PLANO DE ACTIVIDADES DE 2013
A nova Sede Nacional da FPC
Depois de um interregno motivado pela procura de um espaço condigno, funcional e eficaz para a
Sede Nacional, que anteriormente estava sediada nos Pombais em Odivelas, será enaugurada a nova
sede, na cidade de Lisboa, mantendo em separado o armazém entretanto alugado em Benfica.
Garantindo a proximidade e funcionalidade esperada a Sede Nacional oferecerá uma imagem de
prestígio que se exige para o Corfebol Português e por isso mesmo foi tomada a decisão de não a
fundir com a função armazém o que lhe garantirá mais espaço para a eficiência que se procura.
Será preparado um plano de recursos humanos, a cargo da Secretária Geral, que permita popular a
sede com recursos que lhe permitam uma vida intensa e aberta à cidade e ao Corfebol.
Com as contingências que a conjuntura aconselha terá contudo o conforto que lhe permita ser
espaço de encontro, reunião e processamento.
Reforçar e dar continuidade ao esforço de desenvolvimento e presença territorial
Norte
A FPC a partir do data próxima a anunciar contará com uma delegação na cidade do Porto,
composta por duas salas na Casa do Desporto, do IPDJ, e situada junto ao Estádio do Bessa.
Resultante da acção desenvolvida sob direcção do nomeado Director da Plataforma de
Desenvolvimento do Norte, Prof. Emanuel Mota.
Estas instalações contarão com recursos humanos resultantes da candidatura ao Programa Impulso
Jovem do IEFP.
Esta valência local criará as bases de coordenação mais efectiva para os nascentes polos de
actividade no Porto, no Vale do Ave (centrado em Paredes), em Guimarães, em Braga, onde já
existem lançamentos de actividades junto das AECs e de Desporto Escolar e junto de clubes.
Caber-lhe-á orientar actividades que já foram acordadas no ensino Universitário de Desporto,
nomeadamente: IPP, PIAGET Gaia, UM, CESPU e que têm como objectivo central criar as bases de
inclusão do Corfebol no Ensino Superior.
Na sua área de responsabilidade estará, durante 2013, situada a Cidade Europeia de Desporto Guimarães, na qual se esperam actividades de desenvolvimento e prática do Corfebol, programada
para arranque no início de Janeiro.
Como resultado da procura de técnicos de desenvolvimento de clubes, será realizado na Região um
curso de Treinadores de Grau I no início do ano, evento já enquadrado no calendário PNFT da FPC.
Algarve
O Algarve é uma região de enorme potencial não só pelos seus recursos desportivos e presença de
vários ex-jogadores e entusiastas de Corfebol, que têm pontes importantes nas autarquias, mas
também pela enorme visibilidade oferecido pelo seu potencial turístico.
2013 verá nomeação um(a) Directo(a) de Desenvolvimento da Plataforma do Algarve, que será
chamado à Direcção, com vistas à consecução dos seguintes objectivos:
 A semelhança do seu colega do Porto, integrar a Direcção Alargarda da Federação
 Apoiar localmante dois grandes eventos (em destaque neste documento) que marquem 2013
como ano do Corfebol no Algarve
 Inicar o desenvolvimento de acções de formação orientadas para as AECs e Desporto
Escolar
 Levantar o mapa de equipamentos desportivos no Algarve e assessorar a Direcção em
políticas de apetrechamento
 Planear acções técnicas de formação, nomeadamente da realização de um Curso de

