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1. Balanço 

 
 (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

 

 

 

 

RUBRICAS  
 

DATAS 

jun 2022 jun 2021 

ATIVO   

Ativo não corrente   

Ativos fixos tangíveis 380.931,06 318.250,37 

Investimentos financeiros 0,16 0,16 

Outros créditos e ativos não correntes 413,91 126,26 

 381.345,13 318.376,79 

Ativo corrente   

Inventários 2.121,50 2.260,00 

Créditos a receber 242.103,30 122.290,46 

Estado e outros entes públicos 13.194,18 13.166,25 

Diferimentos 333,39 1.056,04 

Caixa e depósitos bancários 30.227,90 110.931,00 

 287.980,27 249.703,75 

Total do ativo 669.325,40 568.080,54 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

Fundos patrimoniais   

Reservas 374.098,42 374.098,42 

Resultados transitados 48.630,57 (62.171,18) 

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 55.733,96 (37.791,04) 

   

Resultado líquido do período (52.544,14) 109.893,40 

Total dos fundos patrimoniais 425.918,81 384.029,60 

Passivo   

Passivo não corrente   

Provisões 47.480,07 47.480,07 

 47.480,07 47.480,07 

Passivo corrente   

Fornecedores 39.332,63 35.599,65 

Estado e outros entes públicos 14.719,31 3.284,67 

Financiamentos obtidos 4.822,42  

Diferimentos 8.311,00  

Outros passivos correntes 128.741,16 97.686,55 

 195.926,52 136.570,87 

Total do passivo 243.406,59 184.050,94 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 669.325,40 568.080,54 

 



 

 

2. Demonstração de Resultados 

 

 

 

  (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 

jun 2022 jun 2021 

Vendas e serviços prestados 126.651,02 205.152,15 

Subsídios, doações e legados à exploração 136.628,78 28.006,42 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (1.482,65) (1.926,76) 

Fornecimentos e serviços externos (275.022,18) (78.495,87) 

Gastos com o pessoal (55.069,38) (26.197,40) 

Aumentos/reduções de justo valor (51,88) (1,98) 

Outros rendimentos 38.053,52 1.153,04 

Outros gastos (13.622,76) (8.481,46) 

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos (43.915,53) 119.208,14 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (8.717,98) (9.314,74) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (52.633,51) 109.893,40 

Juros e rendimentos similares obtidos 113,74  

Juros e gastos similares suportados (24,37)  

Resultado antes de impostos (52.544,14) 109.893,40 

Resultado líquido do período (52.544,14) 109.893,40 

 



 

 

 

3. Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

(montantes expressos em Euros) 

 

 

RUBRICAS 
PERÍODO 

jun 2022 jun 2021 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
 

  

Recebimentos de clientes e utentes 

 
104.642,26 151.303,45 

Pagamentos a fornecedores  

 
256.874,21 94.848,84 

Pagamentos ao pessoal 

 
67.965,80 23.687,90 

Caixa gerada pelas operações 

 
(220.197,75) 32.766,71 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  

 
27,93  

Outros recebimentos/pagamentos  

 
99.655,96 26.766,93 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 
 

(120.569,72) 59.533,64 

Fluxos de caixa das atividades de investimento 

 
  

Pagamentos respeitantes a: 

 
  

Ativos fixos tangíveis 

 
71.398,67 1.032,79 

Investimentos financeiros  

 
339,53 17,39 

Recebimentos provenientes de: 

 
  

Subsídios ao investimento 
 

28.057,50  

Juros e rendimentos similares  

 
111,70  

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 

 
(43.569,00) (1.050,18) 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

 
  

Recebimentos provenientes de: 

 
  

Doações  

 
84.311,98  

Pagamentos respeitantes a: 
 

  

Financiamentos obtidos  

 
 335,48 

Juros e gastos similares  

 
876,36 972,30 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 

 
83.435,62 (1.307,78) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 

 
(80.703,10) 57.175,68 

Caixa e seus equivalentes no início do período 

 
110.931,00  

Caixa e seus equivalentes no fim do período 
 

30.227,90 110.931,00 

 



 

 
 

 

4. Demonstração Alteração Fundos Patrimoniais 

 

 (montantes expressos em Euros) 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 

transitados 

Excedentes 

de 

revalorização 

Ajustamentos 

/ outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais 

Resultado 

líquido do 

período 
Total 

Interesses 

que não 

controlam 

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022   6 
 

 

