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Ata Nº 01/2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ao dia 04 do mês de abril de 2020, pelas 14h, pela necessidade de aplicação de medidas
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus
SARS-COV-2 e da doença COVID-19 e declaração de Estado de Emergência decretada pelo
Estado Português, a reunião síncrona decorreu através da aplicação Zoom, associada ao correio
eletrónico dos delegados e estiveram presentes os seguintes elementos que, em primeira
convocatória, a Assembleia-Geral (AG) da Federação Portuguesa de Natação (FPN), com a
seguinte Ordem de Trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordem de Trabalhos
1 – Aprovação da ata da Assembleia Geral de 19 de outubro de 2019.
2 – Informações à Assembleia-Geral.
3 – Discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas 2019.
4 – Outros assuntos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Presidiu aos trabalhos o Presidente da Mesa Alberto Mota Borges, coadjuvado pelo Vice-Presidente
Paulo Lima e Secretária da mesa da Assembleia Geral Alexandra Jorge. ---------------------------------Transcreve-se em seguida a Lista de Delegados à Assembleia Geral, assinalando-se as respetivas
presenças, realçando que todos os delegados apresentaram identificação pessoal antes do início
da AG, com exceção do delegado, Vítor Manuel Alves de Sousa. -------------------------------------------Da parte da Direção da FPN, estiveram presentes o respetivo Presidente de Direção António Silva,
João Campos, Pedro Meireles (Departamento Jurídico), Rui Sardinha, Pedro Moreira, Jorge Cruz,
Marta Bastos (TOC) e José Gomes Silva (Presidente do Conselho Fiscal), devidamente
identificados pelo Presidente da Direção:-----------------------------------------------------------------------------

Nome
1

Aldo Matos Costa

2

Carla Mendes

3

Alexandre do Carmo da Luz Fernandes

4

Alexis Manaças Santos

5

Aníbal Fernando Cabral Pires

6

António Pedro Pires

7

Arseniy Lavrentyev

8

Augusto Mota da Silva

9

Avelino da Silva

10

Carlos José Furtado Cruchinho

11

Cláudia Belchiorinho

12

Edgar Pinto de Oliveira

13

Elmano José Rosalino Almeida De Freitas

14

Fernando António Moreira Da Costa Xavier

15

João Augusto Serra Alexandre

Presente

Ausente

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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João Carlos Pereira de Matos

