PLANO DE ACTIVIDADES REVISTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

1 - ACTIVIDADE DESPORTIVA
O quadro de provas regionais para a época de 2017 será o seguinte:












Torneio de Abertura
Campeonato de Equipas Open
Campeonato de Pares de 2as Categorias
Taça de Portugal (fase regional)
Campeonato de Equipas de 2as Categorias
Campeonato de Equipas de 1as Categorias ( Novo )
Torneio de Apuramento para o Campeonato Nacional de Pares por IMP’s
Campeonato de Pares Mistos
Campeonato de Pares Open
Campeonato 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 2017.
Criação de um Conselho Consultivo da ARBL integrando, por convite expesso,
representantes de todos os Clubes, para além de 3 elementos representativos da
Arbitragem, Senhoras e Juventude.
Auscultação aprofundada sobre o figurino das provas junto dos Clubes e seus
representantes, de modo a que as decisões técnicas e de política desportiva sejam
resultado de uma alargada base de apoio, construída no diálogo e no debate de ideias
franco e aberto.
Elaboração dos regulamentos de todas as provas, em coordenação com os Clubes, a
publicar no início da época.
Os figurinos do Campeonato de Clubes e das Equipas Open serão adaptados a fim de
estimular a sua competitividade e interesse desportivo. As restantes provas manterão o
seu formato de base.
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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.

2 – LOCAIS E CONDIÇÕES DAS INSTALAÇÕES
As provas da ARBL de 2017 continuarão a ser realizadas nas instalações do Centro de
Bridge de Lisboa até ao limite da capacidade instalada de 24 mesas. Caso o número
inscrições ultrapasse esta capacidade, a ARBL providenciará a divisão da prova por um
outro local a designar.
Definição do conjunto de requisitos necessários a uma boa prática do Bridge incluindo,
entre outros, aspectos como a logística, o conforto dos praticantes e a direcção técnica
dos torneios.
Estabelecer critérios rigorosos quanto às condições de realização das provas,
nomeadamente, no que respeita à capacidade das salas, requisitos quanto à sua
limpeza e horário de disponibilização e utilização de material desportivo.
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.

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
Reformulação do site da ARBL, como principal fonte de informação sobre as
actividades da ARBL, melhorando o seu visual, aumentando a relevância dos seus
conteúdos, e desenvolvendo novas funcionalidades.
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Prosseguir o trabalho de organização e sistematização da base de dados de
praticantes, nomeadamente através do levantamento exaustivo dos endereços de
correio electrónico, e colocação da mesma ao serviço dos Clubes Associados.
Divulgação das provas da ARBL através de mensagens telefónicas e em suportes para
smarphone.

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, 31 de Dezembro de 2016
A Direcção da ARBL
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PROPOSTA DE ORÇAMENTO SUPLEMENTAR DA ARBL PARA 2017
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Classe 4 – Imobilizações
42
Imobilizações Corpóreas
426
Equipamento administrativo

822,30 €
822,30 €
822,30 €

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
663

Amortizações do Exercício
Imobilizações Corpóreas
Equipamento administrativo
Imobilizações Incorpóreas

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

21.826,30 €
21.826,30 €
0,00 €
808,00 €
0,00 €
808,00 €
750,00 €
0,00 €
7.530,00 €
7.280,00 €
250,00 €
0,00 €
600,00 €
0,00 €
600,00 €
260,00 €
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
770,00 €
0,00 €
8.983,30 €
1.900,00 €
4.980,50 €
1.037,80 €
15,00 €
0,00 €
1.050,00 €
525,00 €
363,00 €
162,00 €
0,00 €

19.520,00 €
8.305,00 €
1.200,00 €
400,00 €
3.325,00 €
1.500,00 €
1.880,00 €

Apoio p/ deslocações á Madeira (final Taça)
Inclui 25 %taxas de praticantes

9.975,00 €
220,00 €
270,00 €
0,00 €
750,00 €

Taxas de praticantes a pagar à FPB

205,56 €
205,56 €
205,56 €
0,00 €
26,14 €
0,00 €
0,00 €
26,14 €
26,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Total de custos

41.578,00 €
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Classe 7 - Proveitos e Ganhos
71

Vendas e prestações de serviços

72
721
7212
7213

Proveitos Associativos
Quotizações e taxas de licenciamento
Clubes
Praticantes

13.300,00 €
0,00 €
0,00 €

725
7251
7252

Provas Oficiais
Nacionais
Regionais

28.008,00 €
0,00 €
28.008,00 €

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 €
41.308,00 €
Contrapartida com Custos 651.1 – 3.325,00€ + 652- 9.975,00€

270,00 €
0,00 €
270,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

41.578,00 €
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