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14-02-2013

Caros Associados e Atletas:
1. Quatro meses passados sobre a emissão dos Débitos relativos à inscrição de
equipas e jogadores na presente época desportiva, persiste um grave
incumprimento por parte de Clubes e Atletas.
2. Das equipas presentemente em competição, ainda só foi recebido pouco mais
de 10% do montante global em dívida e da totalidade dos clubes filiados na
FPB, ainda só cerca de 40 efetuaram pagamentos na prese nte época. Em todo
o país, não há mais de 50 clubes com a situação financeira regularizada.
3. É sabido que o país atravessa um momento difícil. Os planos de austeridade
atingem todos e a FPB não é exceção. Neste momento, todos os apoios do
estado estão congelados e não se sabe quando voltam. Projetos como o
Desporto Adaptado, a Formação e o Desporto Escolar estão suspensos,
aguardando definição por parte do governo.
4. Face ao exposto, a Direção vê -se obrigada a tomar uma atitude menos
permissiva e por tal , os clubes em falta deverão pagar de imediato as suas
dívidas ou, caso não lhes seja possível, deverão apresentar de imediato um
plano de pagamento, sujeito a aprovação pela Direção.
5. Advertimos todos os clubes devedores que se mantiverem à margem deste
diálogo que a Direção tomará todas as providências desportivas e jurídicas
para o saneamento da situação.
6. Em face da atual situação e em nome da verdade desportiva e da ética
financeira, se for necessário atalhar caminho e reorganizar a competição
nacional, ainda que isso implique reduzir clubes e praticantes, não
hesitaremos.
Contacto: financeirofpb@gmail.com
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