RELATÓRIO DE
CONTAS E
ACTIVIDADES 2021

J

MARÇO 2022
CLUBE DO PESSOAL DA SIDERURGIA NACIONAL
ALDEIA DE PAIO PIRES - SEIXAL

INDICE
NOTA INTRODUTÓRIA
LISTA DOS CORPOS GERENTES (BIÉNIO 2022 – 2023)
RESUMO DE ATIVIDADES 2021
Obras de Recuperação da Nave Desportiva e Hall de Entrada
Comemorações do 60º Aniversário do CPSN
Início da Gestão da Piscina Municipal da Aldeia de Paio Pires
Harmonização de endereços de e-mail
Identificação das modalidades através de logotipos
Receção à Comunidade Educativa
Colheitas de Sangue
Assembleia Geral
Patinagem Artística
Ténis de Campo
Natação
Ginástica
Taekwondo
Aikido
Crossfight
EVOLUÇÃO DE ATLETAS
OS SÓCIOS NA ATUALIDADE
RELATÓRIO DE CONTAS 2021
Balanço
Demonstração de Resultados
Análise das Secções Desportivas
Análise das Secções Administrativas
Nota Final
Parecer do Conselho Fiscal
PLANO DE ACTIVIDADES 2022
ORÇAMENTO 2022

2

3
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
10
11
11
12
12
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
21
23

NOTA INTRODUTÓRIA
O Ano de 2021 foi um ano atípico marcado fortemente pelos constrangimentos que a pandemia covid19
nos obrigou e que condicionou, de forma brutal, a nossa atividade desportiva que mais penalizou os
atletas que se viram obrigados a ficarem em casa impedidos da prática do que tanto gostam de fazer. No
entanto, o Clube, graças aos Diretores dedicados a cada modalidade (e respetivos treinadores) nunca
baixou os braços e soube manter a chama acesa do gosto por cada uma das modalidades e do clube,
promovendo e levando à prática aulas online, colóquios e formação adequada a cada uma das
modalidades. Desta forma o clube soube ultrapassar as dificuldades naturais e manter a chama que
proporcionou o arranque de 2022 já com esperança renovada de um futuro auspicioso que caracteriza a
garra com que encaramos cada desafio. Por tudo isto só podemos estar orgulhosos da mole Humana que
compõe este Clube do Pessoal da Siderurgia Nacional que é garante de continuidade e sucesso.
Devemos realçar que, apesar de todas as contrariedade e dificuldades, o CPSN soube adaptar-se e crescer
como é o exemplo da criação de novas modalidades o Ténis de Campo e a Natação.
É nosso compromisso criar cada vez melhores condições aos nossos atletas para a prática da modalidade
da sua eleição, condições para sócios e para quem nos visita. Temos como exemplo a
renovação/montagem de tetos falsos quer no hall de entrada quer nas salas de convívio/trabalho, que
exigiu esforço financeiro, mas que conseguimos acomodar.
Se dúvidas houvesse do dinamismo e vontade dos seus dirigentes esta é a prova que o CPSN é um clube
com projetos e futuro.
Em termos financeiros o Clube soube adaptar-se às exigências, coordenar despesas e receitas como se
pode constatar nos documentos deste relatório. Estamos estáveis, com todos os nossos compromissos
em dia, é algo que nos orgulha, não temos dívidas a qualquer entidade pública ou privada.
Nada disto seria, ou será possível, sem a cumplicidade de Sócios, Atletas Treinadores e Diretores e o
apoio dos nossos parceiros desde logo a dona do Edifício Baía do Tejo, Câmara Municipal do Seixal,
Junta de Freguesia de Paio Pires, Grupo Megasa, Tasca Zé dos Queijos, entre outros.
A Direção
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RESUMO DE ATIVIDADES 2021
Neste ano 2021, ano em que comemorámos o nosso 60º Aniversário, voltámos a ter uma situação atípica
no que respeita às atividades do CPSN, pois estivemos 3 meses confinados e no regresso vimos grande
parte das atividades, ora canceladas, ora adiadas, no entanto participámos e organizámos as mais diversas
atividades, salvaguardando sempre a saúde de todos os envolvidos, respeitando todas as regras a que
estivemos sujeitos.
Mesmo num ano atípico fica aqui o registo de que lutamos diariamente para que o CPSN seja um clube
ativo e ... “Um Clube Para Todos!”
Obras de Recuperação da Nave Desportiva e Hall de Entrada
A Nave Desportiva e o Hall de Entrada do Pavilhão do CPSN estava a necessitar urgentemente de obras
de requalificação. A Direção em conjunto com um grupo de sócios aproveitou o período de confinamento
para por mãos à obra e requalificou algumas áreas, nomeadamente a pintura da nave desportiva, do hall
de entrada, do abrigo de apoio do court de ténis, assim como as marcações do próprio court, realizando
assim uma obra que já se estava a tornar urgente.
Esta obra teve o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal do Seixal, da União de Freguesias da
Aldeia de Paio Pires, Arrentela e Seixal e da Correia & Mateus, LDA (Tintas - Vernizes - Isolamentos –
Acessórios)

