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1. Introdução  

 

O Plano da Atividades Desportivas da FPPDAM para 2013 está alicerçado no 

desenvolvimento nas modalidades da pesca embarcada de competição, 

nomeadamente na realização dos Campeonatos Nacionais e apoio na realização de 

Torneios, na participação em provas Internacionais e na organização em Portugal do 

Campeonato do Mundo de Pesca Embarcada para seniores e sub-21, e ainda no 

objetivo, que consideramos como primordial para o desenvolvimento das modalidades 

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

Neste sentido daremos continuidade ao trabalho anteriormente efetuado com a 

realização do campeonato nacional de esperanças e daremos início aos seguintes 

projetos: 

 “PESCOLA” – promoção e captação de jovens para a pesca embarcada, 

desenvolvida junto de estabelecimentos de ensino. 

 “PARAPESCA” – promoção e captação de jovens de ambos os sexos, 

com pequena deficiência, para a pesca embarcada, desenvolvida junto de 

instituições de ensino especial 

Consideramos ainda como grande objetivo, o apoio ao desenvolvimento da 

pesca grossa, realizando o campeonato nacional Big Game com a participação 

posterior no campeonato do mundo da modalidade.  

Como novo desígnio, lançaremos em 2013 a divulgação e promoção da pesca 

do alto mar em Kayak, recentemente filiada nesta Federação, sendo uma modalidade 
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em grande ascensão e criando para o efeito cursos de iniciação, demonstrações 

práticas e participações em feiras da especialidade. 

A FPPDAM, pretende organizar workshops visando a formação de comissários 

desportivos, as 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 

e em paralelo com a realização das provas desportivas. 

          Os eventos mencionados apresentam-se da maior importância para o 

desenvolvimento da pesca embarcada de competição, pretendendo-se um 

crescimento nas adesões de atletas e clubes aos diversos campeonatos. Damos 

particular destaque à organização do campeonato do mundo em Setúbal que para 

além do prestígio desportivo conferido pela federação internacional Fips-m a esta 

federação, promoverá o turismo e os agentes económicos da região. 

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

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

Instituto Português do Desporto Jovem, dos clubes e seus atletas, bem como, da 

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

realização dos eventos mencionados. 

Contrariamente ao previsto, perspectivamos o ano de 2013 como sendo um 

marco, de extrema importância, para a afirmação da competição 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 do alto mar (1ª, 2ª 3ª  divisão e 

nacional de clubes) são os principais eventos organizados pela FPPDAM, onde os 

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

resultados que possibilitem a ascensão a divisões superiores ou no caso da 1ª divisão 

ao apuramento dos cinco melhores classificados que constituem a seleção nacional 

possibilitando desta forma a participação em provas internacionais ( campeonatos do 

mundo, europeus ou open’s ). 

 A modalidade de Big Game disputará os seus campeonatos nacionais apurando 

o campeão nacional individual e de Clubes que adquirem o direito a participar nos 

respetivos campeonatos internacionais. 

Em relação ao Kayak fishing, será um ano de divulgação, regulamentação e 

implementação com vista à possibilidade de disputa de um campeonato nacional da 

modalidade em 2014. No entanto realizar-se-á um encontro/torneio que será o 

primeiro de âmbito nacional. 

PROVAS NACIONAIS 

(CALENDÁRIO PROVISÓRIO) 

2.1.   CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA DE BARCO FUNDEADO  Seniores: 

1ª Divisão 

 1ª Mão – 04 e 05 de Maio (Peniche); 

 2ª Mão – 13 e 14 de Julho (Setúbal). 

2ª Divisão 

 1ª Mão – 7 de Abril (Sesimbra); 

 2ª Mão – 2 de Junho (Peniche); 
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 3ª Mão – 6 de Outubro (Albufeira). 

3ª Divisão 

 Zona Norte 

 1ª Mão – 24 de Fevereiro (Aveiro); 

 2ª Mão – 12 de Maio (Aveiro); 

 3ª Mão – 7 de Julho (Aveiro). 

