PLANO DE ACTIVIDADES
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

1 - ACTIVIDADE DESPORTIVA
O quadro de provas regionais para a época de 2019 será o seguinte:











Torneio de Abertura
Campeonato Regional de Equipas Open
Campeonato Regional de Pares de 2as Categorias
Taça de Portugal (fase regional)
Campeonato Regional de Equipas BAM
Campeonato Regional de Pares por IMP’s
Campeonato Regional de Pares Mistos
Campeonato Regional de Pares Open
Campeonato Regional de Equipas Mistas
Campeonato de Clubes

Coordenação com a Direcção da FPB e com os Clubes associados para elaboração e
actualização do calendário desportivo de 2019.
À semelhança dos anos anteriores continuamos a apoiar-nos no Conselho Consultivo
da ARBL como órgão vocacionado para discussão e abordagem dos temas relativos ao
calendário desportivo, e ao figurino das provas, entre outras matérias relevantes para
os clubes integrantes.
O compromisso de elaborar e publicar os regulamentos de todas as provas no início da
época mantem-se
As principais decisões são:




manter o Campeonato de Pares de 2ª categorias, esperando que a prova
possa vir a registar uma maior participação
eliminar os actuais Campeonatos de Equipas de 1ª e 2ª categoria,
substituindo-os por um Campeonato Regional de Equipas BAM.
realizar uma fase de apuramento e uma fase final nas 3 principais provas de
pares – Open, Mistos e IMP’s. A ideia é realizar as referidas provas em 4
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sessões, com 2 sessões de apuramento e 2 sessões de final. Em qualquer das
provas poderá haver uma final B em sessão única, desde que o número de
interessados assim o justifique. Com esta medida pretende-se dotar as provas
de uma maior e mais equilibrada competitividade.
as equipas Open irão realizar-se em moldes idênticos à época de 2018, com a
particularidade de se disputarem sempre à 3ª feira, uma vez que dadas as
novas condições do CBL, com um aumento da capacidade das salas de torneio,
é previsível podermos acomodar a prova num único dia

A fase regional da Taça de Portugal continuará a ser disputada com o mesmo figurino,
em que os encontros se poderão disputar em local a acordar pelos intervenientes e
sem lugar a pagamento da taxa de inscrição.
O compromisso de elaborar e publicar os regulamentos de todas as provas no início da
época mantem-se.

2 – LOCAIS E CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES
As provas da ARBL de 2019 continuarão a ser realizadas no Centro de Bridge de Lisboa
até ao limite da capacidade. Caso o número inscrições ultrapasse esta capacidade, a
ARBL providenciará a divisão da prova por um outro local a designar.
Mantem-se a exigência relativa a um conjunto de requisitos necessários a uma boa
prática do Bridge incluindo, entre outros, a logística, o conforto dos praticantes e a
direcção técnica dos torneios.
Utilização obrigatória de bridgemates em todas as provas organizadas pela ARBL, com
a rentabilização do equipamento adquirido, através da cedência a entidades
organizadoras de eventos de Bridge.

3 – DISCIPLINA, “FAIR PLAY” E ARBITRAGEM
Divulgação dos comportamentos conformes ou contrários à ética e ao “Fair Play” e
sensibilização dos Praticantes e Árbitros para o cumprimento das normas do CIB, em
especial, das relativas a Conduta e Etiqueta.
Em coordenação com a FPB, continuação do programa de formação teórica e prática
de árbitros. Nas provas organizadas pela ARBL poderá haver a presença de dois
árbitros, em que um será o director e o outro assistente ou estagiário. Esta medida
destina-se a alargar o quadro de árbitros da ARBL e fomentar a formação em
actividade de novos árbitros.
Em matéria de arbitragem pretendemos dotar as provas principais de mais um árbitro,
preferencialmente árbitros de clube e também a de exigir aos árbitros que prestam
serviço nas provas da ARBL uma total autonomia na preparação e condução das provas
que arbitram sendo-lhes, para o efeito, disponibilizados todos os recursos que
necessitem em termos de formação, nomeadamente, no que respeita à utilização do
software de registo e cálculo de resultados.
ARBL irá aplicar as medidas necessárias ao cumprimento dos regulamentos no que
respeita à obrigatoriedade do uso de folhas de convenção em todas as provas oficiais.
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Para além disso, as inscrições na prova de equipas open estarão condicionadas à
prévia disponibilização das folhas de convenção dos pares.
Finalmente, está em período de avaliação a aquisição de um conjunto de cortinas que
possibilitem que as principais provas do calendário desportivo sejam jogadas com
cortinas.

4 - CAPTAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL
Concessão de apoios materiais (equipamento e material desportivo e de divulgação) à
actividade desportiva dos Clubes Associados da ARBL e de outras entidades de
natureza associativa que pretendam constituir núcleos de Bridge.
Concessão de apoios materiais (documentação e material de divulgação) à actividade
de formação dos Clubes Associados da ARBL e de outras entidades que se dedicam à
formação inicial de praticantes.

5 - COMUNICAÇÃO E IMAGEM
Manter o site da ARBL como principal fonte de informação sobre as actividades da
Associação, dando as informações de forma atempada e desenvolvendo novas
funcionalidades.