Treinadores Grau I prespectivamente até ao final do Ano - embora que ainda não incluido
em orçamento
 Procurar junta das instituições e autarquias de um espaço adequado para a instalação de uma
futura delegação da Plataforma de Desenvolvimento do Algarve.
Desporto para Portadores de Deficiência
Concretizando uma promessa estratégica definida no plano de actividades para 2012 bem como
várias vezes enunciada como espectativa pela tutela do Desporto - SEDJ e IPDJ - foram já
realizadas várias reuniões que abarcam a comunidade de acompanhamento do Trissoma 21 e
Deficiência Mental.
Numa parceria directa com a Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, e
resultante de reuniões realizadas nomeadamente no agrupamento da área de Lisboa (envolvendo 29
organizações) e de Ribatejo (envolvendo 14 organizações) resultaram na calendarização de eventos
públicos orientados para a comunidade por elas abrangidas e dedicados ao Corfebol, em Lisboa e
em Ourém, no primeiro trimestre do ano.
Outra classes de deficiência que estarão no radar de desenvolvimento, e que estão já no calendário
de iniciativas, serão as de Surdos/Murdos1 e deficientes por falta de um dos membros superiores.
Como requerida para a preparação e coordenação especializada desta importante área de acção
social e desportiva será nomeado um responsável federativo que levará à Direcção uma estratégia
efectiva de desenvolvimento do Corfebol para Pessoas com Deficiência.
KWTour Algarve Open
Existem no mundo do Corfebol mais de mil clubes e que se confinam a actividades cde mais alta
competição aos seus Campeonatos e Taças nacionais e às Cups e Shields de região a que são
elegíveis um número muito restrito deles.
FPC idealizou um projecto autónomo, mas que procura o alto patrocíneo da IKF, e à semelhança de
outros desportos, como o Ténis e Golf, e submetido a critérios competitivos de um Open que, no
seu racional, poderá contribuir para o desenvolviemnto local e internacional do Corfebol.
O KWT Algarve Open, que por proposta poderá vir a ter como irmãos, KWT Shangai Open e KWT
Rio Open é um torneio aberto, sob convite e inscrição, sem pré-classificativas, com o objectivo de
montar um evento de fortes efeitos turisticos, mediáticos e regionais que envolva as Federações
Internacionais, as Autarquias e comércio local com ganhos para as estruturas escolares e técnicas de
desporto em acções concumitantes.
Previsionalmente calendarizado para o início do mês de Abril, percorre um trajecto de obtenção de
apoios, financeiros e institucionais, que ditarão a decisão definitiva da sua realização durante o
início de Janeiro.
Tendo sido já submetido a um co-financiamento do Programa 5 do IPDJ e para o qual foi pedida
uma comparticipação de 40% segue o período esperado para avaliação e decisão do IPDJ, que se
espera seja tomada ainda durante o mês de Dezembro.
Apesar da contingência de numa decisão final, foi incluido o financiamento deste evento no
Orçamento proposto à Assembleia Geral.
O “Corfebol sem Fronteiras”
O projeto “Corfebol Sem Fronteiras” tem por objetivo promover a integração social, a participação
cívica e a interação entre cidadãos imigrantes e autóctones, ao mesmo tempo que fomenta a
igualdade de oportunidades, e o combate a comportamentos e atitudes discriminatórios, através do
desporto.
1 Apelando à positiva experiência que há muitos anos, 1989, foi levada a cabo pelo Prof. Rogério Gomes