Comemorações do 60º Aniversário do CPSN
Em 2021 o CPSN comemorou o seu 60º Aniversário, não tendo sido possível realizar o habitual Sarau
de Aniversário devido ao confinamento a que fomos sujeitos, no entanto foram realizados alguns vídeos
onde foram endereçados os parabéns ao Clube pelos seus Atletas e Familiares, tendo os mesmos sido
partilhados nas redes sociais, deixando aqui alguns exemplos.
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Início da Gestão da Piscina Municipal da Aldeia de Paio Pires
Em 2021 a Piscina Municipal da Aldeia de Paio Pires foi inaugurada, tendo sido estabelecido, através
da assinatura de um protocolo entre a Câmara Municipal de Seixal e o Clube do Pessoal as Siderurgia
Nacional, que a gestão da atividade ficaria a cargo do CPSN.
Assim sendo, toda a contratação e custo com os monitores afetos à piscina fica a cargo do CPSN.

Harmonização de endereços de e-mail
De modo a podermos comunicar com uma mesma imagem, procedemos à criação de vários endereços
de e-mail com a mesma terminologia. Assim todos os emails enviados pelo CPSN têm a designação da
modalidade/departamento seguidos por “.cpsn@gmail.com”

Identificação das modalidades através de logotipos
Tendo em conta que algumas modalidades do clube já tinham um logotipo identificativo da modalidade
dentro do próprio clube, colocámos e publicitamos os mesmos na internet através da página oficial do
clube www.clubesiderurgia.pt passando os mesmo a identificar as modalidades também para o exterior
do CPSN.

Receção à Comunidade Educativa
No mês de Novembro, a Câmara Municipal do Seixal organizou um concerto com os “Anjos” afim de
dar as boas vindas e desejar os maiores sucessos neste ano letivo a toda a comunidade escolar, este tipo
de eventos já são uma tradição no concelho do Seixal e mais uma vez o CPSN acolheu este evento de
braços abertos.
Foi um grande espetáculo que veio demonstrar que o nosso Clube tem capacidade e condições para poder
acolher este tipo de eventos.
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Colheitas de Sangue
No meio de uma pandemia, a falta de sangue nos hospitais portugueses foi também um problema, na
medida em que os Dadores de Sangue não se sentiam seguros. Desmistificando esta teoria e apelando ao
coração de todos foi altura para uma força adicional no que respeita às colheitas de sangue, para tal o
CPSN juntou-se à Associação de Dadores Benévolos de Sangue do Concelho do Seixal disponibilizando
as suas instalações para 2 colheitas no decorrer de 2021, uma em março e outra em Agosto, ambas com
enorme taxa de adesão.