  

 Zona Centro 

 1ª Mão – 24 de Fevereiro (Nazaré); 

 2ª Mão – 12 de Maio (Ericeira); 

 3ª Mão – 7 de Julho (Peniche). 

 Zona Sul 

 1ª Mão – 24 de Fevereiro (Setúbal); 

 2ª Mão – 12 de Maio (Sesimbra); 

 3ª Mão – 7 de Julho (Sines). 

 Zona Algarve 

 1ª Mão – 24 de Fevereiro (Vilamoura); 

 2ª Mão – 12 de Maio (Albufeira); 

 3ª Mão – 7 de Julho (Vilamoura); 

 Final – 13 de Outubro (Ericeira). 
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2.2.   CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA DE BARCO (fundeado) juvenis 

M/F/ e  Eventos ParaPesca 

 1ª Mão – 7 de Abril (Sesimbra); 

 2ª Mão – 2 de Junho (Peniche); 

 3ª Mão – 6 de Outubro (Albufeira). 

 

2.3. CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA DE BARCO (fundeado) juniores 

M/F/ e Eventos ParaPesca 

 1ª Mão – 7 de Abril (Albufeira); 

 2ª Mão – 2 de Junho (Peniche); 

 3ª Mão – 6 de Outubro (Albufeira). 

 

2.4. CAMPEONATO NACIONAL DE CLUBES  

        1ª Eliminatória – 24 de Março (Setúbal); 

 2ª Eliminatória – 23 de Junho (Nazaré); 

 3ª Eliminatória – Data e Local a designar; 

 Final – 20 de Outubro (Sines). 

2.5. CAMPEONATO NACIONAL DE BIG GAME 

 1ª Mão – 8 e 9 de Junho (Madeira); 

 2ª Mão – 27 e 28 de Julho (Vilamoura); 
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 3ª Mão – 31 de Agosto e 1 de Setembro (Açores); 

 4ª Mão – 7 e 8 de Setembro (Portimão). 

 

2.6. – TORNEIOS 

(CALENDÁRIO PROVISÓRIO) 

 Estes eventos são apoiados e patrocinados pela FPPDAM e caracterizam-se por 

serem organizadas 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. 

 

10 de Março – G D Os Amarelos (Setúbal); 

21 de Abril – Botafogo F C (Setúbal); 

18 e 19 de Maio – Associação Costa Azul (Aveiro); 

9 de Junho – A A Pinhalnovense (Setúbal); 

14 de Julho – Associação PesKayak (local a designar); 

21 de Julho – A C P Pampilhosa (Nazaré); 

28 de Julho – Clube Naval da Ericeira (Ericeira); 

22 de Setembro – Clube Naval de Sesimbra (Sesimbra); 

29 de Setembro – Clube Naval da Nazaré (Nazaré). 
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3. Provas Internacionais 

 Com grande empenho e sacrifício a FPPDAM tem desenvolvido um trabalho de 

grande apoio, dinamização e promoção para que as nossas seleções participem nos 

diversos campeonatos internacionais que para os quais è convidada. Trata-se de um 

trabalho difícil atendendo aos escassos meios financeiros e logísticos, bem como, à 

ausência total de patrocinadores resultante da quase nula visibilidade que estes 

eventos têm. 

 No entanto os resultados anteriormente obtidos têm honrado as cores nacionais 

e traduzem um grande empenho dos clubes, atletas e dirigentes.  

 Apesar de tudo, a pesca desportiva do alto mar nacional è reconhecida como 

sendo de grande valia e è enquadrada nas cinco principais seleções do ranking 

internacional. 

 Da mesma forma, a modalidade Big Game (pesca grossa) tem tido um 

desempenho fundamental promovendo esta vertente da pesca embarcada de 

competição em regiões como o Algarve, Açores e Madeira, aliando esta atividade ao 

desenvolvimento do turismo. 

 O reconhecimento do trabalho desenvolvido a nível internacional bem como a 

nossa capacidade organizativa, refletem-se nas decisões assumidas pela federação 

internacional FIPS-M, ao indigitar a FPPDAM para a organização do próximo 

campeonato do mundo de pesca embarcada Seniores e Sub-21 – em Setúbal. Esta 

indigitação envolve não só esta federação, mas também o tecido comercial, o turismo 

e a população em geral, o que ainda mais nos motiva , para a obtenção de mais um 

sucesso desportivo. 

