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Relatório de Gestão 2021 
 
 

Nos termos da Lei e dos Estatutos, a Direcção da AGN apresenta à Assembleia Geral o Relatório de Gestão 

referente ao exercício de 2021. 

 

ACTIVIDADE 

 O ano de 2021 continuou as preocupações sentidas no ano anterior, com períodos diferenciados de vigilância 

sanitária, obrigando à realização de testes em algumas disciplinas, com consequências quer no número de ginastas 

dos clubes da AGN filiados na FGP, no número de eventos realizados pela Associação, no número de clubes 

participantes ou ainda nas datas de realização das competições. 

Se no plano anual de actividades foram definidas datas para a realização de competições, a realidade diária obrigou à 

sua concentração em dois períodos do ano, Junho e Novembro. O quadro abaixo permite comparar a previsão e o que 

foi realizado. 

 Nº de eventos Nº de dias do evento Participantes 
 Previsto Realizado Previsto Realizado Ginastas Clubes 

ACRO 7 4 5 2 299 8 
AERO 4 3 2 2 72 3 
GAF 10 7 14 7 705 12 
GAM 7 4 7 4 92 6 
GpT 1 0 1 0 0 0 
GR 13 7 7 4 270 10 
TR 8 5 3 2 215 9 

Playgym 1 1 1 1 64 2 
 51 31 40 22 1717  

 

A maior abertura temporal para a realização de competições permitiu-nos organizar sessenta por cento do 

total de eventos inicialmente calendarizados, mais trinta e cinco por cento relativamente ao ano anterior. 

 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 

Esta rúbrica espelha a origem das receitas. 

 

 2021 2020 

Inscrições 19 271,00 € 11 848,50 € 

FGP 8 420,50 € 10 890,10 € 

Outros 0 € 193,50 € 

 27 691 50 € 24 492,10 € 

 

Comparativamente com 2020, registamos uma melhoria dos rendimentos em 11,5%, no valor de 

3 199,40 €. 
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SUBSÍDIOS 

 

 O saldo desta rúbrica representa os montantes do contrato programa com a FGP e das Câmaras do Porto 

e Vila Nova de Gaia que apoiam os clubes de ginástica dos seus municípios através da AGN. 

 

 2021 2020 

FGP 19 603,87 € 17 821,70 € 

ÁGORA 16 750,00 € 16 750,00 € 

Div. Despor. CMVNG 3 000,00 €  

 

 

FORNECIMENTOS e SERVIÇOS EXTERNOS 

 

FSE 2021 2020 

Trabalhos especializados 39 084,91 € 11 651,90 € 

Honorários 13 227,91 € 9 618,74 €  

Conservação e reparação 0 € 0 € 

Serviços bancários 27,5 € 25 € 

Outros (medalhas, coorganizações) 7 245,95 € 25 266,44 € 

Materiais 717,80 € 1 341,22 € 

Energia e Fluídos 252,50 € 65,00 € 

Deslocações, estadas e transportes 4 152,64 € 2 280,36 € 

Serviços diversos 1 610,76 € 1 256,45 € 

TOTAL 66 316,97 € 51 500,11 € 

 

 Estas rubricas registam os gastos decorrentes da actividade da AGN. O último ano caracterizou-se pela 

continuidade na contenção de gastos apesar do apoio dado às disciplinas que necessitaram de realização de 

testes/exames de COVID-19, às transmissões de competições via web, à necessidade de reestruturação das 

equipas que organizaram as diversas competições.  

 No quadro acima constatamos a existência de rubricas que aumentaram exponencialmente e outras 

que reduziram os custos.  

 Trabalhos especializados – foram incluídos nesta rubrica todos os serviços necessários à organização das 

competições, apoio nos testes covid-19, os juízes com idade até aos 30 anos, as coorganizações, as transmissões 

via web, os transportes de equipamento e ainda os apoios dos municípios do Porto e Vila Nova de Gaia aos seus 

clubes de Ginástica. 
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 Em Honorários foram incluídos todos os agentes desportivos com mais de trinta anos, conforme alínea 

b) do nº 5 do artigo 12º do CIRS com a Lei nº 71/2018 DE 31 de Dezembro e ficha doutrinal da Autoridade 

Tributária “Compensações a árbitros -emissão de faturas”. 

 A rubrica Outros inclui os prémios e ofertas do Playgym, todas as medalhas, taças, diplomas de todas as 

outras competições, de todas as disciplinas. 

 A execução dos serviços e tarefas administrativas continua a cargo de uma prestadora de serviços 

administrativos, com meio horário. 

 

GASTOS com PESSOAL 

 

Encontram-se registados nesta rúbrica os gastos com as deslocações dos membros da Direcção. 

 

 2021 2020 

Pessoal 2 026,14 € 1 538,40 € 

 

 

OUTROS RENDIMENTOS e GASTOS 

 

Nesta rúbrica foram essencialmente reconhecidas correções de saldos antigos de forma a que as contas 

reflictam uma imagem verdadeira e apropriada da Associação. 

 

 

 2021 2020 

Outros rendimentos 4 514,49€ 2 098,49 € 

Outros Gastos 160,61€ 2 660,54€ 

 

 
PLANO de ACTIVIDADES 

 

No decorrer do exercício de 2021, a AGN organizou as competições de acordo com orientações da 

Direcção Geral de Saúde, nas condições exigidas e nos períodos temporais permitidos, adaptando-se ao 

calendário da Federação de Ginástica de Portugal e à disponibilidade de participação dos clubes. Por falta de 

disponibilidade de participação, nenhuma actividade de Ginástica para Todos foi realizada no decorrer do ano. 

No primeiro semestre do ano, para os dirigentes dos clubes, decorreu a formação on-line. Teve a presença de 

trinta e quatro dirigentes de onze clubes associados. 
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FINANCIAMENTO 

 

Durante o exercício, a Associação de Ginástica do Norte mostrou auto suficiência para suprir as suas 

necessidades de tesouraria, não recorrendo a capitais alheios, apesar do pequeno aumento de receitas e maior 

esforço em apoiar os clubes com necessidades de realização de exames/testes COVID-19.  

 
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 
 

O exercício de 2021 apresenta um resultado líquido positivo do exercício no valor de € 2.087,18. 
 

  

PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Encontrando-nos num período mais flexível de situação pandémica, rapidamente será necessário 

perspectivar e equacionar as estratégias de desenvolvimento e dinamização da ginástica a nível de clubes e 

territorial.  

Será necessária a dinamização do trabalho das selecções regionais, complementando o 

desenvolvimento e consolidação do trabalho técnico realizado nos clubes. 

 
 

 

 NOTA FINAL 
 

Evolução dos filiados:  
 
 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 
Nº de filiados 3529 2513 4272 4139 3516 3040 2419 

 

 

Aos clubes associados, à Federação de Ginástica de Portugal, a todas as entidades que nos honraram 

com o seu apoio, agradecemos a confiança depositada, que constitui importante incentivo e compensação pelos 

esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Associação. A todos os atletas, treinadores, pais que 

contribuíram para o desenvolvimento desta Associação, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direcção 

deseja expressar o seu agradecimento. 

 

Porto, 28 de Abril de 2022 
 

O Presidente de Direcção 
 