Assembleia Geral
No dia 26 de novembro de 2021 reuniu-se a Assembleia Geral do Clube do Pessoal da Siderurgia
Nacional para ratificação dos Corpos Gerentes para o biénio 2022/2023 tendo sido eleita a atual Direção
do Clube

Patinagem Artística
Apesar de nos encontrarmos no meio de uma Pandemia não desistimos de tentar organizar a Época de
2021 o mais normal possível, dentro de todas as limitações que a Covid-19 nos impôs. Apesar de no ano
anterior o normal ter sido a constante alteração de datas de provas e sucessivos cancelamentos, foram
definidos os objetivos para a época, os atletas inscritos na Federação Portuguesa de Patinagem, o ringue
vistoriado e aprovado para as provas, a atribuição de Provas a realizar no CPSN (coube-nos organizar a
24ª Taça APS em Maio, o Torneio Aberto APS em Setembro, além do tradicional Torneio de PA da
Seixalíada em Outubro). Devido aos constrangimentos e limitações de viagens entre países, não foi
possível organizar os nossos Estágios Internacionais que tinham sido iniciados em 2020, como forma de
proporcionar aos nossos atletas contacto com treinadores internacionais de reconhecido valor, no entanto
foi possível efetuar diversos Estágios de Skating Skills durante a época desportiva.
Assim o ano arrancou com os Exames Médicos de todos os atletas nas instalações do CPSN em Janeiro.
A 15 de Janeiro voltamos a ficar confinados, devido à Covid-19, e só voltámos ao Pavilhão em Abril.
Durante este período foram efetuadas diversas atividades online, desde aulas de preparação física, barra
de chão, criação do vídeo de celebração do 60º Aniversário do CPSN e vários Webinares onde foi dada
a oportunidade a atletas e pais de abordarem e questionarem diversos temas, a vários profissionais de
reconhecido valor. A 12 de Abril terminou o período de confinamento, organizamos em conjunto com a
APS a 24ª Taça APS em Maio e o Torneio Aberto em Setembro e ainda a 38º Seixalíada em Outubro. O
ano terminou com mais constrangimentos originados pela Covid-19 e com adiamento da Gala APS, que
estava agendada para Dezembro.
Foi mais um ano muito desafiante, à semelhança do anterior, onde mais uma vez fomos postos à prova
para reinventar os nossos métodos de treino sobretudo durante os períodos de confinamento.
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Apesar da Pandemia, foi um ano com muitas novidades, a 6 de Maio demos início a uma nova disciplina
de Patinagem: o Show e Precisão. Nesta nova disciplina contámos com a colaboração das treinadoras
Sara Neto e Inês Pereira. Iniciaram esta disciplina com 20 atletas das classes de Competição e Formação.
A 31 de Outubro começou mais uma disciplina o Solo Dance, com 24 atletas das classes de Competição
e Formação. No Solo Dance as aulas foram ministradas pelas treinadoras Teresa Pepe e Sara Neto, neste
caso contamos ainda com a colaboração do treinador Filipe Sereno. Com mais esta iniciativa
pretendemos alargar a oferta da Patinagem Artística e oferecer mais oportunidades aos nossos atletas
para o seu desenvolvimento desportivo.
Mas como a Patinagem não é só patins, a 31 de outubro decidimos organizar a Noite de Susto e Diversão
de Halloween. Para este efeito tivemos a colaboração de todos os pais, que decidiram aderir ao evento,
com a oferta de comida e bebida para a festa. Mas não seria justo deixar de referir que alguns pais foram
mais além, com ideias, algumas delas um pouco mais arrojadas, aquisição e construção de adereços e
muitas horas de trabalho para o já famoso “Corredor de Sustos”. Entre sustos, gargalhadas e também
