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Ata Nº 01/2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aos vinte e oito dias do mês de Março de dois mil e quinze, pelas 19h00horas, no Auditório do
Complexo de Piscinas do Jamor, na Cruz Quebrada, reuniu, em primeira convocatória, a
Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Natação, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 – Aprovação das atas das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 1
de Novembro de 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------2 – Discussão e votação do Relatório de Contas e de Actividades do ano de 2014.
3 – Diversos -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os trabalhos tiveram início às 19h20 e iniciaram com a tomada de posse do secretário da
mesa, José Carlos Vala Pires. Ficando a Mesa apenas composta pelo Presidente, Luis Baptista
e pelo Secretário José Carlos Pires, foi questionada a Assembleia no sentido de um Delegado
se voluntariar para a mesa. Não havendo resposta este convidou a TOC da FPN Marta Bastos
para completar a mesma, no que obteve a concordância da Assembleia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transcreve-se em seguida a Lista de Delegados à Assembleia Geral, assinalando-se as
respectivas presenças: ----------------------------------------------------------------------------------------------

Nome
1

ALBERTO MOTA BORGES

2

ALEXANDRE CARMO DA LUZ FERNANDES

3

ALFREDO ANTÓNIO GOUVEIA FERRARIA

4

ANÍBAL FERNANDO CABRAL PIRES

5

ANTÓNIO PEDRO GASPAR DAMASCENO

6

ARSENIY LAVRENTYEV

7

AUGUSTO MOTA DA SILVA

8

AVELINO DA SILVA

9

CARLOS JOSÉ FURTADO CRUCHINHO

10

CARLOS JOSÉ OLIVEIRA FERNANDES

11

CARLOS MANUEL MARTINS DE FREITAS

12

EDGAR PINTO DE OLIVEIRA

13

ELMANO JOSÉ R. ALMEIDA DE FREITAS

14

FERNANDO ANTÓNIO M. COSTA XAVIER

15

GONÇALO V. R. ABRUNHOSA E SOUSA

16

JAN GIN QUON

17

JOÃO AUGUSTO SERRA ALEXANDRE

18

JOÃO LUIS DA SILVA LOUREIRO

19

JOÃO MANUEL MANSO SEQUEIRA

20

JOÃO PAULO FERNANDES

21

JOÃO PAULO SOARES RODRIGUES

Presente

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Ausente

√
√

√

√

√
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22

JOSÉ A.M. CARVALHO PINTO NÓBREGA

23

MANUEL DA SILVA PEREIRA

24

MARIA GABRIEL BARROCA

25

MARIA ISABEL LIMA MENDES PINHEIRO

26

MARIBEL SANTOS FERNANDES

27

MÁRIO ANTÓNIO R.CORREIA PEREIRA

28

NUNO MIGUEL PRAZERES BATALHA

29

NUNO RAFAEL CARDOSO ALVES

30

PAULO ALEXANDRE V. REBOCHO AMARAL

31

PAULO JORGE RIBEIRO MARQUES

32

PEDRO ANDRÉ CARNEIRO MORAIS

33

PEDRO MIGUEL QUEIROZ MEIRA CRUZ

34

PEDRO MORTÁGUA SOARES

35

RUI LUÍS BATALHA BRAGA MOREIRA

36

RUI PAULO LEITÃO BORGES

37

SIMÃO PEDRO GOMES MORGADO

38

TIAGO MANUEL GRAÇA MOTA E COSTA
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√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√

