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INTRODUÇÃO 
 
 
 
Dando cumprimento ao estabelecido nos Estatutos da Associação de Patinagem de 
Leiria, apresentamos aos seus membros o Plano de Atividades e Orçamento para o 
ano de 2022. 
 
A situação que continuamos a viver parece, finalmente, querer dar algumas tréguas, 
o que nos permite fazer a programação da atividade desportiva e administrativa da 
APLeiria com mais algum rigor que no ano transato. 
 
O nosso desejo é que as coisas continuem a evoluir favoravelmente e não se 
verifique a obrigatoriedade de mais retrocessos, para que esta retoma da atividade 
desportiva, ainda que mantendo as recomendações da DGS, seja uma realidade 
para todos os agentes desportivos. 
 
Temos consciência que tudo está mais difícil para os clubes. Com a desistência de 
alguns atletas, o que complica ainda mais a manutenção ou criação de novas 
equipas nos escalões mais jovens, nomeadamente no hóquei em patins e patinagem 
de velocidade, a impossibilidade de alguns clubes poderem utilizar os pavilhões 
municipais, habitualmente cedidos para treinos e provas e, ainda, a forte quebra de 
receitas por falta de público nos pavilhões e apoios de patrocinadores, trouxe uma 
realidade muito negativa para a nossa modalidade. 
 
Continuaremos, dentro das nossas possibilidades e mantendo a sustentabilidade, o 
rigor financeiro e gestão orçamental da Associação, a apoiar os nossos clubes, 
tendo como prioridade a afirmação e dignificação da Patinagem na nossa área de 
jurisdição. 
 
Prevê-se um futuro próximo algo difícil para o Desporto em geral. Contamos, para 
conseguir o êxito das nossas disciplinas, com a colaboração de todos e fazemos 
votos para que 2022 seja o ano de viragem na vida desportiva de clubes e agentes 
desportivos. Votos de boa saúde e êxitos desportivos. 
 
 
 
 

A DIREÇÃO 
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OBJETIVOS 
 
A Direção da A.P.Leiria, no exercício das suas funções, e dada a possibilidade do 
recomeço das atividades desportivas, ainda que continuando a manter a prática das 
exigências impostas pelo Estado e DGS, tem como objetivo para o ano de 2022 a 
realização de provas distritais/regionais, procurando a evolução e desenvolvimento 
da Patinagem e atletas. 
 
 

1. HÓQUEI EM PATINS 
Apesar de se manter a tendência de um reduzido número de equipas, já é possível 
podermos, em conjunto com a Associação de Patinagem do Ribatejo, organizar 
provas até ao escalão de Sub 15. Está prevista a realização de encontros de Bambis 
e Benjamins e Torneios de Abertura, Campeonatos Regionais e Torneios de 
Encerramento nos escalões de Escolares, Sub 13 e Sub 15. Dado o número 
insuficiente de equipas em Sub 17 e Sub 19, teremos de continuar a fazer as provas 
com a A.P.Lisboa. 
Havendo condições para a sua realização pela FPP, participaremos no Torneio Inter-
Regiões/2022, com a seleção de Sub-15 e em torneios associativos em Sub-13 e 
Sub-15. Estamos, ainda, a estudar a possibilidade de organizar um Torneio de Natal, 
em Sub15. 

 
2. PATINAGEM ARTÍSTICA 

Dando continuidade ao processo de desenvolvimento e promoção da disciplina, o 
ano de 2022 tem como objetivo a realização dos campeonatos distritais em todos os 
escalões, testes distritais/regionais, taça APL, torneios e outras provas associativas 
previstas para este ano. 
Estando reunidas as condições, promover estágios e concentrações para preparação 
dos atletas para os campeonatos nacionais e seleção distrital. 
Participação da seleção distrital no Inter-Associações de Patinagem Artística. 
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a provas nacionais. 

 
3. PATINAGEM DE VELOCIDADE 

A grande prioridade em 2022 para esta disciplina, é dar mais visibilidade, cativar e 
aumentar o número de atletas e novos clubes, num processo de demonstração e 
promoção da patinagem em locais menos familiarizados com esta realidade, na 
nossa área de jurisdição. 
Daremos continuidade à organização dos campeonatos regionais, promoção e 
participação nos torneios da amizade e demais provas associativas e regionais.  
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a provas nacionais. 

 
4. SKATEBOARD 

Com dois clubes filiados e alguns atletas inscritos, a A.P.Leiria tem como objetivo 
prioritário em 2022, com a ajuda destes agentes desportivos, dar início à atividade, 
com a realização de alguns eventos, para afirmação da disciplina na Associação. 
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ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022 

 
CONTA DESIGNAÇÃO VALOR ANUAL 

RECEITAS 

    

71 VENDAS   

711 Livros de jogos federativos  300,00 

    

72 PROVEITOS ASSOCIATIVOS   

7211 Filiação de Clubes 1.125,00  

7221 Inscrições em provas 16.000,00  

7222 Inscrições de agentes desportivos 34.000,00 51.125,00 

    

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO   

752 Subsídios de entidades desportivas - FPP  4.600,00 

    

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 2.750,00  

78169 Outros rendimentos suplementares 600,00 6.830,00 

    

 TOTAL DAS RECEITAS  62.855,00 

DESPESAS 

    

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS   

622 Serviços especializados 500,00  

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 150,00  

6233 Material de escritório 600,00  

6234 Artigos para oferta 1.000,00  

625 Deslocações, estadas e transportes 15.425,00  

6261 Rendas e alugueres 600,00  

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

6263 Seguros 400,00  

6264 Inscrições de agentes desportivos FPP 26.000,00  

6267 Limpeza, higiene e conforto 500,00  

6268 Outros fornecimentos e serviços 100,00 46.525,00 

    

63 GASTOS COM O PESSOAL   

632 Remunerações do pessoal 11.280,00  

635 Encargos sobre remunerações 2.250,00  

636 Seguro de acidentes de trabalho 200,00 13.730,00 

    

64 DEPRECIAÇÕES   

642 Ativos fixos tangíveis  2.600,00 

    

 TOTAL DAS DESPESAS  62.855,00 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
Cumprindo o disposto nos Estatutos da Associação de Patinagem de Leiria, reuniu o Conselho Fiscal 
no dia 18 de agosto de 2021, a fim de apreciar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2022, 
elaborados pela Direção, do qual apresenta o respetivo parecer. 
 
O Conselho Fiscal analisou o orçamento em apreciação nas suas várias vertentes, perspetivas e 
rubricas, concluindo 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. 
 
Assim, o Conselho Fiscal é de opinião que este orçamento projeta positivamente a sustentabilidade 
financeira da Associação, de acordo com os gastos, investimentos e atividades previstos para 2022. 
 
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 2022. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


