ATA NUMERO 80
Aos vinte dias do mês de maio de dois mil e vinte, pelas vinte horas e trinta minutos, reuniu por
videoconferência a Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, em sessão ordinária, a Assembleia
Geral da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa, conforme convocatória datada de cinco de maio
de dois mil e vinte com a seguinte ordem de trabalhos...................................................................
Ponto um - Apreciação, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas de 2019............
Ponto dois - Outros assuntos do 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 o seu presidente Pedro Moura e os seguinte vice-presidentes, Carla
Ribeiro, Luís Garrett, Carlos Fagundes, Gonçalo Castanheira. Pelo conselho fiscal, o seu
presidente Carlos Galvão. Estiveram presentes ainda Delegados dos Jogadores (3)- Diamantino
Manuel Pinto Fernandes, Diogo Miguel Simões Da Silva e Renato Valério Gonçalves Rodrigues
Gouveia, Delegados Treinadores (3)- Marco Paulo Pereira Rodrigues, Pedro Durães Dias Almeida
e Francisco António Franco Santos, Delegados Árbitros (3)-Carlos Alberto Paraíso Silva,
Margarida Eugénia Dias Ferreira e José Serafim Ferreira Mendes, Delegados Clubes (4)-Paulo
Rocha, Pedro Barbosa, Carlos Oliveira e Carlos Gonçalves, Delegados de Associações (8)Patrícia Soares, José Luís Martins, Anabela Leal, Gabriel Silva, Paulo Melim, Sérgio Miranda,
António Peixoto, Aquilino Pinto, num total de 21 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 todas
e a todos lendo a ata da reunião anterior o qual foi aprovada por unanimidade………………….
De imediato se passou ao ponto um da ordem de trabalhos, dando a palavra a direção na pessoa
do seu presidente Pedro Moura……………………………………………………………………
Agradeceu a presença massiva dos delegados bem como a sua compreensão pelas condições pela
qual a reunião se irá realizar dando a conhecer pormenorizadamente toda a atividade realizada ao
longo do anos transato da qual destacamos que foi para a federação de ténis de mesa um ano de
dois mil e dezanove histórico, que iniciou com a apresentação da candidatura a organização do
Campeonato do Mundo para dois mil e vinte e dois uma experiência enriquecedora mesmo não
conseguindo, no entanto, atingir o objetivo, pela primeira vez conseguimos conquistar uma

medalha num Campeonato do Mundo, a nomeação pelo Comité Olímpico para uma atleta
feminina de ténis de mesa para Atleta do Ano, bem como uma brilhante prestação da Seleção
Nacional no Campeonato Europeu. A nível de competições, as brilhantes organizações de três
eventos realizados no nosso país, assim como todas as competições nacionais organizadas por
esta Federação. Ao nível do Desenvolvimento e Formação uma referência especial ao programa
dedicado ao denominado Ténis de Mesa vai à Escola, conseguindo com este programa estimular
os mais jovens a iniciarem esta bela modalidade bem como ajudar a equipar alguns centros
escolares com material. Foram realizadas Ações de Formação para treinadores no decorrer do
ano. A comunicação e marketing dois canais importantíssimos na divulgação da nossa modalidade
e que nos levou mais além com a transmissão de todos os jogos do Campeonato Nacional e pelo
suporte de alguns patrocinadores. Embora o resultado financeiro não nos orgulhe, o mesmo
também não irá comprometer o futuro. Como os resultados anteriores bem demonstraram a
Federação está estável mesmo transitando com esta saldo negativo originado pela realização da
Gala dos 75 anos que não estava prevista em orçamento e que esta direção assim assumiu, bem
como a necessidade de levar as nossas principais seleções a provas do Worldtour com o objetivo
de garantir o seu apuramento para os Jogos Olímpicos o quanto antes. Findas as explicações
prestadas pela direção a senhora presidente da mesa da assembleia geral deu a palavra ao
presidente do concelho fiscal para emitir o seu parecer……………………………………………
Usou da palavra o seu presidente Carlos Galvão que procedeu a sua leitura, dando parecer
positivo…………………………………………………………………………………………….
Dando continuidade a assembleia foi posto a consideração o ponto um, tendo-se inscrito para usar
da palavra a delegada Margarida Ferreira, o delegado Diogo Silva e o delegado Paulo
Melim……………………………………………………………………………………………...
Pela delegada Margarida Ferreira foi dado os parabéns à direção pelos resultados desportivos e
colocou as seguintes questões, o que levou ao saldo negativo de cerca de dezoito mil euros no
saldo, o que fez subir em cerca de trinta e três por cento a despesa com pessoal e porque não vem
referenciada nas perspetivas futuras a corrente situação Covid-19? ...............................................
Presidente direção deu como resposta que este saldo e a atual pandemia não irá comprometer em
nada a atividade da Federação até porque à data de hoje a situação financeira está estabilizada
com a assinatura de todos os Contratos Programas com o IPDJ e a cobrança positiva de todos os

