrativa Cedência de Balanças para Pesagens Oficiais

Fonte Viva Privada lucrativa Patrocínio em produto – fornecimento de Águas e Cafés

Camara
Municipal de
Coimbra

Pública Cedência de Pavilhão para realização do evento; Material diverso de apoio (baias,
cadeiras, mesas)

Associação
Distrital de
Judo de
Coimbra

Associativa Apoio logístico de evento; Reserva de alojamentos e alimentação; Transportes Internos;
Divulgação Interna; Reserva Pavilhão

Agrupamento
de Escolas
Amadora
Oeste

Pública Apoio de Voluntários
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Caracterização desportiva do evento

Âmbito: Competição Internacional de Elevado Prestígio

Escalão Etário: 

Absolutos: Não 

Juniores (escalão precedente ao absoluto): Sim 

Natureza do Evento: Etapa

O Evento disputa-se por: Seleções Nacionais

Género: Misto

O Evento é de uma modalidade Olímpica/Paraolímpica ou integra disciplinas Olímpicas/Paraolímpicas?

Integra Modalidade(s)/Disciplina(s) Olímpica(s)/Paraolímpica(s): Sim

Disciplina Tipo

-60kg, -66kg, -73kg, -81kg,-90kg,-100kg,+100kg,-48kg, -52kg,-57kg, -63kg,-70kg, -78kg,+78kg Olímpica

Integração do evento no calendário da respectiva Federação Internacional e pontuável para o ranking

O Evento integra-se no calendário da respetiva Federação Internacional? Sim

O Evento pontua para o ranking? Mundial

O Evento que apura para os Jogos Olímpicos/Paralímpicos? Não

Objetivos da candidatura e grau de desenvolvimento da modalidade em Portugal

Os objetivos da candidatura e do evento tendo em conta o grau de desenvolvimento da modalidade em Portugal:

A Federação Portuguesa de Judo no seguimento do seu objetivo de realizar por ano uma provas internacionais (uma por escalão etário)
vem organizando há já largos anos esta Taça da Europa. Em 2014 a Federação Internacional de Judo lançou pela primeira vez o
Circuito Mundial Juniores, tendo escolhida a Etapa Portuguesa para integrar este Junior World Tour. Para além do objetivo já focado
são os seguintes os motivos para realizarmos este evento em Portugal: Promover e divulgar a Modalidade em Portugal; Proporcionar a
um número mais alargado de Juniores Portugueses (18/19/20anos) um contacto internacional a nível competitivo e de treino; Permitir a
participação de uma seleção nacional mais alargada; Proporcionar aos atletas portugueses a oportunidade de alcançarem “em casa” os
mínimos para participação em grandes eventos internacionais, nomeadamente Campeonatos da Europa e do Mundo do escalão;
Realizar em Portugal um estágio internacional de nível elevado, com os benefícios inerentes para os atletas nacionais; Permitir a um
número mais alargado de atletas portugueses pontuem para o Ranking Europeu e Mundial do escalão. Descentralização da Modalidade
ao realizar a prova em Coimbra Desenvolver os conhecimentos dos diversos agentes da modalidade, treinadores, atletas, árbitros,
dirigentes e gestores de eventos.

As iniciativas ou projetos de promoção e desenvolvimento da modalidade em Portugal a realizar em articulação com a
organização do evento:

Conferências de Imprensa; Ligação com Comunicação social através de entrevistas e participações em televisão, rádio e jornais das
atletas.; Formação contínua de Recursos Humanos Específicos tendo em vista a European Judo Open e Campeonato da Europa de
Seniores 2021. Videos diários dos melhores momentos da competição, para passar no ecrã no pavilhão e divulgação nas redes sociais.
Ações promocionais nos clubes.. Acções de Promoção da Ética no Desporto.
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Dimensão e nível competitivo do evento

Os valores da última edição e da edição em candidatura dos itens

Ultima
Edição

Edição em
candidatura

N.º de países presentes 23 20

N.º de praticantes desportivos 445 300

N.º de equipas presentes (só para modalidades colectivas) 0 0

N.º de praticantes ou equipas com classificações relevantes nos últimos Jogos
Olímpicos)

