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Caros associados e demais agentes desportivos, 

Depois de passadas as tormentas de várias épocas afetadas a gravemente pela pandemia que 

assolou o mundo, parece-nos definitivo que podemos deixar para trás essa página difícil do 

nosso passado recente. 

No entanto, quando todos menos esperávamos e como resultado da Guerra na Ucrânia, vemo-

nos vítimas de uma conjuntura económica absolutamente árdua, com níveis de inflação não 

vistos há várias décadas. Tal situação faz-nos ter enormes reservas, neste ano vindouro, quanto 

à continuidade do crescimento que tivemos no ano anterior e que, seguiu uma cadência positiva 

de vários anos, apenas interrompida pela pandemia. 

Assim, tentaremos adequar as nossas atividades de acordo com as dificuldades esperadas, 

sendo que a fórmula a aplicar será a de conseguirmos melhorar a receita financeira, de modo a 

poder aumentar e melhorar os campos de ação desportiva, sem desequilíbrio económico. 

É nossa firme intenção, definitivamente, dar passos definitivos na área da formação sendo que 

vamos avançar com os cursos de treinadores no primeiro semestre de 2023. Os últimos passos 

de preparação foram dados neste ano de 2022, e temos negociado com o Instituto Português 

do Desporto e da Juventude para que todo o processo de regularização da área de formação 

possa avançar. 

Quanto à organização funcional e administrativa, daremos continuidade à descentralização de 

funções mediante a emancipação de mais associações distritais, juntando-se sendo espectável 

que Santarém se junte a Coimbra, Lisboa, Leiria e Madeira. 

No que ao nível competitivo diz respeito, dando cumprimento aos calendários oficiais, 

pretendemos introduzir algumas melhorias nos quadros competitivos, resultantes de acertos 

que verificámos serem necessários e de alterações propostas pelos agentes desportivos. 

Procederemos à atribuição de todos os títulos nacionais em disputa. 

Continuaremos, nas competições internacionais a participar com maior incidência nas diversas 

variantes de Carambola, Pool e Snooker e com mais atletas por competição. Damos novamente 

destaque para a organização das provas Internacionais de Carambola com o Futebol Clube do 

Porto. 

No plano estratégico e após termos, em 2022, procedido a alterações estatutárias e 

regulamentares resultantes de normativos legislativos, pretendemos dar passos definitivos para 

a verdadeira consolidação da estrutura social vigente nos nossos estatutos com a 

implementação de condições para que todo o painel de agentes desportivos legalmente 

previstos, possa finalmente ter representatividade jurídica no seio da federação. 

Considerando o atrás exposto, apresentamos agora, em particular e por áreas de atuação 

desportiva e não desportiva, as ações a ter em conta neste novo ano: 
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1. Carambola: No ano de 2023 manteremos todas as competições, com especial destaque 

para as 3 Fases Finais de Opens Nacionais e as Finais Nacionais de equipas e individual 

dos Campeonatos e Taça de Portugal. No Plano internacional destacamos os 

Campeonatos da Europa de SUB21 que serão disputados em Itália, em Abril, com a 

presença de 2 atletas portugueses e também em Abril, na Turquia, irão ser disputados 

os Campeonatos da Europa Individuais e Equipas, com a presença de 3 atletas nacionais 

Destaque novamente para a Taça do Mundo, no Porto e a Taça dos Clubes Campeões 

Europeus também na cidade do Porto, na qual o Futebol Clube do Porto poderá 

defender o seu título tão meritamente conquistado na época anterior. 

 

2. Pool: Após as alterações efetuadas aos modelos desportivos na época 2019/2020 foi 

apenas agora possível obter alguns dados sobre o resultado dessas alterações, uma vez 

que as épocas anteriores sofreram paragens e adaptações forçadas pelas razões 

conhecidas. Considerando o aumento muito significativo no número de equipas, a 

abertura de distritos até aqui sem competição de Pool e também o aumento 

considerável das inscrições nas competições individuais, fazemos um balanço 

extremamente positivo dessas mesmas alterações. Tal cenário leva à necessária 

adequação dos quadros competitivos de equipas a nível regional, pelo que estamos a 

preparar algumas alterações para as próximas épocas e que serão já introduzidas este 

ano. 

Este aumento de atletas interessados na modalidade permite ao Pool consolidar a sua 

posição e abre a possibilidade de futuras alterações que visam uma melhor adaptação 

a um cenário internacional em rápida mudança. 

Com todas as competições retomadas em pleno, será nosso objetivo voltarmo-nos a 

focar no plano da formação e captação de novos atletas e também na preparação da 

nossa Seleção Nacional. 

