ATA NUMERO SETENTA E NOVE
Aos dezanove dias do mês de Dezembro do ano dois mil de dezanove pelas vinte horas,
reuniu na sede da federação portuguesa de ténis de mesa na rua padre Luís Aparício, nº
9-5° andar em Lisboa em reunião ordinária a Assembleia Geral da Federação Portuguesa
de Ténis de Mesa conforme convocatória datada de quatro de Dezembro de dois mil e
dezanove com a seguinte ordem de trabalho.......................................................................
Ponto único - Apreciação, discussão e votação do plano de atividades e orçamento para
2020.....................................................................................................................................
Assumiu a presidência da Assembleia Geral a presidente Maria Inês da Graça Louro,
estando ainda presentes a vice presidente Odete da Silva Cardoso e o secretário Mário
Augusto Anágua Carvalho estando ainda presentes os seguintes diretores, Direção
presidente Pedro Miguel Gaspar Dias Moura e os vice presidentes Luís Miguel de Matos
Garrett, José Manuel Martins Gordalina e Eduardo Lourenço dos Santos (vídeo
conferencia), Conselho fiscal o presidente Carlos José Cerqueira Galvão e Nuno Filipe
dos Santos Mexa, e pelo conselho Nacional de Arbitragem o seu presidente Paulo Jorge
Leal Martins. Estiveram ainda presentes os seguintes elementos, delegados de clubes
(2) Viana do Castelo-presencialmente Rui Rego e Vila Real- vídeo conferencia Carlos
Manuel Fonseca Gonçalves, Delegados de Associações (3)- vídeo conferencia Leiria
Gabriel Silva, Madeira Paulo Melim e Vila Real Alfredo Gouveia , delegado treinadores
(3)-presencialmente Pedro Durães Dias de Almeida, vídeo conferencia Marco Paulo
Pereira Rodrigues e Francisco António Franco Santos, delegado de Árbitros (2)presencialmente Margarida Eugénia Dias Ferreira e Carlos Alberto Paraíso Silva, os
quais responderam a chamada feita pela mesa da Assembleia.............................................
De seguida a presidente da mesa Assembleia deu a palavra ao secretario para este
proceder a leitura da ata número 78 da reunião anterior, que foi lida em voz alta e colocada
a votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade.................................................
A senhora presidente da mesa assembleia de imediato deu palavra ao senhor presidente
da direção para apresentar o plano de atividade e orçamento para o ano de
2020.....................................................................................................................................
O senhor presidente da direção deu as boas vindas a todos os diretores, representantes de
associações, clubes, árbitros e treinadores, informou ainda da ausência de alguns diretores
que não estão presentes por motivos pessoais.....................................................................
O presidente deu inicio a apresentação do plano de atividades e orçamento para 2020,
começando por dizer que o ano será bastante exigente, um ano com uma aposta forte em
provas de carácter internacional onde as nossas equipas têm de estar ao seu melhor nível,
pois 2020 será ano de jogos olímpicos e esse é um dos grandes objetivos a qualificação
para os mesmos. Ano vai iniciar com uma prova importantíssima com a responsabilidade
da federação em organizar um torneio de qualificação mundial para os jogos olímpicos
onde iram estar presentes todas as melhores seleções a nível mundial e onde desde já
queremos garantir o nosso acesso através da qualificação para os próximos Jogos
Olímpicos. A par desta grande organização iremos ter no decorrer de 2020 outros 4
grandes eventos de não menor importância como ITTF Challenge Plus Portugal Open,
ITTF World Veterans tour, ITTF Portugal Junior & Cadet open e Campeonato do Mundo
de Juniores. Seguramente que este é o ano de maior ambição para a nossa modalidade,
mas só assim faz sentido nos estarmos nestas funções com dedicação e empenho por um
Ténis de Mesa cada vez melhor. Fundamental será com toda a certeza o apoio estatal via

comité olímpico ou através de outros institutos para alcançar esse grande objetivo não só
a qualificação para os jogos olímpicos, mas também para o sucesso que desejamos para
a organização das restantes provas quer sejam ela internacionais ou nacionais as quais
nos irão obrigar a um grande esforço financeiro. Outra grande aposta e o continuo apoio
ao centro de alto rendimento sediado em Vila Nova de Gaia-CAR, continuamos a apostar
na formação para além de se conseguir sediar mais jogadores os chamados residentes, o
que engradece a modalidade, temos conseguido atrair outras seleções para aqui
estagiarem. A nível das competições Nacionais continuar a apostar na descentralização
levando aos mais diversos locais do país a nossa modalidade conseguindo assim chegar
a mais público divulgando assim o nosso Ténis de Mesa. Marketing, promoção e
comunicação outro sector importante para a federação e uma aposta desta direção com a
transmissão em "streaming" dos nossos eventos bem como dos jogos mais importantes
dos campeonatos nacionais, divulgação de resultados, interação com patrocinadores. A
nível financeiro podemos dizer que a federação se encontra estabilizada embora seja
necessário continuar a ter controle com despesas e trabalho continuo na procura de
receitas quer seja através de organização de provas que sejam com novos patrocinadores.
Estas são as principais medidas no plano de atividades que colocamos à consideração não
obstantes todas as outras medidas que se encontram esplanadas nos documentos que tem
em vossa posse e que estamos disponíveis para esclarecimentos mais pormenorizados se
assim o entenderem...........................................
Finda a apresentação a presidente da mesa colocou o mesmo a discussão, tendo a delegada
Margarida Ferreira solicitado o uso da palavra, a qual lhe foi concedida, questionando
como pensa a direção angariar mais verbas em virtude da quebra de valores transferidos
pelo estado?.........................................................................................................................
Usou da palavra o vice-presidente da direção Luís Garrett, explicando que o objetivo da
realização de provas internacionais em Portugal para além do efeito desportivo e de
divulgação da modalidade espera se a semelhança de outras provas já realizadas sejam
momentos de algum encaixe financeiro para a federação e que se consiga compensar essas
verbas, contudo o contrato programa mantém se com as entidades estatais o que para nós
é muito importante. Por último com o constante trabalho realizado na procura de novos
patrocinadores também essa receita é importante para o controle e estabilidade das contas
da federação.........................................................................................................................
Pedi-o a palavra o presidente do conselho fiscal, a qual lhe foi concedida, dizendo que
tem acompanhado de perto o trabalho da direção, que a mesma se tem pautado por um
constante equilíbrio financeiro embora tenham existido alguns momentos de difícil ação
no decorrer do ano. Atualmente a federação tem uma situação financeira equilibrada e
sustentável dando os parabéns pelo trabalho desenvolvido.................................................
O presidente da direção solicitou palavra, a qual lhe foi concedida, informando que na
realidade no decorrer dos mês de setembro e outubro a situação efetivamente é sempre
mais complicada estando a mesma relacionada com o inicio da época e as filiações, mas
também com verbas a essa altura por receber do Instituto Português Desporto e
Juventude.............................................................................................................................
Não existindo mais ninguém para usar da palavra a presidente da mesa Assembleia
colocou a votação o Plano de Atividade e Orçamento para 2020, tendo o mesmo sido
aprovado por unanimidade..................................................................................................

A presidente da mesa felicitou a direção pela apresentação e por todas as explicações
prestadas, alertou para o facto de ser um ano bastante exigente não sou a nível financeiro
mas também competitivo, sendo um ano com os objetivos bastante altos desejando que
os mesmos se consigam alcançar com grande sucesso para a modalidade. Terminou
desejando a todos umas boas festas, dando por encerrada a assembleia eram vinte e uma
hora e cinco minutos............................................................................................................
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