algumas lambadas e pontapés, foi uma noite bem divertida e que muitos estão desejosos que se possa
repetir.
No decorrer da Época de 2021, passaram pelo clube 94 atletas sendo que 62 se encontravam federados.
A equipa técnica sofreu algumas alterações com a saída da Inês Pereira no fim do ano e com a
colaboração do Filipe Sereno para nos ajudar no arranque da disciplina de Solo Dance. Assim tivemos
1 Treinadora de nível II, 3 Treinadoras de nível I, 1 Treinadora de Expressão Artística e a colaboração
do Filipe Sereno.
Relativamente à Competição conseguimos participar em várias provas quer a nível Distrital quer a nível
Nacional. Das quais podemos mencionar a 24ª Taça APS onde participamos com 13 atletas, diversos
Testes de Nível, Opens de apuramento para provas nacionais, Campeonato Distrital de Patinagem Livre
onde participaram 14 atletas, Torneio Aberto com 36 atletas em prova, Festa do Avante onde participou
a equipa de Show, 38ª Seixalíada com 53 atletas (Pat. Livre/Show/Esquema Iniciação), Campeonato
Nacional com 1 atleta, 2ª Taça CPS onde participamos com 33 atletas (Pat. Livre/Show), Torneio de
Estrelitas com 3 atletas, Torneio Nacional com 5 atletas e Taça de Portugal onde participaram 8 atletas.
Na vertente mais lúdica tivemos a oportunidade de estarmos presentes no Parque do Mirante para uma
demonstração de Patinagem Artística a toda a comunidade onde os transeuntes puderam ter a
oportunidade de experimentar andar de patins.
Apesar dos constrangimentos, não podemos dizer que tivemos um ano mau. A Patinagem evoluiu,
ganhou novas disciplinas e também uma maior exigência.
Deixamos aqui um breve resumo cronológico do que foi a Época de 2021:
Janeiro:
• Realização de Exames Médicos
• Início das Aulas Online de Barra de Chão
• Início das Aulas Online de Preparação Física
Fevereiro:
• Gravação do Vídeo de comemoração de 60º Aniversário do CPSN
Março:
• 1º Webinar “Rodas ao Serão” – A Importância da Preparação Física
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• 2º Webinar “Rodas ao Serão” – Motivação Desportiva
• 3º Webinar “Rodas ao Serão” – Vamos Falar de Ajuizamento
• 4º Webinar “Rodas ao Serão” – Nutrição Desportiva
• 5º Webinar “Rodas ao Serão” – Saúde no Desporto
• Conversas com... - Aula Aberta com Wagner Rodrigues
• 2º Workshop Atletas de Portugal – Aquecimento e Cool
• 3º Workshop Atletas de Portugal – Nutrição Desportiva
• 4º Workshop Atletas de Portugal – Movement Class
• 5º Workshop Atletas de Portugal – Coreografia
Abril:
• Regresso aos Treinos no Pavilhão
• Regresso às Aulas de Expressão Artística
• Inscrição dos Atletas na APS
Maio:
• 1º Estágio de Skating Skills com o Treinador Filipe Sereno
• Arranque dos Treinos da Classe de Show e Precisão
• 24ª Taça APS (5º Classificado)
Junho:
• Testes de Nível (17 Atletas – 14 Aprovados)
• Testes de Nível (4 Atletas – 3 Aprovados)
• 2 º Estágio de Skating Skills com o Treinador Filipe Sereno
• 2º Open Nacional – Zona Sul
Julho:
• Campeonato Distrital de Patinagem Livre 2021 (3º Classificado)
• 3 º Estágio de Skating Skills com o Treinador Filipe Sereno
Agosto:
• 5º Open Nacional
Setembro:
• Festa do Avante 2021
• Testes de Nível (2 Atletas – 2 Aprovados)
• Torneio Aberto (1º Classificado)
• 4 º Estágio de Skating Skills com o Treinador Filipe Sereno
Outubro:
• 38ª Seixalíada – Torneio de Competição (1º e 2º classificados)
• 38ª Seixalíada – Torneio de Formação (1º e 3º classificados)
• 38ª Seixalíada – Torneio de Show (3º classificados)
• Campeonato Nacional de Patinagem Livre (32º Classificado)
• Manhã sobre Rodas
• 2ª Taça CPS – Patinagem Livre (1º Classificado)
• 2ª Taça CPS – Show (3º Classificado)