 
  374.098,42 (62.171,18)  (37.791,04) 109.893,40 384.029,60  384.029,60 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 
 

 

 
          

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
 

 

 
   110.801,75   (109.893,40) 908,35  908,35 

                                                                                    

7 
 

 

 
   110.801,75   (109.893,40) 908,35  908,35 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO          8 
 

 

 
      (52.544,14) (52.544,14)  (52.544,14) 

RESULTADO INTEGRAL                      9=7+8 
 

 

 
      (51.635,79) (51.635,79)  (51.635,79) 

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 

PERÍODO 
 

 

 
          

Subsídios, doações e legados 
 

 

 
     93.525,00  93.525,00  93.525,00 

                                                                                 

10 
 

 

 
     93.525,00  93.525,00  93.525,00 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022                                                                          

6+7+8+10 
 

 

 
  374.098,42 48.630,57  55.733,96 (52.544,14) 425.918,81  425.918,81 

 

 

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 

transitados 

Excedentes 

de 

revalorização 

Ajustamentos 

/ outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais 

Resultado 

líquido do 

período 
Total 

Interesses 

que não 

controlam 

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021   1 
 

 

 
  374.098,42 548.966,40  (37.791,04) (611.137,58) 274.136,20  274.136,20 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 
 

 

 
          

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
 

 

 
   (611.137,58)   611.137,58    

                                                                                    

2 
 

 

 
   (611.137,58)   611.137,58    

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO          3 
 

 

 
      109.893,40 109.893,40  109.893,40 

RESULTADO INTEGRAL                      4=2+3 
 

 

 
      109.893,40 109.893,40  109.893,40 

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 

PERÍODO 
 

 

 
          

                                                                                    

5 
 

 

 
          

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021                                                                        

6=1+2+3+5 
 

 

 
  374.098,42 (62.171,18)  (37.791,04) 109.893,40 384.029,60  384.029,60 

 



 

 

5. Relatório de Gestão 

No que concerne ao Relatório de Gestão, a Direção pretende apresentar aos seus associados e 

demais interessados, a evolução da situação económico-financeira do Clube União Desportiva 

de Leiria, destacando os principais fatos patrimoniais, situação líquida e performance 

económica. 

As presentes demonstrações financeiras reportam-se à época desportiva que teve início no dia 

1 de julho de 2021 e término em 30 de junho de 2022.  

O exercício de 2021/2022, ficou de certo modo comprometido devido à ainda situação de crise 

da saúde associada ao COVID, bem como, mais recentemente aos problemas na Europa de 

Leste, com influência direta na “vida” normal do Clube, uma vez que a atividade, com especial 

enfoque na formação esteve condicionada durante algum tempo. 

Não foi igualmente possível desenvolver totalmente as atividades previstas em sede de 

Orçamento, designadamente a organização dos torneios previstos, bem como a participação na 

Feira de Maio. 

Os pontos seguintes evidenciam a evolução económico-financeira, assim como os resultados 

desportivos alcançados durante o exercício em análise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Análise Económica e Financeira   

 5.1. Ativo 

Em termos globais, o ativo ficou marcado por um aumento de cerca de 101.245 Euros entre o 

valor verificado em 30/06/2021 e 30/06/2022, sendo que em 30/06/2021 o total do ativo era 

cerca de 568.080,54 € e em 2022 de 669.325,40 €.  

• Ao nível do Ativo Não Corrente, a variação positiva de 62.968 Euros, provém dos 

investimentos em curso referentes às obras na Academia de Santa Eufémia.   

• O Ativo Corrente, regista igualmente um aumento de cerca de 38.276 Euros, 

destacando-se a conta de créditos a receber de 242.103 Euros que inclui: 

• Saldo de clientes de 123.993 Euros, cujo principal saldo se refere à SAD com 89.979 

Euros e Federação Portuguesa de Futebol com 17.993 Euros 

• Outros devedores de 90.256 Euros, que inclui o valor de 73.748 Euros a receber do 

Município de Leiria no programa Pró Leiria. 

• Por outro lado, as disponibilidades reduziram em cerca de 80.703 Euros.  

