ATA NUMERO OITENTA E DOIS
Ao dia vinte e dois do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte horas reuniu por videoconferência a
Federação Português de Ténis de Mesa em reunião ordinária, a Assembleia Geral conforme convocatória datada
de sete de dezembro de dois mil e vinte com a seguinte ordem de trabalhos: ……….............................................

Ponto um - Apreciação, discussão e votação do plano de atividades e orçamento de 2021 …................................
Ponto dois - Apreciação, discussão e votação da proposta de alteração do logótipo de FPTM ..............................
Ponto três- Outros assuntos ….……………………………………………………………………………………..

Assumiu a presidência da Assembleia Geral a presidente da Mesa, Maria Inês da Graça Louro, estando presente
a vice-presidente Odete da Silva Cardoso e secretário Mário Augusto Anágua Carvalho. Pela direcçao estiveram
presentes o seu presidente Pedro Miguel Moura e os seguintes vice-presidentes Luis Garrett, Carlos Fagundes,
Francisco Teófilo e Carlos Galvão, pelo Conselho Fiscal este presente o seu vogal Dr. Duarte Martins e pelo
Conselho de Justiça o Dr. Gonçalo de Sampaio. Estiveram ainda presentes delegados dos jogadores (1)
Diamantino Manuel Pinto Fernandes, delegados treinadores (3) Marco Paulo Pereira Rodrigues, Pedro Durães
Dias Almeida, Francisco António Franco Santos, delegados árbitros (3) Carlos Alberto Paraíso Silva, Margarida
Eugénia Dias Ferreira e José Serafim Mendes, delegados de associações (6) pela ATM Ilha Terceira Anabela
Leal, ATM V Real Alfredo Gouveia, pela ATM Viana do Castelo Rui Rego, pela ATM Leiria Gabriel Silva, pela
ATM Madeira Paulo Melim, pela ATM Porto Sérgio Miranda e ainda Carlos Oliveira como delegado de clubes
(1), num total de 14 delegados, os quais confirmaram por chamada feita pela Mesa da Assembleia Geral. ……..
A senhora presidente da mesa da assembleia geral iniciou a reunião dando as boas vindas a todos. De seguida leu
a ata anterior tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. ………...............................................................…..
Tendo sido realizada eleições para os corpos socias da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa na data de seis de
outubro de dois mil e vinte, foi também lida a ata do ato eleitoral a qual foi aprovada por unanimidade, dando os
parabéns aos eleitos e desejando que desempanem um bom mandato. ……………………………………………
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De imediato passou ao ponto um da ordem de trabalhos, dando a palavra a direção na pessoa do seu presidente,
Pedro Moura que começou por agradecer a presença de todos desejou um bom ano de dois mil de vinte um e
iniciou a explanação do plano de atividades proposto e que se junta em anexo, destacando as seguintes medidas;
em conversas já mantidas com a tutela irá existir um esforço por uma total dedicação no objetivo de uma
continuidade de equilíbrio financeiro e operacional mesmo no contexto atual de pandemia e totalmente
imprevisível. Naturalmente o presente orçamento esta condicionado tendo em conta os jogos olímpicos que se
aproximam bem como a três provas internacionais previstas para ocorrerem em Portugal, igualmente está previsto
um continuo investimento no centro de alto rendimento localizado em Gaia (CAR) e finalmente uma aposta na
modernização da imagem da Federação.
Ao nível de atividade desportiva de realçar um enorme esforço na tentativa da normalização dos campeonatos
nacionais tendo em conta as condições atuais que estamos a viver no pais e no mundo, continuar a apostar na
descentralização por todo o território das competições que vierem a ser possíveis realizar, um objetivo importante
a organização de um campeonato do mundo de juniores sabendo da grande responsabilidade que acarreta essa
organização para a Federação, ao nível das escolas dar continuidade ao projeto já iniciado em ano anteriores no
desporto escolar com o programa “Ténis de Mesa vai as escolas”, introduzindo formação aos professores e nesse
âmbito realizar a Taça do desporto escolar, continuar a investir na formação de treinadores. Ao nível da arbitragem
irá a mesma voltar a acompanhar os jogos da segunda divisão nacional. Continuar a realizar um trabalho cada vez
mais em colaboração com as Associações realizando um plano com o objetivo de uma maior proximidade das
mesmas com a Federação. Quanto às seleções nacionais o grande objetivo passa pela presença já garantida da
seleção sénior masculina nos Jogos Olímpicos, a participação ainda da mesma seleção tanto no campeonato do
mundo como da europa. Ao nível da sua homologa feminina uma última tentativa de qualificação ainda para os
mesmos jogos, bem como a participação do campeonato do mundo, mas nas provas individual. Já nas seleções
jovens a realização de estágios e a participação no campeonato do mundo e europa. Na atividade prevista para o
CAR a realização de estágios internacionais, interação com outras seleções ainda a realização de uma parceria
com a Associação do Porto. Ao nível da comunicação e patrocínios a rentabilização em eventos internacionais e
a modernização da imagem da Federação criando um novo site assim como o lançamento da FPTM TV onde
iremos transmitir jogos da primeira divisão. ………………………………………………………………………..
