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! 1. Introdução

o Plano da Atividades Desportivas da FPPDAMpara 2018

está alicerçado no desenvolvimento das modalidades da pesca

embarcada de competição, nomeadamente na realização dos

Campeonatos Nacionais e apoio na realização de Torneios e na

participação em provas Internacionais, e ainda no objetivo, que

consideramos como primordial para o desenvolvimento das

modalidades que integram a FPPDAM,de formação de jovens masculinos e femininos.

o projeto formativo da FPPDAM, a "PESCOLA'~que teve inicio no ano de 2013

irá prosseguir no corrente ano com aumento do nO ações em 2018, quer em escolas

que ainda não tinham aderido ao projeto quer incrementando nas já aderentes. A

FPPOAMe o Desporto Escolar - Península de Setúbal encontraram um novo parceiro,

a Câmara Municipal de Setúbal, com a qual já foi feito um protocolo de utilização da

embarcação "Maravilha do Sado" por forma a divulgar a Pesca em Barco Fundeado e

assim proporcionar aos clubes do distrito a possibilidade, em articulação com o DEPS

e a FPPDAM, captar jovens para integrar as suas escolas, e desta forma garantir a

continuidade e desenvolvimento da modalidade. No ano de 2018 iremos, de novo,
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para terminar a época desportiva realizar um evento em que estarão em confronto a

escolas que receberam a devida formação.

De referir que a generalidade

das escolas adere a este projeto,

através do trabalho dos professores

que foram formados na FPPDAM

(continuaremos a formar os que

mostrarem ter interesse neste

desporto e no seu desenvolvimento)

que está a contribuir enormemente

para o desenvolvimento da

modalidade. Temos pena de não ter

capacidade humana e financeira para poder corresponder a todas as solicitações das

escolas. Salientamos o grande apoio do nosso parceiro para a consecução dos nossos

objetivos o Desporto Escolar - Península de Setúbal, bem como de uma superfície

comercial da cidade de Setúbal, Casa Pita que tem apoiado o projeto através da oferta

de material de pesca a utilizar pelos alunos nas diversas atividades e no apoio à

realização do evento Final. A FPPDAM continua a contactar várias entidades para

patrocínio deste projeto.

De salientar ainda o envolvitnento de alguns atletas nas diversas formações

necessárias ao desenvolvimento deste projeto, atitude que saudamos.

o projeto "PARAPESCA"(promoção e captação de jovens

de ambos os sexos, com pequena deficiência e que esta não

seja a mobilidade, para a pesca

embarcada, desenvolvida junto

de instituições de ensino

especial) já vai para o seu 5°

ano de existência e com o apoio

do Lion's Clube de Portugal e da APPACDM de Setúbal

vai ter a sua continuação com o 3° Campeonato

Regional de Setúbal. Em primeiro lugar é nossa

intenção que este campeonato cresça em nO de atletas

participantes no distrito de Setúbal. Iremos tentar no
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vista àdecurso desta época levar esta competição a outras regiões

realização do campeonato nacional de ParaPesca.

o campeonato Nacional de Big Game Fishing foi reatado

em 2015, e tem vindo a ter sucessivas alterações de formato,

com vista a otimizer a sua forma de disputa no decurso da

época de 2017 a Comissão

para o desenvolvimento do

BG Fishing optou pela

realização de uma única

prova de três mangas integrada no Torneio do

Clube de Vela de Lagos. Pensamos que foi uma boa

opção que teve os seus frutos e que provavelmente

iremos seguir. Também apoiaremos os diversos

torneios dos clubes especialmente os que se

realizam nas regiões autónomas que poderão

originar Campeões Regionais de Big Game dos

Açores e da Madeira, desde que os atletas estejam

devidamente federados.

PasclGrossl

do país, com

S~PROMAR ~ i-:.. ;?:'_. ~u~!l!f~ C:;.@
.:.",,,,,,,,"1,," HPA ~. ~,'" . ~ ..~~ ~

g •• _. VlUf~' ~ ,:rF~ W
'4u",p.!!i-I!SI!,·If4H ;W'N.fU!'U1tiiA ; .1. ;gg"G4SM$WJ.@!Q!.'