valores de patrocínio apresentado em orçamento a que acresce o facto de o presente relatório já
ter sido enviado para os delegados. A despesa da gala, essa sim extraordinário, e que se reflete
no saldo negativo, mas como disse no anterior ponto dois uma decisão da direção a sua realização
mesmo não estado prevista no orçamento anterior assim como a não realização dos jogos iberoamericano. Uma outra razão foi a opção de competição em mais provas de WorldTour como
falado ponto anterior. Quanto ao aumento da rubrica de salário tem a ver com mais prestações de
serviços, mas solicito ao Vice-presidente com a área financeira para completar. O Vice-presidente
Luís Garrett esclareceu que o mesmo aumento se justifica com o pagamento realizado a um
estagiário assim como a necessidade de contratar um treinador para o CAR assim como a correção
de procedimentos internos que se verificou em 2019 .…………………………………………..
O delegado Diogo Silva questionou sobre o desequilibro geográfico existente na organização das
provas nacionais e se pela federação estão a ser tomadas medidas para o combater……….……..
Presidente direção respondeu que sim é verdade, a exceção de uma prova realizada em Lagos,
todas as outras foram a norte do país, que a Federação tem mantido contacto e reuniões com todos
os seus parceiros Associações, Clubes e Autarquias na tentativa e esperança de vir a neutralizar
esse desequilibro………………………………………………………………………………...…
O delegado Paulo Melim felicitou a direção pela forma bastante clara dada nas explicações do
relatório destacando a dinâmica positiva pelo ténis de mesa, destacou ainda o programa Ténis de
Mesa vai à Escola assim como a abertura do Car aos elementos exteriores. Com esta pandemia e
limitando as ações dos clubes e uma vez que muitos já tens suas contas regularizadas e estão
impedidas de competir, se a direção esta a analisar uma possível ajuda financeiras a esses mesmo
clubes………………………………………………………………………………………………
Presidente direção agradeceu as palavras dirigidas, e referiu que esta a ser analisado se e de que
forma será possível ajudar financeiramente os clubes no contexto desta pandemia uma vez que
nos veio limitar a todos……………………………………………………………………………
Não existindo mais inscrições foi colocado a votação o ponto numero um tendo sido aprovado
por unanimidade……………………………………………………………………………….…..
Ponto número dois outros assunto de interesse para a modalidade………………………………
O senhor Presidente da direção solicitou a palavra para dar conhecimento a assembleia de que em
conversa com responsável pela tutela esta previsto a retoma da atividade mesa tenista no próximo
mês de junho, embora ainda não se saiba os seus contornos. Contudo e após implementar do plano

de contingência pela federação para o CAR o mesmo deve de ser replicado pelos clubes e esta a
ser preparado um Guia nesse sentido………………………………………………………………
A delegada Margarida Ferreira pediu a palavra para dizer que teve conhecimento da existência de
um questionário feita a agentes do ténis de mesa e se o mesmo não iria ser feitos aos árbitros e
solicita também esclarecimentos sobre o comunicado da federação do 15 de maio………………
O presidente Direção informou que esse comunicado foi para informar o que irá ser posto em
prática após auscultar todas as Associações assim como os clubes que participam na divisão
secundária e primeira divisão. Contudo e com as constantes alterações diárias aguardamos as
diretrizes da tutela para como iniciar e quando nas devidas e necessária segurança tendo em
atenção que ate a presente data estamos impedidos de utilização de recintos fechados quer em
provas quer em treinos exceção feita a atletas profissionais e de seleção…………………………
Usou da palavra a presidente da Mesa da Assembleia Geral para dar conhecimento a assembleia
da marcação de ato eleitoral para os corpos sociais da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
para o próximo dia 31 de outubro de dois mil e vinte. Não existindo mais solicitações de
intervenções foi dado por terminada a assembleia eram vinte e duas horas e vinte minutos….…..
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