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Caros sócios e atletas, 

Pretende a Direção da Federação Portuguesa de Bilhar dar seguimento no ano de 2020 ao novo 

ciclo no bilhar nacional, iniciado no ano transato e que tem como ideias base:  

1. A relação estabilizada da FPB com Clubes e Atletas com as consequentes melhorias ao 

nível desportivo, 

2. A assumida posição de mais e melhor divulgação mediática do bilhar, 

3. A comunicação mais organizada e eficaz, 

4. O funcionamento com mais organização e planeamento das nossas atividades, 

5. Dando seguimento aos protocolos assinados em 2019, uma política com fortes passos 

para o bom relacionamento com as associações distritais, constituídas e a constituir. 

6. E novamente um modelo de discussão aberta sobre as alterações a modelos 

competitivos e respetivos regulamentos, dando voz aos intervenientes nas 

competições. 

Depois de um ano que consideramos de viragem, com pacificação das relações da FPB com os 

seus associados e atletas que se traduziu essencialmente no enorme avanço que representa a 

assinatura dos protocolos com a Associação de Bilhar de Lisboa e a Associação de Bilhar de Leiria, 

queremos dar continuidade a esse processo de descentralização. 

 

Assim e quanto à estrutura organizativa do bilhar nacional, vamos no ano de 2020 dar os passos 

definitivos para ajudar os clubes a constituírem-se em associações distritais, à semelhança dos 

recentes processos das Associações distritais de Leiria e Lisboa. 

Por outro lado, achamos essencial, e vamos trabalhar nesse sentido, que as competições 

federativas, para além de crescerem nos distritos existentes, cheguem aos restantes distritos do 

nosso país, assumindo uma implantação geográfica mais alargada, pelo que exploraremos os 

novos distritos, “semeando” a vontade de se organizarem competições distritais a nível 

individual e de equipas. 

 

No plano competitivo, queremos manter o crescimento do número de atletas participantes nas 

competições, bem como aumentar o número de equipas e atletas presentes nas fases finais. 

Pretendemos igualmente, no ano de 2020, dar relevo e importância às grandes competições 

nacionais individuais de Carambola, Pool e Pool Português, com realce para a continuação das 

parcerias estratégicas com a Esconline e Turismo do Centro de Portugal, no Masters Pool PT, 
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com a Buffalo na 1ª Divisão Nacional de Pool e tentaremos durante este ano conseguir 

igualmente parceiros que permitam catapultar mediaticamente a Elite da Carambola. 

Tudo isto dando continuidade à aposta forte nas transmissões televisivas e divulgação nas redes 

sociais, que permitirão aos poucos, dar o relevo, importância e reconhecimento às nossas 

equipas e atletas. 

 

Quanto às provas não oficiais e não organizadas pela FPB, daremos em 2020 passo decisivo para 

a regularização dessas competições de bilhar em Portugal, clarificando procedimentos, 

permitindo de forma mais simplificada e transparente o acesso a essas competições. 

 

Na área de operações e tendo dado vida a um novo  site principal www.fpbilhar.pt no ano de 

2019, iremos em 2020 potenciá-lo e melhorá-lo, sendo que neste plano das plataformas de 

acesso à informação e organização desportiva, manteremos a inovação e acompanhamento com 

as alterações necessárias na nossa ferramenta de gestão desportiva, sendo que o ano de 2020 

vai ser marcado na área de operações com o alargamento do portalbilhar.pt a outras áreas até 

aqui não abrangidas. No âmbito das Associações, criar maior automatismo na gestão das provas 

distritais, delegando às associações a gestão dos atletas individuais do distrito. Também a 

Homologação de Provas vai ter a sua área específica, garantindo que o processo de Gestão de 

Provas não oficiais se efetua integralmente através do portalbilhar.pt. Neste contexto, desde a 

atribuição de Licenças Desportivas até à gestão de provas individuais, bem como toda a 

integração na informação tornada pública serão os desafios para esta nova etapa. 

Também no âmbito do site institucional serão introduzidas melhorias, nomeadamente no 

incremento dos conteúdos e proporcionando uma maior visibilidade tanto aos patrocinadores 

como à vertente desportiva. 

