
Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Salas 4 e 5 – 2400-159 Leiria 
Telefone 244 835 885 - apleiria@fpp.pt 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 
Fundada em 27/01/89 

Filiada na Federação de Patinagem de Portugal 

 
 
 
 
 

 
Plano de Atividades 

e 

Orçamento 
 
 
 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 

2023 

 



Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Salas 4 e 5 – 2400-159 Leiria 
Telefone 244 835 885 - apleiria@fpp.pt 

 
 

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 
Fundada em 27/01/89 

Filiada na Federação de Patinagem de Portugal 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 
O Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023, é guia fundamental na 
orientação e gestão da Associação de Patinagem de Leiria. 
 
Depois de um período anormal que muito afetou, pela negativa, toda a atividade 
desportiva, social e empresarial, pretendemos, com toda a transparência e o máximo 
rigor, mantendo a sustentabilidade financeira e orçamental, dinamizar e incrementar 
o desenvolvimento da Patinagem. 
 
Cremos estar preparados para os novos desafios que venham a surgir. Contudo, 
apesar da experiência já adquirida, contamos sempre com o incondicional apoio dos 
clubes e agentes desportivos nossos filiados, para podermos levar por diante a 
nossa missão. 
 
Coordenar, desenvolver e dinamizar todas as disciplinas da Patinagem, garantir todo 
o apoio às seleções distritais e incentivar o crescimento da Patinagem, é o grande 
objetivo da Direção da APL. 
 
É com o espírito de união e dedicação à causa que, dando cumprimento ao 
regulamentado estatutariamente, apresentamos o nosso Plano de Atividades e 
Orçamento para 2023, ponto de partida para mais um ano de trabalho. 
 
 
 
 
 

PRESIDENTE 
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OBJETIVOS 
 
Para o ano de 2023, a Direção da APLeiria, com determinação e sentido de 
responsabilidade, propõe o desenvolvimento e promoção das diversas disciplinas da 
Patinagem, tendo como objetivos: 
 
▪    Coordenar, dinamizar, desenvolver e organizar as diferentes disciplinas da Patinagem; 
▪    Procurar estratégias que visem o aumento de praticantes, nas diferentes disciplinas; 
▪    Procurar estratégias para filiação de novos clubes; 
▪    Organizar e realizar as provas distritais/regionais, das diferentes disciplinas; 
▪    Organização do Torneio de Natal de Hóquei em Patins, Sub 13 ou Sub 15; 
▪    Participação da seleção distrital nos Inter-Regiões de 2023, nas diferentes disciplinas; 
▪    Participação da seleção distrital em Torneios Interassociações, nas diferentes disciplinas; 
▪    Manter a dinâmica de relacionamento com a Federação, clubes, municípios e órgãos de 
     comunicação social; 
▪    Continuar a dotar a Associação de meios e recursos que permitam um melhor contributo  
     à sua colaboradora, selecionadores e seleções distritais, no desempenho das suas 
     funções. 

 
 
 
 
1. HÓQUEI EM PATINS 

 
Com a filiação do Hóquei Clube das Caldas, que reativou a secção de Hóquei em Patins, 
com o que nos congratulamos, ficamos com sete clubes filiados com a prática da disciplina. 
 
Assim, em conjunto com a Associação de Patinagem do Ribatejo, é possível a organização 
das seguintes provas: Campeonato Regional de Sub 13 e Sub 15 e Taça Regional de Sub 
13 e Sub 15. 
 
Os Campeonatos Regionais terão uma fase regular, a duas voltas, mais apuramento de 
campeão, planeados para o período de 24 de setembro de 2022 a 18 de fevereiro de 2023.  
 
A Taça Regional de Sub 13 e Sub 15, com uma fase regular única, a duas voltas, realizar-
se-á entre 19 de março e 19 de julho de 2023. 
 
No escalão de Escolares, realizar-se-á o Torneio Regional, de 9 de outubro de 2022 a 28 de 
maio de 2023, também em conjunto com a APRibatejo. 
 
Relativamente aos escalões de Bambis e Benjamins, serão realizados encontros só entre os 
clubes da APLeiria, até ao final de 2022. A partir de janeiro e até junho de 2023, serão 
realizados encontros já com os clubes da APRibatejo. 
 
Dado o reduzido número de equipas nos escalões de Sub 17 e Sub 19, continuaremos a 
fazer as provas com a APLisboa. 
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Pretendemos continuar a desenvolver o trabalho das seleções distritais nos escalões de 
formação, masculinos e femininos, participando nos Inter-Regiões de 2023 e, também, em 
torneios associativos de Sub 13 e Sub 15, masculinos e femininos e Sub 17 femininos. 
 
Realizaremos o nosso Torneio de Natal a 17 de dezembro de 2023, com os escalões a 
designar, após observação das seleções, de forma a optarmos pelos escalões que mais 
necessitem de desenvolvimento. 

 
 
 
2. PATINAGEM ARTÍSTICA 

 
Dando continuidade ao trabalho que vem sendo executado no processo de desenvolvimento 
e expansão da disciplina, o Comité Distrital de Patinagem Artística propõe, para o ano de 
2023, a realização de provas de acesso, campeonatos distritais para todos os escalões, 
torneios associativos destinados a atletas sem acesso aos campeonatos distritais e torneios 
de preparação aos campeonatos distritais e nacionais. 
 
Continuaremos a incentivar a realização de torneios particulares, dando o necessário apoio 
logístico para a sua concretização. 
 