A iniciativa teve inicio a partir de 3 de outubro de 2012, com a inscrição de equipas um pouco por
todo o país, e terá como ação final a realização de um Torneio Intercultural de Corfebol a ter lugar
no dia 19 de maio de 2013, associando-se às celebrações do “Dia Mundial da Diversidade Cultural
para o Diálogo e o Desenvolvimento”.
Numa acção conjunta FPC/ACIDI/AJFonte, financiado a 75% pelos fundos do programa FEINPT
(Fundo Europeu para a Integração de Nacionais de Paises Terceiros), inscreveram-se 22 CLAI
(Centros Locais de Apoio à Imigração) incluindo o próprio ACIDI (Alto Comissariado para Apoio
à Imigração e Diálogo Intercultural).
Até ao torneio estão programados dois momentos formativos para monitores locais, um já realizado
do passado dia 3 de Dezembro e outro que se efectuará em 4 de Fevereiro.
Este projecto é da maior escala de impactos, percorrendo transversalmente três Secretairias de
Estado (a Secretaria de Estado Adjunta do Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, a
Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e a Secretaria de Estado do
Desporto e da Juventude).
Dia 19 de Maio, será um dia em grande para o Corfebol na cidade de Lisboa, com um profundo
empenhamnto das entidades locais e oficiais e cujo impacto estamos ainda longe de conseguir
entender.
Divulção de prática nas Forças Armadas, Militarizadas e de Segurança
Desafiada por um novo enquadramento misto das suas fileiras a Comissão Militar de Educação
Física e Desporto está atenta e apoia as acções de sensibilização e prática do Corfebol tendo-se
realizado em 2012 um workshop, a repetir ordináriamente, para os oficiais e sargentos do Curso de
Educação Física do CMEFD, Centro Militar de Educação Física e Desporto, em Mafra.
Como reflexo da presença da Federação no Seminário sobre Desporto e Forças Armadas, de
Novembro passado, boas possibilidade se desenvolveram para actividades na Escola da GNR em
Queluz, nos outros ramos das forças armadas e na escola Superior de Polícia, oportunidades a
explorar no decurso de 2013.
Quadro Competitivo Nacional
O Quadro Competitivo Nacional, entretanto já em curso, desenrola-se num enquadramento em que
que pela massa de federada e de clubes sustentou a criação de duas Divisões que disputam o
Campeonato Nacional.
Paralelamente disputar-se-á a Taça de Portugal bem como os torneios dos vários escalões de uma
forma já representada no calendário publicado das Competições Nacionais.
Este quadro será intervalado com duas competições de âmbito selecção nacional: o U19 Junior Cup,
entre 28 e 31 de Março, em Leeuwarden) para o qual a selecção liderada pela Prof. Joana Faria, já
se prepara de uma forma regular e progressivamente intensa e os Jogos Mundiais em Cali, na
Colômbia, entre 27 de Juilho e 4 de Agosto, com intensa preparação da Selecção Nacional Absoluta
liderada pela Seleccionadora Nacional, Prof Isabel Teixeira e seu adjunto João Rainho Castro.
Esforço de Formação de Recursos Humanos
Treinadores
Com um processo de finalização de aprovação em Curso pelo IPDJ, que se espera breve após a
primeira edição do Curso de Treinadores Grau I, a decorrer, projectam-se dois cursos de
Treinadores Grau I - um no Porto e um segundo em Lisboa - e um curso de Grau II em Lisboa.
De uma forma previsional, pode vir-se a realizar um outro Grau I no Algarve.

Árbitros
Este ano será marcado possivelmente pela saída de legislação específica sobre a arbitragem,
comimpacto no seu modelo de formação, pelo que se tal acontecer, para além das acções de
formação correntes, a FPC adaptá-las-á para com elas estiver em cumprimento.
Professores do ensino secundário
O ano possibiolitou o desenvolvimento de um cem número de contactos com Centros de Formação
acreditados que levarão aos professores o Curso Acreditado de Corfebol, para Desporto Escolar,
donde se destaca, pelo seu impacto, o que se prevê realizar sob auspício da Casa do Professor de
Braga com impacto regional assegurado.
Outros muitos revelaram interesse e cujas negociações e planeamento se prossegue.
Professores da AECs
Son uma estrutura de Workshop de 4 horas (1 de teoria e 3 de prática) já se realizaram varias de
muitas acções do norte ao sul e que mais não se realizam pela incapacidade material de lhes dar
atendimento.
Um desafio que sempre se percebe ao longo destas formaçãoes é de manter uma comunicação
contínua com os formando e encontrar com eles o modelo adequado de prática e logística adaptado
às condições locais.
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EXERCÍCIO DE 2013
2013
Receitas
Previstas

Designação
Proveitos Associativos
Taxas
Taxas de inscrição
Outras Taxas

26.500
25.000
1.500

Proventos suplementares
Patrocínios e receitas de eventos
Formação

107.465
99.265
8.200

Subsídios à Exploração
Instituto do Desporto
Prática e Desenvol. Desportivo
Enquadramento Técnico
Formação
Algarve Open - World Tour
Congresso IKF 2013
Entidades Autárquicas
FEINPT

