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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE PETANCA

1. INTRODUÇÃO
Nos termos dos Estatutos da Federação Portuguesa de Petanca (FPP), apresentamos o Plano
de Atividades e Orçamento para o ano de 2019, obrigação que é, também, legal, conforme
resulta das normas que regem a atividade das Federações Desportivas dotadas de Utilidade
Pública Desportiva.
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Num modelo de continuidade e convergência, não podemos deixar de apresentar um plano
que mantém um fio condutor coerente com os exercícios anteriores, contudo, sempre com a
perspetiva de mais e melhor para a modalidade da PETANCA.
Temos plena consciência que qualquer Plano de Atividades estará sempre condicionado pelo
efetivo acolhimento que o Orçamento que o acompanha venha a ter, em termos da
comparticipação pelo financiamento público.
Esperamos que os indicadores de recuperação da situação económica e financeira que o nosso
País e os Portugueses atravessam, afete positivamente a FPP, sendo certo que tudo faremos
para melhorar o valor dos apoios concedidos.
Habitualmente, a metodologia que nos é imposta pelas regras da administração pública, as
federações desportivas têm que elaborar e aprovar os seus Planos de Atividades e Orçamentos
para o ano seguinte, num momento em que são ainda desconhecidos os valores exatos dos
apoios provenientes de financiamento público, devendo a FPP efetuar as devidas correções
durante a execução do mesmo.
O Plano de Atividades e Orçamento de 2019, será assim o documento que nos orientará ao
longo do ano da sua execução, e que tendo em conta as reais disponibilidades da FPP em cada
momento, serão dadas as seguintes prioridades:
» Apoio na Formação, já que esta continua a ser uma prioridade estratégica para o
desenvolvimento da modalidade, criando condições para que a mesma cresça;
» Continuidade das iniciativas à recuperação e crescimento do universo dos praticantes
federados, cativando aqueles que, por diversos motivos, se foram afastando das instituições
federadas, enquadrando-os nos clubes e associações existentes;
» Integração continua da Petanca nas escolas do ensino básico como disciplina extracurricular
da atividade desportiva, passando pela colaboração dos municípios no âmbito da
municipalização do ensino.
» Organização das provas nacionais e internacionais a efetuar durante o ano desportivo.
» Criação de Associações cuja área de influência coincidirá com a dos atuais limites dos
distritos territoriais, estendendo-se às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores, cabendo
uma associação a cada uma das Regiões.
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2. DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
Uma das missões principais da FPP e dos seus agentes é continuar a expandir a modalidade da
Petanca a todas as camadas da população, frisando a necessidade e importância para o
desenvolvimento e importância do convívio e da prática desportiva, potenciando:
» a formação contínua do praticante, especialmente aos mais novos, através das escolas e da
inserção no Desporto Escolar;
» a formação qualificada dos agentes desportivos, nomeadamente dirigentes, técnicos
desportivos, árbitros e treinadores;
» criar um calendário de competições da FPP em cada época desportiva que inclua as
principais competições nacionais e internacionais, sem sobreposições;
» supervisionar a organização das finais dos Campeonatos Nacionais, da Taça de Portugal bem
como das Taças do Algarve, do Porto, de Lisboa e a Taça das Associações de Petanca, sob
orientação das Associações, mas da responsabilidade da FPP;
» organizar as provas internacionais denominadas Copa Atlântico, Torneio Internacional do
Algarve, bem como o Torneio Internacional da Costa do Estoril;
» participar nos Campeonatos Mundiais ou Europeus seniores/juniores masculinos/femininos;
» participar nos torneios internacionais denominados a Copa Ibérica, Copa do Atlântico e o
Torneio Internacional do Algarve;
» realizar o Congresso de Petanca/Gala da Petanca que se realiza no final da época desportiva,
sendo uma excelente oportunidade para fazer o ponto da situação da modalidade no pais,
onde são discutidos vários pontos, todos eles relacionados com a boa prática e propagação da
modalidade.
2.1. GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
Os gastos correntes da Gestão e Organização da Federação são despesas de expediente, tais
como ordenados de uma assistente administrativa, telefone, e outros bens de consumo direto,
essenciais ao seu bom funcionamento. Nesta rubrica incluem-se ainda o pagamento de alguns
serviços pontuais contratados pela Federação tais como a elaboração de projetos inerentes ao
seu normal funcionamento e apoio jurídico devido às alterações legislativas que têm havido ao
longo do tempo. Esta rubrica inclui ainda as despesas efetuadas com a viatura, nomeadamente
seguro, despesas com combustível, portagens, etc…
A presença da FPP nos congressos e seminários promovidos pela Confederação do Desporto
de Portugal (CDP), Comité Olímpico de Portugal (COP), Instituto Português do Desporto e
Juventude (IPDJ), a Federação Internacional de Petanca e Jogo Provençal (FIPJP) e pela
Confederação Europeia de Petanca (CEP) é muito importante, pois garante uma participação
ativa e permite adquirir novos conhecimentos que contribuem para a evolução da modalidade.
Cargo ocupado
Assistente
Operacional
Operacional
Operacional