9

• Arranque dos Treinos da Classe de Solo Dance
Novembro:
• Testes de Nível (33 Atletas – 31 Aprovados)
• Testes de Nível (4 Atletas – 4 Aprovados)
• Torneio de Estrelitas (3º Classificado)
• Torneio Nacional (13º Classificado)
Dezembro:
• Taça de Portugal 2021 (27º e 33º Classificado)
• Projeto TOPAS APS
• 1ª Gala de Natal GDF
• Gravação do vídeo da Gala APS

Ténis de Campo
No Ano 2021 arrancámos novamente com o projeto iniciado em setembro de 2020 e que por força da
pandemia tivemos que interromper durante o 1º trimestre de 2021.
Este projeto tem como objetivo oferecer a toda a comunidade a prática da modalidade desportiva de
Ténis e como tal trazer mais atletas ao clube dinamizando assim um espaço no Clube que se encontra
subaproveitado, trazendo de volta esta modalidade ao Clube e à Freguesia de Paio Pires.
Com a pandemia que o Mundo atravessa, as modalidades ao ar livre ganham cada vez mais adeptos e
são cada vez mais procuradas, com isso a criação da Escola de Ténis do Clube do Pessoal da Siderurgia
Nacional, seria mais uma aposta, que tem tudo para dar certo. Em 2021 o CPSN passou a ser um clube
filiado na Associação de Ténis de Setúbal e como tal todos os seus praticantes também.
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Para o arranque deste projeto ainda em 2020 conseguimos:
• Aquisição e substituição da iluminação existente por projetores LED, com o apoio logístico da
Câmara Municipal do Seixal
• Recuperação dos postes e da Rede de Ténis
• Colocação de um corta vento, oferta da SportLovers (representante da Tecnifibre)
• Aquisição de Raquetes e Bolas

Natação
A Secção de Natação do CPSN foi criada em Setembro de 2021, com o objetivo de responder à procura
verificada após a abertura da Piscina Municipal da Aldeia de Paio Pires.
O projeto da Secção tem duas vertentes distintas:
• Natação e Competição Jovem, destinada a jovens que tenham prazer nesta atividade desportiva
e que queiram desenvolver e aperfeiçoar movimentos técnicos aquáticos com o objetivo da
competição.
• Natação e Competição Master, destinada a todos aqueles com mais de 25 anos que queiram
competir nas diversas modalidades da natação

Ginástica
No ano 2021 a secção de Ginástica deparou-se novamente com um confinamento no mês de Janeiro e
que durou até Abril, quando no início da época, em setembro de 2020, se pensava que a época seria de
retoma, voltando nesta fase aos treinos on-line.
Ainda assim conseguiu a secção participar em alguns eventos Gímnicos, nomeadamente:
• Ginástica Acrobática:
o Estágio de Verão Dividido
▪ 12 a 16 de julho
▪ 19 a 23 de julho
o Encontro de Ginástica no Independente Futebol Clube Torrense
▪ 11 de Outubro
o Gala Gímnica da 38ª Seixalíada
▪ 23 de Outubro
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•

Ginástica Rítmica:
o Gala Gímnica da 38ª Seixalíada
▪ 23 de Outubro

Taekwondo
A época 2020/21 sofreu um período de interrupção devido ao confinamento obrigatório, resultado das
imposições por parte do governo relativamente ao COVID19.
No entanto, em 2021 regressamos à atividade respeitando as regras impostas pela DGS.
O regresso à atividade não foi como desejado uma vez que vimos o número de atletas diminuir. Situação
que nos obrigou ter que alterar o horário do treino somente para uma hora diária, mantendo as 3 vezes
por semana.
Durante 2021 não foi possível participar em nenhuma prova/torneio mantendo somente os treinos no
clube.
Aikido
Apesar de todos os constrangimentos provocados pela COVID-19, o Aikido conseguiu participar em 4
eventos, sendo que o Encontro Técnico – Aikido foi mesmo organizado pelo Dojo Siderurgia Nacional.
o 06.jun.2021 – Encontro Técnico – AIKIDO – Dojo CPSN (Aldeia de Paio Pires)
o 03.Out.2021 – Encontro Técnico – BUKI WAZA – CNG (Parede)
o 20.Nov.2021 – Encontro Técnico - 100% Fit Club (Mem Martins)
o 12.Dez.2021 – Estágio de Natal 2021 – UDV (Vila Franca de Xira)
Em todos os encontros que participámos tivemos um número de praticantes a rondar os 20 Atletas.

