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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Prezados delegados à Assembleia Geral da FPTM, 

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa apresenta o seu orçamento para 2023 mais 

uma vez num ambiente de incerteza e expetativa. Após dois anos de profunda retração 

das atividades devido aos 

efeitos provocados pela 

pandemia Covid-19 e após um 

ano de 2022 em que a FPTM 

mostrou capacidade financeira 

para aguentar as 

consequências de tesouraria 

que o atraso na aprovação do 

Orçamento de Estado para 

2022, tendo até mostrado 

capacidade para reinvestir no 

desenvolvimento da 

modalidade, vivemos um momento perturbador em que o dinheiro perde valor 

diariamente.  

Nesse sentido, no atual contexto, o orçamento da FPTM para 2023 que vos 

apresentamos à consideração não poderia deixar de ser um orçamento novamente 

conservador, gerando um Plano de Atividades prudente, mas de continuidade com a 

linha seguida nos últimos anos. 

Isso não impedirá que a Federação mantenha os princípios de promoção, 

desenvolvimento e o crescimento do Ténis de Mesa em Portugal, sempre sem colocar 

em causa a sustentabilidade financeira da FPTM e sem hipotecar o seu futuro. No 

entanto fica claro que a execução orçamental de 2023 terá de ser constantemente 

monitorizada e que os princípios de gestão implementados não poderão ser alterados.  

A progressiva profissionalização dos quadros da FTPM registada nos últimos anos, em 

consonância com as boas práticas internacionais, geram simultaneamente exigência nos 

serviços prestados pela instituição, tornando-a pronta para responder aos desafios 

levantados nos três grandes eixos da sua atividade: as competições, o desenvolvimento 

e as seleções nacionais. 

É assim neste enquadramento e como consequência das minhas atuais funções na União 

Europeia de Ténis de Mesa (ETTU), onde sou presidente interino até às próximas 

eleições desta organização que deixarei os quadros profissionais da FPTM.  

Os atuais líderes dos projetos contantes dos três eixos acima mencionados saberão 

executar as suas tarefas num ambiente profissional e de grande exigência, dando assim 

seguimento à execução do projeto iniciado em 2012, num ambiente de continuidade 



 

 

que se pretende não venha a ser interrompido nos próximos ciclos olímpicos, 

permitindo assim a consolidação do ténis de mesa como uma modalidade querida dos 

portugueses e a FPTM como uma federação de referência em Portugal.  

Para 2023 as três vertentes continuarão a ser apostas: 

- O Centro de Alto Rendimento de Gaia como vetor comum no desenvolvimento de 

jovens talentos e no trabalho das seleções nacionais. 

-  Levar o Ténis de Mesa a todo o país na organização das competições nacionais, 

colaborando quer com os clubes quer com as Associações, quer ainda com as entidades 

autárquicas que continuamente desejam receber o Ténis de Mesa.  

- Manter a aposta na valorização profissional do treinador português e colaborar com 

clubes e associações regionais no sentido de desenvolvimento de “clusters” da 

modalidade através, entre outros da reformulação do programa “Ténis de Mesa Vai à 

Escola”. 

É certo que sendo já uma referência internacional na organização de eventos 

desportivos a FPTM tem já fechados três eventos WTT para Portugal, o WTT Youth 

Contender de Vila Real, o WTT Youth Star Contender de Gaia e WWT Feder de Gaia, 

estes dois últimos enquadrados no protocolo de colaboração existente com a CM Gaia.  

As Seleções Nacionais de seniores terão os seus grandes desafios no Campeonato do 

Mundo de Individuais, nos Jogos Europeus e na Fase Final do Campeonato da Europa de 

Equipas para o qual ainda terá de se apurar. As seleções jovens terão a ambição de 

melhorar os resultados obtidos no último Campeonato da Europa de Jovens, 

defendendo a medalha ali conquistada e também de se apurar para o respetivo 

Campeonato do Mundo. 

O Plano de Atividades e Orçamento 2023 apresenta uma proposta de resultado no 

“break even” já que se pretende manter o registo de boas práticas na gestão FPTM, para 

além das várias áreas da nossa atividade que permitiram a recuperação económica e 

financeira da FPTM assim como a sua credibilização nas entidades nacionais e 

internacionais.  

 

2. APRESENTAÇÃO DA FPTM 

2.1 IDENTIFICAÇÃO 

Designação: Federação Portuguesa de Ténis de Mesa 

Fundação: 27 de outubro de 1944 

Atribuição de Utilidade Pública: 15 de junho de 1978 

Atribuição da Utilidade Pública Desportiva: 29 de novembro de 1993 

Publicação dos últimos Estatutos: 13 de dezembro de 2015 



 

 

Filiações Nacionais: 

• C.O.P. (Comité Olímpico de Portugal) 

• C.P.P. (Comité Paralímpico de Portugal) 

Filiações Internacionais: 

• E.T.T.U. (European Table Tennis Union) 

• I.T.T.F. (International Table Tennis Federation) 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E CONTACTOS 