Funções
Secretariado
Técnico desportivo
Técnico imagem
Técnica marketing

Área intervenção Rem. iliquida
Administrativo
9.500,00
Desportiva
6.800,00
Comunicação
6.600,00
Marketing
13.820,00
total
36.720,00
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Gasto
11.380,00
7.000,00
6.590,00
16.650,00
41.620,00
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Gasto
0,00

Eletricidade
Água
Combustíveis

0,00
1.250,00

Seguros (não englobar os seguros dos agentes desportivos)

1.050,00

Rendas e alugueres

250,00

Limpeza, higiene e conforto

350,00

Comunicações

2.400,00

Deslocações e estadas

1.050,00
0,00

Ajudas de custo
Despesas de representação

3.100,00

Filiações e quotizações

1.000,00

Material de escritório

1.050,00

Livros e documentação técnica

1.050,00

Publicidade e propaganda

3.100,00

Material diverso (prémios e medalhas, artigos de oferta)

3.100,00
0,00

Vigilância e segurança
Gastos com site

1.500,00

Honorários

1.000,00

Revisor Oficial de Contas

2.000,00

Técnico Oficial de Contas

5.000,00

Apoio jurídico

2.500,00

Contencioso e notariado

1.050,00
500,00

Trabalhos especializados

0,00

Comissões

1.000,00

Conservação e reparação
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

300,00

Impostos

100,00

Serviços bancários

350,00

Transporte de pessoal e mercadorias

0,00

Gastos e perdas de financiamento

0,00
150,00

Outros fornecimentos e serviços
Seguros (agentes desportivos)

3.000,00

Material desportivo

4.000,00

Total 41.200,00
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2.2. QUADROS COMPETITIVOS
A Federação Portuguesa de Petanca desenvolve um conjunto de ações ano após ano no plano
nacional e internacional. Encontram-se assim contemplados os torneios oficiais e os
campeonatos nacionais, que prestigiam a modalidade, assim como a participação em
campeonatos internacionais. Efetivamente o calendário desportivo elabora-se com a
participação ativa das diversas Associações.
O calendário tem que ser construído no final do ano de modo a permitir que o ano desportivo
seguinte arranque imediatamente sem problemas. A organização das provas envolve um
esforço financeiro e também é necessário que o clube organizador tenha condições logísticas
adequadas para a realização das provas.
A FPP supervisiona a organização das provas por parte das Associações, das seguintes provas:
» «Mão - a – Mão» - este campeonato nacional tem quatro eliminatórias, uma em cada zona
das associações. Caracteriza-se pelo facto de ser jogado individualmente, um jogador contra
outro, cada jogador utiliza três bolas. Este torneio é efetuado para jogadores masculinos e
femininos;
» «Doubletes» - esta prova compõe-se de quatro eliminatórias, uma na Zona Sotavento
Algarvio, outra na Zona Barlavento Algarvio, na Zona Centro e na Zona Norte, caracterizandose pelo facto de cada jogador utilizar três bolas e cada equipa é constituída por dois
elementos. Este torneio é efetuado para jogadores masculinos e femininos,
»«Tripletes» - caracteriza-se por ser jogado por equipas de três elementos, cada atleta utiliza
duas bolas. As equipas apuradas para disputar a final desta prova são os quatro primeiros
classificados do campeonato realizado por cada associação;
»«Taça de Portugal» - esta prova caracteriza-se por reunir, tanto, seniores masculinos, como
senhoras ou jovens, para além dos veteranos, promovendo um convívio saudável e uma
promoção alargada da modalidade na localidade que a acolhe.Nesta prova, não existe
qualquer eliminatória, participando todos os atletas inscritos na prova.
» «Taça do Algarve; Taça de Lisboa; Taça do Porto» - consistem em provas que em masculinos
serão disputadas em Tripletes e em femininos em Doubletes.
» «Taça das Associações de Petanca» - esta competição envolverá cerca de 150 atletas das
várias associações da FPP. Disputa-se em 2 dias, sendo, a organização da prova em esquema
de rotatividade entre as Associações, tendo por objetivo o aumento do nível competitivo dos
atletas.

