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Balanço da atividade económica e financeira da Associação de Ténis de Lisboa em 2021 

 

2021 foi um ano muito positivo em termos financeiros para a ATL, talvez o mais positivo de sempre. 

As nossas receitas cresceram cerca de 9% para os 327.000€ em resultado das contribuições da FPT e 

IPDJ mas também do aumento da atividade do CTM já verificada em 2020.   

Analisando os resultados mais em detalhe podemos observar o seguinte: 

As receitas da ATL aumentaram cerca de 9% em 2021, explicado por duas razões. Primeiro, aumento 

da atividade do CTM após reabertura com aumento de alugueres de campos e aulas. Segundo, 

Verbas da FPT com aumento do número de federados e aumento em 25% do contrato programa 

para apoio COVID-19, que foi distribuído aos clubes, e ainda a FPT prescindiu da percentagem que 

lhe cabe nas licenças Federativas, e verbas do play and stay. 

Do lado da despesa salientamos a redução de 3% dos custos em Fornecimentos e serviços externos, 

muito devido ao desinvestimento no CTM e redução da renda paga a CM Lisboa, alem de algumas 

atividades previstas não se terem realizado como o Jantar dos Campeões. Por outro lado, registamos 

um aumento nos custos com pessoal + 14% devido ao aumento do salário mínimo, que no caso da 

ATL tem um peso significativo divido ao número de funcionários abrangidos.   

Como reflexo do aumento das receitas e controlo dos custos a ATL consegue fechar o ano de 2021 

com um resultado líquido positivo de cerca de 22.994,00€ mantendo o equilíbrio da sua atividade 

entre Associação de Ténis e Centro de Ténis de Monsanto.  

Nota final sobre os resultados, a nossa contabilidade analítica indica que o centro de ténis de 

Monsanto não foi deficitário, explicado pelo aumento da atividade (alugueres de campos e aulas de 

ténis) após o fim do confinamento e também pelo apoio Lay Off que ajudou a mitigar os custos.   

Uma palavra final sobre o balanço que cresceu em 2021 devido ao aumento das verbas vindas da FPT 

refletindo-se em bancos e no aumento do passivo. Mantendo, no entanto, o equilíbrio e a solidez 

financeira característica da gestão de rigor desta direção.  
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