 

O próximo ano, no que respeita à comunicação da FPB, será de consolidação e expansão. 

Queremos consolidar e melhorar a prova com maior visibilidade - ESC Online Masters Pool PT - 

que foi um enorme sucesso mediático na época passada. Também o Pool, que já tem a 

sponsorização da Buffalo, terá que ter mais destaque na nossa comunidade, pelo que as suas 

transmissões serão melhoradas. 

Queremos também melhorar a nossa presença nos jornais e na televisão. É preciso consolidar a 

notoriedade que já vamos tendo! 
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Queremos igualmente melhorar as redes sociais e o site. No Facebook passámos de uma base 

de 2.500 para 13.500 fãs. Um crescimento de mais de 400%! O Instagram está a dar os primeiros 

passos. O novo site já é uma realidade, mas ainda terá muito para crescer. 

Toda a lógica de linguagem visual das Fases Finais ou dos troféus também está a ser estudada. 

As mudanças já são visíveis nos troféus distritais. 

Em resumo: queremos melhorar, sempre, toda a comunicação e queremos crescer, sendo que 

a participação da dos clubes, atletas e dirigentes é indispensável! 

 

No que concerne às áreas desportivas, salientamos ainda a vontade de consolidar os modelos 

competitivos atuais, pretendendo uma reflexão alargada sobre as competições de equipas de 

Pool e individuais de Carambola, com vista a eventuais alterações no ano de 2021, pelo que 

solicitamos, desde já a colaboração de todos, das associações distritais, clubes, atletas e 

dirigentes. 

 

Ainda no plano desportivo e no contexto internacional, depois de superado o desafio de dar 

continuidade a um ano de 2018 de excelentes resultados no Pool e Pool Feminino, tendo tido 

êxito quase total nas provas de Pool, das quais destacamos naturalmente a revalidação do título 

Europeu de Pool Feminino de Seleções e ainda  uma medalha a título individual absoluto e um 

título na categoria de Veteranos, pretendemos dar continuidade a estes bons resultados, mas 

acima de tudo dar passos consistentes para o futuro das representações internacionais do Pool, 

Carambola e Snooker, aumentando aos poucos o contingente de atletas internacionais dos 

escalões de formação. 

 

Quanto à formação e, tendo noção de que este um dossier de elevadíssima dificuldade, tendo 

em conta o caráter amador da nossa organização e a pouca disponibilidade dos nossos 

potenciais formandos e informando que em 2019 existiram várias tentativas de realização de 

ações formativas que se goraram por falta de participantes interessados ou disponíveis, 

pretendemos em 2020 assegurar que se avança definitivamente com estas ações de formação 

e se dá os passos concretos para termos treinadores de bilhar em Portugal. 
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No plano organizativo destacamos a confiança que nos foi depositada para a organização dos 

Campeonatos da Europa de Snooker, a decorrerem entre 7 e 22 de Março, em Albufeira e que 

certamente contribuirá para uma maior promoção daquela modalidade, mas acima de tudo, e 

foi nesse conceito que aceitámos tal desígnio, tendo como objetivo essencial, que tal evento 

faça parte de uma parceria com a EBSA num projeto nacional de formação na área do Snooker.  

De notar que a organização deste evento, pelo natural movimento de recursos financeiros, tem 

um reflexo direto no orçamento que se anexa, sendo o mesmo bastante superior ao habitual, 

na linha do que aconteceu anteriormente nos anos de 2015 e 2017, aquando da organização 

dos Campeonatos da Europa de Pool. De notar que tal não tem qualquer tipo de influência na 

execução do orçamento habitual, sendo os Campeonatos da Europa financiados por receitas 

próprias. 

No âmbito da Carambola, daremos continuidade à parceria com o FC Porto na organização de 

provas internacionais. 

 

 

É este o plano de atividades do ano de 2020 que apresentamos aos sócios, sem embargo de 

podermos acatar sugestões que aqui não estejam expostas, mas que na sua essência tenham 

enquadramento no documento aprovado em Assembleia Geral. 