6 – APOIO JURÍDICO AOS CLUBES ASSOCIADOS
Apoio jurídico aos Clubes Associados nas tarefas de elaboração dos estatutos dos
Clubes de Bridge e dos regulamentos internos dos Núcleos de Bridge, tendo em vista a
melhoria da organização e funcionamento internos e a criação de mecanismos de
representação dos praticantes licenciados.

7 – APOIO FINANCEIRO A CLUBES ASSOCIADOS
Manutenção do critério de repartição da taxa de licenciamento dos praticantes, em
vigor desde 2004 (25% para os Clubes e 0% para a ARBL).

8 – APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO
Maior rentabilização das condições propiciadas pelo protocolo estabelecido com a FPB,
em matéria de instalações e apoio logístico e administrativo.

Lisboa, 09 de Novembro de 2018
A Direcção da ARBL
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO DA ARBL PARA 2019
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Classe 4 – Imobilizações
42
Imobilizações Corpóreas
426
Equipamento desportivo

2.250,00 €
2.250,00 €
2.250,00 €

Classe 6 - Custos e Perdas
62
622
62215
62216
62216.1
62216.2
62217
62218
62219
62219.1
62219.2
62221
62222
62223
62225
62226
62227
62229
62232
62233
62234
62236
62236.1
62236.2
62236.3
62236.4
62236.5
62236.6
62298
62298.1
62298.2
62298.3
62298.4
64
642
645
646

Fornecimentos e Serviços e Externos
Fornecimentos e Serviços
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Livros e documentação técnica
Regulamentos e calendário de provas
Documentação técnica de apoio à formação
Material de escritório
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Arrendamento de salas
Aluguer de material
Despesas de representação
Comunicações (telefones, correio, internet)
Seguros
Transporte de material e equipamento
Transporte de pessoal
Deslocações e estadas
Honorários
Conservação e reparação de instalações e equipamentos
Publicidade e propaganda
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Apoio logístico e administrativo
Arbitragem
Duplicações
Alojamento site da ARBL
Caixas de Correio Electrónico
Evolução do site da ARBL
Outros fornecimentos e serviços
Boletim da FPB
Impressos
Jantar anual da ARBL
Licenças de software
Custos com Pessoal
Remunerações de pessoal
Encargos sobre remunerações
Seguros de acidentes de trabalho

65
651
651.1
651.2
651.3
651.6
651.7
652
653
654
655
6551

Outros Custos Operacionais
Apoios Monetários Concedidos
Praticantes
Formadores e Treinadores
Clubes Associados
Formação
Equipamento desportivo
Quotizações
Inscrições em provas
Prémios
Oferta de existências
Troféus

66
662
662.6
662.6
662.6

Amortizações do Exercício
Imobilizações Corpóreas
Equipamento administrativo1
Equipamento administrativo2
Equipamento administrativo3

68
681
681.1
688
688.1

Custos e Perdas Financeiras
Juros suportados
Juros e encargos de dívidas
Outros custos e perdas financeiros
Serviços Bancários

69
692
697
698

Custos e Perdas Extraordinários
Dívidas incobráveis
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros custos e perdas financeiras

Total de custos

20.442,88 €
20.442,88 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €
8.740,00 €
8.740,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
400,00 €
0,00 €
402,68 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9.500,20 €
2.500,00 €
5.335,00 €
1.150,20 €
15,00 €
0,00 €
500,00 €
800,00 €
300,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €

16.655,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
3.375,00 €
500,00 €
800,00 €

5.175,00 €

Inclui 25 %taxas de praticantes

10.125,00 €
0,00 €
405,00 €
0,00 €
950,00 €

Taxas de praticantes a pagar à FPB

2.845,92 €
2.845,92 €
205,56 €
1.415,36 €
1.225,00 €
26,20 €
0,00 €
0,00 €
26,20 €
26,20 €
0,00 €
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0,00 €
0,00 €
0,00 €

39.970,00 €

Classe 7 - Proveitos e Ganhos
71

Vendas e prestações de serviços

72
721
7212
7213

Proveitos Associativos
Quotizações e taxas de licenciamento
Clubes
Praticantes

13.500,00 €
0,00 €
0,00 €

725
7251
7252

Provas Oficiais
Nacionais ( Prova delegada – Nacional Pares Open )
Regionais

26.260,00 €
2.240,00 €
24.020,00 €

73
738
739

Proveitos Suplementares
Festivais
Cedência de equipamento informático

74
741
748

Subsídios à exploração
Do Estado e outras entidades públicas
De outras entidades

0,00 €
0,00 €

76
761
766
768

Outros Proveitos Operacionais
Contribuições
Publicações
Outros não especificados

0,00 €
0,00 €
0,00 €

78
781
786
788

Proveitos e ganhos financeiros
Juros obtidos
Descontos pronto pagamento obtidos
Outros proveitos e ganhos financeiros

0,00 €
0,00 €
0,00 €

79
797
7988

Cauções - Proveitos e Ganhos Extraordinários
Correcções relativas a exercícios anteriores
Outros

0,00 €
0,00 €

Total de proveitos

0,00 €
39.760,00 €
Contrapartida com Custos 651.3 – 3.375,00€ + 652- 10.125,00€

210,00 €
0,00 €
210,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

39.970,00 €
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