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Na parte financeira, área que dedicamos também os nossos maiores esforços onde desde 2012, tem existido
oscilações muito devido a realização ou não de provas internacionais onde nem sempre temos atingido resultados
positivos, mas continuamos a envidar esses mesmos esforços para cimentar a estabilidade financeira como podem
comprovar nos mapas em anexo…………………………………………………………………………………….
Finda as explicações dadas pelo presidente da Direcçao a presidente da mesa da Assembleia Geral colocou a
discussão o ponto, tendo pedido para intervir a delegada Margarida Ferreira colocando a questão se o posto de
trabalho referido no plano e orçamento será para regularizar alguma situação existente na Federação ou a entrada
é real de outro funcionário? O senhor presidente da direcçao referiu que estão a ponderar a entrada efetiva de
outro recurso humano para a federação tendo em consideração a exigência que os serviços têm vindo a
demonstrar. ................................................................................................................................................................
Pediu a palavra o delegado Paulo Melim, dando os parabéns ao trabalho realizado pela anterior direcçao e que
com certeza a agora empossada seguramente também o irá continuar pois mostraram a pró-atividade em prol da
modalidade conseguindo manter os apoios institucionais, projetando atividades arrojadas na tentativa da
realização de eventos. O presidente da direcçao agradeceu as palavras elogiosas à direcçao, disse que é com esse
propósito que desempenham estas funções e que vão continuar nesse caminho de elevar a Federação e projetando
o Ténis de Mesa tanto a nível nacional como internacional. …................................................................................
Não existindo mais intervenções, foi solicitado ao Conselho Fiscal para dar o ser parecer, que na pessoa do vogal
Duarte Martins fez a leitura do mesmo ficando como anexo a presente ata………………………………………..
O mesmo foi colocado a votação tendo sido aprovado por unanimidade. …………...........……………………….
De imediato foi dado palavra ao presidente direcçao para expor o ponto dois da reunião, tendo o mesmo feito uma
apresentação com uma memoria descritiva, A qual se anexa à presente ata, da proposta de novo logo da Federação
agradecendo a Diana de Souza por todo o trabalho dedicado até chegar a este resultado final e que coloca a
consideração dos senhores delegados para discussão, analise. ……………………....................................……….
Solicitou a palavra a delegada Margarida Ferreira, dizendo que sendo favorável a mudança do mesmo não se
consegue rever no agora proposto até porque lhe parece “poucochinho” e que embora saiba que é neste órgão que
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está o poder de decisão sobre a sua modificação gostaria que tivesse existido uma discussão mais alargada sobre
a sua alteração e que o mesmo fosse mais moderno. O presidente da Direção informou que essa discussão foi
realizada internamente na Direção e que foi muito saudável tendo chegado a este resultado final, reconhecendo
que naturalmente existem outras opiniões e que a decisão final cabe aos senhores delegados. ..……………….…
Colocado a votação o presente ponto o mesmo foi aprovado por maioria com um voto contra…………………...
Tendo como ponto três da reunião outros assuntos, usou da palavra o presidente da direcçao para dar a conhecer
a organização da prova campeonato nacional individual sénior em Odivelas nos dias 30 e 31 de janeiro próximo.
Usou da palavra a presidente da mesa da assembleia geral para informar os senhores delegados sobre a marcação
de eleições para delegados agendado para o dia 30 de janeiro, em simultâneo com a prova referida pelo presidente
da direcçao e no mesmo local. As candidaturas a delegados devem de ser enviadas até ao dia 15 de janeiro, mas
irá ser enviado mais informações. ............................................................................................................................
Não existindo mais solicitações para o uso da palavra, deseja a todos um bom natal e um bom ano de 2021 dando
por terminado a assembleia.
Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Secretário da Mesa da Assembleia Geral
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