17
18

João Luís da Silva Loureiro

19

João Paulo Soares Rodrigues

20

José Alfredo M. de Carvalho Pinto da Nóbrega

21

José Domingos Dias Vaz

22

Luís Miguel Cameira de Sousa

23

Luís Vaz

24

Manuel da Silva Pereira

25

Maria Helena A. Antas de Barros C. do Carmo

26

Maria Isabel Lima Mendes Pinheiro

27

Mário António Rodrigues Correia Pereira

28

Miguel Amarante Oliveira

29

Miguel Santos

30

Paulo Jorge Ribeiro Marques

31

Pedro André Carneiro Morais

32

Pedro Filipe Andrade Faia

33

Pedro Miguel Queiroz Meira Cruz

34

Ricardo Pedro Moura Sousa

35

Rui Paulo Leitão Borges

36

Sandra Cristina Baião de Oliveira

37

Soraia Crespo

38

Vítor Manuel Alves de Sousa

39

Vítor Manuel Dias Tomás

40

Vítor Manuel Rodrigues Mavioso
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√
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O Presidente da Mesa da Assembleia Geral (AG) iniciou a sessão cumprimentando os presentes e
folgando por todos estarem bem de saúde. Agradeceu o esforço de todos, por estarem em
condições especiais, mas de facto, situações especiais, requerem medidas especiais. ---------------Seguindo a ordem de trabalhos, o ponto 1 da convocatória, procedeu-se à votação da ata da última
assembleia geral que foi aprovada por maioria, com 20 votos dos delegados que estiveram
presentes na AG de 19-10-2019. Não votaram 5 delegados por não terem estado presentes na
referida AG. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesta AG, estiveram presentes um total de 28 delegados. ----------------------------------------------------No ponto 1 da ordem de trabalhos votaram 25 (os presentes). ----------------------------------------------O delegado Aléxis Manaças Santos (entrada às 14h53) chegou a tempo da votação do ponto 3 (26
presentes). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O delegado Edgar Pinto de Oliveira (entrada às 15h27) e Vítor Manuel Alves de Sousa (entrada às
15h18) chegaram depois da votação do ponto 3 (28 presentes no final da AG). --------------------------
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O presidente da mesa da AG, sugeriu a inclusão na ordem de trabalhos, da aprovação das
distinções honorificas já devidamente distribuídas e justificadas pela direção da FPN aos respetivos
delegados. O voto dos delegados foi por Google Form, tendo a votação iniciado ontem e terminado
hoje às 15h, em concordância com todos os delegados. Nenhum delegado se opôs à inclusão na
ordem de trabalhos da aprovação das distinções honorificas. Dado que nem todos os delegados
tinham votado, o presidente da mesa concedeu mais 10 minutos para o fazerem. O responsável da
FPN da informática irá contabilizar os votos e informar esta AG dos respetivos resultados.
Passando ao ponto 2, informações gerais, o Presidente da Mesa da AG, passou a palavra ao
Presidente da Direção da FPN. ----------------------------------------------------------------------------------------Já com o poder da palavra, o Presidente da Direção da FPN, iniciou saudando os senhores
delegados e a respetiva mesa, informando que existe um delegado que se encontra infelizmente
doente, hospitalizado, e que espera rapidamente que se recupere. Informou os presentes do
seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em reunião de direção FPN, há uma intenção de, e como garante das condições de verdade
desportiva e equidade à preparação sistemática para cada disciplina desportiva, suspender a
organização de todas as competições da época até 31 julho de 2020, com reavaliação no início de
maio de 2020. As ações previstas no PAR e mediante as autorizações das autoridades sanitárias,
poderão existir na exata medida da sua necessidade. Não obstante só serão consideradas
participações competitivas em eventos internacionais (europeus e/ou mundiais) desde que se
cumpram pelo menos períodos de preparação sistemática de 16 semanas na Natação
Pura/adaptada/Águas Abertas; 12 semanas na natação artística e 8 semanas no polo aquático.
Decidiu-se, ainda, e no que se refere às competições regionais: 1. Suspender todos os
regulamentos regionais das diferentes disciplinas, a partir da data da declaração do estado de
emergência por via da COVID; 2. Estimular, em coordenação com cada associação territorial, a
existência de ações regionais, na exata medida das condições sanitárias e de segurança,
considerando que nenhum resultado obtido constitua marca de participação em campeonatos
nacionais devido ao pressuposto da equidade desportiva. 3. Criar um grupo de trabalho entre a FPN
e as associações territoriais para antecipar eventuais alterações aos regulamentos desportivos das
diferentes disciplinas na próxima época (2020/2021). O regulamento de formação, não carece de
alterações; 2. Plano Anual de Formação: manter a concretização das ações que nele constam. 3. A
partir de abril será usada a plataforma Zoom para realizar as ações de formação em
videoconferência. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Em relação aos eventos internacionais, haverá o Cancelamento/ organização Taça Mundo Setúbal
2020, Adiamento da organização do C. Europa de Natação Adaptada/Funchal 2020 (data ainda a
definir). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Algumas medidas de apoio a clubes e associativismo: a alteração prevista do regulamento nacional
das diferentes disciplinas pressupõe uma redução dos custos financeiros aos clubes associados
em cerca de 900.000,00 euros, sendo que a poupança média por clube poderá acrescer a cerca de
21.512.67 euros, dependente da disciplina desportiva. A diminuição dos custos associados às taxas
de inscrição de competições não realizadas e devolução de todas as importâncias pagas pelos
clubes a título de inscrições em eventos entretanto adiados com um valor global aproximado de
75.192, 00 € · Entregar aos clubes os créditos que tenham em conta corrente, designadamente os
relativos a “subsídios à deslocação”, num valor global aproximado de 35 000, 00€ e em caso de
divida será feito acerto de contas; · Isenção de taxas de inscrição em competições nacionais até
dezembro de 2020, no valor global de 15.000,00 · Deferir o pagamento, aos clubes no âmbito do
Portugal a nadar, até 31 de dezembro de 2020, de todas os seguros efetuados entre a data atual e
o dia 31 de julho de 2020; Isentar o pagamento das mensalidades a todos os atletas integrantes
dos centros de alto rendimento, enquanto durar o período de encerramento de atividade (Jamor/Rio
Maior/Coimbra). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente da Mesa da AG perguntou se alguém tinha alguma questão a colocar. Ninguém
colocou nenhuma questão, no entanto o Presidente de Direção, informou que iria sair em
comunicado esta informação. ------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto 3 da ordem de trabalhos, Discussão e Votação do Relatório de Atividades e
Contas do Ano 2019, o presidente da mesa passou a palavra ao presidente de direção, que
apresentou através da plataforma Zoom, toda a documentação já previamente enviada a todos os
delegados, o relatório de atividades e as contas de 2019. ------------------------------------------------------
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Após uma pormenorizada explicação, o presidente da mesa da AG solicita à direção da FPN o envio
do balancete. O presidente da mesa, perguntou se existiam questões por parte dos delegados. --O delegado Manuel Silva Pereira afirma que o balancete é um documento da Direção e que não
deve ser divulgado. O presidente de mesa AG, informa que não é para ser divulgado, mas é apenas
para sua observação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O delegado Mário Pereira questiona o presidente de direção sobre o processo Montemor. Afirmando
que é uma “espinha” que a FPN tem atravessada. O presidente da direção, afirma que apesar de
ser um assunto que iria abordar no tema “outros assuntos”, responde ao delegado informando que
o processo está a decorrer em todas as instâncias e que a FPN já foi notificada. O ponto de situação
atual é uma tentativa de negociação para tentar recuperar os 50% do sinal previstos. O
departamento jurídico tem estado em negociações com a ITMOV e está num impasse. A única coisa
que pode garantir é que a FPN tudo fez para resolver esta situação e que mal existam respostas
concretas, a AG será devidamente informada. --------------------------------------------------------------------O delegado João Paulo Fernandes, relembrou que uma das metas desta direção para 2016-2020
era o saldo “zero”, mas dadas as circunstâncias, teme que as receitas sejam diferentes. O
Presidente de direção agradeceu a reflexão e concordou, porque de fato não havendo eventos, não
há receitas. As autarquias estão fechadas, não há contratos com técnicos, é natural que haja uma
diminuição do orçamento por um período de 3-4 meses. -------------------------------------------------------O delegado Luís Cameira levantou a questão dos treinadores que não têm vínculo aos clubes
(trabalhadores independentes). É uma preocupação muito grande a nível nacional. O presidente de
direção concordou e disse que brevemente iria disponibilizar todas as medidas que o estado
português tem em vigor para apoiar os trabalhadores independentes e enviar para todos os clubes
e delegados, podendo ser uma ajuda a quem está nessa situação. -----------------------------------------O Presidente da mesa AG, questionou o Presidente do Conselho Fiscal, José Gomes Silva se tinha
algo a acrescentar, mas o mesmo afirma que estava tudo dito pelo Presidente de Direção e visto
que o parecer tinha sido antecipadamente enviado aos delegados, estava disponível para prestar
qualquer esclarecimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------Não havendo mais questões por parte dos delegados, passou-se à votação do relatório de
atividades e contas de 2019. -------------------------------------------------------------------------------------------O relatório de atividades e contas de 2019 foi aprovado por maioria, com 24 votos a favor, um voto
contra e uma abstenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------Passando ao ponto 4, outros assuntos, a votação realizada através do Google Forms, das distinções
honorificas propostas pela Direção da FPN foram aprovadas por maioria, sendo estes os resultados
das votações: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------DISTINÇÕES HONORIFICAS
NOME
DIOGO CANCELA
GINO CAETANO
RENATA PINTO
ANGÉLICA ANDRÉ
ISABEL MARIA FIGUEIRA
SUSANA SOUSA GOMES
JOSÉ CARLOS FREITAS
Eng.º LUIS JOAQUIM SOUSA FERNANDES
JOSÉ MANUEL FIGUEIRAS REIS
ALEXANDRE FERNANDES
JOSÉ PEDRO REIS VIANA
JOSÉ MANUEL COSTA CORREIA
JOSÉ LUÍS MENDONÇA CORTE-REAL
JOSÉ AUGUSTO (TÍTULO PÓSTUMO)