Organização dos quadros competitivos nacionais
De acordo com o comunicado nº 21/2017 de 21/06/2017 da Direção da
Federação Portuguesa de Petanca, foi aprovado por unanimidade queo apoio da
FPP às Associações relativas às inscrições, será uma taxa de quarenta por cento,
libertando a Federação Portuguesa de Petanca dos custos das respetivas finais
dos Campeonatos Nacionais.Esta medida coloca a organização das finais dos
Campeonatos Nacionais sob a orientação das Associações de Petanca, mas, em
caso algum, deixa de ter a responsabilidade e supervisão da Direção da FPP no
que concerne às respetivas finais dos Campeonatos Nacionais.
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Apoio a agrupamento de clubes
Gasto
Associação de Petanca do Algarve (APA)

4.500,00

Associação de Petanca da Zona Centro (APZC)

5.000,00

Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano (APBASA)

5.000,00

Associação de Petanca da Zona Norte (APZN)

4.500,00

Total 19.000,00

Apoio à deslocação de clubes ao estrangeiro
Clubes
Clubes
Clubes
Clubes

da
da
da
da

Gasto
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Total 12.000,00

APA
APZC
APBASA
APZN

2.3. PARTICIPAÇÃO EM PROVAS INTERNACIONAIS (SELEÇÕES NACIONAIS)
As seleções nacionais funcionam como uma montra comparativa entre o nosso nível de
desenvolvimento e o padrão internacional.
A Federação participa habitualmente, consoante as suas possibilidades financeiras, em alguns
eventos internacionais, como por exemplo: Campeonato do Mundo de seniores masculinos,
femininos e juniores; Campeonatos Europeus de seniores e jovens masculinos e femininos.
Participa ainda em alguns torneios internacionais, como por exemplo o Torneio Internacional
de Lyon.
Para 2019, a FPP pretende participar no Campeonato Europeu de seniores masculinos em
tripletes e na Copa Ibérica a realizar em Espanha em masculinos e femininos.
Campeonato Europeu de tripletes masculinos
Copa Ibérica (masculinos e femininos)

Gasto
16.000,00
10.000,00
Total 26.000,00

2.4. ESTÁGIOS DAS SELEÇÕES
Os estágios antes de grandes competições internacionais são essenciais para a preparação e
motivação dos atletas, fatores essenciais para o sucesso desportivo.
Os estágios são marcados de acordo com o calendário das provas e são destinados a atletas
selecionáveis para as provas internacionais, bem como para aqueles atletas que demonstrem
evolução técnica/progressão na modalidade.
Estágio nº
Estágio nº
Estágio nº
Estágio nº

1
2
3
4

(masculinos
(masculinos
(masculinos
(masculinos

e
e
e
e

femininos)
femininos)
femininos)
femininos)