Sede e Serviços administrativos 

Rua Padre Luís Aparício nº 9 – 5º andar 

1169-093 Lisboa 

Telefone:(+351) 213 531 999 

Telemóvel: (+351) 918 883 707 

E-mail: geral@fptm.pt 

Site: www.fptm.pt 

Facebook: www.facebook.com/FPTenisMesa/ 

Twitter: twitter.com/fptenismesa 

Instagram: www.instagram.com/fptenismesa/ 

Youtube: 

www.youtube.com/channel/UCK07CDo1EYvMhelWbRl1TTw/featured?view_as=subscr

iber 



 

 

Centro de Alto Rendimento 

Rua Almeida Garrett 

4430-300 Oliveira do Douro 

Vila Nova de Gaia 

Telefone: +351 227 863 150 

Facebook: www.facebook.com/CAR-Centro-de-Alto-Rendimento391635514501286/ 

 

2.3 ÓRGÃOS SOCIAIS 

DIREÇÃO 

Presidente – Pedro Miguel Gaspar Dias Moura 

Vice-Presidente – Carla Maria Gil da Silva Ribeiro Mendes Maria 

Vice-Presidente – Eduardo Lourenço dos Santos 

Vice-Presidente – Carlos Manuel Nunes Serpa Fagundes 

Vice-Presidente – Luis Miguel Matos Garrett 

Vice-Presidente – Francisco Lourenço Martins Teófilo 

Vice-Presidente – José Manuel Martins Gordalina 

Vice-Presidente – Gonçalo Nuno Coimbra Castanheira 

Vice-Presidente – Carlos José Cerqueira Galvão 

 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente: Maria Inês da Graça Louro 

Vice-Presidente: Odete da Silva Cardoso 

Secretário: Mário Augusto Anágua Carvalho 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente: José Alvoeiro da Silva  

Vogal: Duarte Nuno Simões Martins 

Relator: Adélio de Castro da Costa Bastos 

 



 

 

CONSELHO NACIONAL DE ARBITRAGEM 

Presidente: Paulo Jorge Leal Martins    

Vogal: Carlos Manuel Jorge Paiva  

Secretário:  Luis Olinto Gomes Neto (falecido)CONSELHO DE DISCIPLINA 

Presidente: Joana Maria Coimbra Castanheira   

Vogal: Tiago Francisco Duarte Correia 

Vogal: João Francisco Dias Ferreira Pacheco Ferreira 

 

CONSELHO DE JUSTIÇA 

Presidente: Nuno Miguel Santos Ribeiro    

Vogal: Gonçalo de Melo Portugal Saluce de Sampaio 

Vogal: Miguel Pedro Bento de Sousa e Silva 

 

3. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

A progressiva profissionalização da FPTM tem tido consequências positivas nos serviços 

prestados à comunidade mesa tenista de Portugal, assim como na capacidade de 

resposta da FPTM aos desafios colocados na persecução dos Contratos Programa 

assinados quer com o IPDJ, quer com o COP ou até com autarquias. 

A FPTM irá manter o rumo da profissionalização dos seus quadros, aumentando a 

exigência interna, que terá um impacto positivo na gestão na capacidade de resposta da 

FPTM aos novos desafios que lhe vão sendo apresentados. 

Pela primeira vez desde 2015, este Orçamento não considera a profissionalização do 

presidente da FPTM por via da acumulação do cargo de Presidente Interino da ETTU. 

 

QUADRO ADMINISTRATIVO (Sede) 

Luís Garret – Vice-Presidente para a Área Financeira 

Carlos Ribeirinha – Departamento de desenvolvimento e Competições Internacionais 

Ana Cristina Fonseca – Secretariado 

Ana Paula Silva – Secretariado 

Rita Taborda – Ativação de Patrocínios, Comunicação, Imagem, Assessoria de Imprensa 

e Plataformas on-line 

Mário Pedro Couto – Direção da Área de Formação 



 

 

 

 

QUADRO DO CENTRO DE ALTO RENDIMENTO (Gaia) 

Ricardo Oliveira – Diretor Técnico, Treinador Nacional Sénior e Coordenador Seleções 

Jovens 

Francisco Santos – Treinador Seniores e Jovens 

Pedro Oliveira – Preparador Físico Seniores 

Sérgio Vieira – Treinador Jovens (part-time) 

Diogo Silva – Treinador Jovens (part-time) 

João Neves – Preparador Físico (Estagiário) 

José Santos – Transportes 

Miguel Freitas Moura – Secretaria Técnica, Logística e Eventos 

 

4. DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO TÉNIS DE MESA 

O desenvolvimento do Ténis de Mesa em Portugal, enfrenta atualmente grandes 

desafios, em diferentes eixos, pelo que é necessário atuar de uma forma global e 

consertada. 

Os objetivos para 2023, e a exemplo de continuidade em alguns pontos, do que já 

aconteceu nas duas últimas épocas desportivas serão: 

1. Completar o quadro competitivo nacional 

2. Manter a distribuição geográfica na organização e eventos FPTM 

3. Adaptação do panorama nacional às melhores práticas, alinhando-as com a 

ETTU e ITTF 

4. Investimento na formação dos treinadores, cientes da importância que terão 

no futuro do Ténis de Mesa de Portugal, já que são os verdadeiros veículos 

transmissores do conhecimento e do sucesso; 

5. Dotação de melhores plataformas de contacto entre a comunidade; 

6. Criação de medidas de apoio ao desenvolvimento desportivo da modalidade, 

nas diferentes vertentes de competição e lazer; 

7. Elaboração de um quadro global estratégico de desenvolvimento da 

modalidade para um período de 10 anos.  

