PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO 2013
Depois de uma primeira época à frente dos destinos da Federação Portuguesa de
Bilhar a actual Direcção quer hoje partilhar dois sentimentos absolutamente
distintos: por um lado uma enorme irresponsabilidade por parte de clubes e
atletas quanto ao desporto que praticam e por outro lado uma enorme paixão e
empenho para que o nosso Bilhar seja cada vez melhor!
Pegando neste últim o que nos parece o mais importante, lembra a Direcção que
nunca a Federação atravessou um período de dificuldades financeiras tão grave
ou mesmo calamitoso como o actual, no entanto , queremos fazer crescer o
Bilhar em Portugal e melhorar as condições dos Clubes e Atletas e em conjunto
com eles.
Nesse sentido pretendemos neste ano de actividade colocar em prática algumas
novas metodologias de gestão desportiva que consideramos relevantes para o
nosso projecto!
Com o objectivo de melhorar os modelos c ompetitivos da FPB, fizemos
alterações que pretendemos que ajudem ao desenvolvimento da nossa
modalidade.
Neste pressuposto apresentamos, apesar das dificuldades económicas e
financeiras que o nosso país atravessa, um plano de actividades e orçamento
com algumas alterações de modo a sustentar essa melhoria.
Lembrando que tivemos um corte de cerca de 18% no financiamento do Instituto
Português do Desporto e da Juventude em relação ao ano de 2012 e que não
foram nesse ano contemplados os nosso s projectos de formação e de desporto
adaptado, afirmamos que vamos insistir nesses planos, porque os consideramos
fundamentais para um futuro a médio ou longo prazo. Por tal, incluímos
novamente no nosso plano de actividades esses projectos.
Salienta-se que foram, no an o de 2013, postas em prática pela Direcção da FPB,
medidas de redução dos custos de funcionamento e de estrutura da federação
que se reflectirão no relatório e contas de 2013.

Para o novo ano de actividade, salientam -se as seguintes medidas:
ÁREA FINANCEIRA
1. Manutenção e obrigação nalguns casos das inscrições simultâneas em todos os
Opens Individuais (vulgo “Packs”), que permite assegurar maior número de
atletas gerando mais receita;
2. A alteração dos modelos de atribuição de prémios e subsídios que p ermitem
colmatar a dificuldade de recebimento efectivo pelos atletas, mediante a
entrega de “vouchers” para aquisição de equipamentos e serviços de bilhar.
3. Face ao incumprimento no exercício do ano de 2013, de mais de metade da
receita da Federação resu ltante de taxas e inscrições , implementaremos medidas
de cobrança coerciva com recurso aos meios judiciais, o que possibilitará uma
melhoria da situação de Tesouraria da FPB, que é neste momento gravíssima.

ÁREA ESTRUTURAL
1. No âmbito da modernização da Federação, iremos colocar em prática o plano
de alteração da imagem corporativa da Federação, recentemente aprovado;
2. Apesar das dificudades financeiras pretende a Direcção da FPB iniciar o seu
projecto de formação de atletas, que potenciará a entrada devidamente
preparada de jovens no nosso desporto, com as consquentes melhorias ao nível
da mentalidade e da técnica.
3. Vai a Direcção da FPB tentar voltar a aumentar o contingente de participações
internacionais, sempre de acordo com os limites orçamenta is exigidos e dentro
das quais pretende manter o projecto de Selecção Nacional Jovem iniciado em
2013.
4. Reiteramos a vontade de iniciar a competi ção de atletas com deficiência
motora, com vista a acentuar o nosso cumprimento de compromissos sociais.
5. A FPB irá dar continuidade às medidas de credibilização do nosso desporto,
mediante a promoção de acções em conjunto com clubes e Associações que com
ela queiram colaborar e combatendo efetivamente as entidades, entre as quais
atletas, que promovam provas não autorizadas pela FPB.

ÁREA DE MARKETING
1. De novo somos afectados pela grave conjuntura económica do país o que
determina negativamente a angariação de patrocínios e parcerias comerciais , o
que obstaculiza a previsão de um ano de de 2014 com melhorias nesta matéria .
Ainda assim, a Direcção da FPB, tem preparadas novas parcerias comerciais para
este ano.
2. A Direcção irá promover a divulgação da actividade competitiva nos meios de
comunicação, nomeadamente recorrendo às transmissões em directo do jogos
via “Livestream”.
3. Pretende igualm ente a Direcção da FPB criar um meio de comunicação
próprio, onde os Clubes e Atletas se revejam e que façam parte integrante da
sua informação habitual.

