Plano de Atividades e Orçamento 2019
Introdução
A Associação Nacional de Clubes de Patinagem é uma pessoa coletiva
constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos e que se rege pela
legislação vigente, pelos seus estatutos.
A sua missão passa por formar, dirigir e incentivar a prática da patinagem,
em

todas

as

desenvolvimento

suas
e

modalidades,
progresso

a

técnico

nível
da

nacional,
patinagem,

fomentar

o

estabelecer,

coordenar, dinamizar e regular as relações entre os seus associados e
estabelecer e manter relações com todas as entidades, nacionais ou não,
que desenvolvam a promoção e programação do desporto e do espírito
olímpico, nomeadamente através da prática da patinagem.
A ANACP tem procurado, desde a sua fundação, posicionar-se e marcar a
sua posição, apresentando as suas propostas junto das várias sensibilidades
existentes na Patinagem em Portugal, respeitando as diferenças de opinião
e tentando alcançar propósitos comuns a bem da Patinagem. O princípio
seguido assenta no facto de ser fundamental a mudança do paradigma em
vigor, mas que tal não deverá ser realizado por oposição, antes contando
com a contribuição e aceitação proactivas de todos os envolvidos.
Nesse sentido, a ANACP tem vindo pautar a sua ação por atos moderados,
procurando ser um elemento de estabilidade e não reaccionário,
contribuindo assim para que tenha um papel activo junto dos decisores, ou
seja,

a

Federação

de

Patinagem

de

Portugal,

possibilitando

a

implementação de medidas necessárias conducentes à revitalização e
Página 1 de 7

sustentabilidade da Patinagem, não deixando nunca o seu sentido
reivindicativo e exigindo que as mudanças sejam concretizadas.
Em 2019, a ANACP comemorará os seus 10 anos, uma marca histórica que
muito orgulha todos os clubes que têm contribuído desde a sua fundação e
nos anos seguintes para a afirmação e crescente credibilização da ANACP
no Panorama Nacional e Internacional.
O Plano de Atividades e Orçamento descrito continuará na linha de outros
planos acentuando o papel da ANACP na mudança da Patinagem em
Portugal.
A proteção dos clubes na formação dos atletas e a reforma desportiva
serão os pontos chaves para o ano de 2019.
Para

o

efeito,

serão

concretizadas/efectivadas

todas

as

propostas

entendidas convenientes por esta Direcção no sentido de se garantir a
referida mudança sem a qual se poderá, inclusivamente, questionarem o
futuro da modalidade.
A ANACP tem desenvolvido várias iniciativas que marcam a agenda
desportiva nacional e para 2019 pretende concretizar novas atividades para
o sucesso da patinagem em Portugal.
Para terminar e como forma de marcar os 10 anos da ANACP, a Gala da
Patinagem terá de ser uma realidade, um momento de reconhecimento dos
melhores da Patinagem Nacional.
A Direcção,
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Plano de Actividades
1.Funcionamento Interno
 Restruturar e otimizar o website enquanto ferramenta fundamental de
comunicação;
 Dinamização da rede social como mecanismo de divulgação da
ações da ANACP;
 Promover reuniões regulares de trabalho, on-line.
2.Relacionamento com os Clubes e Associações
 Continuar o trabalho de base junto dos Clubes/Associações nacionais,
elucidando fundamentalmente qual o papel que a ANACP poderá
desempenhar na defesa e revitalização da Patinagem;
 Aumentar o número de Associados.
3.Relacionamento Institucional
 Manter as melhores relações com todos os demais agentes que
promovem e/ou dirigem a Patinagem em Portugal;
 Marcar presença nos eventos, trabalhando na proximidade da
ANACP com os clubes e demais agentes da Patinagem.
4.Apresentação de Propostas
Apresentação de todas as Propostas consideradas oportunas pelos Clubes,
diferenciadas em função da matéria em análise:
 Organização Funcional (estabelecer protocolos com instituições que
apoiem as iniciativas da ANACP ou de clubes que sejam
desenvolvidas com o apoio da associação…);
 Organização Desportiva;
 Organização Financeira.
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5. Ações a desenvolver
A ANACP identifica as seguintes iniciativas que que visam a promoção e
desenvolvimento das modalidades e que pretende organizar durante o ano
de 2019:
Hóquei em Patins:
 “Dia do Guarda-Redes”;
 “Elite Cup”.
Patinagem Artística:
 “Inter-Regiões”.
Patinagem de Velocidade:
 “Maratona de Patinagem de Velocidade”.
Patinagem:
 “Fórum para Dirigentes”;
 “Formação Contínua de Treinadores”;
 “Gala da Patinagem”.

A Direcção,
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ORÇAMENTO 2019
Cabe a Direção da ANACP – Associação de Clubes de Patinagem, de
acordo com os Estatutos, elaborar e organizar o Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2019.
O próximo ano exigirá de todos os intervenientes o empenho e
determinação para ultrapassar as dificuldades que se esperam.
Este orçamento tem por base, como tem sido regra, as projeções
feitas a partir da informação contabilística disponível à data de 30 de Junho
do ano corrente extrapolada para 31 de Dezembro de mesmo ano.
Continuaremos a zelar pelo rigor e equilíbrio entre rendimentos e
gastos nas circunstâncias que estamos a viver, estando a Direção atenta a
uma conciliação entre a realidade e os cálculos efetuados com base na
experiência existente.
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ORÇAMENTO 2019
RENDIMENTOS 63.500€
Rendimentos Associativos
Quotas dos Associados
Joia de inscrição como Associados
Inscrições em atividades desenvolvidas:
- “Dia do Guarda- Redes”
- “Fórum para Dirigentes”
- “Formação Contínua de Treinadores”
Outros Rendimentos
“Elite Cup”
Contrato Programa
Publicidade
Inscrições
GASTOS 60.700€
Gastos com manutenção de Website
Gastos com Contabilidade
Gastos com Comunicação
Gastos com Deslocações
Gastos com atividades desenvolvidas
Gastos com Merchandising
Gastos Com Organização da “Elite Cup”
Outros gastos

4.000€
500€
500€
500€
600€

50.000€
5.000€
2.400€
300€
600€
300€
1.500€
4.000€
1.500€
52.000€
500€

Saldo 2.800€
A Direção,
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal
Plano de Atividade e Orçamento de 2019
No dia 29 de novembro de 2018, pelas 22 horas, reuniu o Conselho Fiscal da
ANACP – Associação Nacional de Clubes de Patinagem, para nos termos
estatutários, apreciar e dar parecer sobre o Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2019.
Após análise dos documentos elaborados pela Direção concluímos que:
1. A proposta da Direção processou-se no respeito pela Lei e pelos
Estatutos.
2. O Plano de Atividades implementa a estratégia definida pela Direção,
perspetivando um futuro em que a Associação continua a consolidarse enquanto estrutura de apoio a sua missão.
3. O Orçamento está elaborado de forma realista, adequando as
despesas necessárias para a implementação do Plano de Atividades,
com as receitas a obter.
PARECER
Assim e como resultado das informações recebidas e tendo em
consideração os documentos elaborados, somos de parecer que
deve ser aprovado o Plano de Atividades e Orçamento de 2017
proposto pela Direção e realçar o papel da sua direção na afirmação
da ANACP no panorama nacional.
Viana do Castelo, 29 de novembro de 2018
O Conselho Fiscal
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