 

4.1. COMPETIÇÕES NACIONAIS 

Todas as competições serão realizadas com a normalidade possível, mediante as 

medidas que possam vir a ser emanadas das autoridades competentes. No entanto, 



 

 

estão já agendados os Campeonatos Nacionais de Individuais para a corrente época 

desportiva, que se irão realizar no primeiro semestre de 2023.  

A FPTM também já reiniciou o Circuito Nacional de Torneios Abertos a contar para o 

Ranking FPTM dos atletas, assim como o Circuito Nacional de Veteranos FPTM. 

 

Quadros Competitivos FPTM: 

1. Torneios Abertos FPTM  (https://fptm.pt/wp-
content/uploads/2022/11/Torneios_Abertos_FPTM_2022_2023.pdf) 

a. 25 Torneios – 6 de Seniores e 19 de Jovens 
b. Nova Grelha de Avaliação 

2. Circuito Challenge FPTM (https://fptm.pt/wp-
content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023.pdf) 

a. 11 Torneios 
b. Torneios Nacionais organizados pela FPTM (antigos Campeonatos 

Nacionais do Challenge) 
                                                    i.     Torneio Nacional Individual 

                                                   ii.     Torneio Nacional de Equipas – Apuramento e Final 

Four 

1. Circuito Nacional de Veteranos (https://fptm.pt/wp-
content/uploads/2022/11/Torneios_Circuito_Nacional_Veteranos_FPTM_2022_20
23_10-11-2022.pdf) 
1.1. 14 Torneios; 
1.2. Campeonato Nacional Individual; 

Principais notas: 
❖ Mudança dos Escalões etários  
❖ O Ranking Nacional de Veteranos será tornado publico após cada Torneio 
❖ Os atletas número 1 do Ranking Nacional de cada escalão serão apoiados com a 

inscrição no Campeonato da Europa de Veteranos de 2023 
 

4. Campeonatos Nacionais Individuais e de Equipas 
a. Serão distribuídos geograficamente pelo Sul e Norte do País. 

 

https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Abertos_FPTM_2022_2023.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Abertos_FPTM_2022_2023.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Circuito_Nacional_Veteranos_FPTM_2022_2023_10-11-2022.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Circuito_Nacional_Veteranos_FPTM_2022_2023_10-11-2022.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Circuito_Nacional_Veteranos_FPTM_2022_2023_10-11-2022.pdf


 

 

Os modelos competitivos dos 

Campeonatos Nacionais de 

Individuais serão idênticos aos já 

usados na época passada, já que os 

mesmos se revelaram um sucesso 

na sua organização. Pequenas 

alterações operacionais constam 

no regulamento de competições.  

Entretanto, e apesar das limitações 

impostas pelo facto de ainda não 

existir um calendário internacional 

fechado por parte do WTT, e por 

consequência um planeamento das seleções nacionais, a FPTM já tem todo o seu 

calendário completo. 

 

4.2 TORNEIOS NACIONAIS 

Está iniciado o processo de retoma do circuito de Torneios Abertos a contar para o 

Ranking FPTM de atletas e estão já planeadas 25 provas para a corrente época 

desportiva, que voltarão a preencher o quadro competitivo nacional. É com grande 

agrado que verificamos a adesão de inúmeros clubes e associações na organização de 

eventos das diferentes categorias, pois são um veículo importante para a fidelização dos 

jogadores e o real propósito da modalidade. 

 

4.3 EVENTOS INTERNACIONAIS EM PORTUGAL 

Tal como tem sido apanágio da FPTM, no que a eventos internacionais diz respeito, a 

FPTM em colaboração com as 

respetivas entidades locais tem já 

planeados e confirmados 3 eventos 

internacionais para 2023:  

a) WTT Youth Contender Vila 

Real: 25/2 a 3/3  

b) WTT Youth Star Contender 

Gaia: Novembro (a confirmar data). 

c) WTT Feeder Gaia 2022: 

Novembro (a confirmar data)  

Será também no primeiro trimestre do próximo ano que a seleção nacional masculina 

terminará a Fase 1 do Campeonato da Europa de 2023, realizando em Portugal os dois 

encontros finais desta fase; Portugal-Polónia e Portugal-Dinamarca em data e local ainda 

a definir. 



 

 

 

4.4 DESPORTO UNIVERSITÁRIO 

A FPTM mantém uma relação de grande proximidade e parceria com a Federação 

Associativa do Desporto Universitário (FADU), colaborando na organização das 

competições nacionais universitárias de Ténis de Mesa, através de nomeação de juízes-

árbitros e até da cedência de material desportivo. Pretende a FPTM continuar a 

dinamizar o Ténis de Mesa nas Universidades, trabalhando assim juntamente com a 

direção da FADU no sentido do continuo crescimento do número de praticantes neste 

segmento importante. 