Em 2018 continuaremos com a realização deste campeonato e continuaremos o

apoio ao desenvolvimento da pesca' grossa, realizando workshops sobre a modalidade

nas sedes dos clubes nossos filíados que estejam interessados, procurando assim

mais participação no campeonato nacional. Pretende-se que no decurso de 2018, no

campeonato do mundo da modalidade já seja possível à FPPOAMapoiar uma equipa

nacional, tal não aconteceu por não ter sido disponibilizada pelo IPOJ qualquer verba

para o efeito. No próximo ano depois da realização do Campeonato do Mundo no

nosso país talvez já seja possível algum apoio á equipa representante de Portugal em

Big Game Fishing.

PIICI
lIA

~~=Iayak

A Pesca em Kayak já é uma realidade na nossa

Federação porque tal como no Big Game e Jigging já

existe uma comissão constituída para o

desenvolvimento da modalidade. Esta comissão já

iniciou o seu trabalho com a criação dos regulamentos

que foram posteriormente aprovados pela direção e
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com a realização de um torneio experimental na cidade de Setúbal que teve a

participação de um número considerável de atletas. No ano de 2018 iremos levar a

efeito algumas iniciativas para divulgação, implementação e promoção da pesca de

mar em Kayak.

Pretendemos realizar um torneio Regional,

ainda numa fase experimental ou se isso for de todo

impossível iremos realizar mais alguns torneios e
apoiar outros que venham a acontecer por iniciativa

dos Clubes.

Outro aspeto que iremos tentar é clarificar a

legislação referente á modalidade que é diferente de

Capitania para Capitania, não sendo, desta forma,

igual em todo o país. Estas discrepâncias começam

logo na definição da embarcação e onde esta pode

pescar.

Federa.r;80 Portugu~sa de Pesca Desportiva do Alto Mar

02 de Setembro de 2017

1° Torneio

Pascl
em

~~!!-~:Kayak

Inscrições até 28 de agosto de 2017

!>elos telefones 967366816 ou 916803400

, «eral@ r;:-i p

o Campeonato Nacional de Jigging, foi disputado pela

primeira vez em 2015. Em 2017 não foi disputado pela não

aceitação pelos atletas das condições exigidas pela Federação

para que esta prova se caracterizasse, um Campeonato

Nacional. Em 2018 tentaremos ultrapassar as dificuldades

encontradas e realizar o 3° Campeonato Nacional de Jigging

numa prova realizada pela FPPDAM com o apoio do Jigging

Clube de Portugal, nosso parceiro nesta modalidade, que nos

tem dado todo o apoio técnico. Apesar da modalidade já estar implementada

continuaremos a propiciar cursos de iniciação, demonstrações práticas e participações

em feiras da especialidade, bem como demonstrações nos dias de competição em

barco fundeado. Contamos que no decurso da época de 2018 mais clubes se associem

e apoiem esta modalidade quer na organização de torneios quer na inscrição de novos

atletas o que contribuirá para o desenvolvimento da mesma.

A FPPDAM, pretende organizar workshops visando a formação de comissários

desportivos para as modalidades de Barco Fundeado, Jigging e Kayak Fishing, sobre

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
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as diversas técnicas de pesca, a divulgação de novos materiais e a preservação da"

fauna marinha e meio ambiente. Pretendemos ainda, desenvolver com clubes de

mergulho, atividades de limpeza de fundos em locais como marinas e docas marítimas

em paralelo com a realização das provas desportivas.

Continuaremos com o nosso modelo logístico de

apoio às nossas seleções de pesca em Barco Fundeado,

formularemos planos de preparação para os nossos

selecionados, com vista a uma melhor performance dos

nossos atletas nas competições internacionais em que

iremos participar. Continuaremos a trabalhar no sentido de a breve prazo ser criado

um "Centro de Alto-Rendimento" para os atletas das diversas modalidades de Pesca

Embarcada.

No próximo ano

reetizer-se-êo em Portugal

(Setúbal) os 54° e 18°

Campeonatos do Mundo de

Pesca em Barco Fundeado,

organizados pela FPpDAM.