VERA CRISTINA NUNES COSTA
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Estavam presentes no início dos trabalhos 25 delegados, que participaram na primeira votação
num total de 25 votos. Entraram depois mais 3 Delegados perfazendo um total de 28 votos,
para as votações seguintes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Entrando na Ordem de Trabalhos e em conformidade com o Ponto Um da mesma, o
Presidente da Mesa colocou à consideração da AG, alguma nota ou reparo, tendo o delegado
João Paulo Fernandes solicitado uma correção a uma intervenção sua, em que se referia ao
Open de Portugal a realizar na Madeira e não ao Open de Masters (ata da AG ordinária). Feita
a correção foram as atas colocadas à votação e aprovadas com o seguinte resultado: Ata da
AG ordinária: 23 votos a favor e 2 abstenções. Ata da AG Extraordinária: 22 votos a favor e 3
abstenções. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Seguindo-se o Ponto Dois da Ordem de Trabalhos o Presidente da Mesa deu a palavra ao
Presidente da FPN. -------------------------------------------------------------------------------------------------Este apresentou um pequeno filme sobre os melhores momentos desportivos da FPN em 2014,
seguido de uma síntese informativa sobre toda a atividade realizada neste período, destacando
alguns aspetos das diferentes disciplinas.-----------------------------------------------------------------------Em seguida, o Presidente da mesa deu a palavra aos delegados inscritos para o efeito: ---------Carlos Fernandes – ANL – Entregou documento intitulado “Carta Aberta” (anexo 1) e iniciou a
leitura de todo o documento onde refere vários temas e no final referiu-se ainda ao programa
Portugal a Nadar, comentando que é necessário uma reflecção quanto à organização e gestão.
Aníbal Pires – ANNP- apresentou reclamação verbal referindo-se ao timing da apresentação da
carta aberta e que a mesma contem assuntos que extravasam os pontos inscritos na
convocatória.----------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da FPN interpelou a mesa no sentido de ser adicionado à ordem de trabalhos um
ponto especial para esclarecimento do tema mais pertinente da carta aberta “Open de
Portugal”. O que, depois de interpelada a Mesa, esta recusou por não existirem 2/3 dos
delegados presentes, conforme referem os estatutos da FPN.--------------------------------------------O Presidente da Mesa sugeriu que fosse dada resposta no decurso normal dos trabalhos,
referindo que os assuntos na sua maioria respeitavam a 2014 e que se evitasse o diálogo.------39
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O Presidente da FPN respondeu comentando os temas da carta aberta, tendo incluído o
comentário ao tema “Open de Portugal”.------------------------------------------------------------------------Carlos Freitas falou da sua experiência com a piscina do estado universitário, comentou os
problemas de organização e motivação na disciplina Polo Aquático versus investimento em
seleções e concluiu com a sua visão do caso Open de Portugal.-----------------------------------------António Damasceno falou sobre o trabalho apresentado por Péricles Ortins em Rio Maior e que
a conclusão indicava uma revisão ao mesmo, com a possível consulta às Associações
Territoriais. Apresentou também o seu comentário ao assunto Open de Portugal. Comentou
igualmente, no âmbito das atividades de 2014, o programa Portugal a Nadar. Comentou ainda
a preparação do Plano Estratégico.------------------------------------------------------------------------------O Presidente da FPN respondeu e comentou os assuntos abordados por António Damasceno.
Carlos Fernandes usou da palavra para comentar a política de descentralização implementada
pela FPN por, a seu ver, perder-se em qualidade. Referiu ainda a atribuição de provas às
Associações Territoriais, dizendo sentir alguma incerteza na tomada de decisões. Quanto ao
programa Portugal a Nadar sente a dificuldade e a impossibilidade em conseguir contratualizar
o programa com as Freguesias, detentoras de piscinas em Lisboa. Reagiu à resposta do
Presidente da FPN quanto à sonegação de inscrições, referindo que esta não existiu e tudo se
deveu a um erro informático.----------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da FPN respondeu às questões e comentários.---------------------------------------------Carlos Freitas usou novamente da palavra para falar do Open de Portugal, despesas com
equipamento que poderiam ser patrocinadas, referiu-se também à disciplina Águas Abertas
comentando provas que não fazem parte do PAR e outras que fazem parte do programa e não
foram realizadas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da FPN respondeu e comentou.-----------------------------------------------------------------Tiago Costa falou sobre Polo Aquático comentando a questão orçamental, com o suporte de
inscrições internacionais como incentivo ao crescimento da modalidade.------------------------------Delegado ANMadeira comentou o Open de Portugal e o problema dos “Voos”.----------------------Jan Gin Quon comentou a política de formação de árbitros e a dificuldade em obter apoio.------Maria Isabel Pinheiro comentou Open de Portuga e os “Voos”.-------------------------------------------Vera Costa comentou a política de formação de árbitros nomeadamente árbitros de natação
adaptada, referindo que grande parte das provas é feita em regime de voluntariado.---------------Manuel Pereira comentou um caso isolado de arbitragem de atleta deficiente.-----------------------Presidente da FPN comentou e respondeu às intervenções anteriores.--------------------------------Foi dada depois a palavra ao Conselho Fiscal, Dr.ª Sandra Moreira, que fez a apresentação e
leitura do Parecer daquele Órgão, propondo a aprovação das contas.---------------------------------Procedeu-se de seguida à votação em separado do relatório de atividades e contas.--------------Foi posto à votação o relatório de atividades com o resultado de dois votos contra, quatro
abstenções e vinte e dois votos a favor, de seguida foi colocado a votação o relatório de contas
que foi aprovado por unanimidade.-------------------------------------------------------------------------------Foi apresentada declaração de voto conjunta (anexo2) pelos delegados António Damasceno e
Carlos Fernandes.----------------------------------------------------------------------------------------------------Seguindo-se o Ponto Três da ordem de trabalhos com o assunto Diversos, usou da palavra
Carlos Freitas, questionando a FPN para quando um regulamento para atribuição de
treinadores para as seleções.--------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da FPN respondeu e comentou o assunto.---------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa agradeceu a todos a presença e deu por
encerrada a Assembleia cerca das 00h30 de 29 de Março, tendo sido lavrada a presente ata,
que vai ser assinada por si e pelo Secretário da Mesa.------------------------------------------------------
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