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Circular nº 1 – 2020/2021       1-09-2020 

 

INÍCIO DA ÉPOCA 2020/2021  

 

Caros associados,  

Bem-vindos à  época desport iva 2020/2021 da Federação Portuguesa de Bi lhar!  

Sabendo todos que as atuais c ircunstâncias e m que vivemos a nossa vida famil iar,  

profissional  e social ,  estão longe de serem as mais normais e que todos os dias  

enfrentamos novos e desconhecidos desaf ios,  também nós no Desporto temos de 

encarar o dia a dia  de forma bem diferente do habitual  e com mais cautelas e 

igualmente comportando mais r iscos.  

Considerando a legislação em vigor que  permit e a possibi l idade de regre sso das 

competições de bi lhar,  a Direção da federação  apresenta a época 2020/2021 que 

terá o seu iníc io neste mês de Setembro.  

Relembramos que o regresso das competições não significa o total  regresso à  

normalidade,  com os perigosos desleixos e relaxamentos das medidas de prevenção 

da doença Covid-19,  pelo que  deverão se r mantidas em vigor todas  as  normas 

emanadas pelas autoridades de saúde ou  outras ,  no que a esta questão dize m 

respeito e em relação às quais emit iremos c ircular específica,  onde daremos conta 

das medidas básicas de proteção e prevenção a cumprir,  de acordo com os  

normativos em vigor e adaptadas à real idade sua contemporânea.  

Todos  temos de  ter noção  que este iníc io  de época é muito at ípico,  resultante de  

uma época anterior que,  como sabemos,  sofreu severas alterações,  que nos 

forçaram a tomar medidas excecionais.  
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Nessa sequência t ambém este iníc io de época será diferente e,  por tal ,  temos a 

necessidade de rea l izar  algumas  provas de apuramento para competições naciona is,   

em virtude de não terem exist ido Fases Finais Nacionais e respet ivas  c lassificações.  

Assim, real izaremos no 5 de  Setembro a prova  de Apuramento  para o  Masters Pool  

PT,  que passará a ser composta de 16 at letas,  a 11,  12 e 13 de Setembro a Prova de  

Apuramento para a nova competição recém -criada,  a 1ª  Divisão Nacional de Pool  

Equipas e a 18,  19 e 20 de Setembro a Prova  de Apuramento para a 1ª  Divisão 

Nacional de Pool Individua l.  

De acordo com os modelos desport ivos aprovados pela D ireção da FPB para a 

presente época,  estão publ icados os  respet ivos Regulamentos no site 

www.fpbilhar.pt .  

Destacamos nesta nova época as alterações significat ivas nas competições 

individuais de Carambola e Pool Nacionais e  ainda a criação da 1ª  Divi são Nacional 

de Pool Equipas,  a ser  disputada pelas 8 melhores equipas nacionais,  em si stema de 

campeonato a 2 voltas e durante a época regular.  

No portal  de gestão de sport iva da Federaç ão Portuguesa de Bi lhar,  já ́  estão  

disponíveis  as fi l iações e inscrições para a nova época de 2020/2021.  

Novamente lembramos que neste processo e xistem aspetos que entendemos de  

relevante importância:   

-  O portal  dispõe da informação relat iva aos créditos obt idos pelos c lubes na  

época desport iva anterior;   

-  Os gestores desport ivos dos c lubes pode m aceder à  funcionalidade de 

ut i l izar os créditos  para pagamento dos  itens ( inscrições e L icenças Desport ivas)  que 

se encontram em pagamento;   

-  A fi l iação dos  C lubes é  de l iquidação obrigatória  e não pode ser ut i l i zado 

qualquer Crédito desport ivo para o efeito;   

-  O procedimento de ut i l ização de créditos é  idênt ico ao modelo de geração 

de Referências  Mult ibanco,  devendo para isso ser escolhida a opção “Uti l izar Crédito”  

no separador “Gestão” do portal  da FPB;   

-  Com esse procedimento,  cada c lube visual izar á  o conjunto de itens que se 

encontram por l iquidar ( independentemente de haver sido gerada ou não Re ferência  
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MB),  o valor total  de Cr édito que tem dispon ív el  e,  à  medida que selec ione os itens 

para l iquidar com Crédito,  o valor acumulado do pagamento a efetuar;   

-  Com a confirmação da ut i l ização do crédito,  os itens ficam automaticamente 

pagos,  o saldo atual i zado e a opera ção conclu ída;   

-  A ut i l ização de Créditos Desport ivos para l iquida ção de inscrições e/ou 

L icenças Desport ivas,  apenas pode ser efetuada durante o período de pagamento 

vál ido das respet ivas transações;   

-  Todo o restante processo de inscr i ções se mantém igual  ao dos anos 

anteriores.   

Informamos de seguida os prazos l imite para a confirmação dos Di reitos Desport ivos  

de Equipas e At letas:   

-  Confirmação dos Direitos Desport ivos Ind ividuais:  18/09/2020;  

-  Aquisição de pacotes de Provas Individuais:  25/09/20 20;  

-  Inscrição de Equipas:  25/09/2020;  

-  Inscrição nas Taças de Portugal  Individuais:  2/10/2020.  

As datas ac ima indicadas apl icam -se a todas as modalidades  e lembra-se que a  part ir 

das datas indicadas todos os direitos desport ivos serão revogados e as equipas e 

at letas serão exc luídos das re spet ivas divisões .  

No que a taxas e respet ivos pagamentos di z respeito,  a  Direção da  Federação  

Portuguesa de Bi lhar,  considerando a situação especial  em que vivemos,  decidiu 

implementar na época 2020/2021 um conjunto de medidas excecionais de apoio aos 

C lubes e at letas.   

Nesse sent ido e em primeiro lugar destaque -se os descontos diretos apresentados 

na tabela de taxas  para  a época que  agora se  in ic ia e que se ap l icam no Portalbi lhar .  

Por outro lado,  foi  nosso entendimento que  muitos c lubes quererão manter o 

número de  equipas  e at letas em competição aproximadamente semelhante ao  de 

anos anteriore s,  no entanto teriam enormes d ificuldades em assumir o pagamento 

imediato das quantias necessárias para tal .   

Posto isto,  decidiu a FPB possibi l itar aos c lubes o pagamento faseado das t axas e 

inscrições (exc lui -se a fi l iação) de forma automática,  de acordo com a seguinte 

tabela que tem aplicação automática no Portalbi lhar que aplica este procedimento 



 
 

  

mediante a geração de referências mult ibanco de acordo com o número de  

prestações admiss íveis relat ivamente ao valor a pagar,  mantendo -se a possibi l idade 

de pagamento integral  através de referência para o efeito.  

De A Prestações 

0 € 500,00 € 1 

501,00 € 1200,00 € 2 

1201,00 € 1800,00 € 3 

1801,00 € 2400,00 € 4 

2401,00 € 3000,00 € 5 

3001,00 €  8 

 

Lembramos novamente que serão os pagament os a val idar as inscrições de equipas  

e at letas,  não esquecendo obviamente os C lubes detentores de créditos desport ivos,  

mantendo-se,  quanto a estes,  os pressupostos e procedimentos anteriores.  

 

A FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE BILHAR APELA A TODOS OS CUMPRIMENTOS DAS 

REGRAS DE PREVENÇÃO E SAÚDE EM VIGOR AO LONGO DA ÉPOCA E  CUMPRIMENTA 

TODOS OS CLUBES E  ATLETAS  DESEJANDO UMA ÉPOCA DESPORTIV A CHEIA DE 

SUCESSOS. 

 

Saudações Desport ivas  

A Direção da FPB  

 