226.670

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Outros Proveitos

680
680

Total das Receitas para o Exercício de 2013

150.000
12.000
11.000
38.470
8.000
7.200
42.000

361.315

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DE DESPESAS
Designação

Custos
Previstos

Organização e gestão da Federação
Desenvolvimento da actividade desportiva
Outras desp. desenvol. Activ. Desportiva
Selecções nacionais
Dirigentes em organismos internacionais
Enquadramento técnico
Formação

40.190
17.450
182.975
81.600
8.000
12.000
19.100

Total das Despesas para o Exercício de 2013

361.315

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA E DESPORTIVA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO
Fornecimentos e Serviços Externos
Fornecimento e Serviços
Electricidade
Agua
Material de Escritório
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Deslocações e estadas
Contencioso e notariado
Conservação e reparação
Trabalhos especializados
Promoção e divulgação da modalidade
Audiovisuais
Despesas bancárias
Outros fornecimentos e serviços
Gastos com o Pessoal
Impostos
Equipamento administrativo
DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA
Outros Custos e Perdas Operacionais
Quadros competitivos nacionais

Campeonato nacional e final
Taça de Portugal e final
Torneio Abertura Época 2013/2014
Torneio Mário Godinho
Supertaça 2013
Programa informático de inscrições de Agentes desportivos
Postes para suportar torneios e competições
Postes para divulgação em camadas juvenis
Bolas Mikasa-k5

40.190
24.710
1.200
250
700
500
4.260
3.000
2.500
250
1.500
2.800
3.250
3.000
500
1.000
12.930
50
2.500

17.450
5.000
2.500
500
500
900
2.000
4.000
500

Apoio à deslocação de clubes ao estrangeiro

Europa Cup Final com NCB – 16-19 Jan Budapeste - Hungria
Europa Shield com CASCC – 25-27 Trebon - Republica Checa
OUTRAS DESP. DESENV. ACTIV. DESPORTIVA

- Corfebol sem Fronteiras
- Algarve Open - World Tour
- Congresso IKF 2013
- Desporto para cidadãos com deficiencia
- Finais Campeonatos de Desporto Universitário
- Continuação de um programa de formação de monitores militares
- Conferências de imprensa - Uma por trimestre - 4 ao ano

800
750
182.975
56.000
96.175
20.000
3.600
1.000
3.000
3.200

SELECÇÕES NACIONAIS
Selecções nacionais - Provas

U19-Junior World Cup – 28-31 Mar - Leeuwarden
Estágio seleccao nacional (Senior)
Torneio em PT – Março – 3 dias (cat, eng, ger, bel) (Senior)
Equipamentos

81.600
9.000
12.000
1.000
9.600

Selecções nacionais - Competição

Jogos Mundiais
Dirigentes em organismos internacionais

Viagens, estadias e despesas de representação

Total das Despesas com Desenvolvimento da actividade desportiva

50.000
8.000
8.000

330.215

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DO ENQUADRAMENTO TÉCNICO
Custos
Previstos

Designação
Outros Custos e Perdas Operacionais

12.000

Desenvol. Da prática desportiva

12.000

Total das despesas com o enquadramento técnico

12.000

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DE FORMAÇÃO
Designação
Outros Custos e Perdas Operacionais

- Formação

Custos
Previstos
19.100

Arbitragem

2 cursos de formação de árbitro nivel I
2 cursos de formação de árbitro nível 2
2 cursos de formação de secretários técnicos

1.000
1.000
500

Treinadores

-- 2 cursos formação treinador grau I
-- 1 curso formação treinador grau II
-- 10 clinics para AECs
Dirigentes
Planear o Clube
Gestão Orçamental e Financeira

5.200
3.600
2.000
1.700
1.700

Clubes

Acção de Formação: Administração e Gestão do Clube
Elaborar Propostas de Patrocínio Desportivo

1.200
1.200

EXERCÍCIO DE 2013
2013
Receitas
Previstas

Designação

26.500

Proveitos Associativos
Taxas
Taxas de inscrição
Outras Taxas

25.000
1.500

Proventos suplementares
Patrocínios e receitas de eventos
Formação

101.170
92.970
8.200

Subsídios à Exploração
Instituto do Desporto
Prática e Desenvol. Desportivo
Enquadramento Técnico
Formação
Algarve Open - World Tour
Congresso IKF 2013
Entidades Autárquicas
FEINPT