 

Concluímos afirmando que tal como anteriormente, reforçamos a ideia de que pretendemos 

continuar a dirigir o Bilhar nacional responsavelmente e de forma isenta, com uma Direção unida 

e sempre com a determinação e o ânimo necessários para tal desígnio! 

A Direção 
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 ORÇAMENTO DE DESPESA - 2020  

 

Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 

 

61 
 

CMVMC 
 

12.000,00 € 
616 Materiais de Consumo  

6161 Material Desportivo 12.000,00 € 

 

66 
 

Imobilizações Corpóreas 
 

5.000,00 € 
6626 Equipamento Administrativo 5.000,00 € 

 

62 
 

Fornecimento e Serviços Externos 
 

438.900,00 € 
622 Fornecimentos e Serviços  

62211 Electricidade 750,00 € 

62213 Água 300,00 € 

62217 Material de Escritório 3.000,00 € 

62219 Rendas e Alugueres 9.700,00 € 

62222 Comunicação 8.000,00 € 

62223 Seguros 14.000,00 € 

62225 Transporte de Material e Equipamentos 3.000,00 € 

62227 Deslocações e Estadas 306.650,00 € 

62229 Honorários 11.500,00 € 

62232 Conservação e Reparação 2.000,00 € 

62233 Publicidade e Propaganda 10.000,00 € 

62236 Trabalhos Especializados 60.000,00 € 

62298 Outros Fornecimentos e Serviços 10.000,00 € 

 

64 
 

Custos com Pessoal 
 

25.250,00 € 
642 Remunerações do Pessoal  

 Secretária-Geral 17.670,00 € 

 Servente de Limpeza 1.410,00 € 

645 Encargos sobre remunerações 5.900,00 € 

646 Seguro de Acidentes de trabalho e doenças 
profissionais 

270,00 € 

 

65 
 

Outros custos e Perdas Operacionais 
 

152.500,00 € 
651 Apoios monetários concedidos  

6511 Praticantes 45.000,00 € 

6513 Outros Agentes Desportivos 5.000,00 € 

6514 Clubes 25.000,00 € 

6516 Associações distritais e Regionais 30.000,00 € 
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6517 Comissões Desportivas 10.000,00 € 

65124 Diversos – Formação e Desporto 
adaptado 

10.000,00 € 

653 Inscrições 25.000,00 € 

659 Outros 2.500,00 € 

 Total da atividade 633.650,00 € 
 

Contas Seleções Nacionais Importância 

 

62 
 

Fornecimentos e Serviços Externos 
 

48.500,00 € 
622 Fornecimentos e Serviços  

62227 Deslocações e Estadas 45.000,00 € 

62298 Outros Fornecimentos e Serviços 3.500,00 € 

65 Outros Custos e Perdas operacionais 19.500,00 € 
651 Apoios Monetários concedidos  

6511 Praticantes 18.000,00 € 

659 Outros 1.500,00 € 

 Total da atividade 68.000,00 € 
 

 TOTAL DAS DESPESAS 701.650,00 € 
 

 ORÇAMENTO DE RECEITA - 2020  

 

Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 
 

72 
 

Proveitos Associativos 
 

523.150,00 € 
721 Quotizações de filiação e inscrição 523.150,00 € 

 

73 
 

Proveitos Suplementares 
 

60.000,00 € 
733 Patrocínios e Publicidade 55.000,00 € 

737 Seguros Desportivos 5.000,00 € 

 

74 
 

Subsídios à Exploração 
 

98.000,00 € 
741 Do Estado e outras entidades oficiais  

7411 Administração Pública Desportiva 95.000,00 € 
748 De outras Entidades 3.000,00 € 
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 Total da atividade 681.150,00 € 
 

 

 

 

Contas Seleções Nacionais Importância 
 

74 
 

Subsídios à Exploração 
 

15.500,00 € 
741 Do Estado e outras entidades oficiais  

7411 Administração Pública Desportiva 15.500,00 € 

 

73 
 

Proveitos Suplementares 
 

5.000,00 € 
739 Outros Proveitos Suplementares 5.000,00 € 

 Total da atividade 20.500,00 € 
 

 TOTAL DAS RECEITAS 701.650,00 € 
 

 