Este evento é considerado

da maior importância para o
país, para a cidade de Setúbal, para a Pesca Desportiva e para a modalidade de Barco

Fundeado. Prevê-se a participação de vinte países de todo o Mundo. Neste evento a

FPPDAMtem já assegurado o apoio da Câmara Municipal

de Setúbal e da APSS entidades muito importantes para a

consecução dos nossos objetivos. Certamente outros

apoios e patrocínios surgirão devido à grandeza do

evento. A nossa Seleção Nacional de Pesca em Barco

Fundeado que conquistou o 3° lugar no Campeonato do

Mundo que se realizou na Croácia irá no presente ano, em

casa, tentar fortemente a conquista do título de campeã

do Mundo. A Seleção Sub-21 que se está a constituir

também terá uma palavra a dizer na conquista do troféu

no seu escalão etério.

Pescl
am Barcofundeado

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
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Tal como ocorreu no decurso da passada época a Federação Suíça de Pesca

Desportiva, com o apoio da FPPDAMrealizará o seu campeonato Nacional de Pesca em

Barco Fundeado na cidade de Setúbal.

Decorrerão em datas a definir os estágios de preparação das Seleções Nacionais

que irão disputar os Campeonatos do Mundo de Pesca em Barco Fundeado, em

Setúbal entre 15 e 22 de Setembro.

Os eventos mencionados apresentam-se da maior importância para o

desenvolvimento das várias modalidades da pesca embarcada de competição,

pretendendo-se um crescimento nas adesões de atletas e clubes aos diversos

campeonatos.

No decurso do 1° semestre de 2018 também

será realizada a cerimónia de entrega de prémios

relativos às épocas de 2016 e 2017. Tentaremos

que a cerimónia seja realizada de outra forma para

seja dado um maior brilho a este evento e que

tenha uma maior divulgação pública.

Para o sucesso deste projeto, é necessário o empenho de todos os agentes

interessados e desde logo se revela da maior importância o envolvimento do IPDJ -

Instituto Português do Desporto e Juventude, através do aumento do apoio nos

contratos - Programa para 2018, dos clubes e seus atletas, bem como, da

disponibilidade e empenho voluntário dos recursos humanos da FPPDAM, no apoio à

realização dos eventos mencionados

Perspetivamos 2018 como sendo

um ano de consolidação dos projetos e
das atividades empreendidas por esta

FPPDAM que contribuirá para a

afirmação da competição nas diversas

modalidades e para o crescimento da

Federação Portuguesa Desportiva do

Pesca do Alto Mar.
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\2. Provas Nacionais

Os campeonatos nacionais de pesca desportiva em barco fundeado (1 a, 2a 3a

divisão, Sub-16, Sub-21 e Campeonato Nacional de Clubes) e os campeonatos Nacionais

de "Big Game Fishing" e "Jigging" são os principais eventos organizados pela FPPDAM,

onde os clubes e seus atletas aplicam todo o seu empenho e entusiasmo na procura de

resultados:

- No caso da pesca em barco fundeado, que possibilitem a ascensão a divisões

superiores, ou militando na 1a divisão ao apuramento dos cinco melhores classificados

que constituirão a seleção nacional possibilitando desta forma a participação em provas

internacionais (campeonatos do mundo, europeus ou open's).

- A modalidade de "Big Game Fishing" disputará o seu campeonato nacional

apurandO a equipa campeã nacional 2017 que adquire o direito a participar no

"Campeonato do Mundo de Big Game Fishing" do ano seguinte.

- Realizar-se-á a 3a edição do Campeonato Nacional de Jigging. Deste

campeonato sairá o Campeão Nacional da modalidade, que poderá representar o nosso

país em eventuais competições internacionais.

- A Pesca em Kayak irá continuar o seu desenvolvimento e este ano continuará a

ser de divulgação, regulamentação e implementação com vista à possibilidade de

disputa de um campeonato nacional da modalidade em 2019. No entanto pretende-se

realizar um campeonato regional ou em alternativa vários encontros/torneios que serão

de grande importância para a divulgação desta modalidade.

PROVAS NACIONAIS

(CALENDÁRIO PROVISÓRIO)

Este calendário pode sofrer alteracões antes do início da época desportiva

2.1. CAMPEONATONACIONAL DE PESCADESPORTIVA EM BARCO FUNDEADOSeniores:

* 1a Divisão:

1a e 2a Mão - 12 e 13 de Maio (Portimão);

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
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3a e 4a Mão - 01 e 02 de Setembro (Setúbal).

