ANACP
Quadriénio 2018 – 2022
“Cimentar o Presente, projetar o Futuro”
A candidatura surge na aposta da continuidade com objectivos
definidos que permitam a ANACP – Associação Nacional de Clubes de
Patinagem se afirmar cada vez mais junto do Panorama Nacional e
Internacional da Patinagem.
A aposta na continuidade e a crescente credibilização da Associação
junto das diversas Entidades e a defesa intrínseca dos seus associados são
as principais razões que levam à apresentação desta candidatura.
As intervenções, o papel crítico e construtivo junto dos mais diversos
agentes desportivos têm demonstrado que a ANACP tem sido cada vez
mais uma Associação de Classe de referência capaz de apresentar
ideias, soluções, sempre com vista ao maior desenvolvimento e progresso
das disciplinas da Patinagem.
Objetivos:
I.

Aumento do número de associados;

II.

Fomentar o desenvolvimento e progresso técnico da patinagem;

III. Estabelecer, coordenar, dinamizar e regular as relações entre os seus
associados;
IV. Estabelecer e manter relações com todas as entidades, nacionais e
internacionais, que desenvolvam a promoção e programação do
desporto e do espírito olímpico, nomeadamente através da prática
da patinagem;
V. Formar, dirigir e incentivar a prática da patinagem, em todas as suas
modalidades, a nível nacional;

VI. Promover ações que permitam o desenvolvimento das disciplinas;
VII. Organizar eventos e ações que permitam projetar as disciplinas de
patinagem;
VIII. Mediatização das disciplinas da Patinagem, através do recurso às
novas tecnologias e constante interação com os mais variados
públicos;
IX. Papel de Consultor junto das Entidades Nacionais e Internacionais
para:
a. Reformulação dos quadros de transferência e adaptação à
atual Lei de Bases;
b. Implementação

de

medidas

protetoras

aos

clubes

formadores;
c. Criação de condições para o aumento dos atletas nos
escalões seniores;
d. Avaliar e Planear roadshows de promoção das disciplinas da
Patinagem por todo o País.

Órgãos Sociais
Assembleia Geral
Presidente: Associação Desportiva Os Limianos
Secretário: Sporting Clube de Tomar
Relator: Associação Académica de Coimbra
Direção
Presidente: Casa do Povo de Sobreira
Vice-Presidente: Futebol Clube do Porto
Tesoureiro: Famalicense Atlético Clube
Secretário: Sporting Clube de Portugal
Vogal: Hóquei Clube da Mealhada
Conselho Fiscal
Presidente: Associação da Juventude de Viana
Secretário: Associação Desportiva de Valongo
Vogal: Clube Académico da Feira
Suplentes
1º Suplente: Criar-T Seixal Hóquei
2º Suplente: Hóquei Clube Paço do Rei
3º Suplente: Hóquei Clube de Braga