 

5.2 Fundos Patrimoniais 

Os fundos patrimoniais no montante de 425.918,81 €, evidenciam um aumento de cerca de 

41.889 Euros quando comparados como ano transato, tendo esta variação resultado de: 

• Aumento da Rubrica de resultados Transitados, proveniente da aplicação do Resultado 

Líquido de 2020 no valor de 109.893,40 €;  

• Contabilização das candidaturas ao Pro Leiria e cujo valore ascende a 93.525 Euros a 

receber do Município de Leiria  

• Do Resultado Líquido do Exercício que ascendeu ao valor negativo de 52.544,14 €. 

 

5.3 Passivo 

Comparando o exercício de 2021 com o exercício anterior verifica-se um aumento de cerca de 

59.356 Euros, totalizando 243.406,59 €, que compara com os 184.050,94 e de 2020.  

• O passivo não corrente, não sofreu alteração, cujo valor de 47.480,07 € corresponde a 

provisões. 

 

• Quanto ao passivo corrente, cujo saldo ascende a 195.926,52 € contra os 136.570,87 € 

de 2020, regista um aumento de cerca de 59.355 Euros, assim decomposto: 

 

 

• Fornecedores – relativamente a esta rubrica destacamos: 



 

o A dívida à sociedade Oliveiras, SA regista um valor de 4.791 €uros, o que 

se traduz numa redução de 6.000 Euros face a 2020, em resultado do 

acordo de amortização mensal de 500€/mês. 

• Financiamentos - saldo credor de DO resultante de movimentos ocorridos e 

considerados na conciliação bancária 

• Diferimentos – considerado o diferimento de subsídio a receber do Pro Leiria para 

aquisição de equipamentos desportivos 

▪ Outros Passivos Correntes, cujo valor ascende a cerca de 128.741 Euros, destacando-se: 

o O principal saldo desta rubrica respeita ao Sr. Rui Lisboa Fonseca no montante de 

66.435 Euros. 

o Outros devedores e credores, evidencia os saldos das contas associadas ao 

princípio da especialização dos exercícios e do acréscimo e diferimento, quanto 

a alguns gastos e rendimentos, cujos documentos vinculativos ocorrem em 

períodos distintos, designadamente o valor já reconhecido como gasto da SAD 

no montante de 26.860,42 €. 

 

5.4 Rendimentos 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

No que concerne à Demonstração de Resultados, o Resultado Líquido ascendeu ao valor 

negativo de a 52.544,14 €, ao passo que em 2020 foi positivo em 109.893,40 €. 

Os rendimentos evidenciam um crescimento de 67.135 Euros, face a 2020, mais 28,65 %, tendo 

atingido 301.447,06 € enquanto que no ano anterior atingiram 234.311,61 €, conforme a seguir 

se indica: 

 

A rubrica Vendas de produtos de merchandising e equipamentos, registou o valor de 1.856 €. 

As prestações de serviços que ascenderam a 124.795 Euros, de acordo com o quadro infra: 

€ % € %

VENDAS 1.856,25 0,62% 1.698,41 0,72%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 124.794,77 41,40% 203.453,74 86,83%

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS 136.628,78 45,32% 28.006,42 11,95%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 38.055,56 12,62% 1.153,04 0,49%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 301.447,06 100,00% 234.311,61 100,00%

DESCRIÇÃO
VARIAÇÃO

9,29%

01-07-2021 a 30-06-2022 01-07-2020 a 31-06-2021

moeda = € 

28,65%

-38,66%

387,85%

3200,45%



 

 

 

Regista-se um aumento significativo das quotizações e da publicidade/patrocínios, enquanto os 

rendimentos provenientes da contribuição de solidariedade evidenciam uma diminuição de 

cerca de 144.450 Euros. A rubrica de publicidade/patrocínios inclui o valor de 40.000 Euros 

debitados ao SLB e posteriormente suportado como gasto nos FSE. 

Os Subsídios, Doações e Legados à Exploração, registaram no exercício corrente o valor de 

136.628,78 €, enquanto que no exercício anterior ascenderam a 28.006,42 €, salientando-se: 

 

 

 

Importa salientar do montante atribuído à rúbrica de donativos corresponde o valor de 

56.687,50 € debitado à SAD.  