Plano de Atividades e Orçamento - 2018

• 2a Divisão:

1a Mão - 08 de Abril (Portimão);

2a Mão - 20 de Maio (Peniche);

3a Mão - 17 de Junho (Aveiro).

• 3a Divisão:

Zona Norte

1a Mão - 08 de Abril (Aveiro);

2a Mão - 20 de Maio (Leça da Palmeira);

3a Mão - 17 de Junho (Leça da Palmeira).

Zona Centro/Sul

1a Mão - 08 de Abril (Sesimbra);

z» Mão - 20 de Maio (Setúba/);

3a Mão - 17 de Junho (Nazaré).

Zona Algarve

1a Mão - 08 de Abril (Albufeira);

2a Mão - 20 de Maio (Portimão);

3a Mão - 17 de Junho (Albufeira).

Final - 14 de Outubro (Local a designar).

2.2. CAMPEONATONACIONAL DE PESCA DE BARCO (fundeado) Sub-21 M/F e Sub-16
M/F/:

1a Mão - 08 de Abril (Aveira, Sesimbra e Albufeira);

2a Mão - 20 de Maio (Leça da Palmeira, Setúbal e Portimão);

Federaçilo portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar Pág 10 de 20
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3a Mão - 17 de Junho (Leça da Palmeira, Nazaré e Albufeira);

Finais - 14 de Outubro (Local a designar).

2.3. CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES:

1a Mão - 21 de Abril (Setúba/);

2a Mão - 22 de Abril (Setúba/);

3a Mão - 03 de Junho (Sesimbra).

2.4. CAMPEONATO NACIONAL DE BIG GAME FISHING:

02 e 03 de Julho (Funchal) - Torneio Regional da Madeira;

18 e 19 de Agosto (Tavira) - Torneio Regional do Continente;

07 a 09 de Setembro (Ponta Delgada) - Torneio Regional dos Açores;

22 e 23 de Setembro (Lagos) - Final do Campeonato Nacional.

2.5. CAMPEONATO NACIONAL DE JIGGING:

14 e 15 de Abril (Nazaré).

2.6. CAMPEONATO REGIONAL DE PARAPESCA

1a Mão - 03 de Março (Setúba/);

2a Mão - 07 de Abril (Setúbal);

3a Mão - 26 de Maio (Setúba/).

2.7. PESCOLA - Saídas de Mar em Setúbal e Sesimbra

- 13 de Janeiro (Setúbal);

- 10 de Fevereiro (Setúbal);
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- 17 de Março (Setúbal);

- 21 de Abril (Setúbal)

- 26 de Maio (Setúbal)

- Outras a programar em Setúbal ou Sesimbra.

2.8. - TORNEIOS

(CALENDÁRIO PROVISÓRIO)

Estes eventos são apoiados e patrocinados pela FPPDAM e caracterizam-se por
serem organizados pelos clubes e que na maioria dos casos estão incluídos nas festas
das cidades onde estão sediados. São provas desportivas que assumem a maior
importância regional pela divulgação da modalidade e pela adesão dos atletas federados
e não federados, que procuram uma primeira abordagem à competição.

25 de Fevereiro - Torneio FPPOAM(Setúbal);

25 de Março - G O Os Amarelos (Setúbal);

10 de Junho - A A Pinhalnovense (Setúbal);

15 de Julho - Clube Naval da Nazaré (Nazaré);

29 de Julho - Clube Naval da Ericeira (Ericeira);

09 de Setembro - Clube Naval de Sesimbra (Sesimbra);

29 de Setembro - Associação Costa Azul (Aveiro);

14 de Outubro - CPNDAlbufeira (Albufeira);

21 de Outubro - Jigging Clube de Porugal (Cascais).

13. Provas Internacionais

A FPPOAM com empenho e sacrifício irá proporcionar às nossas seleções as
melhores condições possíveis para a sua participação nos diversos Campeonatos
Mundiais em que irão participar. É um trabalho difícil atendendo aos escassos meios
financeiros e logísticos.