Prevê, também, a realização de estágios e centros de treino, com vista à obtenção de 
mínimos para acesso aos campeonatos distritais e nacionais, bem como preparação dos 
atletas para participação nos mesmos. Servirão, ainda, para a convocação dos atletas que 
irão compor a seleção distrital, que irá participar no Inter-Regiões de Patinagem Artística. 
 
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a provas nacionais. 

 
 
 
3. PATINAGEM DE VELOCIDADE 
 
Havendo alguma melhoria em resultados no ano de 2022, continuamos a aposta, como 
grande prioridade para 2023, de promover mais e melhor a disciplina, dando-lhe maior 
visibilidade. 
 
Realização das provas distritais e/ou regionais, torneios interassociativos, como o torneio da 
amizade, bem como demonstrações em locais onde a Patinagem de Velocidade não existe 
ou está menos familiarizada com a realidade. Cativar e aumentar o número de atletas e 
novos clubes. 
 
Reorganizado o Comité e designado o técnico distrital, para além da organização das 
provas distritais e/ou regionais, daremos especial atenção à preparação da seleção distrital, 
com vista à participação no Inter-Regiões de 2023. 
 
Promover e apoiar as candidaturas dos nossos clubes a provas nacionais. 
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4. SKATEBOARD 
 
Continuamos com dois clubes filiados e alguns atletas inscritos, mas sem atividade 
desportiva na nossa Associação. O grande objetivo para 2023, para além de conhecer a 
realidade dos clubes é, com a ajuda destes agentes desportivos, dar início à atividade, com 
a realização de alguns eventos, para afirmação da disciplina na Associação. 

 
 
 
5. FREESTYLE 
 
Após alguns contactos com dirigentes e treinadores, estamos otimistas quanto à filiação na 
nossa Associação, para a época de 2023, do GRUPO DESPORTIVO DA MARTINGANÇA, 
na disciplina de Freestyle. Este clube tem, no seu ativo, um lote de praticantes que, segundo 
informação recolhida, são considerados dos melhores a nível nacional. O facto da disciplina 
ser ainda pouco conhecida e haver poucos clubes e executantes, tem passado um pouco 
despercebida no meio da Patinagem. Contudo, é interesse da Federação de Patinagem de 
Portugal promover e divulgar a disciplina, realizando mais encontros e provas a nível 
nacional. 
 
Temos conhecimento que o processo para a filiação está a ser preparado e bem 
encaminhado, sendo que a APLeiria, dentro das suas possibilidades, está disponível para 
abraçar mais este desafio, ainda que com a colaboração da FPP, clube, dirigentes e atletas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Complexo Municipal de Piscinas de Leiria, Salas 4 e 5 – 2400-159 Leiria 
Telefone 244 835 885 - apleiria@fpp.pt 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM DE LEIRIA 
Fundada em 27/01/89 

Filiada na Federação de Patinagem de Portugal 

 
 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2023 
 

CONTA DESIGNAÇÃO VALOR ANUAL 

RECEITAS 

    

71 VENDAS   

711 Livros de jogos federativos  300,00 

    

72 PROVEITOS ASSOCIATIVOS   

7211 Filiação de Clubes 2.875,00  

7221 Inscrições em provas 28.100,00  

7222 Inscrições de agentes desportivos 31.000,00 61.975,00 

    

75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO   

752 Subsídios de entidades desportivas - FPP  6.000,00 

    

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS   

7816 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES   

78161 Vistoria de recintos desportivos 480,00  

78162 Taxas de inscrição e organização FPP 2.000,00  

78164 Taxas de arbitragem 3.250,00  

78169 Outros rendimentos suplementares 700,00 6.430,00 

    

 TOTAL DAS RECEITAS  74.705,00 

DESPESAS 

    

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS   

6221 Trabalhos especializados 500,00  

6224 Honorários 15.000,00  

6233 Material de escritório 600,00  

6234 Artigos para oferta 3.500,00  

625 Deslocações, estadas e transportes 15.000,00  

6261 Rendas e alugueres 500,00  

6262 Comunicação (selos, telefones, internet) 1.100,00  

6263 Seguros 110,00  

6264 Inscrições de agentes desportivos FPP 19.400,00  

6267 Limpeza, higiene e conforto 200,00  

6268 Outros fornecimentos e serviços 100,00 56.010,00 

    

63 GASTOS COM O PESSOAL   

632 Remunerações do pessoal 14.000,00  

635 Encargos sobre remunerações 2.300,00  

636 Seguro de acidentes de trabalho 200,00 16.500,00 

    

64 DEPRECIAÇÕES   

642 Ativos fixos tangíveis  2.195,00 

    

 TOTAL DAS DESPESAS  74.705,00 
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 
 
 
Ao abrigo do disposto nos Estatutos da Associação de Patinagem de Leiria, reuniu o Conselho Fiscal 
no dia 18 de agosto de 2022, a fim de apreciar o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2023, 
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. 
 
Assim, o Conselho Fiscal é de opinião que o orçamento se apresenta equilibrado e projeta 
positivamente a sustentabilidade financeira da Associação, de acordo com os gastos, investimentos e 
atividades previstos para 2023. 
 
Pelo exposto e em resultado da análise e fundamentações apresentadas, o Conselho Fiscal 
recomenda à Assembleia Geral que o Plano de Atividades e Orçamento apresentados pela Direção da 
APL para o ano de 2023, sejam aprovados. 
 
 
 
 

 