 

4.5 DESPORTO PARA TODOS 

A retoma dos quadros competitivos da FPTM também abrangeu, naturalmente, esta 

área fundamental no plano estratégico da FPTM, com a retoma tanto do Circuito 

Challenge FPTM como do Circuito Nacional Para-Ténis de Mesa ainda em 2022. 

 

4.5.1 CIRCUITO PARA TÉNIS DE MESA 

A FPTM propõe para a época desportiva 2022/2023 dar continuidade ao projeto pré-
pandémico inicialmente proposto, organizando atividades previstas frequentes, 

contínuas e pontuais. 
Assim, para 
2022/2023 a FPTM-
PTT propõe no seu 
plano não só a 
promoção e o 
desenvolvimento do 
desporto através do 
Ténis Mesa para 
pessoas com 
deficiência, como 
também para todos 
com fraca mobilidade 
e doenças associadas. 

Classificação Desportiva para todos os atletas no Projeto Para Ténis Mesa 

 A temática da avaliação e classificação para o ano 2022/2023 continua a ser uma 
prioridade por parte do departamento de Para Ténis Mesa. Todos os atletas envolvidos 
nos eventos e jornadas programadas, terão uma avaliação e classificação de acordo com 
as suas deficiências, de maneira a ser possível enquadrá-los nas respetivas classes. Para 
tal, temos um corpo médico e técnico composto por 10 elementos com formação 
específica na área da Classificação Desportiva e Funcional. 



 

 

Pretende-se consolidar doravante, uma estrutura de suporte para a participação na 
competição desportiva com a equidade possível, agrupando os praticantes elegíveis em 
classes de acordo com a sua incapacidade para o desporto que pratica.  

A melhoria do processo de classificação dos atletas traz uma maior justiça desportiva a 
nível nacional, e naturalmente uma melhoria de resultados desportivos alcançados. 

Neste momento todos os atletas se encontram classificados e inseridos nas suas 
respetivas classes. 

Planeamento das Jornadas a desenvolver no ano 2022/2023: 

1 - Campeonato de Classificação Nacional de Atletas, composto por 11 provas a realizar 
em vários locais do país, (5 - zona Norte, 5 - zona Centro/ Sul, + 1 prova em Pavilhão 
neutro para realização do encontro final entre as duas zonas (Pavilhão Municipal dos 
Pousos – Leiria) 

2 – Campeonato Nacional – Prova única Nacional Individual e por Equipas a realizar nos 
dias 27 e 28 de maio em Leiria, (Pavilhão 
dos Pousos), para jovens e adultos 
masculino e feminino nas classes de 
cadeira de rodas, ( 1 a 5), de Pé ( 
motores e amputados de 6 a 10), 
deficiência intelectual, (classe 11) e 
síndrome de Down; 

3 - Ações de Formação sobre Desporto 
Adaptado e na sua vertente Específica 
do Para Ténis Mesa. Pretende-se que as 
mesmas sejam acreditadas junto do 
IPDJ e se possível duas Ações de Formação, uma na Zona Centro-Sul e outra na Zona 
Norte; 

4 - Eventos e Convívios em parceria com Instituições que solicitam a presença da 
Federação, estando incluído o Centro de Reabilitação de Alcoitão; 

5 - Divulgação e Experimentação do Para Ténis Mesa em Instituições, Clubes e Escolas 
Públicas sempre que haja oportunidade; 

6 - Participação nos dias Paralímpicos Nacionais, Municipais/Escolas, Empresas e 
Universidades, a realizar em várias zonas do País; 

7 - Torneio Para Ténis Mesa, inserido nas Seixalíadas, promovido pela Câmara Municipal 
do Seixal e com a coordenação do Departamento de Para Ténis Mesa em conjunto com 
o clube Torreense; 

8 – Torneio de Abertura do Circuito Nacional de Para Ténis Mesa que marca a época 
desportiva; 

9 – Dia Internacional da deficiência em conjunto com o Comité Paralímpico; 

10 – Presença em Campeonatos Internacionais, incluindo Campeonatos da Europa e do 
Mundo de Para Ténis de Mesa, sobretudo com atletas que já estão posicionados no 



 

 

Ranking da ITTF-PTT nas suas classes e outros com um potencial de evolução, que 
poderão alcançar uma posição no ranking se continuarem a ter experiência 
Internacional para um dia, o mais próximo possível, podermos ter atletas no programa 
de preparação paralímpica e atletas integrados no Projeto Esperanças e Talentos 
Paralímpicos. 

 

QUADRO SÍNTESE  

Época Desportiva 2022/2023 nas seguintes Classes: 

1-5 (C. R.); 6-10 ( e PÉ); 11 ( Intelectual e Síndrome Down - (Masc./Fem.) 