ÁREA DESPORTIVA
1. No plano desportivo continuará a sua política de previlégio das melhores
condições em termos de igualdade, conforto, equipamentos desportivo s e
alojamento para os intervenientes nas fases finais.
2. Individualmente ou em parceria com as Associações e Clubes , a FPB organizará
provas promocionais , no sentido de integrar praticantes de Bi lhar sob a égide da
Federação, atacando as organizações privadas e atletas que ilegalmente
organizam competição desportiva de bilhar.
Em conclusão, na linha do afirmado no plano para o ano de 2013 iniciámos um
novo ciclo na vida da Federação com vista ao aumento significati vo do número
de Clubes e Atletas, pretendendo de forma progressiva , mas que se pretende
definitiva, efectuar uma mudança da mentalidade no seio do bilhar.
Pretendemos que seja encarado como um verdadeiro DESPORTO!
Desejamos que o presente Plano de Actividades, esteja em linha com as
expectativas dos Sócios da FPB e que se revele importante para a melhoria de
todas as condições da nossa competição .
Lisboa, 20 de Novembro de 2013

PRESSUPOSTOS DO ORÇAMENTO

O Orçamento par a 2014 foi elaborado com base nos seguintes pressupostos:
1. Pressupostos de carácter desportivo:
Foram assumidos pressupostos com base na época em curso.

2. Pressupostos de carácter financeiro:
Apesar da descida do valor das taxas aplicadas na época 2013 -2014, esperase a compensação pelo aumento de receita resultante uma cobrança mais
eficaz.

ORÇAMENTO DE DESPESA - 2014
2014
Contas
61

Prática e Desenvolvimento Desportivo
CMVMC

616
6161

66

5.000,00 €

Materiais de Consumo
Material Desportivo

5.000,00 €

Imobilizações Corpóreas
6626

62

2.000,00 €

Equipamento Administrativo

Fornecimento e Serviços Externos
622
62211
62213
62217
62219
62222
62223
62227
62229
62232
62233
62298

63
64

94.350,00 €

645
646

65

Impostos Indirectos

0,00 €

25.250,00 €

Remunerações do Pessoal
Secretária-Geral
Servente de Limpeza
Encargos sobre remunerações
Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais

Outros custos e Perdas Operacionais
651
6511
6513
6514
6516
6517
xxxx
653
659

600,00 €
250,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
6.000,00 €
50.000,00 €
12.000,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €

0,00 €

Custos com Pessoal
642

2.000,00 €

Fornecimentos e Serviços
Electricidade
Água
Material de Escritório
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Deslocações e Estadas
Honorários
Conservação e Reparação
Publicidade e Propaganda
Outros Fornecimentos e Serviços

Impostos
631

Importância

Apoios monetários concedidos
Praticantes
Outros Agentes Desportivos
Clubes
Associações distritais e Regionais
Comissões Desportivas
Desporto adaptado
Inscrições
Outros

Total da actividade

17.670,00 €
1.410,00 €
5.900,00 €
270,00 €

77.400,00 €
45.000,00 €
0,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
6.500,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
1.400,00 €

204.000,00 €

Contas
62

Selecções Nacionais
Fornecimentos e Serviços Externos

622
62227
62298

65

31.000,00 €

Fornecimentos e Serviços
Deslocações e Estadas
Outros Fornecimentos e Serviços

Outros Custos e Perdas operacionais
651
6511
659

Importância

28.000,00 €
3.000,00 €

19.500,00 €

Apoios Monetários concedidos
Praticantes
Outros

18.000,00 €
1.500,00 €

Total da actividade

50.500,00 €

TOTAL DAS DESPESAS

254.500,00 €

ORÇAMENTO DE RECEITA - 2014
Contas
72

Prática e Desenvolvimento Desportivo
Proveitos Associativos

721

73

158.000,00 €

Quotizações de filiação e inscrição

Proveitos Suplementares
733
737

74

7.500,00 €
1.500,00 €
6.000,00 €

47.000,00 €

Do Estado e outras entidades oficiais
Administração Pública Desportiva
De outras Entidades

Total da actividade
Contas
74

158.000,00 €

Publicidade
Seguros Desportivos

Subsídios à Exploração
741
7411
748

Importância

Selecções Nacionais
Subsídios à Exploração

47.000,00 €
0,00 €

212.500,00 €
Importância
12.000,00 €

741
Do Estado e outras entidades oficiais
7411 Administração Pública Desportiva

73

Proveitos Suplementares
739

12.000,00 €

30.000,00 €

Outros Proveitos Suplementares

30.000,00 €

Total da actividade

42.000,00 €

TOTAL DAS RECEITAS

254.500,00 €