72.390

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais
Outros Proveitos

680
680

Total das Receitas para o Exercício de 2013

45.500
8.190
2.500
9.000
7.200
42.000

200.740

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DE DESPESAS
Designação
Organização e gestão da Federação
Desenvolvimento da actividade desportiva
Outras desp. desenvol. Activ. Desportiva
Selecções nacionais
Dirigentes em organismos internacionais
Enquadramento técnico
Formação
Total das Despesas para o Exercício de 2013

Custos
Previstos
40.190
17.450
86.800
24.600
8.000
10.400
13.300
200.740

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DO DESENVOLVIMENTO E PRÁTICA E DESPORTIVA
ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO
Fornecimentos e Serviços Externos
Fornecimento e Serviços
Electricidade
Agua
Material de Escritório
Artigos para oferta
Rendas e alugueres
Comunicação
Seguros
Deslocações e estadas
Contencioso e notariado
Conservação e reparação
Trabalhos especializados
Promoção e divulgação da modalidade
Audiovisuais
Despesas bancárias
Outros fornecimentos e serviços
Gastos com o Pessoal
Impostos
Equipamento administrativo
DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA
Outros Custos e Perdas Operacionais
Quadros competitivos nacionais

Campeonato nacional e final
Taça de Portugal e final
Torneio Abertura Época 2013/2014
Torneio Mário Godinho
Supertaça 2013
Programa informático de inscrições de Agentes desportivos
Postes para suportar torneios e competições
Postes para divulgação em camadas juvenis
Bolas Mikasa-k5

40.190
24.710
1.200
250
700
500
4.260
3.000
2.500
250
1.500
2.800
3.250
3.000
500
1.000
12.930
50
2.500

17.450
5.000
2.500
500
500
900
2.000
4.000
500

Apoio à deslocação de clubes ao estrangeiro

Europa Cup Final com NCB – 16-19 Jan Budapeste - Hungria
Europa Shield com CASCC – 25-27 Trebon - Republica Checa
OUTRAS DESP. DESENV. ACTIV. DESPORTIVA

- Corfebol sem Fronteiras
- Algarve Open - World Tour
- Congresso IKF 2013
- Desporto para cidadãos com deficiencia
- Finais Campeonatos de Desporto Universitário
- Continuação de um programa de formação de monitores militares
- Conferências de imprensa - Uma por trimestre - 4 ao ano

800
750
86.800
56.000
20.000
3.600
1.000
3.000
3.200

SELECÇÕES NACIONAIS
Selecções nacionais - Provas

U19-Junior World Cup – 28-31 Mar - Leeuwarden
Estágio seleccao nacional (Senior)
Torneio em PT – Março – 3 dias (cat, eng, ger, bel) (Senior)
Equipamentos

24.600
9.000
1.000
9.600

Selecções nacionais - Competição

Jogos Mundiais
Dirigentes em organismos internacionais

Viagens, estadias e despesas de representação
Total das Despesas com Desenvolvimento da actividade desportiva

5.000
8.000
8.000

177.040

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DO ENQUADRAMENTO TÉCNICO
Custos
Previstos

Designação
Outros Custos e Perdas Operacionais

10.400

Desenvol. Da prática desportiva

10.400

Total das despesas com o enquadramento técnico

10.400

EXERCÍCIO DE 2013
ORÇAMENTO DE FORMAÇÃO
Designação
Outros Custos e Perdas Operacionais

Custos
Previstos
13.300

- Formação
Arbitragem

2 cursos de formação de árbitro nivel I
2 cursos de formação de árbitro nível 2
2 cursos de formação de secretários técnicos

1.000
1.000
500

Treinadores

-- 2 cursos formação treinador grau I
-- 1 curso formação treinador grau II
-- 10 clinics para AECs
Dirigentes
Planear o Clube
Gestão Orçamental e Financeira
Clubes

Acção de Formação: Administração e Gestão do Clube
Elaborar Propostas de Patrocínio Desportivo

5.200
3.600
2.000

