ATA NÚMERO OITENTA E TRÊS

Ao dia trinta e um do mês de março de dois mil e vinte e um, pelas vinte horas e trinta
minutos reuniu em sessão ordinária, em segunda convocatória e por videoconferência a
Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa conforme convocatória
datada de doze de março de dois mil e vinte com a seguinte ordem de
trabalhos: ........................………………………………………………………………………………………
Ponto um - Apreciação, discussão e votação relatório e contas de 2000……...................
Ponto dois – Outros assuntos de interesse da modalidade………………………………………….
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 direção estiveram presentes o seu presidente Pedro
Miguel Moura e os seguintes vice-presidentes Luis Garrett, Carlos Fagundes e Carlos
Galvão, pelo Conselho Fiscal esteve presente o seu presidente José Alvoeiro da Silva e
ainda pelo Conselho Nacional de Arbitragem o seu presidente Paulo Leal Martins.
Estiveram ainda presentes delegados dos jogadores Diogo Silva, Renato Gouveia,
delegados treinadores Francisco Santos e Pedro Almeida, delegados árbitros Margarida
Dias Ferreira, Carlos Silva e José Serafim Mendes, como delegado de clubes Pedro
Barbosa e Carlos Goncalves e estiveram representadas as seguintes Associações; ATM
Porto, ATM Vila Real, ATM Madeira, ATM D Viseu, ATM Viana do Castelo, ATM São Miguel
num 15 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 deu a palavra ao senhor secretario para leitura da ata da ultima
Assembleia Geral que foi aprovada por unanimidade. Foi ainda lida a ata da Assembleia
Geral Eleitoral pata o quadriénio 2020-2024 ........................……………………………………..
A senhora presidente da mesa passou de seguida ao ponto numero um da ordem de
trabalhos dando a palavra ao senhor presidente da Direção Pedro Moura…………………….
O mesmo cumprimentou todos os presentes, começando por agradecer a todos os
delegados que hoje terminam as suas funções, pela dedicação demonstrada ao longo
deste mandato. Naturalmente será agendado o mais breve possível o ato eleitoral para a
eleição dos novos representante a delegados e que devido a pandemia que estamos a
viver ainda não foi possível realizar..............................................................................
Entrando no ponto um da ordem do dia o senhor presidente da Direção passou a
apresentação do Relatório e Contas que se anexa e faz parte integrante da presente ata
de onde se destaca o apuramento alcançado pela equipa sénior masculina para os
próximos Jogos Olímpicos em Tóquio, a oferta da joia de filiação e inscrição para todos
os atletas sub18 no sentido de promover a filiação dos aletas para a nova época
desportiva assim como o resultado financeiro histórico alcançado. Outro momento de
relevo foi a reabertura a doze de maio do centro de alto rendimento (CAR) em contexto

de pandemia, a implementação da Bolsa 360º destinada a apoiar os atletas que
pretenderam instalar-se no CAR com o objetivo de aumentar a qualidade do seu treino.
Destaque ainda para a retoma das competições nacionais e com os diversos
cancelamentos das provas a terem de ocorrer devido as medidas de contingência
adotadas. A FPTM elaborou um Manual de Procedimentos de Organização de
Competições que permitiu realizar os Campeonatos Nacionais das categorias de Juniores,
Cadetes, Iniciados e Sub21. A Fase Final do Campeonato Nacional da 1ª Divisão foi
realizado no CAR com a preciosa colaboração da Bola TV levando assim o ténis de mesa
a casa de cada um. Quanto ao desenvolvimento e formação continuamos a dar destaque
ao programa "Ténis de mesa Vai à Escola" com a participação de dezanove escolas
inscritas, uma preocupação continua na formação em treinadores e pela primeira vez uma
formação dedicada a preparadores físicos em articulação com o ténis de mesa adaptado.
Uma aposta desta direção ao nível da comunicação e imagem era o lançamento da FPTM
TV o que hoje em dia já é uma realizada para levar mais longe a nossa modalidade,
contudo não deixamos de realizar parcerias com a BOLA TV e várias comunicações em
formato on-line. Ocorreu ainda e conforme os estatutos as eleições para o novo
quadriénio dos Órgãos Socais da nossa Federação. Quanto a Demonstração de Resultados
financeiros do ano de 2020 de realçar o resultado realmente historio como demonstram
os numero agora apresentados destacando desde logo o saldo positivo de 177.881€.
Ainda assim e não menos importante uma redução do passivo em 175.147€, juntando a
isto uma redução de divida a banca de 34.000€. Claro que para este grande esforço
contribui o continuo apoio financeiro do estado central através de IPDJ e COP assim como
dos patrocinadores habituais que se mantiveram a nosso lado. Tudo isto irá origina uma
menor dependência da federação de agentes externo dando uma maior e mas forte
estabilidade financeira a federação. Por fim uma palavra a todas as entidades,
fornecedores, patrocinadores, colaboradores, delegados e órgãos da federação pela
entreajuda e colaboração no alcance deste resultado histórico para as finanças da
federação......................…………………………………………………………………………………………
Tendo o senhor presidente da direção dado por terminada a sua explicação a senhora
presidente da Mesa da Assembleia Geral solicitou ao senhor presidente do Conselho Fiscal
a leitura do relatório e parecer desse Órgão……………………………………………………………….
O senhor presidente do Conselho Fiscal realizou a leitura do relatório e parecer do órgão
o qual se junta em anexo, apresentando parecer favorável à sua aprovação..................
A senhora presidente da mesa da assembleia geral abriu um período de discussão tendo
se inscrito os delegados Margarida Ferreira, Paulo Melim……………………………………..…….
Usou da palavra a delegada Margarida Ferreira tendo questionado o porquê da diferença
entre o orçamentado aprovado e o agora apresentado pela positiva em cerca de 400 mil
euros ………………...................................………………………………………………………….........
Pela direção respondeu o seu vice presidente Luís Garrett referindo que aquando da
construção do orçamento os documentos são provisionais e com o decorrer do ano e
devido a todas as limitações que sabemos que existiram devido a pandemia o que
originou cancelamento de alguma provas e/ou deslocações por um lado (despesa) e por
outro lado com o continuo apoio de patrocinadores e entidades estatais a não deixarem

