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INTRODUÇÃO
A Direcção da Associação Portuguesa de Subbuteo, e em nome de todos os corpos gerentes, gostaria de
apresentar aos seus Associados o Plano de Actividades para o biénio 2011-2013.
Este Plano de Actividades, para além de dar continuidade às intenções definidas na Assembleia-Geral do dia
10 de Setembro de 2011, tem como principal objectivo, traçar mais algumas linhas de orientação para a
época de 2012-2013, assim como para as épocas seguintes.
Deste modo os principais objectivos da actual Direcção centram-se nos seguintes pontos:

1. Continuar a divulgar a modalidade com vista ao seu contínuo desenvolvimento.
2. Criar condições desportivas para o desenvolvimento dos escalões de formação.
3. Criar condições administrativas, desportivas e económicas na estrutura da
Associação Portuguesa de Subbuteo, para futuras Direcções poderem dar
continuidade ao trabalho iniciado por anteriores Direcções.
4. Dinamizar as relações com a Federation International Sports Table Football e com
as Associações/Federações internacionais em geral.
5. Criar condições para a presença regular das Selecções Nacionais nos
Campeonatos Mundiais que se disputam anualmente.

De forma a planificar da melhor forma, os pontos referidos anteriormente, a Direcção definiu as seguintes
áreas de intervenção: Área Administrativa, Área Desportiva, Área de Informação e Comunicação e Área de
Divulgação e Marketing.
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ÁREA ADMINISTRATIVA
¾ Gestão e publicação dos Comunicados oficiais da Associação.
¾ Gestão das filiações e respectivas publicações mensais das Listas de Associados.
¾ Gestão das licenças dos jogadores e respectivos Formulários da FISTF.
¾ Apresentação trimestral do balancete de tesouraria.
¾ Gestão e manutenção da página oficial da Associação.
¾ Revisão geral e alteração do Regulamento Interno da APS.
¾ Reactivar o processo de Pedido de Estatuto de Utilidade Pública Desportiva.
¾ Tradução das regras oficiais para a língua portuguesa.
¾ Fazer e publicar histórico de toda a história do Futebol de Mesa em Portugal.

ÁREA DESPORTIVA
¾ Organização do calendário nacional desportivo juntamente com os delegados dos clubes.
¾ Organização dos Campeonatos Nacionais Absolutos (1ª, 2ª, 3ª Ligas e Liga Júnior).
¾ Gestão e publicação dos Rankings Nacionais.
¾ Gestão e publicação dos resultados desportivos dos Campeonatos Nacionais Absolutos e de
Categorias, Taça de Portugal, Campeonato Nacional e Taça de Portugal de Clubes e Copa Ibérica.
¾ Gestão e publicação dos resultados desportivos das provas organizadas pelos clubes (Opens Nacionais
e Internacionais, Satélites Internacionais, Grand Prix de Portugal e outros).
¾ Gestão das classificações dos Campeonatos Nacionais Absolutos.
¾ Continuar a incentivar e promover a competição nos escalões de formação.
¾ Continuar a apoiar os clubes existentes, e os novos clubes que possam surgir, na expansão da
modalidade, quer a nível interno do próprio clube como a nível nacional.
¾ Continuar a incentivar a organização de competições por equipas nas provas organizadas pelos clubes.
¾ Criar e dinamizar um Circuito Ibérico (entre Portugal, Espanha e Gibraltar).
¾ Promover e incentivar a organização de Torneios de Consolação em todas as provas desportivas
organizadas pelos clubes.
¾ Fomentar um circuito regional (Zona Norte e Zona Sul) de provas individuais e por equipas.
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ÁREA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
¾ Criar Newsletter com informação desportiva para distribuição a nível nacional e internacional.
¾ Estabelecer e dinamizar relações internacionais com as Associações/Federações de outros países.
¾ Estabelecer relação de trabalho com a Direcção da FISTF com o objectivo de ajudar ao desenvolvimento
e divulgação/promoção da modalidade a nível nacional e internacional.

ÁREA DE DIVULGAÇÃO E MARKETING
¾ Estabelecer parcerias para programas de desenvolvimento dos Escalões de Formação.
¾ Estabelecer parcerias com Câmaras Municipais e respectivas Divisões de Desporto.
¾ Promover demonstrações em escolas, eventos desportivos e locais públicos (clubes de futebol, centros
comerciais, lojas de modelismo, outros).
¾ Estabelecer formas de divulgação da modalidade em vários meios de comunicação.

CONCLUSÃO
A Direcção da Associação Portuguesa de Subbuteo conta com a ajuda dos seus Associados para que este
Plano de Actividades seja posto em prática na sua totalidade, e que todos juntos possamos continuar a dar
o nosso contributo para o desenvolvimento da modalidade em Portugal.

Junho de 2012.
A Direcção,
Bruno Valente
José Santos
Miguel Castro
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