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Plano de Contas - 2016

À entrada do último ano de mandato desta Direcção da Federação Portuguesa de Bilhar (FPB),
é altura de apresentar aos sócios o Plano de Actividades e Orçamento para 2016.
Continuaram, em 2015, a ser as nossas linhas orientadoras as metodologias de gestão
desportiva que se mostraram fundamentais para o crescimento do bilhar nacional, quer em
termos de número de atletas, que nunca diminuiu desde o início do mandato, quer em termos
de notoriedade internacional dos nossos atletas e da FPB.
Tendo este mandato sido marcado por acentuadas dificuldades económicas e financeiras em
todos os sectores do nosso país foi com bastante dificuldade que os objectivos foram sendo
cumpridos. Contudo, muito nos apraz poder aqui escrever que apesar do corte no
financiamento por parte do Instituto Português do Desporto e da Juventude ter sido perto de
50% nos últimos 4 anos nunca deixamos de nos superar tanto nos resultados desportivos
alcançados, individual e colectivamente pelos nossos atletas, como na projecção internacional
que conseguimos alcançar com a organização de 3 importantes provas como foram o Snooker
Lisbon Open prova do circuito da World Snooker, o Campeonato da Europa de Pool, os
Eurotours Masculino e Feminino e as Taças do Mundo de Carambola. Podemos assim, em jeito
de resumo, afirmar que as metodologias de gestão financeira aliadas à consolidação dos
modelos desportivos por nós seguidos nos permitiram claramente sair por cima no contraste
entre o período mais calamitoso em termos de apoio financeiro à FPB e o de sucessos
desportivos e de projecção internacional.
Para este último ano de mandato não vamos deixar de continuar a ser ambiciosos e rigorosos
como até aqui o fomos apenas por estarmos já na “recta final”.
Prova disso é a recente revisão do modelo desportivo utilizado na Carambola que assim se
encontra agora melhor adaptado às necessidades de uma boa evolução da modalidade.
Demonstra isto que esta direcção pretende a evolução das suas diversas modalidades
admitindo que com os Clubes em primeiro lugar e com os atletas, se encontram as melhores
soluções.
Durante este último ano foram também definitivamente abertas as portas para que as
associações distritais tenham todas as condições para entrar em pleno funcionamento, o que
se está já a mostrar ser uma realidade.
Esta forma de organização desportiva trará certamente resultados positivos no aumento do
número de atletas e das competições existentes. Entende a FPB que num futuro próximo a
organização directa de provas por parte das diferentes associações melhorará
significativamente os número de praticantes e seus resultados desportivos.
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O objectivo de todas as medidas desportivas, financeiras ou administrativas é e será sempre
criar todas as condições competitivas para que os nossos atletas aumentem ainda mais o seu
nível de competitividade e que possamos assim com selecções cada vez mais fortes levar o
nome de Portugal aos pódios das diferentes competições internacionais de todas as
modalidades disputadas.
Terminamos lembrando que é nosso objectivo que o BILHAR em Portugal cresça com todos e
para todos… quem estiver pelo nosso desporto terá sempre o nosso apoio!

A Direcção,

3

Época 2015/2016
Federação Portuguesa de Bilhar

ORÇAMENTO DE DESPESA - 2016
Contas
61

Prática e Desenvolvimento Desportivo
CMVMC

616
6161

66

10.000,00 €

Materiais de Consumo
Material Desportivo

Imobilizações Corpóreas
6626

62

64

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

Custos com Pessoal
642

645
646

65

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

10.000,00 €

2.500,00 €

Equipamento Administrativo

Fornecimento e Serviços Externos
622
62211
62213
62217
62219
62222
62223
62225
62227
62229
62232
62233
62236
62298

Importância

Apoios monetários concedidos
Praticantes
Outros Agentes Desportivos
Clubes
Associações distritais e Regionais

2.500,00 €

146.950,00 €
600,00 €
250,00 €
3.000,00 €
6.600,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €
10.000,00 €
75.000,00 €
11.500,00 €
2.000,00 €
7.000,00 €
1.000,00 €
10.000,00 €

25.250,00 €
17.670,00 €
1.410,00 €
5.900,00 €
270,00 €

80.300,00 €
45.000,00 €
0,00 €
7.500,00 €
5.000,00 €
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6517
xxxx
653
659

Comissões Desportivas
Desporto adaptado
Inscrições
Outros

Total da actividade

Contas
62

Selecções Nacionais
Fornecimentos e Serviços Externos

622
62227
62298

65

265.000,00 €

Importância
38.500,00 €

Fornecimentos e Serviços
Deslocações e Estadas
Outros Fornecimentos e Serviços

Outros Custos e Perdas operacionais
651
6511
659

9.000,00 €
5.000,00 €
7.000,00 €
1.800,00 €

35.000,00 €
3.500,00 €

19.500,00 €

Apoios Monetários concedidos
Praticantes
Outros

18.000,00 €
1.500,00 €

Total da actividade

58.000,00 €

TOTAL DAS DESPESAS

323.000,00 €

ORÇAMENTO DE RECEITA - 2015
Contas
72

Prática e Desenvolvimento Desportivo
Proveitos Associativos

721

73

250.000,00 €

Quotizações de filiação e inscrição

Proveitos Suplementares
733
737

74

250.000,00 €

8.000,00 €

Patrocínios e Publicidade
Seguros Desportivos

3.000,00 €
5.000,00 €

Subsídios à Exploração
741
7411
748

Importância

48.000,00 €

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

Total da actividade

48.000,00 €
0,00 €

306.000,00 €
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Contas
74

Selecções Nacionais
Subsídios à Exploração

Importância
12.000,00 €

741
Do Estado e outras entidades oficiais
7411 Administração Pública Desportiva

73

Proveitos Suplementares
739

12.000,00 €

5.000,00 €

Outros Proveitos Suplementares

5.000,00 €

Total da actividade

17.000,00 €

TOTAL DAS RECEITAS

323.000,00 €
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