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

QUOTIZAÇÕES E JÓIAS 22.592,90 87,57% 12.045,00

COMPARTICIPAÇÃO FORMAÇÃO -100,00% 10.538,62

INSCRIÇÕES E MENSALIDADES DE ATLETAS 51.861,55 91,40% 27.095,75

CARTÃO SÓCIO 428,61 93,70% 221,27

PUBLICIDADE/PATROCÍNOS 40.400,00 4617,97% 856,30

DIREITOS - CONTRIBUIÇÃO DE SOLIDARIEDADE 8.171,12 -94,65% 152.619,92

LICENÇA DESPORTIVA 117,00 100,00%

BILHETES 1.223,59 1491,56% 76,88
0,00

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 124.794,77 -38,66% 203.453,74

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

MUNICÍPIO DE LEIRIA 24.135,41 64,77% 14.648,00

JF LEIRIA,POUSOS,BARREIRA E CORTES 1.000,00 100,00% 0,00

ASSOCIAÇÃO DE FUTEBOL DE LEIRIA 2.650,00 100,00%

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE FUTEBOL 7.885,90 100,00%

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BASQUETEBOL 397,23 -65,26% 1.143,45

IPDJ 11.119,00 100,00%

SEG.SOCIAL/IAPMEI 337,00 -86,76% 2.544,52

DOAÇÕES (DONATIVOS) 89.104,24 821,41% 9.670,45

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 136.628,78 387,85% 28.006,42



 

  

Da rubrica de Outros Rendimentos que totalizou 38.055,56 €, destaca-se o valor de 33.291,71 € 

referente a recuperação de encargos com a SAD.  

 

 

 

5.5 Gastos 

 

 

 

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

DESCONTOS DE PP 2,04 -16,39% 2,44

CORRECÇÕES FAVORAVEIS EXERC.ANTERIORES 4.701,73 324,75% 1.106,95

RECUPERAÇÃO ENCARGOS - SAD 33.291,71 100,00% 0,00

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 60,08 37,64% 43,65

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 38.055,56 3200,45% 1.153,04

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

No período de julho de 2021 a junho de 2022 os gastos ascenderam a 353.991,20 €, mais 

229.573 Euros face ao período homólogo (+184,52%) em que se registaram 124.418,21 €, como 

melhor se compreende no quadro infra: 

 

 

Os Fornecimentos e Serviços Externos que atingiram o montante de 275.022,18 €, revelam 

naturalmente algumas alterações, face ao ano anterior, de acordo com o quadro comparativo 

seguinte:  

 

Como principais fatores de aumento da despesa, salienta-se o aumento: i) materiais que 

comportam as aquisições de material desportivo de 28.405 Euros; ii) energia e fluidos, que inclui 

a eletricidade, combustíveis e outros fluidos, destacando-se os combustíveis que ascenderam a 

13.308 Euros; iii) deslocações e estadas que engloba as portagens; e, iv) os serviços diversos. 

Nesta súb-rubrica, registamos o valor de cerca de 8.000 Euros referente a rendas que 

correspondem a gastos com aluguer de viaturas e de instalações desportivos, nomeadamente 

Ortigosa, Regueira de Pontes e Boavista; Salienta-se ainda o valor de 173.555 Euros, relativo a 

CUSTO MERC.VENDIDAS 1.482,65 0,42% 1.926,76 1,55%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 275.022,18 77,69% 78.495,87 63,09%

GASTOS COM O PESSOAL 55.069,38 15,56% 26.197,40 21,06%

GASTOS DE DEPREC.E DE AMORTIZ. 8.717,98 2,46% 9.314,74 7,49%

PERDAS POR REDUÇÃO JUSTO VALOR 51,88 0,01% 1,98 0,00%

OUTROS GASTOS E PERDAS 12.770,77 3,61% 7.509,16 6,04%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 876,36 0,25% 972,30 0,78%

TOTAL DOS GASTOS 353.991,20 100,00% 124.418,21 100,00%

DESCRIÇÃO

184,52%

VARIAÇÃO01-07-2021 a 30-06-2022 01-07-2020 a 31-06-2021

moeda = € 

-23,05%

-9,87%

2520,20%

70,07%

250,37%

110,21%

-6,41%

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 20.086,34 22,05% 16.457,67

MATERIAIS 31.357,15 1824,21% 1.629,61

ENERGIA E FLUIDOS 25.092,73 193,75% 8.542,13

DESLOCAÇÕES E ESTADAS 10.951,52 6370,62% 169,25

SERVIÇOS DIVERSOS 187.534,44 262,76% 51.697,21

FORNEC. E SERV.EXTERNOS 275.022,18 250,37% 78.495,87



 

gastos específicos das atividades desportivas, com inscrições de jogadores, treinadores, 

fisioterapia, transportes e arbitragem. De salientar ainda o valor suportado de 41.895,20 € 

referente ao débito efetuado pela SAD, como recuperação do valor debitado ao SLB e 

considerado nos rendimentos do exercício. 