3.1. CAMPEONATO DO MUNDO DE PESCA DE BARCO FUNDEADO  

Seniores e Sub-21 

De 7 a 14 de Setembro de 2012 – Setúbal – Portugal. 

3.2. CAMPEONATO DO MUNDO CLUBES DE PESCA DE BARCO FUNDEADO 
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De 5 a 12 de Outubro – Tivat – Montenegro. 

3.3. CAMPEONATO DO MUNDO DE BIG GAME 

De 17 a 24 de Agosto – Port St. Louis du Rhône – França. 

3.4 CAMPEONATO DO MUNDO DE BIG GAME CLUBES 

Setembro ( data e local a designar pela Fips-m ) – França. 

4. Formação 

 O futuro da pesca embarcada passa pela captação de novos atletas e pelo 

alargamento do número de clubes desportivos. 

 Neste sentido a FPPDAM fará uma grande aposta nesta área, dinamizando e 

promovendo as modalidades junto de clubes não aderentes e empresas, mas 

desenvolverá também ações de formação para as camadas jovens , criando parcerias 

com escolas locais – projeto PESCOLA – e da mesma forma com estabelecimentos 

de ensino especial – projeto PARAPESCA – valorizando o desenvolvimento 

intelectual e físico que estas modalidades podem proporcionar, aumentando desta 

forma o numero de adesões das camadas jovens. 

 Apresentamos neste sentido uma panóplia de temáticas que irão enriquecer de 

conhecimentos os participantes, 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 PROVISÓRIO) 

12 Janeiro – Projecto Pescola – Promoção da Pesca Embarcada na escola Sebastião 

da Gama em Setúbal; 

19 e 20 de Janeiro – Curso Comissários; 
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2 de Fevereiro – Curso de Iniciação à Pesca Embarcada; 

3 de Fevereiro – Iscos e Montagens (workshop); 

16 de Fevereiro – Materiais para prática da competição e sua utilização (workshop); 

9 de Março – Curso de Iniciação / PesKayak – equipamentos e aspectos de 

segurança; 

9 de Março – Projecto Parapesca – Ação teórica de formação à iniciação da pesca 

embarcada para jovens do ensino especial; 

10 de Março – Ação formativa prática / PesKayak – equipamentos e aspectos de 

segurança; 

10 de Março - Parapesca – Ação prática de formação à iniciação da pesca 

embarcada para jovens do ensino especial; 

16 de Março -  A Fauna Marinha e sua Proteção (workshop); 

13 de Abril – Curso Comissários Internacionais para Campeonato do Mundo  

Portugal 2013; 

18 de Maio – Parapesca – Ação teórica de formação à iniciação da pesca 

embarcada para jovens do ensino especial; 

19 de Maio – Parapesca – Ação prática de formação à iniciação da pesca 

embarcada para jovens do ensino especial; 

12 de Outubro – Regulamentos Desportivos (workshop); 

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

26 de Outubro – Iscos e Montagens (workshop); 

 

5. Orçamento para 2013 
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ORÇAMENTO GERAL 2013 

         
CUSTOS 

    
        

  Conta  Descrição Total de 
Custos 

DPD Seleções 
Nacionais 

Form de 
Recursos
Humanos 

Enquadr
amento 
Técnico 

612 Materiais de consumo   

6121 Material Desportivo e outro €3.000,00  €2.000,00  €1.000,00      

6122 Material de Representaçãoe Propaganda €1.500,00  €1.000,00  €500,00      

6123 Materiais diversos (Prémios e Medalhas) €600,00  €500,00  €100,00      

  Sub-Total €5.100,00  €3.500,00  €1.600,00  0,00 € €0,00  

  