No Plano internacional, para além da participarmos em todas as provas da EPBF, 

pretendemos, dando seguimento ao praticado no ano transato e sem desequilibrar 

financeiramente a federação, aumentar o espectro de participação nas provas 

internacionais, nomeadamente nas provas da Matchroom e da Predator. 
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3. Pool Português: A época 2022/2023 será a época de acerto dos desalinhamentos que a 

Pandemia nos forçou a percorrer, de forma a levar ao melhor porto possível os 

campeonatos e atribuição dos títulos nacionais nas épocas passadas. Nesta época 

desportiva em curso verificamos um crescimento na modalidade (7% em equipas e 9% 

em atletas nos circuitos individuais) e damos relevo à emancipação do Distrito da 

Guarda e o aparecimento do Distrito de Viseu, pelo que procuraremos continuar a 

expandir a modalidade no território nacional e potenciar toda a competição já existente. 

Como proposto no ano de 2022, a FPB iniciou já na época em vigor a competição 

individual de veteranos (+50 anos), com um formato de 3 opens distritais e consequente 

o Campeonato Nacional. Com esta implementação passará a existir mais um título 

Nacional em disputa, o de Veteranos Pool Português! 

Dando voz aos agentes desportivos, iremos continuar neste ano a estimular os nossos 

atletas e equipas com novidades sempre aliciantes, resultantes de propostas daqueles. 

 

4. Snooker:  Na área desportiva do Snooker e depois do aumento significativo no ano 

anterior, esperamos uma estabilização dos números para o próximo ano. De salientar 

também a continuidade do modelo desportivo estabelecido e que continua com a 

aceitação registada em anos anteriores, por parte dos clubes e respetivos atletas. 

Esperamos assim, estarem reunidas todas as condições, para abrir um novo capítulo na 

modalidade, com a implementação de uma Divisão Nacional Masters, já prevista nos 

Regulamentos em vigor. Registe-se, ainda, a atribuição de todos os títulos nacionais, 

quer de equipas, quer individuais. 

  

5. Administração e finanças: Não estando, esta Direção, a prever condicionantes à 

atividade da FPB, em 2023, o orçamento apresentado é prudente e reflete o 

planeamento de todas as atividades desportivas, nacionais e internacionais, tendo em 

vista o desenvolvimento das diversas modalidades tuteladas. Continuará a ser uma 

preocupação desta Direção conseguir apoios suplementares de várias entidades para 

financiar a realização de eventos e provas nacionais e internacionais, bem como manter 

um eficiente controlo de custos. Pretende-se uma gestão financeira e orçamental 

controlada e consistente, com os recursos disponíveis, como uma mais-valia e um fator 

determinantes para o desenvolvimento da modalidade. 
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Sendo ainda prematuro entender o que 2023 nos reserva, com uma conjuntura 

internacional ainda estável e delicada, serão desenvolvidos todos os esforços e ações 

para cumprirmos com os objetivos a que nos propomos. 

 

6. Marketing e Comunicação: Quanto à comunicação e na sequência do trabalho efetuado 

nos anos transatos continuaremos a projetar o bilhar a nível Nacional bem como a nível 

Internacional e a reforçar a marca FPB. 

A marca FPB já é uma referência a nível Internacional, quer nas consecutivas presenças 

de atletas em Campeonatos da Europa e do Mundo, quer na organização de excelência 

de eventos desportivos nas diversas modalidades, com o reconhecido sucesso. 

Continuaremos a trabalhar para trazer para o nosso país o maior número de Provas 

Internacionais. 

A nível nacional o MASTER POOL PT já é uma referência em que todos os atletas têm o 

objetivo de estar e este ano iremos consolidar o POOLSTARS. 

Continuaremos a reforçar a presença da FPB nas redes sociais e alargar a divulgação da 

informação a toda a comunidade. 

 

7. Logística e Serviços Gerais: Neste ano de 2023 que, esperamos que seja dentro da 

normalidade, continuamos na busca de melhores parceiros em todas as áreas, com 

especial realce para a realização das fases finais nacionais. Nas fases finais queremos 

sempre combinar o bem-estar do atleta assim como o melhor na vertente desportiva, 

sendo que preparar as fases finais é já uma tarefa enorme e difícil para uma estrutura 

amadora como a nossa, pelo que tentaremos o nosso melhor. Daremos continuidade à 

melhor preparação das provas com dimensão promocional como o Masters Pool PT e o 

Pool Stars, eventos com uma excelente aceitação por parte dos atletas bem como dos 

parceiros envolvidos, tais como autarquias e patrocinadores. Tentaremos garantir mais 

e melhores apoios para podermos ter mais representações internacionais, por parte de 

todas as seleções elegíveis para tal. Estamos sempre disponíveis para colaborar com 

todos os agentes desportivos, quando necessário e com cabimento nos eventos 

propostos pelos mesmos. Continuamos a tentar captar eventos internacionais para 

Portugal, onde já temos uma vasta experiência e somos elogiados por outras Federações 

pela nossa capacidade organizativa e excelentes escolhas dos locais das provas. 
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8. Operacional não desportiva: No ano de 2023 apresentaremos um novo portalbilhar, 

com novidades a todos os níveis e melhoramentos de dificuldades reconhecidas, mas 

essencialmente com uma atualização da plataforma, após mais de uma dezena de anos 

desde a sua criação. Outras novidades serão igualmente apresentadas no novo ano no 

que ao nível de interface com os atletas diz respeito. 

