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1. Plano de Atividades 

O plano de atividades, para além da vertente desportiva, visa apresentar igualmente algumas atividades 

cuja realização está prevista para o período em referência, assim como alguns desenvolvimentos no 

âmbito administrativo e que trará, no entender da Direção, melhorias significativas para o desenrolar 

da atividade e ao nível do controlo de receitas e de registos. Esta Direção pretende manter a índole 

social, nomeadamente através do desenvolvimento de atividades que terão como objetivo principal a 

angariação de novos sócios, a dinamização da marca “União de Leiria” e fomentar a ligação entre o 

clube/SAD, aproximando-os cada vez mais da nossa cidade, criando uma “UNIÃO FORTE”. 

No plano desportivo, apresentam-se as seguintes atividades: 

 

1.1 Futebol de Formação 

1.1.1 Futebol 5, 7 e 9  
Os nossos escalões mais jovens vão manter a sua normal atividade, competindo nas categorias de 

petizes, traquinas, benjamins e infantis sub/12 nos diversos encontros e torneios distritais, cuja 

competição, apesar de oficial, não visa a obtenção de títulos.  

Já quanto às nossas equipas de Infantis Sub/13, iremos tentar recuperar o título de campeão distrital e 

de o renovar, nas respetivas categorias, futebol de 7 e 9, respetivamente. 

 

1.1.2 Futebol 11 
 
Os Iniciados C (sub/13), primeira categoria de futebol de 11, em que se procurará dar aos nossos atletas infantis 

Sub/13 as bases para a vertente clássica do futebol, participando os nossos atletas ao Domingo de manhã no 

Campeonato Distrital da 1ª divisão de Iniciados, competição onde poderão defrontar equipas com atletas dois 

anos mais velhos.  

Os Iniciados B (sub/14), irão competir na Divisão de Honra distrital frente a atletas um ano mais velhos, tendo 

como principal objetivo a preparação do campeonato nacional de Iniciados A no ano seguinte, mas sempre 

visando alcançar os primeiros lugares da divisão de honra distrital e ir o mais longe possível na Taça Distrital deste 

escalão.  

Os Iniciados A (sub/15), vão disputar a I Divisão do campeonato nacional da categoria, jogando no início para se 

qualificarem para a 2ª fase – Apuramento de Campeão - , que se atingida, tem como significância um lugar entre 

as 10 melhores equipas do país e de onde resultará o campeão nacional. 
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Quanto aos Juvenis B (Sub/16), o objetivo passa por alcançar os primeiros lugares da divisão de honra distrital, 

indo o mais longe possível na Taça Distrital. Importa destacar que, à semelhança do que acontece na equipa de 

Iniciados B, os atletas da equipa de Juvenis B competem com equipas que são, na sua maioria, compostas por 

atletas um ano mais velhos. 

Os Juvenis A (sub/17) estão a disputar a I Divisão do campeonato nacional da categoria, inicialmente lutando pelo 

acesso à 2ª fase – Apuramento de Campeão – que com a reformulação dos Campeonatos Nacionais levada a cabo 

em 2022/23 pela Federação Portuguesa de Futebol representa a presença entre a elite das 10 melhores equipas 

do país e de onde se apura o campeão nacional. 

Os Juniores (Sub/19) disputam a II Divisão Nacional da categoria, sendo o objetivo o regresso à I Divisão Nacional. 

Para isso, a equipa terá de se apurar para a 2ª Fase – Subida – onde, por sua vez, em caso de conquista do 1º 

lugar da série, que representa automaticamente a subida de divisão, dará a oportunidade de competir pelo título 

de campeão na 3ª Fase – Apuramento de Campeão. 

 

1.1.3 Participação e organização de torneios  
 
À semelhança do que tem acontecido em anos anteriores, a nossa Direção irá tentar proporcionar aos 

seus atletas a participação em Torneios de Páscoa e de final de Época, que representam sempre um 

momento importante de convívio, fortalecimento de laços afetivos e de desenvolvimento pessoal, social 

e desportivo dos nossos jovens atletas. 

 

1.1.4 Futebol Veteranos 
 

A secção de futebol de veteranos manterá a sua atividade normal, quer seja na sua vertente desportiva, 

quer na vertente social, garantindo sempre a excelente imagem do nosso clube no convívio com as 

equipas adversárias. 

 

1.2 Bilhar 

 
1.2.1 Vertente Carambola 
 

A atividade da secção de bilhar – vertente carambola – irá participar em provas oficiais da Federação 

Portuguesa de Bilhar, tanto em competições coletivas como individuais. 