A rubrica Gastos com o Pessoal regista um aumento de cerca de 28.872 Euros face a 2020, 

devido ao aumento do número médio de trabalhadores. Os encargos associados com os 

jogadores foram posteriormente recuperados pelo débito à SAD.  

 

As Depreciações e amortizações são as resultantes dos investimentos efetuados em Ativos Fixos 

Tangíveis, conforme segue: 

 

 

Ao nível da rubrica de Outros Gastos e Perdas, que ascende a 12.770,77 €, a tabela infra 

apresenta os principais valores registados entre exercícios, destacando-se as correções relativas 

a exercícios anteriores e as despesas suportadas em documentos não corretamente emitidos 

sob o ponto de vista fiscal: 

 

 

 

RUBRICAS  
 

PERIODOS 

jun 2022 jun 2021 

Gastos com Pessoal 55.069,38 26.197,40 

Nº Médio de Pessoas 4 2 

   

 

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 8.124,85 0,00% 8.124,85

DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.TRANSPORTE -100,00% 500,00

DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.ADMINISTRAT. 496,29 0,02% 496,19

DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAM. 96,84 -50,01% 193,70

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 8.717,98 -6,41% 9.314,74

Descrição
01-07-2021 a 30-

06-2022
%

01-07-2020 a 31-

06-2021

IMPOSTOS 975,54 48,42% 657,27

CORRECÇÕES DESFAV.EXERC.ANTER. 2.694,27 -23,19% 3.507,81

QUOTIZAÇÕES 108,35 490,46% 18,35

DESPESAS N/DEVIDAM.DOCUMENTADAS 7.920,47 186,96% 2.760,16

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 1.072,14 89,57% 565,57

OUTROS GASTOS E PERDAS 12.770,77 70,07% 7.509,16



 

 

 

No seguimento do exposto quanto a gastos e rendimentos, o quadro seguinte evidencia o 

EBITDA e o Resultado Líquido dos exercícios de 2020 e 2021, que ascenderam respetivamente a 

109.893,40 € e ao valor negativo de 52.544,14 €. 

 

 

5.6 Passivos Contingentes 

À data do presente relatório existe um passivo contingente, resultante de um diferendo com o 

fornecedor de equipamentos, cujas faturas não foram reconhecidas pela União Desportiva de 

Leiria. 

  

5.7 Análise dos Principais Rácios 

Ao nível da Autonomia Financeira (Fundo Patrimonial/Ativo), o exercício de 2021 ficou marcado 

por uma ligeira redução da autonomia financeira tendo passado de 67,60 % em 2020 para 63,63 

% em 2021. 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

Análise dos Resultados Desportivos 

5.8. Futebol Formação 

A época 2021/22 marcou o regresso das competições desportivas após a interrupção motivada 

pela pandemia de COVID-19 tendo ficado marcada por algum insucesso competitivo, mas 

também por resultados de sucesso para satisfação de todos, ressalvando-se que esta Direção, 

tendo começado o seu mandato em setembro de 2021, herdou os planteis que a Comissão de 

Gestão havia deixado. Além do mais, foi motivo de satisfação a renovação da Certificação com 

4 Estrelas da Federação Portuguesa de Futebol, pela primeira vez alcançada num contexto sem 

qualquer tipo de restrição da atividade competitiva, o que atesta a qualidade do trabalho levado 

a cabo no nosso futebol de formação. 

 

5.8.1. Futebol de 5, 7 e 9 

Os escalões mais jovens mantiveram a sua atividade normal, 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. 

Quanto às equipas de Sub/13, na categoria de futebol de 7 não se conseguiu o título de campeão 

distrital, feito que, por seu turno, foi alcançado na categoria de futebol de 9, para satisfação de 

todos. 