 

Mantendo a linha estratégica anteriormente apresentada, continuaremos a defender e 

implementar os principais pressupostos que defendemos e apresentamos um novo pressuposto 

de atuação, sendo claro que pretendemos uma Federação Portuguesa de Bilhar com um novo 

ciclo no bilhar nacional. Relembramos, agora, os pressupostos anteriores e apresentamos o 

novo:  

1. A relação estabilizada da FPB com Clubes e Atletas permite melhorias ao nível 

desportivo; 

2. Assumir sempre a necessidade e a vontade de desenvolver mais e melhor divulgação 

mediática do bilhar; 

3. Praticar uma comunicação mais organizada e eficaz; 

4. Promover o funcionamento com mais organização e planeamento das atividades; 

5. Dar seguimento aos protocolos assinados com as associações distritais e regional, numa 

política com fortes passos para o bom relacionamento com as associações distritais, 

constituídas e a constituir. 

6. Promover modelos de discussão aberta sobre as alterações a modelos competitivos e 

respetivos regulamentos, dando voz aos intervenientes nas competições; 

7. Respeitando a independência das instituições estatutariamente previstas como 

representadas na Assembleia Geral, promover a sua constituição e ou desenvolvimento. 

 

Concluímos dizendo que este é o Plano de atividades para o ano de 2023, esperando que o 

mesmo vá ao encontro das expetativas dos nossos associados e reafirmando que quaisquer 

propostas que respeitem o espírito do nosso projeto, ainda que com novas ideias, terão o maior 

acolhimento e verificando-se a sua exequibilidade, serão implementadas, no pressuposto de 

que contribuem para o melhoramento do nosso Desporto. 
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Como sempre lembramos que só com a contribuição de todos podemos dar mais qualidade ao 

nosso desporto e contamos, como sempre, com a vossa colaboração preciosa! 

 

Temos sempre novos desafios à nossa espera e mantemos a esperança de os enfrentar 

convosco! 

A Direção da FPB 
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 ORÇAMENTO DE DESPESA - 2023  

 

Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 

 

61 
 

CMVMC 
 

14.700,00 € 
616 Materiais de Consumo  

6161 Material Desportivo 14.700,00 € 

 

66 
 

Imobilizações Corpóreas 
 

5.250,00 € 
6626 Equipamento Administrativo 5.250,00 € 

 

62 
 

Fornecimento e Serviços Externos 
 

162.505,00 € 
622 Fornecimentos e Serviços  

62211 Electricidade 945,00 € 

62213 Água 420,00 € 

62217 Material de Escritório 3.150,00 € 

62219 Rendas e Alugueres 10.290,00 € 

62222 Comunicação 8.400,00 € 

62223 Seguros 12.600,00 € 

62225 Transporte de Material e Equipamentos 3.150,00 € 

62227 Deslocações e Estadas 86.700,00 € 

62229 Honorários 11.500,00 € 

62232 Conservação e Reparação 2.100,00 € 

62233 Publicidade e Propaganda 2.250,00 € 

62236 Trabalhos Especializados 11.000,00 € 

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 
 

192.000,00 € 
651 Apoios monetários concedidos  

6511 Praticantes 70.000,00 € 

6513 Outros Agentes Desportivos 7.000,00 € 

6514 Clubes 35.000,00 € 
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6516 Associações distritais e Regionais 40.000,00 € 

6517 Comissões Desportivas 12.500,00 € 

65124 Diversos – Formação e Desporto 
adaptado 

10.000,00 € 

653 Inscrições 15.000,00 € 

659 Outros 2.500,00 € 

 Total da actividade 399.705,00 € 
 

Contas Seleções Nacionais Importância 

 

62 
 

Fornecimentos e Serviços Externos 
 

46.000,00 € 
622 Fornecimentos e Serviços  

62227 Deslocações e Estadas 42.500,00 € 

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 actividade 65.500,00 € 
 

 TOTAL DAS DESPESAS 465.205,00 € 
 

 ORÇAMENTO DE RECEITA - 2023  

 

Contas Prática e Desenvolvimento Desportivo Importância 
 

72 
 

Proveitos Associativos 
 

316.705,00 € 
721 Quotizações de filiação e inscrição 316.705,00 € 

 

73 
 

Proveitos Suplementares 
 

65.000,00 € 
733 Patrocínios e Publicidade 60.000,00 € 

737 Seguros Desportivos 5.000,00 € 

 

74 
 

Subsídios à Exploração 
 

63.000,00 € 
741 Do Estado e outras entidades oficiais  

7411 Administração Pública Desportiva 60.000,00 € 
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748 De outras Entidades 3.000,00 € 

 Total da actividade 444.705,00 € 
 

 

 

 

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 actividade 20.500,00 € 
 

 TOTAL DAS RECEITAS 465.205,00 € 
 

 

 

 

 

 