 Nas competições por equipas, irá competir no campeonato nacional da 2ª divisão, zona sul e na Taça 

de Portugal, nas quais participarão as equipas “A” e “B”. 



 

Página 5 de 15 
 

Nas competições individuais, a secção tem atualmente 14 inscritos que irão disputar Opens Distritais 

de Leiria, assim como Opens Nacionais da 1ª Divisão.  

 

1.2.2 Vertente Pool português 
 

A secção tem atualmente 9 atletas inscritos, os quais irão disputar as seguintes competições: 

- Campeonato Nacional de 1ª Divisão de Pool Português por equipas 

 - Campeonato Nacional de 1ª e 2ª divisão de Pool Português individual 

 - Taça de Portugal por equipas e Individual de Pool Português 

 - Taça de Portugal Individual de Pool 

 - Campeonato Nacional Individual de Pool 

 - Liga Distrital de Pool Português por equipas 

 - Liga Distrital de Pool Português Individual 

 

1.3 E-Sports 

A secção continuará a desenvolver a sua atividade em várias modalidades, das quais se destacam os 

jogos de desporto (FIFA, PES e F1) e desportos de combate (Counter-Strike).  

 

1.4 Basquetebol 

A secção espera aumentar o número de atletas, assim como os escalões competitivos. Atualmente a 

secção conta com 76 atletas inscritos e está a competir em 5 dos 6 escalões de formação, estando 

apenas em falta competir no escalão sub-14 feminino. 

Desportivamente, nos escalões masculinos, a secção pretende marcar presença em todas as fases finais 

distritais, feito que já foi conseguido à data do presente documento, assim como atingir a 1ª divisão das 

2ªs fases dos campeonatos de basquetebol do Centro, feito que também já foi alcançado ao nível 

regional e participar em provas de âmbito Nacional, feito que também já foi conseguido. 

Nos escalões femininos, sendo o 1º ano que estão em competição, a secção tem como principal objetivo 

consolidar os grupos e garantir uma base sólida para as próximas épocas. No entanto, no escalão de 

Sub19, a secção vai, à semelhança dos escalões masculinos, participar na disputa do título distrital e em 

prova de âmbito nacional. 

No escalão sénior, o objetivo da secção passa por alcançar a subida à 1ª divisão.  
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Ao nível do minibasquete, a secção tem como objetivo aumentar o nº de atletas e potenciar a 

fidelização, por forma a garantir uma base sólida para as próximas épocas.  

 

1.5 Campismo 

Apesar da secção não apresentar atividade de forma expressiva, pelo que o objetivo passará apenas por 

manter a sua atividade com os atuais associados. 

 

1.6 Futsal 

2022/23 marca o regresso da modalidade de Futsal à União Desportiva de leiria, um projeto sustentável 

que se quer ir construindo começando pelas bases, pelo que, nesta época inicial prevê-se apenas a 

criação de equipas nos escalões de Petizes, Traquinas e Benjamins, que participarão nos encontros e 

torneios distritais organizados pela AF Leiria. A atividade desta secção desenrola-se no Pavilhão Dr. 

Correia Mateus. 

 

1.7 Bilhar  

Disputa do campeonato nacional da 2ª divisão zona sul tendo como participantes as equipas A e B. 

Oitava jornada e a equipa A ocupa atualmente o primeiro lugar da classificação da prova, segue-se a 

taça de Portugal em que a mesma equipa A já eliminou 2 adversários sendo a próxima eliminatória em 

Almada frente ao Ginásio do Sul a 4 de janeiro. Haverá também os 5 Opens Distritais tendo já se realizado 

o primeiro além de 5 Opens Regionais Zona Sul 1ª Divisão com a participação de quatro atletas da UD 

Leiria. 

 

 

1.8 Atividade Social 

No que concerne à vertente de dinamização e divulgação da marca “União de Leiria”, entende esta 

Direção que se deve capitalizar o mais possível toda a dinâmica e estratégias de captação e fidelização 

desenvolvidas pela UDL União de Leiria – futebol, SAD, enquanto parceiros inequívocos.  

Assim, o clube tem estado presente nessas atividades com a SAD captando novos associados, muito 

graças à estratégia que define a entrada livre em todos os jogos, o que resultou, até ao momento, num 

acréscimo de 19% no número de sócios. Além disso, prevê-se desenvolver atividades que potenciem a 

participação e integração dos jogadores mais jovens, reforçando assim a ligação emocional com o clube, 

nomeadamente através da Fan Zone PORTA 10, desenvolvida conjuntamente com os nossos parceiros 
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da SAD. Também com a excelente relação do clube com a SAD, pretende-se levar a cabo várias iniciativas 

na cidade de Leiria com o objetivo de angariação de novos sócios e de recuperação de antigos sócios, a 

criação de uma loja de merchandising e museu do clube na Fan Zone. 