Gasto
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
Total 12.000,00
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3. ORGANIZAÇÃO DE PROVAS INTERNACIONAIS
A FPP vai organizar as provas internacionais da “Copa Atlântico” e o “Torneio Internacional do
Algarve” no âmbito do Portimão 2019 – Cidade Europeia do Desporto.
» «Copa Atlântico» - participam neste torneio Portugal, Espanha, Andorra e Marrocos,
envolvendo cerca de 150 atletas. Disputa-se em 2 dias na modalidade de triplete para
masculinos e de doubletes para femininos.
» «Torneio Internacional do Algarve» - envolve cerca de 200 atletas, oriundos de vários países
europeus. Disputa-se em 2 dias na modalidade de tripletes masculinas.
Realizaremos ainda,o«Torneio Internacional da Costa do Estoril» que consideramos do maior
interesse, trazendo a Portugal e ao Estoril centenas, se não milhares, de praticantes da
modalidade.
Gasto
Copa Atlântico - Portimão (Cidade Europeia do Desporto - 2019)
15.000,00
Torneio Internacional do Algarve - Portimão (Cidade Europeia do Desporto - 2019)
15.000,00
Torneio Internacional da Costa do Estoril (Portugal)
15.000,00
Total 45.000,00
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4. FORMAÇÃO DE AGENTES DESPORTIVOS
As modalidades desportivas rejuvenescem na medida em que for desenvolvida a formação nos
seus agentes desportivos. Mais do que um dever ou obrigação, é condição, face à legislação
atual que a FPP, desenvolva persistentemente atividades que visem a Formação Desportiva e
Humana dos seus praticantes e dirigentes, sob pena de sucumbir na sua própria existência.
Por imposição das Instâncias Estatais superiores, a FPP tem necessariamente que cumprir com
as suas obrigações e compromissos no âmbito da formação.
Projeta-se dar continuidade a um plano de formação na linha das iniciativas dos anos
anteriores.
Continua sendo um propósito, enquadrar os clubes federados nesta Federação com agentes
desportivos qualificados.
Esta qualificação deve abranger não só conhecimento normativo desportivo, mas também
aquisição de conteúdos que proporcionem a capacidade para ministrar conhecimentos da
modalidade aos praticantes.
Assim, projeta-se para o ano de 2019, as seguintes ações de formação:
» Curso regional de Árbitros;
» Curso inicial de Treinadores – grau I;
» Curso inicial de Delegados Técnicos;
» Ação de formação contínua de Árbitros, Treinadores e Delegados Técnicos.
Curso regional Árbitros
Curso inicial de Treinadores - grau I
Curso inicial de Delegados Técnicos
Formação contínua de Árbitros, Treinadores e Delegados Técnicos
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Gasto
4.500,00
3.000,00
2.500,00
5.000,00
Total 15.000,00
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5. ORÇAMENTO
O orçamento é um documento orientador que permite uma correta aplicação dos fundos e a
evidência dos recursos que se preveem arrecadar para o financiamento das atividades a
realizar ao longo da época desportiva.
Este documento deve ser elaborado em função dos princípios orçamentais geralmente aceites
em organizações que exercem a mesma atividade da FPP, em conformidade com as
disposições legais contidas na Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, no Regime
Jurídico das Federações Desportivas e no Regime de Normalização Contabilística para as
Entidades do Sector não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de
Março.
O Orçamento para a época desportiva de 2019 é elaborado com base no SNC-ESNL, regime
que contém regras contabilísticas próprias, aplicáveis especificamente às entidades que
prossigam, a título principal, atividades sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos
seus membros ou contribuintes qualquer ganho económico ou financeiro direto,
designadamente associações, clubes e federações.
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ORÇAMENTO DE 2019
2019

RENDIMENTOS
71

72

75

VENDAS
Materiais de consumo

0,00 €

PROVEITOS ASSOCIATIVOS
» Filiações e licenças
» Inscrições em provas nacionais
» Publicidade/Patrocinadores
» Comparticipação dos acompanhantes
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
» IPDJ - Desenvolvimento da prática desportiva
» IPDJ - Enquadramento técnico
» IPDJ - Formação de recursos humanos
» IPDJ - Eventos internacionais
» Autarquias e outros entes públicos
» IEFP - Instituto do emprego e formação profissional
» Outras entidades desportivas