622 Serviços Especializados           

6221 Trabalhos Especializados €10.000,00  €7.000,00    €3.000,00    

6222 Publicidade e propaganda €900,00  €500,00   €250,00 €150,00    

6224 Honorários €1.920,00 €1.920,00 

   6226 Conservação e reparação €1.000,00  €1.000,00        

6227 Serviços Bancários €400,00  €400,00  
  

  

  Sub-Total €14.220,00  €10.8200,00  €250,00  €3.150,00  €0,00  

  

623 Materiais           

6231 Ferramentas e Utensilios de D. Rápido €100,00  €100,00        

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

6233 Material de Escritório €2.900,00  €2.500,00  €300,00  €100,00    

6234 Artigos para oferta €600,00  €400,00  €200,00      

6238 Outros Materiais €2.000,00  €1.000,00  €500,00  €500,00    

624 Energia e flúidos           

6241 Electricidade €500,00  €500,00        

6242 Combustíveis €5.500,00  €3.000,00  €1.500,00  €1.000,00    

6243 Água €400,00  €400,00        

625 Deslocações, estadas e transportes           

6251 Deslocações e Estadas  €5.000,00  €3.000,00  €1.000,00  €1.000,00    

6252 Transportes de pessoal €2.000,00  €1.000,00  €500,00  €500,00    

626 Serviços diversos           

6261 Rendas e Alugueres €8.000,00  €8.000,00        

6262 Comunicação (Tel, Fax, Ctt,Tmn e Net) €5.100,00  €4.500,00  €600,00      

6263 Seguros (Ac. Pessoais, Automóvel) €407,50  €407,50  
 

    

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

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

6267 Limpeza e Higiene e Conforto €750,00  €750,00        

6278 Outros serviços €1.500,00  €1.000,00  €500,00      

  Sub-Total €38.107,50  €29.907,00  €5.100,00  €3.100,00  €0,00  

  

63 Gastos com o pessoal   

632 Remunerações € 1.000,00     € 1.000,00   

634 Indeminizações € 6.000,00 € 6.000,00       

Conta  Descrição Total de 
Custos 

DPD Seleções 
Nacionais 

Form de 
Recursos 
Humanos 

Enquadr
amento 
Técnico 

635 Encargos com remunerações €237,50 
  

€237,50 
   Sub-Total €7.237,50,00  €6.000,00  €0,00  €1.237,50  €0,00  

  



Plano de Atividades e Orçamento - 2013 

 

 Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar                                                  Pág 13 de 16 