Relativamente ao acesso dos sócios aos jogos da equipa profissional, importa referir a criação da 

“Bancada Especial Sócios”, no centro da bancada poente, exclusiva aos sócios com quota suplementar, 

que têm o seu lugar reservado. Os demais sócios têm acesso a outras bancadas, com lugar aleatório.  
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2.  MEMÓRIA JUSTIFICATIVA E ORÇAMENTO  

A conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para a 

época 2022/ 2023, tem como objetivo principal servir de guia, apoio à gestão dos recursos e à tomada 

de decisões por parte da UNIÃO DESPORTIVA DE LEIRIA. 

O Orçamento para o período de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023, apresenta, no que 

toca aos rendimentos, uma variação positiva de 11,94 %, quando comparados com o Orçamento da 

época transata. 

Os rendimentos previstos ascendem a 301.476,60 €, o que representa um crescimento de 

32.145 Euros, relativamente ao orçamento de 2021/2022. 

Os gastos, cuja estimativa se situa nos 326.752,79 € representam igualmente um aumento de 

cerca de 100.197 Euros (+ 44,23 % ), quando comparados com o orçamento anterior.  

Em consequência, a previsão para o Resultado Líquido previsto ascende ao valor negativo de 

25.276,18 €, menos 159,09 % relativamente ao orçamento da época transata.  

O valor estimado quanto a investimentos situa-se nos 234.819,18 €.  

 

Como nota prévia convém salientar que as estimativas efetuadas tiveram por base os valores 

dos gastos e dos rendimentos efetivamente obtidos no período de 01/07/2021 a 30/06/2022, ajustados 

à realidade prevista para a época em curso, dado que a elaboração do presente orçamento ocorre já 

depois de encerrado o exercício económico.  

 

 

I - GASTOS 

 
 Os Gastos estimados ascendem a 326.752,79 €, destacando-se das principais rubricas, as 

seguintes: 
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Nota 1 – Custo das mercadorias vendidas – 1.630,92 e, inclui a estimativa de gastos na compra 

de equipamentos e artigos de merchandising; 

 

Nota 2 - Fornecimentos e Serviços Externos – 232.376,98 € - Os gastos correntes encontram-se 

estimados, com base nos valores anualizados de 2022, conforme a seguir se indica: 

 

 

 

Dos FSE destacam-se os valores das principais rúbricas: 

Serviços especializados incluindo serviços de informática, contabilidade, honorários e despesas de 

conservação e reparação; 

€ %
Not as

€ %

CUSTO MERC.VENDIDAS 1 926,76 0,85% 1 1 630,92 0,50%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 167 443,18 73,91% 2 232 376,98 71,12%

GASTOS COM O PESSOAL 37 960,84 16,76% 3 68 563,44 20,98%

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ. 17 026,82 7,52% 4 18 454,79 5,65%

OUTROS GASTOS E PERDAS 1 225,62 0,54% 5 4 850,30 1,48%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 972,30 0,43% 6 876,36 0,27%

TOTAL DOS GASTOS 226 555,52 100,00% 326 752,79 100,00%

38,78%

80,62%

8,39%

-15,35%

-9,87%

295,74%

DESCRIÇÃO

44,23%

VARIAÇÃO
Orçamento Época 

2021/2022

Orçamento Época 

2022/2023

moeda = € 

Rúbrica Valor %

Serviços especializados 20.086,34        8,64%

Materiais 31.357,15        13,49%

Energia e fluídos 25.092,73        10,80%

Deslocações e estadas 10.951,52        4,71%

Serviços diversos 13.978,67        6,02%

Gastos específicos da 

atividade desportiva 130.910,57      56,34%

Total 232.376,98  100,00%

Fornecimentos e Serviços Externos 2023
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Materiais englobam entre outros o material de escritório e material desportivo consumido nas 

atividades e cujo valor se estima em 28.405 Euros; 

Energia e fluidos contempla a eletricidade que soma 6.686 Euros e os combustíveis que ascendem a 

13.308 Euros; 

Deslocações e estadas representa os encargos com deslocações e estadas com jogadores; 

Serviços diversos, inclui rendas de instalações desportivas no montante de 8.009 Euros e seguros no 

valor de 2.270 Euros. 