Crossfight
A Box Crossfight manteve a sua atividade normal, tendo em conta a situação pandémica que o país
atravessou, mantendo assim os treinos com um número reduzido de atletas e aulas ao ar livre sempre que
situação climatérica permitiu.
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EVOLUÇÃO DE ATLETAS
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Os últimos 2 anos, fruto da pandemia que o Mundo atravessa o Clube viu reduzido em 49% o número
de Atletas face a 2019 (pré-covid) onde atingiu o maior número de Atletas dos últimos 10 anos (472).
Tendo por referência o ano de 2019 podemos concluir que a Patinagem Artística foi a modalidade mais
afetada pela pandemia, perdendo 29 Atletas no 1º confinamento e 45 Atletas no 2º confinamento,
seguindo-se o Aikido e o Taekwondo.
ATLETAS TOTAIS

Aikido
Atletismo
Ballet
Boxe
Crossfight
Expressão Artística
Futsal
Ginástica Acrobática
Ginástica Manutenção
Ginástica Rítmica
Patinagem Artística
Taekwondo
Ténis
Yoga
Natação
TOTAL

2019

69
8
14
9
22
38
12
52
42
136
62

2020
(COVID19)
25

2021
(COVID19)
24

13
37

7
13

40
23
107
23
8

52
6
27
62
25
14

276

13
243

8
472
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Variação
2021 vs 2019

Variação
2021 vs 2020

-45
-8
-14
-9
-15
-25
-12
0
6
-15
-74
-37
14
-8
13
-229

-1
0
0
0
-6
-24
0
12
6
4
-45
2
6
0
13
-33

OS SÓCIOS NA ATUALIDADE
O grande desafio do Associativismo nesta era é mesmo cativar sócios, ainda mais num Clube como o
nosso, não sendo um clube urbano onde a população se possa deslocar facilmente.
Será um dos desafios desta direção aumentar o número de sócios através do desenvolvimento de
atividades lúdicas e desportivas abertas à população em geral, fazendo cada vez mais jus à máxima do
nosso clube “CPSN - UM CLUBE PARA TODOS!”
Analisando os números aqui apresentados, podemos concluir que 8% dos associados, vêm do tempo em
que o clube se encontrava adstrito à Siderurgia Nacional e 59% são sócios recentes, i.e., com menos de
5 anos.

TOTAL DE SÓCIOS POR ANTIGUIDADE

271

Sócios com menos de 5 Anos

159

Sócios entre 5 e 9 Anos

64

Sócios entre 10 e 14 Anos

8

Sócios entre 15 e 19 Anos

8

Sócios entre 20 e 24 Anos

9

Sócios com mais de 25 Anos

23

9
8 3%
8 3%
3%

23
8%

64
24%

Sócios com menos de 5 Anos
Sócios entre 10 e 14 Anos
Sócios entre 20 e 24 Anos

14

159
59%

Sócios entre 5 e 9 Anos
Sócios entre 15 e 19 Anos
Sócios com mais de 25 Anos

RELATÓRIO DE CONTAS 2021
Balanço

Em termos patrimoniais destacamos:

• O subsídio no montante de 100.000,00€ da Câmara Municipal do Seixal, para a reconstrução
dos balneários do topo norte a iniciar em 2022

• Transferência de 45.198,12€ do Resultado de 2021 para Resultados Transitados
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Demonstração de Resultados