26.000,00
6.000,00
15.000,00
0,00

€
€
€
€

47.000,00 €

151.820,00
0,00
15.000,00
22.500,00
7.500,00
0,00
4.000,00

€
€
€
€
€
€
€

200.820,00 €

TOTAL

62

63

68

10

247.820,00 €

2019

GASTOS
61

0,00 €

CUSTO DAS MATERIAIS CONSUMIDOS
» Organização e gestão da Federação
» Organização quadros competitivos nacionais
» Participação provas internacionais
» Organização eventos internacionais
» Formação de recursos humanos
» Organização Congresso anual

4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

4.000,00 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
» Organização e gestão da Federação
» Organização quadros competitivos nacionais
» Participação provas internacionais
» Organização eventos internacionais
» Formação de recursos humanos
» Organização Congresso/Gala da Petanca

37.200,00
30.000,00
38.000,00
45.000,00
15.000,00
6.000,00

€
€
€
€
€
€

171.200,00 €

GASTOS COM PESSOAL
» Organização e gestão da Federação
» Organização quadros competitivos nacionais
» Participação provas internacionais
» Organização eventos internacionais
» Formação de recursos humanos
» Organização Congresso/Gala Petanca

41.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

€
€
€
€
€
€

41.620,00 €

OUTROS GASTOS E PERDAS
» Apoio a agrupamentos de clubes
» Apoio à deslocação de clubes ao estrangeiro

19.000,00 €
12.000,00 €

31.000,00 €

TOTAL
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6. FICHA TÉCNICA (INFORMAÇÃO)
DENOMINAÇÃO: F.P.P. – Federação Portuguesa de Pétanca
SEDE: Rua Poeta Bernardo Passos, 20
8150-115 S. Brás de Alportel
TELEFONE: 289 843 777
TELEMÓVEL: 91 763 67 38
ENDEREÇO INTERNET: www.fppetanca.pt
E-MAIL: f.p.petanca@sapo.pt

FUNDAÇÃO: 26 de Março de 1992; publicado no DR n.º 129-III ª Série de 04 de Junho de 1992.

UTILIDADE PÚBLICA: DR n º 232, II ª Série de 07 de Outubro de 1994.

FILIAÇÃO:- Confederação do Desporto de Portugal (C.D.P)
Filiação:- Comité Olímpico de Portugal (C.O.P.)

FILIAÇÃO INTERNACIONAL:
- FédèrationInternacionale de PétanqueetJeu Provençal (F.I.P.J.P.)
- Confederação Europeia de Petanca (C.E.P.)

SEDE
DESCRIÇÃO:
Sede Própria: SIM
Espaços Físicos: 3
Horário de Funcionamento: 2ª Feira a 6ª Feira das 10:00h às 13:00h e das 14:00h às 18.00h
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7. ORGÃOS SOCIAIS
ASSEMBLEIA GERAL
Carlos Eduardo Deus Pereira
André Francisco Bárbara Nunes
Joana Deolinda Mendes Braz

João Manuel Camacho Gameiro Alves

DIREÇÃO
João Manuel Camacho Gameiro Alves
António Manuel Pereira Rosa
Álvaro Joaquim Raposo Ribeiro
Sérgio da Silva Reis
Vicente Manuel Martins Domingos
Vitorino Rodrigues Ganhão
Daniel Mendes Madeira
Joaquim Aleixo
Susana Nobre Afonso
CONSELHO ARBITRAGEM
João Paulo Nascimento Jerónimo
Marina Alexandra Silva Leal
Carlos Manuel Silva Monteiro
CONSELHO FISCAL
João Miguel Pinto Galvão
Marco Paulo Vieira Oliveira
Teresa Mary Domingos Oliveira
CONSELHO JUSTIÇA
Francisco António Grade Dias Neves
Tiago Miguel Baptista Santos
Maria Glória Santos Eduardo
CONSELHO DISCIPLINA
José Mouzinho Dias Neves Eusébio
João Manuel Rodrigues Guerreiro Grenhas
Maria Cesaltina Jesus Conceição

Presidente
Vice-presidente
Secretário

Presidente da Federação
Portuguesa de Petanca

Presidente
Vice-presidente
Vice-presidente
Vice-presidente
Secretário-geral
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal

Presidente

Presidente

Presidente

Presidente
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