de apoiar financeiramente a federação (receita) deu origem ao resultado extraordinário
agora apresentado………………………………………………………………………………………………….
Usou da palavra o delegado Paulo Melim, agradecendo a forma clara como o senhor
presidente apresentou o relatório e contas de 2020 destacando a maior autonomia
financeira com que a Federação vai ficar……..……………………………………………………………
O senhor presidente da Direção agradeceu as palavras elogiosas com que o senhor
delegado Paulo Melim atribuiu a direção……………………………………………………………………
Não existindo mas pedidos de uso da palavra a senhora presidente da Mesa da
Assembleia Geral colocou a votação tendo o mesmo sido aprovado por
unanimidade …………………………………………………………………………………………..….…….……
Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos a senhora presidente questionou quem
pretende usar da palavra, tendo solicitado a inscrição os senhores delegados Paulo Melim
e Margarida Dias Ferreira.......………………………………………………………………………………..….
Usou da palavra delegado Paulo Melim, questionando a direção se já tem algo pensado
para investir na modalidade mediante o resultado financeiro agora apresentado ……………
O senhor presidente Direção referiu que a Direção está a analisar a possibilidade de
investir num imóvel para residência junto ao CAR, investimento esse que traria algumas
mais valias para a Federação desde logo uma diminuição de despesas permanentes
(alojamento, alimentação) que atualmente são pagas a entidade externa e com este
investimento passariam a ser geridas pela Federação ainda com possibilidade de baixar
esses mesmos custos, quer os suportados pela Federação quer pelos atletas. Foi ainda
referido que desta forma se conseguirá apoiar mais atletas baixando desde logo os custos.
Outra possibilidade será a deslocalização da sede da Federação, estando a existir
conversações com o Município de Odivelas o que pudera fazer com que a atual sede
possa vir a ser uma fonte de rendimento através do aluguer do seu espaço. Tudo isto
esta a ser debatido no seio da Direção e oportunamente será reportado assim que existe
algo mais em concreto ……………………………………………………………………………………………
Usou da palavra a delegada Margarida Ferreira, agradeceu a forma correta e dedicada
como as assembleia gerais têm sido geridas assim como a forma como as atas tem sido
elaboradas, referiu ainda que foi com enorme orgulho que desempenhou as funções de
delegada que hoje cessam ………………..…………………………………………………………………..
A senhora presidente da Mesa Assembleia Geral agradeceu as palavras dirigidas à Mesa
da Assembleia, agradecendo a todos os delegados a forma correta com que têm decorrido
os trabalhos nas diversas assembleias realizadas desejando felicidades a quem hoje
termina funções. Informou ainda que já foram agendadas as eleições para delegados,
mas com as limitações existentes até a presente data tiveram de ser adiadas, mas que
tudo será feito para que as mesas se realizem no mais breve espaço de tempo. Não
existindo mais nada a referir deu por terminada a assembleia geral pelas vinte e duas
horas……………………………………………………………………………………………………………………..

Presidente da Mesa da Assembleia

Vice Presidente

Secretário