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar Pág 12 de 20
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A pesca desportiva em barco fundeado nacional é reconhecida mundialment
está enquadrada nas cinco principais seleções do ranking internaci a
httos://www.fios-m.oral2012-12-04-15-42-00/2013-01-05-14-38-34/nations-seniors-
2013-2017 estando os nossos atletas também muito bem colocados no ranking
individual da FIPS-M httos: I/www.fios-m.org/2012-12-04-15-42-00/2013-01-05-14-38-
34/seniors-2013-2017

A modalidade Big Game Fishing (pesca grossa) tem tido um desempenho
fundamental promovendo esta vertente da pesca embarca da de competição em regiões
como o Algarve, Açores e Madeira, aliando esta atividade ao desenvolvimento do
turismo.

3.1. CAMPEONATODO MUNDO DE PESCADE BARCO FUNDEADO

Seniores:

2018 PORTUGAL - 54th World Championship from is» til! 22nd September 2018 in
Setubal

Sub-21:

2018 PORTUGAL - 18th World Championship - from 15th til! 22ndSeptember 2018 in
Setubal

3.2. CAMPEONATODO MUNDO CLUBESDE PESCADE BARCO FUNDEADO

2018 ITALY - 11th World Championship Boat Angling Clubs 13th - 20th October Clubs
Island of Lampedusa

3.3. CAMPEONATODO MUNDO DE BIG GAME FISHING

2018 FRANCE - 27th World championship B.G.F. (Chum: Anchored Boat) 29th
September - 6th October 2018

3.4 CAMPEONATODO MUNDO DE BIG GAME FISHING - CLUBES

Ainda não disponível data e local.

14. Formação

O futuro da pesca embarca da passa pela captação de novos atletas e pelo
alargamento do número de clubes desportivos.
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Neste sentido a FPPDAM continuará a fazer uma grande aposta nesta á
dinamizando e promovendo as modalidades junto de clubes não aderentes e empresas.
Continuará a desenvolver ações de formação para as camadas jovens, através da
parceria com o Desporto Escolar - Península de Setúbal - projeto PESCOLA. Saliente-
se que este projeto foi iniciado em 2014, tem sido desenvolvido nos últimos anos e na
próxima época será incrementado. De salientar o apoio da Câmara Municipal de Setúbal
e da Casa Pita que têm sido importantes para a consecução dos nossos objetivos

o projeto PARAPESCA, teve início no decurso da época 2013 tendo as ações
efetuadas decorrido com enorme sucesso face aos objetivos a que nos propúnhamos.
Assim iremos continuar a desenvolver com estabelecimentos de ensino especial
valorizando o desenvolvimento intelectual e físico que as nossas modalidades podem
proporcionar, aumentando desta forma o número de adesões das camadas jovens. As
competições regionais em Setúbal já são uma realidade competição, iremos tentar
alargar a outras regiões. De salientar as parcerias realizadas com a APPACDMe o Lion5
Clube de Setúbal e a Câmara Municipal de Setúbal.

Apresentamos neste sentido uma panóplia de temáticas que ireo enriquecer os
participantes de conhecimentos, em áreas de formação tão diversas, mas de interesse
fundamental para a prática desportiva, como sendo a fauna marítima, o ambiente,
materiais para a prática da pesca desportiva embarcada, etc.

Estamos por isso certos que com os apoios necessários poderemos apresentar um
crescimento sustentado de atletas e a garantia da continuidade e de futuro para a pesca
embarcada.

(CALENDÁRIO FORMATIVO PROVISÓRIO)

Janeiro a Junho e Setembro a Dezembro - Projecto Pescola - Promoção da Pesca
Embarcada com escolas da península de Setúbal, a designar;

Fevereiro e Dezembro - Curso Comissários de Pesca em Barco Fundeado;

Abril - Curso de Iniciação / PesKayak - equipamentos e aspetos de segurança;

Abril/Maio - Curso de Iniciação / .Jigging - equipamentos e técnicas de pesca;

Março e Abril - Projecto Parapesca - Ação teórica de formação à iniciação da pesca
embarcada para jovens do ensino especial;

Abril - Ação formativa prática / PesKayak - equipamentos e aspectos de segurança;