0 0

N.º de praticantes ou equipas com classificações relevantes no último Camp. Mundo 6 3

N.º de praticantes ou equipas com classificações relevantes no último Camp.
Europa

22 12

N.º de profissionais envolvidos na organização do evento 40 400

N.º de voluntários envolvidos na organização do evento 20 20

5 praticantes/equipas mais
relevantes participantes na
competição

Último(s) resultado(s) relevante(s) dos praticantes/equipas indicados

Imam Ibragimov (RUS) Medalha de Bronze no Mundial de Juniores 2018, 7º Lugar no Ranking da Cat. -60 kg

Alexandre Arencibia (CAN) Medalha de Bronze no Mundial de Juniores 2018, Medalha de Bronze no Camp Pan-
americano de Juniores 2018, 12º Lugar no Ranking da Cat. -81 kg

Raquel Brito (POR Medalha Prata Europeu Cadete 2019;Medalha Prata EYOF 2019, Bronze Europeu
Juniores 2020

Mireia Lapuerta Comas (ESP) 5º lugar no Mundial de Juniores 2018, Medalha de Bronze no Europeu de Juniores

Veronica Toniolo (ITA) Medalha Prata Europeu Cadetes 2019 5º Classificada Youth Olympic Games,
Campeã Mundial Cadetes 2019; Bronze Europeu juniores 2020
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Possibilidade de obtenção de classificações de honra por praticantes desportivos portugueses

Os resultados obtidos por praticantes desportivos portugueses na última edição do evento e a possibilidade de obtenção
de classificações de honra no evento em candidatura

Ultima
Edição

Edição em candidatura
(previsão)

N.º total de praticantes desportivos portugueses participantes 102 80

N.º total de praticantes desportivos portugueses classificados até 3.º
Lugar

3 3

N.º total de praticantes desportivos portugueses classificados do 4.º ao 8.º
Lugar

6 3
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Impacto público previsível do evento, nos planos nacional e internacional

Televisão

Nome N.º estimado de acreditações N.º estimado de horas de transmissão Transmissão em Direto

RTP 1 1 Não

Kombat Press 3 1 Não

EJU.TV 1 16 Sim

Soma 5 18

Imprensa

Nome N.º estimado de acreditações

As beiras 1

Diario Coimbra 1

A Bola 2

Record 1

Soma

Internet

Designação do sitio Transmissão em Direto

Kombat Press Não

EJU.net Sim

Judo Magazine Não

Jogada do mês Não

Outros meios de comunicação a utilizar:

Newsletters; Mailling Federações Internacionais; Conferência de Imprensa; Campanha no Facebook, Twitter, Site da Federação
Portuguesa de Judo, Envio Press Releases para a Comunicação Social, Produção de mupies com imagem do cartaz do evento pela
CM de Coimbra (a confirmar), Cartazes.

Audiência directa prevista (n.º de espectadores do evento)
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Por dia Total

N.º aproximado de espectadores do evento 300 3000

Informações sobre a política de entradas a adoptar: Gratuitas
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Infra-estruturas desportivas, espaços naturais de prática e apetrechamento desportivo para o evento

As infra-estruturas desportivas e espaços naturais necessários à realização do evento

Designação Ultima Edição

Pavilhão Multidesportos de Coimbra Dr. Mário Garantido

Sala de treinos Garantido

Salas de pesagens (todos os hotéis) Garantido

O apetrechamento desportivo significativo necessário à realização do evento

Designação Próxima Edição

Material higienização para aplicação protocolo Covid 19 A adquirir

Judogi reserva A adquirir

Medalhas e trofeus A adquirir

material impresso de acordo com EJU coporate image A adquirir

Estrado para oficiais Alugar

Ecrã LED para informação desportiva Alugar

Material caresystem A adquirir

Viaturas para transporte Alugar

Obrigações contratuais para com a Federação Internacional ou outras entidades

Sim/Não

É da responsabilidade da Federação organizadora suportar os encargos com alojamentos e alimentação dos
praticantes

Sim

Está incluído no valor da inscrição dos participantes o valor do alojamento e alimentação Sim