68 Outros gastos e perdas           

681 Impostos diretos           

68124
12 Imposto Único de Circulação €35,00  €35,00        

688 Outros           

6883 Quotizações e filiações 
     

68831 Filiações €2.000,00 €2.000,00 
   

6877 Inscrições           

68772 Congressos e seminários €1.000,00  €1.000,00        

68773 Cursos €500,00  €500,00        

68779 Outros €300,00  €300,00        

6888 Outros não especificados           

68881
01013 Campeonato Nacional - 1.ª Divisão €10.500,00  €10.500,00        

68881
01012 Campeonato Nacional - 2.ª Divisão €14.000,00  €14.000,00        

68881
01011 Campeonato Nacional - 3.ª Divisão  €34.500,00  €34.500,00        

68881
02 Campeonato Nacional de Clubes €15.000,00  €15.000,00        

68881
03 Campeonato Nacional de Big Game €4.000,00  €4.000,00        

68881
0102 Campeonato Nacional Esperanças - Jun €5.000,00  €5.000,00        

68881
0103 Campeonato Nacional Esperanças - Juv €1.000,00  €1.000,00        

68882
1 Seleção Nacional - Sénior €6.000,00    €6.000,00      

68882
3 Seleção Nacional - Sub 21 €4.500,00    €4.500,00      

68882
2 

Apoio na deslocação ao Campeonato 
Mundo Clubes €12.000,00    €12.000,00      

68885 Seguro desportivo €1.350,00 €1.350,00 
   

68886 
49º Campeonato do Mundo – Séniores – 
Setúbal e           

  
13º Campeonato do Mundo -  Sub 21 - 
Setúbal €203.000,00  €203.000,00        

6888
9 Outros gastos 

     68889
6 Gala €6.500,00  €6.500,00        

689 
Gastos com apoios financeiros concedidos a 
associados         

6891 Apoio a clubes €12.000,00  €12.000,00        

6892 Projectos inovadores           

68921 Projecto "Pescolas" €5.000,00  €5.000,00        

68922 Projecto "Parapesca embarcada" €3.000,00  €3.000,00        

68923 
Projecto de dinami. e implant. do 
"Kayak- Fishing" €3.000,00  €3.000,00        

6893 Formação de agentes desportivos           

68931 Comissários €600,00  €600,00        

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

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

  Sub-Total €348.285,00  €325.535,00  €22.500,00  €0,00  €0,00  

              

  TOTAL 412.950,00 €  375.762,50€ 29.700,00€  
7.487,50

€  0,00€  

              

  

Previsão de Custos Totais Para 

2013 412.950,00 € 
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PROVEITOS 

         Conta  Descrição Total de 
Custos 

DPD Seleções 
Nacionais 

Form de 
Recursos 
Humanos 

Enquadr
amento 
Técnico 

72 Proveitos Associativos           

72121 Quotizações de filiaçao/revalidação €14.000,00  €14.000,00       

72123 Inscrições em formação €1.500,00      €1.500,00   

72124 Multas e protestos €300,00  €300,00       

72125 Seguro desportivo €1.665,00 €1.665,00 
   72126 Proveitos com quadros competitivos           

72126
01 Campeonato Nacional Pesca de Barco €45.000,00  €45.000,00       

72126
02 Campeonato Nacional de Clubes €15.000,00  €15.000,00       

72126
03 

Campeonatos do Mundo Seniores e 
Sub21 €203.000,00  €203.000,00       

72126
04 Patrocinios €13.500,00  €10.000,00 €3.500,00     

72126
05 Formação de agentes desportivos €3.000,00  €3.000,00       

75 Subsidios á exploração           

751 Do Estado e outras entidades oficiais           

7511 IDPJ €80.000,00  €80.000,00       

7512 Autarquias €7.500,00  €7.500,00       

7513 De outras entidades oficiais €0,00          

78 Outros rendimentos e ganhos           

781 Publicidade €28.000,00          

782 Outros proveitos €485,00  €485,00        

  Sub-Total €412.950,00  €407.950,00  €3.500,00  €1.500,00  €0,00  

              

  TOTAL €412.950,00          

     
    

  

 

Previsão de Proveitos Totais 
Para 2013 €412.950,00  
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5. Conclusão 

 A FPPDAM apresenta um orçamento sério e um plano de actividades 

desportivas realista e de acordo com as necessidades para os objectivos 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 optimismo 

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 objectivo levar a prática desportiva a 

regiões distantes do mar de forma a aproximá-las deste potencial, estaremos 

disponíveis para dar o nosso contributo na promoção das economias locais, 

nomeadamente o turismo, levaremos às escolas a prática desportiva como 

complemento educacional, aplicaremos o nosso empenho na formação de todos os 

jovens alicerçando os projectos PARAPESCA e PESCOLA, assumiremos a 

responsabilidade de proteger a fauna marinha, meio ambiente contribuindo para um 

mar mais limpo. 

 Acreditamos pois, no desenvolvimento das modalidades desportivas do alto 

mar, na união entre dirigentes, clubes e atletas, bem como, no entusiasmo e na 

dedicação voluntária com que todos os intervenientes se empenham, mas para a sua 

concretização é necessário mobilizar recursos, logísticos e financeiros, pois sem eles 

dificilmente alcançaremos os objectivos a que nos propomos. 

 Ao apresentar o Contrato Programa para o Desenvolvimento para 2013, 

cumpre a esta federação solicitar ao Instituto Português do Desporto Jovem - IPDJ – 

como principal parceiro estratégico para apoiar o futuro destas modalidades 
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desportivas, que possa acreditar que com a criação de melhores condições seremos 

mais bem preparados para a obtenção de melhores resultados. 

Setúbal, 15 de Dezembro de 2012.  

 

O Presidente da FPPDAM 

 

Carlos Manuel G. Vinagre 

 