Abril - Parapesca - Ação prática de formação à iniciação da pesca embarcada para
jovens do ensino especial;

Maio - A Fauna Marinha e sua Proteçõo (workshop);
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Maio - Parapesca - Ação teórica de formação à iniciação da pesca embarcada p
jovens do ensino especial;

Maio - Parapesca - Ação prática de formação à iniciação da pesca embarcada para
jovens do ensino especial;

Maio - Curso de Iniciação à Pesca Embarcada;

Maio - Iscos e Montagens (workshop);

Maio - Materiais para prática da competição e sua utilização (workshop);

Junho/Julho - Diversos Workshops sobre Big game Fishing, Jigging e Kayak fishing;

Outubro - Regulamentos Desportivos (workshop);

Outubro - Ética no Desporto e Anti-Dopagem (workshop);

Outubro - Iscos e Montagens (workshop);

Irão ser realizadas diversas formações nas áreas do Jigging, do Big Game Fishing e da
Pesca em Kayak, bem como vários cursos de Comissários nas diversas modalidades. O
número e datas de realização destas formações dependem das solicitações dos clubes.

Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
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5. Orçamento Geral para 2018

ORÇAMENTO GERAL PARA 2018

CUSTOS
Conta Descriç§o Total de Custos DPD

Seleções
Nacionais

612 Materiais de consumo

6121 Material Desportivo e outro € 2.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00

6122 Material de Representação e Propaganda € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00

6123 Materiais diversos (Prémios e Medalhas) € 1.750,00 € 1.500,00 € 250,00

SubtotaI C 5.750,00 C 3.500,00 C 2.250,00

622 Serviços Especializados

6221 Trabalhos Especializados € 4.100,00 € 4.100,00

6222 Publicidade e propaganda c 2.000,00 c 1.650,00 c 350,00

6224 Honorários c 1.500,00 € 1.500,00

6226 Conservação e reparação € 1.500,00 € 1.500,00

6227 Serviços Bancários € 750,00 € 750,00

6228 Outros Serviços especializados c 100,00 € 100,00

Subtotal C 9.950,00 C 9.600,00 C 350,00

623 Materiais

6231 Ferramentas e Utensílios de D. Rápido c 800,00 € 800,00

6232 Livros e documentação técnica c 150,00 € 150,00

6233 Material de Escritório c 2.950,00 € 2.450,00 € 500,00

6234 Artigo para oferta c 1.350,00 c 750,00 c 600,00

6238 Outros Materiais € 800,00 c 500,00 € 300,00

624 Energia e fluídos

6241 Eletricidade € 700,00 c 700,00

6242 Combustíveis € 4.000,00 € 2.500,00 € 1.500,00

6243 Água € 300,00 € 300,00

625 Deslocações, estadas e transportes

6251 Deslocações e Estadas € 5.200,00 € 4.200,00 € 1.000,00

6252 Transportes de pessoal c 2.265,00 € 1.765,00 € 500,00

Conta Descrição Total de Custos DPD Seleçóes
Nacionais

626 Serviços diversos

6261 Rendas e Alugueres € 7.500,00 € 5.500,00 c 2.000,00

6262 Comunicação (Tel, Fax, Ctt, Meo e Net) € 2.800,00 c 2.200,00 € 600,00

6263 Seguros (Ac. Pessoais, Automóvel) € 1.200,00 € 1.200,00

6265 Contencioso e Notariado c 200,00 € 200,00

6266 Despesas de Representação € 3.000,00 c 3.000,00

6267 Limpeza e Higiene e Conforto € 1.000,00 € 1.000,00
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6268 Outros serviços c 700,00 c 500,00 € 0\00/