O Evento tem Caderno de Encargos/Contrato com a Federação Internacional? Sim

Relativamente ao caderno de encargos do evento, refira de modo breve quais as obrigações contratuais mais relevantes e com
maiores custos para a organização do evento:
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Além das habituais obrigações, edição de 2021 irá ser particularmente mais exigente em termos financeiros devido à aplicação do
protocolo Covid de realização de eventos da FIJ. Entre muitas obrigações estão incluídas, organização e responsabilidade financeira
dos testes COVID de todos os agentes desportivos, e criação de bolhas seguras - implicando que todos os agentes desportivos
envolvidos terão de permanecer alojados e utilizar o transporte oficial durante todo o evento (encargo de alojamento substancialmente
acrescido) Garantia de Transportes entre o Aeroporto de Lisboa ou Porto e Coimbra, assim como entre Hotel - pavilhão, para todos os
participantes; Assegurar alimentação e alojamento aos árbitros, Recursos Humanos, Organização e Equipa Nacional e equipas
convidadas; Pagamento subsídio transporte aos árbitros, Recursos Humanos e Organização; Garantir transporte, alojamento e
alimentação aos Delegados da UEJ .(4) Aluguer espaços nos hotéis oficiais Transporte de material diverso necessário para prova
(entre armazém e pavilhão)- requer contratação externa Pagamento de Taxa de Organização à UEJ; Adquirir material Coporate Image
à UEJ e impressão de material de design obrigatório. Aluguer de estrado para Zona desportiva Aluguer espaços nos hotéis oficiais
Aluguer ecrã LED Garantir gravação e upload de todos os combates para Judobase da FIJ (Recursos humanos dedicado e aquisição
de equipamento extra necessário) Pagar Taxa de Organização à UEJ; Adquirir material Coporate Image à UEJ; Aluguer de estrado,
ecrã e LED´s (marcador e publicidade) para Zona desportiva Aluguer espaços nos hotéis oficiais Novo Systema CareSystem (apoio
arbitragem) para duas áreas de competição Garantir transmissão live streaming de vento (4 áreas) com produção.

Outras informações consideradas pertinentes e que ainda não tenham sido referidas nos pontos anteriores:

O evento seguirá todas as normas e recomendações da Direcção Geral de Saúde. Poderá decorrer sem público.
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Cronograma e escalonamento dos custos do programa de organização de Eventos Desportivos Internacionais

Mês Ano Gastos Previstos % Gastos Acumulados % Acumulada

Março 2021 117 450,00 € 100,00 % 117 450,00 € 100,00 %

Soma 117 450,00 € 100,00 % 117 450,00 €

Gastos

SNC-ESNL DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO

61 Custo merc. vendidas e materiais consumidos 0,00 €

62 Fornecimento de serviços externos 103 750,00 €

63 Gastos com o pessoal 0,00 €

68 Outros gastos e perdas 13 700,00 €

69 Gastos e perdas de financiamento 0,00 €

Total Geral 117 450,00 €

Rendimentos

SNC-ESNL DESCRIÇÃO ORÇAMENTADO

71 Vendas 0,00 €

72 Prestações de serviços (Proveitos associativos) 0,00 €

75 Subsídios à exploração (Subsídios, doações e legados à exploração) 58 725,00 €

78 Outros rendimentos e ganhos 58 725,00 €

79 Juros, dividendos e outros rendimentos similares 0,00 €

Total Geral 117 450,00 €

DESCRIÇÃO VALOR
%

TOTAL

1 Proveitos

1.1 Rendimentos de natureza pública, subsídios de organismos da administração central,
municípios e outros entes públicos

58 725,00
€

50,00%

1.2 Rendimentos de natureza privada, subsídios de entes privados e outros proveitos de pessoas
colectivas e singulares privadas

58 725,00
€

50,00%
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Comparticipação financeira do IPDJ, I.
P.

58 725,00 €

Orçamento Global Previsto com a
Ação

117 450,00 €

1.3 Rendimentos totais 117 450,00
€

100,00%

Relação rendimentos públicos aos rendimentos totais 50,00%

DESCRIÇÃO VALOR
%

TOTAL

Relação rendimentos públicos aos rendimentos totais

Relação do apoio do IPDJ face às despesas: 50,00%
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Observações
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