Gastos específicos das atividades, comporta toda a estrutura de gastos inerentes à atividade desportiva, 

designadamente: i) inscrições com 12.600 Euros; ii) refeições de 15.145 Euros; iii) fisioterapia de 11.820 

Euros; iv) treinadores com 44.050 Euros; v) arbitragens, policiamento, alimentação, alojamento, 

formação e outros encargos, 46.695 Euros. 

 

Nota 3 - Gastos com o pessoal – 68.563,44 € - Os encargos referem-se ao quadro de pessoal 

atual composto por 5 elementos: 4 jogadores de futebol e 1 técnico de instalações, de acordo com o 

quadro seguinte: 

 

 

 

 

Nota 4 - Gastos de Depreciação e de Amortização – 18.454,79 € - Referem-se às depreciações 

praticadas relativas aos ativos fixos tangíveis. O cálculo foi efetuado com base no método das quotas 

constantes, às taxas máximas permitidas, tendo a vida útil dos bens seguido o critério fiscal de acordo 

com a Portaria nº 25/2009, conforme a seguir indicadas:  

 

Rubrica Valor anual Taxa Encargos Total
Gastos com o pessoal 53.587,46 10.539,53 68.563,44

Remunerações certas 47.262,46 10.539,53 57.801,99

Geral 22,3% 47.262,46 22,30% 10.539,53 57.801,99

Remunerações adicionais 6.325,00 0,00 6.325,00

Isentas de encargos 6.325,00 6.325,00

Enc.S/remunerações (FCT) 472,62 0,00 472,62

Seguros 3.411,70 3.411,70

Outros gastos com o pessoal 552,13 552,13
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Nota 5 - Outros Gastos e Perdas – 4.850,30 € - Valor estimado quanto a impostos, quotizações a 

pagar, correções desfavoráveis de exercícios anteriores e outros não especificados suportados na 

atividade. 

 

Nota 6 - Gastos e Perdas de Financiamento – 876,36 € - Valor estimado relativa a encargos 

financeiros resultantes de comissões bancárias e outros gastos e perdas de financiamento.  

 

 

II - RENDIMENTOS 

 
 
 Prevê-se que os rendimentos atinjam o montante de 301.476,60 €, conforme segue: 

 

 

 

Tipo Base Taxa Valor

477.641,47  2,00% 9.552,83         

477.641,47  9.552,83         

35.000,00     25,00% 8.750,00         

35.000,00     8.750,00         

759,80          20,00% 151,96             

759,80          151,96             

18 .454,79   Total

Edifícios

Equip.transporte

Equip.administrativo

€ %
Not as

€ %

VENDAS 2 504,79 0,93% 7 2 041,88 0,68%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 146 456,67 54,38% 8 137 274,25 45,53%

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS 66 270,69 24,61% 9 118 787,54 39,40%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 54 099,27 20,09% 1 0 43 261,24 14,35%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 269 331,42 100,00% 301 476,60 100,00%

-6,27%

79,25%

-20,03%

11,94%

DESCRIÇÃO
VARIAÇÃO

-18,48%

Orçamento Época 

2021/2022

Orçamento Época 

2022/2023

moeda = € 
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Nota 7 – Vendas – 2.041,88 € - Inclui o valor estimado referente a vendas de equipamentos e artigos de 

merchandising;  

 

Nota 8  - Prestação de serviços – 137.274,25 € - Engloba os rendimentos provenientes diretamente da 

atividade desportiva, conforme melhor se compreende no quadro infra: 

 

 

 

Nota 9 – Subsídios, Donativos e Legados à Exploração – 118.787,54 €, cuja estimativa inclui os valores a 

receber de subsídios do Município de Leiria conforme quadro programa Pro Leiria, AFL e FPF, IPDJ de 

acordo com candidatura efetuada: 

 

 

o A rúbrica inclui ainda o montante de 50.000 Euros referente a estimativa de donativos a 

receber de diversas entidades. 

QUOTIZAÇÕES E JÓIAS 24.852,19 18,10%

RECEITA DE BILHETEIRA 1.345,95 0,98%

INSCRIÇÕES E MENSALIDADES ATLETAS FUTEBOL 42.915,13 31,26%

INSCRIÇÕES E MENSALIDADES ATLETAS BASQUETEBOL 14.132,58 10,30%

CARTÃO SÓCIO 468,94 0,34%

PUBLICIDADE/PATROCÍNIOS 44.440,00 32,37%

DIREITOS - CONTRIBUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE 8.988,23 6,55%

OUTROS SERVIÇOS 131,23 0,10%

PRESTAÇÕ ES DE SERVIÇO S 137.274,25 100,00%

Entidade Valor ( € )

Município de Leiria 45.735,41                             

JF Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 1.000,00                               

Associação de Futebol de Leiria 2.650,00                               

Federação Portuguesa de Futebol 7.885,90                               

Associação Portuguesa de Basquetebol 397,23                                  

IPDJ 11.119,00                             

Total 68.787,54               
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Nota 10  - Outros Rendimentos e Ganhos – 43.261,24 €, os valores estimados referem-se a:  

 

a) Correções favoráveis de exercícios anteriores (com base na anualização de 2021); 

b) Subsídios para investimentos – 1.870,50 €, conforme quadro de subsídios ao 

investimento: 

 

 

 

c) Uma Estimativa de recuperação de encargos suportados com recursos humanos e 

cujo valor se prevê em 36.686,97 €. 