SubtotaI C 34.915,00 C 27.715,00 C 7.20j ~

63 Gastos com o pessoal

632 Remunerações c 7.095,00 c 7.095,00

635 Encargos sobre Remunerações € 1.240,00 c 1.240,00

636 Seguro de Acidentes de Trabalho c 110,00 c 110,00

Subtotal C 8.445,00 C 8.445,00 C 0,00

68 Outros gastos e perdas

681 Impostos diretos

6812412 Imposto Único de Circulação c 75,00 c 75,00

688 Outros

6883 Quotizações e filíações

68831 Fíliações c 2.200,00 c 2.200,00

6887 Inscrições

68872 Congressos e seminários c 750,00 c 750,00

68873 Cursos c 500,00 c 500,00

68879 Outros c 300,00 € 300,00

6888 Outros não especificados

6888101013 Campeonato Nacional - La Divisão c 7.500,00 c 7.500,00

6888101012 Campeonato Nacional - 2.a Divisão c 8.000,00 c 8.000,00

68881010111 Campeonato Nacional - 3.a Divisão Norte c 6.000,00 € 6.000,00

68881010112 Campeonato Nacional - 3.a Divisão Centro/Sul c 5.000,00 c 5.000,00

6888101114 Campeonato Nacional - 3.a Divisão Algarve c 6.000,00 c 600,00

6888101115 Final 3a Divisão c 500,00 c 500,00

6888102 Campeonato Nacional de Clubes c 12.500,00 c 12.500,00

I I I
Conta Descrição Total de Custos DPD Seleções

Nacionais
6888103 Campeonato Nacional de Big Game € 3.000,00 c 3.000,00

6888104 Campeonato Nacional de Jigging € 2.500,00 c 2.500,00

688810102 Campeonato Nacional Esperanças - Sub-21 € 3.500,00 c 3.500,00

688810103 Campeonato Nacional Esperanças - Sub-16 € 3.500,00 € 3.500,00

688821 Seleção Nacional - Sénior c 17.500,00 c 17.500,00

688825 Seleção Nacional Big Game € 14.000,00 e 14.000,00

688822 Seleção Nacional - Sub-21 € 6.500,00 c 6.500,00

688823 Apoio na desl. ao Campeonato Mundo Clubes c 2.500,00 c 2.500,00

68885 Seguro desportivo € 2.300,00 c 2.300,00

68886 Campeonatos do Mundo de Pesca Embarcada 2018 c 270.200,00 c 270.200,00- Seniores e Sub 21 - Setúbal - orqantzação

68889 Outros gastos

688896 Gala c 7.000,00 c 7.000,00

689 Gastos com apoios financeiros concedidos a
associados

6891 Apoio a clubes c 1.500,00 c 1.500,00

6892 Projetos inovadores
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~68921 Projeto "Pescola" c 12.500,00 c 12.500,00

68922 Projeto "Parapesca" c 7.500,00 € 7.500,00 \ \ V
68923 Projeto dinami. e implant. do "Kayak- Fishing" c 5.000,00 € 5.000,00 V

6893 Formação de agentes desportivos iX \
68931 Comissários € 2.500,00 c 2.500,00

68932 Outros agentes da modalidade c 1.500,00 c 1.500,00

68933 Outras ações de formação c 2.000,00 c 2.000,00

68934 Treinadores c 4.000,00 c 4.000,00

Subtotal C 418.325,00 C C 38.000,00314.925,00

TOTAL C 411.385,00 C C 41.800,00424.185,00

I Previsão de Custos Toti!,is: C 477.385,00

PROVEITOS

Conta Descrição Total de DPD Se/eções
Proveitos Nacionais

71 Vendas

Materiais de Represent. Propaganda c 1.500,00 C 1.500,00

72 Proveitos As~ociativos

72121 Quotizações de filiaçao/revalidação C 14.720,00 € 14.720,00

72123 Inscrições em formação C 1.900,00 c 1.900,00

72124 Multas e protestos C 600,00 c 600,00

72125 Seguro desportivo C 1.500,00 c 1.500,00

72126 Proveitos com quadros competitivos

7212601 Campeonato Nacional Pesca de Barco c 39.000,00 € 39.000,00

7212602 Campeonato Nacional de Clubes C 12.500,00 € 12.500,00

7212603 Campeonato Nacional de Big Game Fishing C 3.000,00 € 3.000,00

7212604 Patrocinios C 9.000,00 c 6.000,00 c 3.000,00

7212605 Formação de agentes desportivos C 2.000,00 c 2.000,00

7212606 Campeonato Nacional de Jigging C 1.800,00 € 1.800,00

72127 Gala C 2.500,00 € 2.500,00

72128 Cartões C 150,00 c 150,00

72129 Campo do Mundo de Big Game 2017 - Albufeira - C 270.200,00 c 270.200,00Oraanizacão

75 Subsidios á exploração

751 Do Estado e outras entidades oficiais

75111 IEFP C 5.600,00 € 5.600,00

75112 IDPJ C 106.915,00 c 106.915,00

7522 Autarquias C 3.000,00 € 3.000,00

• Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
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7524 De outras entidades oficiais c 0,00 I c 0,00 I 1\ i/\
78 Outros rendimentos e ganhos ~