 

PROVA DATA LOCAL CLASSES PAVILHÃO RESPONSABILIDADE 

Dia 
Paralímpico 

19/10/2022 
Centro de 

Reabilitação de 
Alcoitão 

Todas 
Anfiteatro e 

exterior 
FPTM/Alcoitão/ 

Comité Paralímpico 

Zona Norte 

1ª Jornada 
23/10/2022 Mozelos - Feira Todas 

Pavilhão 

Municipal de 
Mozelos 

FPTM/Clube-
Lourosa 

Zona Centro 
Sul 1ª 

Jornada 

 

19/11/2022 

 

Setúbal Todas 
Pavilhão – 

Esc. E. B. 2,3, 
Bela Vista 

 

FPTM/CTM Setúbal 

Dia 
Internacional 

da 
Deficiência 

06/12/2022 Loures Todas 
Escola 

Fernando 
Bulhões 

Escola / Comité 
Paralímpico / FPTM 

Zona Norte 
2ª Jornada 

29/01/2023 Gaia Todas Pavilhão CAR FPTM 

Zona Centro 
Sul  

2ª Jornada 
26/02/2023 Seixal Todas 

Pavilhão 
Municipal 
Torrense 

FPTM/Torrense 

Zona Norte 
3ª Jornada 

12/03/2023 Mozelos - Feira Todas 
Pavilhão 

Municipal de 
Mozelos 

FPTM/Lusitânia de 
Lourosa e Feira TT 

Zona Centro 
Sul 

3ª Jornada 
26/03/2023 Setúbal Todas 

Pavilhão E.B. 
2,3 Bº Bela 

Vista/ou 

Manteigadas 

FPTM/CTM Setúbal 



 

 

Zona Norte 

4ª Jornada 
16/04/2023 Penafiel Todas 

Pavilhão 

Novelense 
fPTM/ Novelense 

Zona Centro 
Sul 

4ª Jornada 
23/04/2023 Lisboa Todas 

CDM Casal 
Vistoso 

FPTM/ CML 

Zona Norte 
5ª Jornada 

07/05/2023 S. Tirso Todas 

Pavilhão 
Escola Sec. 
D. Dinis S. 

Tirso 

FPTM/CAID 

Campeonato 
Nacional 
Individual 
Equipas 

27 e 28/05/ 
2023 

Pousos/ Leiria Todas 
Pavilhão 

Municipal 
FPTM/ATM Leiria 

Zona Centro 
– Sul 

5ª Jornada 
11/06/2023 Seixal Todas 

Pavilhão 
Municipal 
Torre da 
Marinha 

FPTM/Torrense 

Encontro 
final entre as 

zonas – 
Norte e 

Centro Sul 

 

24/06/2023 

 

Pousos /Leiria 
ou Figueira da 

Foz 
Todas 

Pavilhão 
Municipal 

dos Pousos/ 
Figueira da 

Foz 

FPTM/ATM Leiria/ 
ou Ginásio 
Figueirense 

 

Torneio 
Seixalíadas 

23/09/2023 Seixal Todas 

Pavilhão 
Municipal 
Torre da 
Marinha 

FPTM/Torrense 

Torneio 
abertura 
Circuito 
Nacional 

14/10/2023 Pousos/Leiria Todas 
Pavilhão 

Municipal 
dos Pousos 

FPTM/ATM Leiria 

    
 

4.5.2 CIRCUITO CHALLENGE FPTM  

A FPTM retomou na íntegra o circuito Challenge FPTM para 2022/2023, com a 

organização de 14 torneios a nível nacional, que podem ser consultados no seguinte link 

(https://fptm.pt/wp-

content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023-2.pdf ) 

 

4.6 TÉNIS DE MESA VAI À ESCOLA 

https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023-2.pdf
https://fptm.pt/wp-content/uploads/2022/11/Torneios_Challenge_FPTM_2022_2023-2.pdf


 

 

O projeto Ténis de Mesa vai à Escola foi criado com o objetivo de alavancar o 

desenvolvimento do Ténis de Mesa, através de vetores que são considerados 

absolutamente essenciais, destacando-se os seguintes: 

- Angariação de novos praticantes no 1.º Ciclo. 

- Apoio a Associações Regionais e Clubes que cativam praticantes para a filiação na 

FPTM. 

- Formação de novos Treinadores em ambiente de Ensino Geral e através da Direção 

Geral de Educação. 

- Quadro competitivo através do Desporto Escolar. 

A FPTM pretende melhorar a ligação das escolas com os clubes e respetivas Associações, 

através de uma seleção criteriosa dos locais com maior potencialidade na integração de 

novos atletas para clubes e apostar em recursos humanos capazes de, 

profissionalmente, acompanhar estas ligações e garantir um maior retorno sobre o 

investimento do projeto. 

Pretende-se apoiar, em 2023, aproximadamente 15 clubes ou associações tendo em 

conta os critérios estabelecidos. 

 

4.7 FORMAÇÃO CONTINUA DE PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FISICA 

Em interligação com o projeto “O Ténis de Mesa vai à Escola”, está estabelecido um 

protocolo entre a FPTM e a Direção Geral de Educação (DGE) na Divisão do Desporto 

Escolar (DDE), o qual tem por objeto 

promover Ações de Formação 

contínua de Ténis de Mesa para 

professores, no âmbito do Desporto 

Escolar. Estas Ações de Formação são 

realizadas em função das 

necessidades nacionais existentes, 

sendo que a DGE coordena o 

processo de formação contínua 

necessária ao pessoal docente das 

escolas/agrupamentos, programando e propondo a acreditação da formação, em 

articulação com os Centros de Formação solicitados, para o efeito.  