 

5.8.2 Futebol de 11 

A equipa de Iniciados C (sub/13), primeira categoria de futebol de 11, cumpriu com o seu 

objetivo de oferecer aos nossos atletas infantis sub/13 as bases para o futebol nesta vertente, 

já que competiram no Campeonato Distrital da 1ª Divisão de Iniciados contra atletas, em alguns 

casos, 2 anos mais velhos. 

Os Iniciados B (sub/14), competiram na exigente Divisão de Honra distrital frente a atletas um 

ano mais velhos, tendo sido uma época desportiva da maior importância para a preparação dos 

praticantes para o Campeonato Nacional do ano seguinte. Foi alcançado um honroso 3º lugar, 

sendo que na Taça Distrital a equipa foi eliminada na 1ª eliminatória. 

Os Iniciados A (sub/15) conquistaram a manutenção no mais alto nível do futebol nacional da 

categoria através do apuramento para a 2ª Fase – Apuramento para a 4ª Fase (Apuramento de 

Campeão) onde, embora não tenham conseguido apurar-se para a 4ª Fase honraram o símbolo 

do clube competindo contra as melhores equipas do país. 

Os Juvenis B (sub/16) ficaram no 4º lugar da difícil Divisão de Honra distrital, onde à semelhança 

dos Iniciados B competiram contra atletas, na sua maioria, um ano mais velhos, de maneira a 

prepararem-se para o campeonato nacional na época desportiva seguinte. Na Taça Distrital a 

equipa saiu de competição na 1ª eliminatória. 



 

Os Juvenis A (sub/17) não conseguiram o apuramento para a 2ª Fase – Apuramento para a 4ª 

Fase – do Campeonato Nacional da categoria, pelo que jogaram a 2ª Fase – Manutenção e 

Descida – onde alcançaram a manutenção no topo do futebol nacional deste escalão. 

Os Juniores (sub/19) apesar de tudo se ter feito para se conseguir a manutenção, 

nomeadamente no mês de janeiro, único momento em que esta Direção teve oportunidade de 

efetivamente tentar melhorar a competitividade da equipa, através do registo de novos 

jogadores, acabaram por, para tristeza de todos, descer à II Divisão Nacional da categoria. A 

equipa conquistou 32 pontos, menos 6 que a equipa imediatamente acima e que alcançou a 

manutenção, sendo esta diferença pontual manifestação da luta que se travou, no nosso 

entendimento, com dignidade. 

 

Por fim, é de se registar a nossa felicidade por o nosso futebol de formação ter cumprido a sua 

principal missão de formar jogadores profissionais com as competências necessárias para 

integrar o plantel da nossa equipa profissional, uma vez que o nosso atleta Martim Ribeiro é na 

presente época de 2022/23 elemento da 1ª equipa. 

 

5.9 Factos relevantes após a data de balanço 

Após a data de reporte, não se verificaram situações relevantes que devam ser divulgadas. 

 

5.10 Evolução previsional 

Ao nível do investimento, a Direção continua a estudar várias hipóteses que poderão ser 

alternativas à Academia de Santa Eufémia, muito devido ao facto deste espaço ser exíguo e de 

restringir o crescimento das equipas, quer em termos qualitativos quer quantitativos.  

 

5.11 Outras Informações 

À data do presente relatório, a União Desportiva de Leiria tem a sua situação regularizada 

perante a Autoridade Tributária e perante a Segurança Social.  

 

5.12 Proposta de Aplicação de Resultados 

A Direção da União Desportiva de Leiria propõe que o Resultado Líquido negativo do Exercício 

de 2021, no montante de 52.544,14 €, seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 

 

  



 

 

6. Nota de Agradecimento 

Ao contrário das entidades com fins lucrativos, a performance anual do Clube não pode, nem 

deve, ser aferida através da análise dos resultados económico-financeiros, mas sim através da 

componente desportiva e social que proporciona aos seus sócios, atletas, treinadores, diretores, 

funcionários, aos restantes membros dos órgãos sociais e demais entidades que, de uma forma 

ou de outra, intervieram no processo do Clube e na obtenção dos seus resultados, para os quais 

a Direção deixa uma palavra de gratidão na certeza que esta tudo continuará a fazer para honrar 

o nome da União Desportiva de Leiria.   

Leiria, 16 de dezembro de 2022 

 

A Direção 