O positivo Resultado Líquido do Exercício de 2021 no montante de 45.198,12€, justifica-se pelas
rubricas de Subsídios à Exploração e Custos com o Pessoal (incluindo a rúbrica de Honorários - FSE)
que detalhamos a seguir:
•

•

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO:
o Apoios Públicos
▪ CMS (Protocolo Piscina)
▪ APOIAR
▪ CMS (Contrato Programa)
▪ REATIVAR DESPORTO
▪ Segurança Social
▪ Norm. Act. Empresarial
▪ União Freguesias
o Outros Apoios Privados
CUSTOS COM O PESSOAL:
o Custos com o Pessoal
o Honorários (FSE)

161.724,60€
128.822,58€
9.102,85€
7.719,00€
6.922,00€
4.168,17€
3.990,00€
1.000,00€
10.890,00€
38.099,63€
105.291,87€
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Análise das Secções Desportivas
Analisando a situação financeira das diversas modalidades desportivas do CPSN, podemos concluir que
as modalidades de Ginástica, Patinagem e Aikido apresentaram bom resultados financeiros apesar da
época desportiva difícil que atravessámos, dando-nos um bom indicador para o futuro.
As Secções de Ténis e Natação apesar que iniciarem a atividade neste ano, estão a mostrar que a situação
financeira não será motivo de preocupação.
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2005 Ténis

2006 Natação

2007 Ballet

2008 Futsal

Análise das Secções Administrativas
Analisando a situação financeira das diversas secções administrativas do CPSN, podemos concluir que
do protocolo assinado entre a CMS e o CPSN para gestão da Piscina temos um valor de 28.789,40€ para
ser utilizado no decorrer do exercício de 2022.
No centro de custo de Gastos Gerais, está imputado o recebimento de dois donativos de apoio ao desporto
no montante de 4.800,00€, assim como 17.983,13€ referente à repartição dos Apoios recebidos ao longo
do ano e não imputáveis às modalidades.
Os custos referentes ao Edifício, referem-se às obras de pintura e requalificação do Hall de Entrada e da
Nave Desportiva.
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1003 Posto Médico

3000 Edificio

3001 Restaurante

4000 Gastos Gerais

Nota Final
Da análise cuidada deste relatório e contas, referente ao ano de 2021, podemos concluir a dinâmica do
Clube e seus Dirigentes, na criação de condições para os atletas e treinadores no desenvolvimento de
cada uma das suas atividades desportivas, de forma estável e sustentável.
A análise financeira do exercício de 2021, espelha o rigor e critério, que sempre foi o foco desta Direção,
nunca dando “um passo maior que a perna”, daí o resultado final espelhado.
Tendo em conta tudo o que foi dito e demonstrado, só podemos estar orgulhos na equipa que dirige o
CPSN, que é garante de futuro, estabilidade, ambição e esperança.

O Presidente da Direção
José Rafael
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Parecer do Conselho Fiscal
EXERCICIO DE 2021
Senhores Associados
Em cumprimento do disposto no Artigo 21° alínea c) do Capitulo III, dos estatutos do Clube do Pessoal
da Siderurgia Nacional, o Conselho Fiscal, no exercício dos seus deveres estatutários de fiscalização das
contas, analisou os documentos contabilísticos referentes ao exercício económico de 2021.
Feita a analise dos resultados verificamos que o resultado líquido final da atividade estatutária do clube
foi um resultado líquido positivo no valor de 45.198,12€.
Comparando o resultado líquido de 2021, com o resultado líquido de 2020, verifica-se uma inversão da
tendência de resultados negativos, os quais muito se devem ao protocolo de gestão da Piscina Municipal
de Paio Pires e dos diversos apoios estatais, nomeadamente o Programa Reativar Desporto (IPDJ) e o
programa APOIAR.
Em nosso entender e dados os constrangimentos, durante o exercício em análise o clube desenvolveu a
sua atividade de acordo com o seu objetivo social, pelo que o Conselho Fiscal reconhece e dá os parabéns
à Direção do CPSN pelos resultados obtidos no decorrer deste ano fiscal.
Considerando o exposto, o Conselho Fiscal propõe:
1.
2.
3.
4.