Para 2023 estão previstas 8 ações de Formação de Nível:  

1) 6 Ações de Formação de Professores – NÍVEL I  
2) 2 Ações de Formação de Professores – NÍVEL II 

 
 
 
 



 

 

4.8 ÁRBITROS E JUIZ-ÁRBITROS 

A FPTM irá continuar a implementar a política de incentivo à arbitragem, e a criar 

condições para aumentar a qualidade da 

competição nos escalões nacionais mais 

baixos, dando assim continuidade ao plano de 

incentivo anteriormente criado. Pretende-se 

alargar o plano a mais Associações regionais e 

realizar ações de reciclagem para os árbitros.  

Para além disso, é objetivo da FPTM, em 

estreita colaboração com o CNA, realizar um 

curso de juiz-árbitro no decorrer do ano 2023.  

Como tem acontecido nos últimos anos, a FPTM continuará a apoiar a presença de 

árbitros internacionais portugueses nos grandes eventos internacionais da modalidade, 

tais como os Campeonatos do Mundo e os Campeonatos da Europa.  

Por fim, será também atualizada a tabela de compensações financeiras dos árbitros 

nacionais, mais concretamente os valores referentes a ajuda de custos nos transportes, 

tentando assim compensar o aumento dos custos dos mesmos registado nos últimos 

meses. 

 

4.9 ASSOCIAÇÕES REGIONAIS 

Neste momento são 16 as Associações regionais, distritais ou das Ilhas em atividade e 

que, sendo sócias ordinárias da FPTM, devem atuar em parceria com os projetos de 

desenvolvimento delineados pelos órgãos competentes da Federação, sempre em 

representação dos seus clubes e atletas, e comprovar o correto uso dos subsídios 

atribuídos pele FPTM em sede de Contrato Programa para o desenvolvimento regional, 

pelo que: 

A) as associações terão de ter um mínimo de (4) quatro clubes filiados a 31 de julho de 

2023 para poderem ter acesso ao subsídio anual, no seguimento do Artigo 43.º dos 

Estatutos, que também impede a designação de delegados à Assembleia Geral Eleitoral 

às Associações que não tenham 4 clubes ativos. 

B) tal como em 2022 será valorizado o número de árbitros regionais por associação, em 

substituição dos árbitros nacionais, valorizando assim o trabalho realizado pelas 

Associações Regionais na angariação de novos agentes de arbitragem. 

Para a persecução dos Contratos Programa com as Associações será ainda necessário 

que cada uma delas apresente: 

1) Estatutos em vigor 

2) Relatório & Contas anuais até 31 de março de cada ano 



 

 

3) Plano de Atividade e Orçamento do ano seguinte até 31 de dezembro de cada 

ano 

4) Cópias das Atas da Assembleias Gerais Eleitorais que elegeram os atuais 

Órgãos Sociais, no início de cada quadriénio 

5) Resultados dos Campeonatos Distritais, Individuais e de Equipas, até 1 mês 

após o seu término  

Os apoios em 2023 serão distribuídos equitativamente, 50% do total das verbas 

destinadas ao apoio às Associações, sendo os restantes 50% repartidos em função dos 

critérios de valorização predefinidos e que a seguir informamos: 

- Nº de Clubes = 15 % 
- Nº atletas filiados = 30 % 
- Nº de atletas Sub-15 filiados = 17,5% 
- Nº de atletas femininos = 15 % 
- Nº treinadores = 7,5 % 
- Árbitros Regionais e Estagiários = 5 % 
- Treinadores de Nível 3 = 5 % 
- Treinadores de Nível 2 = 5 % 
 
Para 2023 a FPTM prevê manter o total de € 115,000 para distribuir pelas Associações, 

já que o contrato programa a que se refere esta alínea também não terá alteração por 

parte do IPDJ. 

 

5. ALTO RENDIMENTO E SELEÇÕES NACIONAIS 

 

5.1 SELEÇÕES NACIONAIS DE SENIORES 

Durante o ano de 2022, a grande relutância/dificuldade na organização de competições 

por parte da WTT, entidade criada pela ITTF para gerir os direitos comerciais dos 

eventos, criou uma disparidade e incerteza no calendário internacional, e 

consequentemente no ranking internacional. Em 2023, a FPTM continuará a apoiar a 

participação dos atletas portugueses em competições a pontuar para o Ranking Mundial 

e participará ainda nas seguintes grandes competições europeias e mundiais que se 

encontram previstas: 

- Campeonato do Mundo Individual (Durban, África 

do Sul) 

- Campeonato da Europa de Equipas (Malmo, 

Suécia) 

- Fase 1 do Campeonato da Europa de Equipas 

2023 



 

 

- Fase Final do Campeonato da Europa de Equipas 2023 

- Jogos Europeus (Cracóvia, Polonia) 

Desportivamente, as seleções nacionais aspiram a 

lugares de relevo em todas as competições em que 

entram e essa mesma aspiração se aplica ao 

processo de qualificação para os Jogos Olímpicos 

de Paris 2024, que se encontrará a decorrer em 

2023.   