 

Nota 11 - Juros, dividendos e outros rendimentos, engloba a estimativa de juros de 111,70 € 

provenientes de aplicações de curto prazo em depósitos bancários, tendo por base o valor do ano 

transato.  

 

 

III - RESULTADOS 

 

 Nota 12 - Tendo por base os gastos estimados de 326.752,79 € e os rendimentos previstos de 

301.476,60 €, estima-se que o resultado líquido do exercício para o exercício de 2023, período 

compreendido entre 01 de julho de 2022 e 30 de junho de 2023, ascenda ao valor negativo de 

25.276,18 €.  

 

IV – INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS 

 

 Os investimentos previstos para 2023 ascendem a 234.819,18 €, cujo desenvolvimento e 

respetivo financiamento melhor se especifica no quadro seguinte:   

Entidade Ano de atibuição Valor Imputação anual Investimento

Município de Leiria 2022/2023 72.000,00             1.440,00               Relva sintética Academia 

Município de Leiria 2022/2023 21.525,00             430,50                  Iluminação LED e sistema rega Academia

Total 93.525,00   1.870,50     



 

Página 14 de 15 
 

 

 

 

 

Quanto aos Investimentos é de salientar a reposição do relvado da Academia de Futebol Juvenil, 

em Santa Eufémia, bem como outros melhoramentos resultantes. É nessas instalações, que se 

encontravam num estado grave de degradação, que se desenvolve toda a atividade do futebol de 

formação e onde se passa muito da imagem “União de Leiria”. 

1. A substituição do Relvado Sintético, bem como do sistema de rega (este novo 100% 

automático), representa um investimento na ordem dos 242 243.09 €, já que houve uma 

derrapagem no orçamento inicialmente estabelecido devido a deficiências imprevisíveis 

na plataforma de base, na qual teve então de se intervir, de maneira a capacita-la para 

receber o novo Relvado Sintético; 

1) Investimentos financeiros 472,62 472,62

2) Equipamentos de transporte 35 000,00 35 000,00

3) Imobilizado em curso 199 346,56 199 346,56

234 819,18 234 819,18

1)

2)

3)

… Outros

1) Investimentos financeiros 472,62 472,62

2) Equipamentos de transporte 35 000,00 35 000,00

3) Imobilizado em curso 49 346,56 150 000,00 199 346,56

84 819,18 150 000,00 0,00 234 819,18

Nº Rubrica Investimento Desinvestimento Total Líquido

(moeda = euro )

TOTAL 0,00

2)      NOTAS JUSTIFICATIVAS

Fundo de Compensação do Trabalho

Viatura de transporte coletivo

(moeda = euro )

TOTAL

Academia Santa Eufémia

3)      FINANCIAMENTO

Nº Rubrica Auto financiamento
Subsídios

Total
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2. A substituição do sistema de iluminação para lâmpadas LED representa um investimento 

na ordem dos 13 700.00 €, que, além de uma melhoria na iluminação para treinos e jogos 

noturnos, traz também uma melhoria bastante significativa na economia de energia; 

3. A aquisição de material desportivo novo como 2 balizas fixas de futebol de 11, 1 baliza 

amovível de futebol de 11, 4 balizas de futebol de 7 e respetivas redes, 2 bancos de 

suplentes, bandeirolas de canto, barreiras, pinos e marcas e balizinhas entre outros, 

básicos e essenciais para o normal desenrolar dos treinos e para o desenvolvimento 

desportivo dos nossos praticantes; montante global na ordem dos 14 802.14 €; 

4. A aplicação de acrílicos e PVCs com marcas identitárias do clube como a missão ou 

máximas galvanizantes e motivadoras, também básicos no valor de 397.30 € . 

 

Importa referir que se refez o Protocolo com a União de Freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista cuja 

adenda irá ser assinada e nos dará a possibilidade de ocupação do campo e infraestruturas por vinte 

anos. 

 

 

Leiria, dezembro de 2022 