Publicidade C 0,00
v

781

788 Outros proveitos C 1.500,00 c 1.500,00

Sub-TotaI C 477.385,00 C 474.385,00 C 3.000,00

TOTAL C 477.385,00 C 474.385,00 C 3.000,00

I Previsão de Proveitos Totais: C 477.385,00

16. Conclusões

A FPPDAMapresenta um orçamento sério e um plano de atividades realista e de
acordo com as necessidades para os obietivos a que se propõe.

No entanto, temos consciência das dificuldades económicas e financeiras que o
país atravessa, mas não deixaremos de vislumbrar o futuro com o otimismo prudente,
mas necessário, para podermos fazer mais e dar continuidade a uma instituição com
história e tradição de mais de trinta anos.

Lutaremos por melhores condições, apresentaremos novas propostas e ideias,
participaremos em grupos de trabalho para a melhoria do desporto nacional,
desbravaremos novos caminhos, teremos como objetivo levar a prática da pesca
desportiva do Alto Màr a regiões distantes do mar de forma a aproximá-Ias deste
potencial, estaremos disponíveis para dar o nosso contributo na promoção das
economias locais, nomeadamente o turismo (através da realização de eventos
internacionais), continuaremos a levar às escolas a prática desportiva como
complemento educacional, aplicaremos o nosso empenho na formação de todos os
jovens incrementando os projetos PARAPESCA e PESCOLA, assumiremos a
responsabilidade de proteger a fauna marinha, meio ambiente contribuindo para um mar
mais limpo.

As modalidades desportivas de pesca embarcada e do Alto Mar irão prosseguir no
seu caminho de desenvolvimento e expansão com a colaboração e união entre
dirigentes, clubes e atletas, bem como, no entusiasmo e na dedicação voluntária com
que todos os intervenientes se empenhem, mas para a sua concretização é necessário
mobilizar recursos, logísticos e financeiros, pois sem eles dificilmente alcançaremos os
objetivos a que nos propomos.

Ao apresentar o Contrato Programa para o Desenvolvimento Desportivo para
2018, cumpre a esta federação solicitar ao Instituto Português do Desporto e Juventude
- IPDJ - como principal parceiro estratégico para apoiar o futuro destas modalidades
desportivas, que possa acreditar que com a criação de melhores condições seremos
mais bem preparados para a obtenção de melhores resultados.
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Alertamos também para os maiores encargos que teremos, fruto do traba
desta direção, como por exemplo o incremento de atividade nos nossos projetos Pes o
e ParaPesca, as novas modalidades sobre a alçada desta federação (Jigging e Pesca e ~
Kayak) e o facto de termos mais uma representação nacional, a equipa campeã nacional
de Big Game Fishing que no decurso deste ano se poderá deslocar a França para
competir em mais um campeonato do Mundo e defender o seu título de Vice-Campeã do
mundo do Mundo.

Agradecemos também que seja levado em consideração aquando da realização do
Contrato Programa para o Desenvolvimento Desportivo para 2018 que esta federação
vai mais uma vez organizar no nosso país dois eventos desportivos internacionais (os
Campeonatos do Mundo de Pesca em Barco Fundeado 2018 - Seniores e Sub-21) de
extrema importância, no qual estarão presentes equipas de todo o mundo. Mais uma
vez a FIPS-M (Federation Internationale de pêche Sportive - Mer), depositou nesta
federação a confiança para a organização destes eventos mundiais, que trarão prestígio
e benificios ao nosso País e á região de Setúbal, transformando Portugal e a região como
um destino turístico para a prática da modalidade.

Setúbal, 25 de Novembro de 2017.
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