Como é de conhecimento geral, é de realçar a existência de uma nova época na qual 

todos os atletas da seleção nacional masculina estarão a treinar com regularidade no 

Centro de Alto de Rendimento de Vila Nova de Gaia. 

 

5.2. SELEÇÕES NACIONAIS JOVENS 

5.2.1 Introdução 

O plano de apoio às seleções nacionais jovens tem como objetivo aperfeiçoar o nível 

competitivo dos melhores atletas jovens portugueses, de forma a melhorar os 

resultados internacionais, em especial nos campeonatos da europa de jovens. 

O objetivo final, no entanto, passa por criar 

condições para sustentar as seleções seniores, 

sem baixar o nível competitivo e de resultados 

que Portugal consegue na Europa e pelo 

Mundo. 

A FPTM irá continuar com o programa 

“Seleções do Futuro”, investindo para 

proporcionar mais horas de treino de 

qualidade aos jovens talentos sub-13 de 

Portugal. Manterá ainda o programa Bolsa 360 com o objetivo de apoiar os jovens 

atletas a mudar a sua residência para Gaia e ali puderem aumentar a qualidade e 

quantidade de treino, integrando-os na UAARE localizada em Gaia, o que lhes possibilita 

aumentarem a carga de treino em consonância com o estudo.   

5.2.2 Objetivos 

Os objetivos mantêm-se idênticos e são os seguintes: 

- Contribuir para o desenvolvimento de jovens talentos que reúnam condições para 

alcançar resultados de excelência a nível internacional; 

- A médio prazo melhorar os resultados das seleções nacionais jovens na competição 

referência do ano, o Campeonato da Europa de Jovens. 



 

 

- A longo prazo pretende-se criar condições para a renovação das seleções nacionais de 

seniores, sem perda de rendimento desportivo e de resultados. 

5.2.3 Atividades e calendarização 

5.2.3.1 Seleções do Futuro (Sub-13) 

Descrição: desenvolver talentos através da realização de estágios regulares 

5.2.3.2 Bolsa 360 (Sub-18) 

Descrição: apoiar financeiramente atletas das seleções jovens a residirem em Gaia e 

treinarem no CAR, aumentando a sua carga horária de treino. Neste momento 

distribuído de uma forma equitativa em 6 atletas: 

- Inês Matos (Boa Hora FC) 

- Patrícia Santos (Sporting CP) 

- Matilde Pinto (CTM Mirandela) 

- Susana Costa (GDCS do Juncal) 

- Júlia Leal (GDCS do Juncal) 

- Carlos Gonçalves (CTM Vila Real ) 

5.2.3.3 Plano de Estágios e Competições 

JANEIRO 

- Estágio Seleções do Futuro  

FEVEREIRO 

- Estágio Seleções do Futuro  

- Prova Internacional (a definir)  

MARÇO 

- Estágio Feminino (3 a 6 atletas + 1 Treinador)  

ABRIL 

- Estágio Nacional de Jovens (Estágio de férias escolares Páscoa)  

MAIO 

- Estágio Feminino (3 a 6 atletas + 1 Treinador) 

- Estágio Internacional Masculino (10 atletas + 2 Treinador)  

JUNHO 

- Estágio Internacional Feminino (10 atletas + 2 Treinador) 



 

 

JULHO 

- Estágio Nacional Jovens (Preparação para o Campeonato da Europa)  

- Campeonato da Europa (SUB 19 | SUB 15)  

AGOSTO 

- Estágio Nacional Jovens (Preparação para o Campeonato da Europa SUB13)  

- Campeonato da Europa Sub13  

SETEMBRO 

- Estágio Internacional (3 a 6 atletas + 1 Treinador)  

- Estágio Feminino (3 a 6 atletas + 1 Treinador)  

OUTUBRO 

- Estágio Masculino (3 a 6 atletas + 1 Treinador) 

- Prova Internacional (a definir)  

NOVEMBRO 

- Prova Internacional (a definir)  

DEZEMBRO 

Estágio Nacional Jovens (Preparação para o Mundial SUB19)  

Estágio Nacional Jovens (Estágio de férias escolares Natal)  

 

6. CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DA FPTM 

A funcionar em pleno, e com crescente procura 

internacional, o CAR de Gaia confirma-se como 

ferramenta fundamental no alto rendimento do 

Ténis de Mesa de Portugal. A FPTM irá continuar a 

investir nesta estrutura, verdadeira casa das 

seleções, criando condições para que o CAR 

continue a ser procurado por seleções e atletas 

provenientes de todo o mundo, mantendo-se o 

local de referência do treino em Portugal e 

contribuindo para a qualidade de treino dos 

atletas portugueses ali sediados. 

O Centro de Alto Rendimento é também um instrumento essencial na implementação 

dos vários projetos ligados aos jovens atletas portugueses. É ali que diariamente treinam 

alguns dos melhores jovens atletas de Portugal, que se realizam os momentos de 

preparação de todas as seleções jovens e que também se concretizam os programas 



 

 

“Seleções do Futuro” e “Bolsa 360”. O Centro de Alto de Rendimento para o Ténis de 

Mesa é também um local constantemente procurado pela ITTF e ETTU para realização 

de estágios e que certamente se preconizará no decorrer do ano 2023.  