Seja aprovado o Relatório e Contas apresentado pela Direção.
Seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pela Direção.
Seja aprovado um voto de louvor à Direção e seus colaboradores.
Seja aprovado um voto de agradecimento a todas as Entidades, Instituições, Empresas e
indivíduos, que colaboraram com o Clube e a sua Direção.

Aldeia de Paio Pires, 31 de Março de 2022
O Conselho Fiscal

20

PLANO DE ACTIVIDADES 2022
2022 será o verdadeiro ano da retoma onde a Direção do CPSN estará empenhada em retomar todas as
atividades que fazem deste clube, um clube ativo.

PATINAGEM ARTÍSTICA

ACROBÁTICA

RITMICA

CPSN

Modalidade

Mês

Atividade

CPSN

Fora

Fevereiro

Sarau do 61º Aniversário do CPSN

x

Março

Almoço PCP

x

Junho

Almoço Reformados EX Siderurgia Nacional

x

Junho

Sardinhada Anual

x

Setembro

Dávida de Sangue

x

Dezembro

Festa de Natal Megasa

x

Dezembro

Festa de Natal 2021

x

Janeiro

1º Encontro de Benjamins e Infantis

Fevereiro

Torneio Preparação Base

Fevereiro

2º Encontro de Benjamins e Infantis

Abril

Torneio Preparação Base

Abril

Campeonato Distrital Base

Fevereiro

Preparação Base

Fevereiro

1ª Divisão Torneio de Níveis

Abril

Torneio de Base

x

Abril

1ª Divisão e 2º Torneio de Níveis

x

Maio

Agita Seixal

x

Maio

Gala Gímnica

x

Setembro

Festa do Avante

Outubro

39ª Seixalíada

x

Fevereiro

Testes de Iniciação e Disciplina

x

Fevereiro

1º Open Nacional

x

Março

Testes de Iniciação e Disciplina

x

Março

2º Open Nacional

x

Abril

26ª Taça APS

x

Abril

3º Open Nacional

x

Maio

Testes de Iniciação e Disciplina

Maio

4º Open Nacional

x

x

x

x
x

21

TÉNIS
CROSSFIGHT
NATAÇÃO

Junho

Campeonato Distrital PA

x

x

Junho

5º Open Nacional

Julho

Testes de Iniciação e Disciplina

Julho

Campeonato Nacional PA

Setembro

Participação na Festa do Avante

x

Setembro

Testes de Iniciação e Disciplina

x

Outubro

Torneio de PA 39ª Seixalíada

x

Outubro

Torneio de Estrelitas

x

Outubro

Jogos do Sado

Outubro

Testes de Iniciação e Disciplina

Novembro

Torneio Nacional PA

x

Novembro

Torneio de Benjamins

x

Novembro

Torneio Aberto

Dezembro

Taça de Portugal

x

Dezembro

Gala APS

x

Junho

Torneio Social

x

Outubro

Torneio Social

x

Fevereiro

Construção da Rack de CrossFight para o Exterior

x

Março

Participação Online no Open CrossFight 2022

x

Maio

Formação 1os Socorros

x

Setembro

Participação na Corrida da Festa do Avante

x

Novembro

Atualização da Cédula de Técnico de Exercício Físico

x

Outubro

39ª Seixalíada

x

Novembro

24 Horas a Nadar

x

x
x

x
x

x
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x

ORÇAMENTO 2022
2022 será o verdadeiro ano da retoma, pelo que é nossa intenção apostar no crescimento das modalidades
desportivas de modo a podermos dar aos nossos Atletas cada vez mais condições, assim como uma oferta
mais variada.
Será um orçamento para seguirmos pois dele depende a saúde financeira do CPSN numa época de tantas
incertezas.
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--- FIM ---

CPSN – Um Clube Para Todos!
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