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INTRODUÇÃO 
 
 
 
E assim, do nada e sem que se esperasse ou previsse, surge o COVID-19, uma 
pandemia que está a afetar, e de que maneira, o mundo económica e socialmente. 
 
Esta situação que se vive nos dias de hoje, em que a estabilidade profissional, 
pessoal e familiar é incerta, não permite a programação da qualquer atividade com o 
rigor que se exige. 
 
Fazemos votos para que tudo isto seja ultrapassado com a maior brevidade e 
possamos retomar, ainda que com o devido tempo e mantendo as recomendações 
da DGS, a atividade da Associação e dos Clubes. 
 
É com esta esperança que, dando cumprimento ao estabelecido estatutariamente e 
seguindo atentamente as nomas superiormente estabelecidas, apresentamos uma 
previsão do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021. Tendo em conta 
toda esta indefinição para o futuro das modalidades e, em particular, para a que 
representamos, os valores refletidos no orçamento são um exercício académico, não 
representando a consistência que desejaríamos. 
 
O futuro próximo, parece-nos, vai passar por pensarmos, projetarmos e executarmos 
as coisas a cada dia que passa e não a prazo mais alargado, como seria suposto. 
Atentos, como já referimos, ao evoluir de todo este estado atípico que a pandemia 
está a causar, tudo faremos para dignificar e afirmar a Patinagem na nossa área de 
jurisdição, tendo sempre em conta o superior dever da sustentabilidade, rigor das 
contas e gestão orçamental. 
 
Para isso, contamos com a compreensão e o apoio de todos os agentes desportivos. 
Que o ano de 2021 nos traga uma vida mais estável, saudável e sem sobressaltos. 
 
 
 
 
 
 

A DIREÇÃO 
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OBJETIVOS 
 
 
O ano de 2021, dada esta atípica situação que alterou por completo a vida em todo 
o mundo, não é fácil de programar. O facto de não sabermos quando nos veremos 
livres da pandemia, as condições e disponibilidade de pavilhões, as exigências 
impostas pelo Estado e DGS para a prática desportiva e a incerteza de podermos 
fazer competição, não permitem que a Direção da APL estabeleça os seus objetivos 
com o mínimo rigor. Seguiremos atentamente as instruções da FPP e governo e, em 
função disso, programaremos as nossas provas, para evolução da modalidade e 
patinadores, tendo em conta a preservação da saúde dos agentes desportivos. 
 

1. HÓQUEI EM PATINS 
Continuamos com um reduzido número de equipas inscritas nesta disciplina, o que 
não permite organizar os nossos campeonatos. Mantemo-nos, assim, em competição 
com as Associações de Patinagem de Lisboa e Ribatejo. 
Para redução de custos e desde que haja condições para isso, iremos promover 
torneios e campeonatos regionais com a Associação do Ribatejo. 
Em termos de seleções distritais, participaremos no Torneio Inter-Regiões/2021, em 
sub-15 e em torneios associativos em sub-13 e sub-15.  
Organização de encontros de Mini-Hóquei. 

 
2. PATINAGEM ARTÍSTICA 

A organização dos campeonatos distritais em todas as categorias, é a grande 
prioridade para o ano de 2021, promovendo, ainda, estágios e concentrações para 
preparação dos atletas para os campeonatos nacionais. 
Havendo condições, organizar testes distritais/regionais, taça APL, torneios e demais 
provas associativas previstas para este ano. 
Participação da seleção distrital no Inter-Associações de Patinagem Artística. 
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a torneios e campeonatos 
nacionais. 

 
3. PATINAGEM DE VELOCIDADE 

Continua em franca expansão na nossa área de jurisdição, apesar de uma ligeira 
diminuição de atletas inscritos, mantendo-se o mesmo número de clubes. 
Organizar os campeonatos distritais, promover e participar em torneios da amizade e 
outras provas associativas, são os objetivos para o ano de 2021. 
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a provas nacionais. 

 
4. SKATEBOARD 

Apesar de algumas diligências, continuamos sem atletas inscritos na nossa 
Associação, pelo que ainda não permite que haja competição. Continuaremos a 
promover esta disciplina da Patinagem. 
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ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2021 

 
CONTA DESIGNAÇÃO VALOR ANUAL 

RECEITAS 

    

71 VENDAS   

711 Livros de jogos federativos  300,00 

    

72 PROVEITOS ASSOCIATIVOS   

7211 Filiação de Clubes 750,00  

7221 Inscrições em provas 18.000,00  

7222 Inscrições de agentes desportivos 28.000,00 46.750,00 

    

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO   

752 Subsídios de entidades desportivas - FPP  5.400,00 

    

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS   

7816 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES   

78161 Vistoria de recintos desportivos 480,00  

78162 Taxas de inscrição e organização FPP 3.000,00  

78164 Taxas de arbitragem 3.750,00  

78169 Outros rendimentos suplementares 600,00 7.830,00 

    

 TOTAL DAS RECEITAS  60.280,00 

DESPESAS 

    

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS   

622 Serviços especializados 500,00  

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 150,00  

6233 Material de escritório 900,00  

6234 Artigos para oferta 1.000,00  

625 Deslocações, estadas e transportes 17.170,00  

6261 Rendas e alugueres 600,00  

6262 Comunicação (selos, telefones, internet) 1.250,00  

6263 Seguros 400,00  

6264 Inscrições de agentes desportivos FPP 24.600,00  

6267 Limpeza, higiene e conforto 550,00  

6268 Outros fornecimentos e serviços 100,00 47.220,00 

    

63 GASTOS COM O PESSOAL   

632 Remunerações do pessoal 9.360,00  

635 Encargos sobre remunerações 2.000,00  

636 Seguro de acidentes de trabalho 200,00 11.560,00 

    

64 DEPRECIAÇÕES   

642 Ativos fixos tangíveis  1.500,00 

    

 TOTAL DAS DESPESAS  60.280,00 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 
 
De acordo com o disposto nos estatutos da Associação de Patinagem de Leiria, reuniu o Conselho 
Fiscal no dia 19 de agosto de 2020, a fim de apreciar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 
2021, do qual apresenta o respetivo parecer. 
 
O Conselho Fiscal analisou o orçamento em apreciação nas suas várias vertentes, perspetivas e 
rubricas, concluindo-se que refletem a consistência com as políticas definidas para a modalidade em 
todas as suas envolvências, apesar dos condicionalismos causados pela situação pandémica que 
atravessamos. 
 
Deste modo, o Conselho Fiscal é de opinião que este orçamento projeta positivamente a 
sustentabilidade financeira da Instituição, de acordo com os gastos, investimentos e atividades 
esperadas para 2021. 
 
Pelo exposto e em resultado da análise e fundamentações apresentadas, o Conselho Fiscal dá parecer 
favorável ao Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    O Presidente 
 

 