 

A estrutura do CAR continua em crescimento e pretende-se ainda no decorrer de 2023: 

1. Aumentar o apoio técnico no CAR com a contratação de um novo recurso 

humano; 

2. Melhorar as condições do piso existente; 

3. Apetrechar o CAR com tecnologia de vídeo aplicada à modalidade; 

4. Garantir melhoria nas condições de recuperação de esforço. 

 

7. PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE TREINADORES 

7.1 FORMAÇÃO DE TREINADORES 

A partilha de conhecimento será absolutamente essencial para o contínuo 

desenvolvimento e crescimento do Ténis de Mesa em Portugal. Será sempre através da 

formação de melhores e mais completos treinadores que terá de passar o aumento do 

nível médio do jogo em Portugal, já que são eles os verdadeiros mensageiros do 

conhecimento e da competência. 

Para 2023 estão previstas as seguintes ações de Formação englobada no Plano Nacional 

de Formação de Treinadores. 

CURSOS DE TREINADORES 

No ano de 2023 estão agendados os seguintes cursos de treinadores: 
 
a) Curso de Treinadores – Grau I – Gaia  
b) Curso de Treinadores – Grau I – Lisboa 
d) Curso de Treinadores – Grau II – Funchal 
e) Curso de Treinadores – Grau II – Gaia  

 
AÇÕES DE FORMAÇÃO CONTINUA 

Para o ano de 2023, estão programadas oito Ações de 

Formação Contínua, sendo 6 de nível I e 2 de nível II, com 

o objetivo de proporcionar aos treinadores o 

cumprimento dos requisitos impostos pelo IPDJ, na 

revalidação do TPTD. 

 

SEMINÁRIO/CONFERÊNCIA NACIONAL DE TREINADORES 

DE TÉNIS DE MESA 



 

 

Será organizado uma conferência Nacional de treinadores, com o objetivo de juntar toda 

a comunidade e refletir sobre o papel do treinador na modalidade, enquanto se irá 

tentar dotar de um maior conhecimento a todos os participantes nas mais diversas áreas 

de intervenção como performance, planeamento, tecnologia, entre outros. Pretende-se 

assim iniciar um ciclo de formação e partilha de conhecimento contínuo no ténis de 

mesa português e ligá-lo ao conhecimento existente da modalidade a nível global, com 

presença de oradores relevantes para o crescimento da modalidade. 

 

8. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SOFTWARES 

Numa tentativa de melhoria de processos de organização interna e de facilitação do 

processo às Associações, clubes e atletas, a FPTM pretende realizar um conjunto de 

modificações e melhorias, com especial ênfase em: 

1. Melhoramento e automatização no processo de alterações de jogos; 

2. Integração da base de dados do portal com os jogos dos diferentes Campeonatos 

Nacionais de Equipas; 

3. Integração e implementação de um sistema de partilha em cloud interno; 

4. Integração e aplicação de sistemas de livescoring e live streaming nas diferentes 

plataformas da FPTM; 

5. Construção de um sistema de inscrição central para torneios, para apoio aos 

organizadores locais nacionais. 

O desenvolvimento de algumas melhorias carece naturalmente de orçamentação 

cuidada e respetiva validação por parte da Direção da FPTM.  

 

9. MARKETING, PROMOÇÃO E COMUNICAÇÃO 

As evoluções realizadas ao longo dos últimos dois anos visam a renovação de todos os 

meios cibernéticos, com a integração do site, portal de resultados e portal de filiações 

numa estrutura única. Esta integração 

encontra-se praticamente concluída e a 

FPTM tem assim uma ferramenta 

completa e integrada. Para o início de 

2023 encontra-se planeado: 

1. Lançamento da APP FPTM 

(aplicação, disponível para 

Android e Apple, irá fornecer 

informações, noticias, vídeos e 

imagens a todos os amantes do 

Ténis de Mesa, que ficarão a saber em tempo real tudo o que diz respeito à 

modalidade). 



 

 

2. Melhoria no processo de comunicação com o estabelecimento de um plano 

assentes nos seguintes eixos: 

a. Comunicação interna; 

b. Comunicação externa; 

c. Relação com Stakeholders; 

d. Aumento de valor para patrocinadores; 

e. Angariação de novos patrocinadores. 

 

A continuidade de integração das plataformas de informação permitirá uma interação 

com os filiados e aquisição de novas filiações. Através da app FPTM, a médio prazo, será 

possível estabelecer parcerias com marcas de Ténis de Mesa, reduzir a distância entre 

clubes e potenciais atletas, ativar locais de prática/eventos e muitas outras atividades. 

Em termos de conteúdos que serão disponibilizados, a aposta da Federação vai ao 

encontro das preferências dos agentes da modalidade, através também de uma forte 

aposta na vertente lúdica, com o lançamento de concursos e passatempos, numa 

iniciativa que visa atrair mais adeptos para o Ténis de Mesa. 