FAVOR
19
18
19
19
20
18
18
17
15
19
18
19
18
21

CONTRA ABSTENÇÃO TOTAL
0
5
24
0
6
24
0
5
24
0
5
24
1
3
24
2
4
24
1
5
24
1
6
24
2
7
24
0
5
24
0
6
24
0
5
24
0
6
24
0
3
24

O presidente de direção informou que o dia de eleições para os próximos delegados está agendado
para dia 04-07-2020, no entanto dadas as atuais circunstâncias, sugere um adiamento da data, mas
coloca o assunto à AG, para os Presidentes das Associações Territoriais se pronunciarem. A opinião
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do presidente da direção é que haja um adiamento para dia 05-09-2020. A opinião do presidente
da mesa da AG também vai de encontro com o adiamento. De todos os delegados presentes
ninguém se opôs. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------O delegado João Loureiro propôs a votação para delegados ser através de voto eletrónico, o que
muito agradou os presentes, salvaguardando sempre a confidencialidade de todos. Foi uma
hipótese que ficou de ser estudada tanto pela mesa da AG como pela Direção FPN. ------------------A comissão eleitoral em princípio será constituída pelo responsável do departamento jurídico Dr.
Pedro Meireles, pela Isabel Lavinha, pela experiência anterior na logística e por mais um elemento
da direção da FPN a identificar futuramente. -----------------------------------------------------------------------O delegado Luís Cameira sugeriu que nesta altura que todos os técnicos estão em casa a FPN e
APTN promovessem mais formação. O responsável pela formação, Nuno Batalha, teve a
oportunidade de responder afirmando que o plano de formação foi ajustado de imediato e está em
curso uma série de iniciativas nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------O delegado Aldo Costa também informou que contatou a Câmara Municipal de Odivelas no sentido
de encontrar outra data para o Congresso de técnicos APTN, mas não será viável. --------------------O delegado Manuel Pereira sugeriu criar uma espécie de sindicato para técnicos, principalmente
para ajudar em situações críticas como estas. --------------------------------------------------------------------Dos trabalhos foi efetuada a gravação dos mesmos através da plataforma Zoom, que ficará em
arquivo no servidor da FPN. Foi ainda lavrada a presente ata, que vai ser assinada pelo Presidente
e Secretária da Mesa, sendo formalmente validada na Assembleia Geral seguinte. --------------------O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

_______________________
Alberto Mota Borges

A Secretária da Mesa da Assembleia Geral

_____________________________________
Alexandra Jorge

