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Ata número cento e três------------------------------------------------------------------------ 

Ao sétimo dia do mês de abril do ano dois mil e vinte e um teve lugar pelas 

dezoito horas e trinta minutos, em segunda convocatória, a Assembleia Geral 

Ordinária da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência 

(FPDD), por videoconferência, em virtude dos condicionalismos provocados 

pela pandemia COVID 19. ---------------------------------------------------------------------- 

Estiveram presentes os seguintes delegados das Associações Nacionais por 

Área de Deficiência (ANDD’s), que deram o seu consentimento prévio para a 

realização da reunião desta forma: ----------------------------------------------------------- 

ANDDI – Portugal – Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento 

Intelectual – Portugal, estiveram presentes os delegados, - José Manuel de 

Almeida da Costa Pereira (José Pereira), José Carlos Ferreira Pavoeiro (José 

Pavoeiro), Luís Daniel Magalhães Coelho da Mota (Luís Mota), Manuel Moreira 

Carvalho (Manuel Carvalho) e Margarida José César Osório Silva Duarte 

(Margarida Duarte).-------------------------------------------------------------------------------- 

ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência 

Visual, esteve presente com os delegados, José Luís Pereira Silva (José Silva), 

Joana Daniela Bastos Teixeira (Joana Teixeira), Márcia Daniela Faria Ferreira 

(Márcia Ferreira), Carlota Cláudia Leão Martins Ribeiro da Cunha (Carlota 

Cunha) e João Pedro Lopes Simões (João Simões) ------------------------------------ 

PCAND – Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto, esteve 

presente com o delegado António Roque Pombo Barata (António Barata), 

David Manuel Domingues Henriques (David Henriques) e Maria Helena de 

Carvalho d’Azevedo Luiz da Silva Bastos (Maria Bastos).------------------------------ 

LPDS – Liga Portuguesa de Desporto para Surdos, esteve presente com a 

delegada, Susana Lourenço (Susana Lourenço).----------------------------------------- 

Não estiveram presentes os delegados das seguintes entidades: AAPD – 

Associação de Atletas Portadores de Deficiência, da Associação de Árbitros, 

Juízes e Classificadores e Associação de Treinadores.--------------------------------- 

Para além dos delegados representantes das ANDD´S estiveram também 

presentes o Vice-Presidente, Humberto de Carvalho Gomes (Humberto 

Gomes), o Presidente da FPDD, Fausto José da Cruz Pereira (Fausto Pereira), 

Luis Filipe Teixeira Gestas (Luís Gestas), Rui Manuel Firmino de Oliveira (Rui 
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Oliveira), o Diretor Técnico Nacional, Hugo Miguel da Silva (Hugo Miguel) e a 

trabalhadora da FPDD, Manuela Celeste de Horta da Palma (Manuela Palma).  

O Vice-Presidente da Mesa, Humberto Gomes deu início à Assembleia Geral 

começando por agradecer a presença de todos e em virtude de não se 

encontrar presente o Secretário da Mesa de Assembleia Geral, Ricardo Soares 

colocou a votação a proposta de Manuela Palma secretariar a reunião, o que 

foi aprovado pelos delegados presentes. Assim, a Mesa de Assembleia Geral 

passou a ser constituída pelo Humberto Gomes e Manuela Palma.-----------------  

De seguida foi verificada a presença dos delegados indicados pelas ANDD’s, 

através da chamada nominal, tendo-se certificado que, de todos os Delegados 

inscritos, à hora de início dos trabalhos apenas não estava presente João 

Simões, que ingressou na Assembleia durante os trabalhos.--------------------------  

O Vice-Presidente da Mesa de Assembleia Geral, Humberto Gomes colocou à 

consideração dos delegados presentes a alteração da ordem de um dos pontos 

da Ordem de Trabalhos constante na Convocatória da Assembleia Geral ao 

que todos os delegados concordaram, pelo que o Ponto Três passou a ser o 

Ponto Um. Assim, a Ordem de Trabalhos ficou ordenada de acordo com o 

seguinte:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Um - Informação sobre o pedido de suspensão do cargo de Presidente 

da Mesa de Assembleia Geral da FPDD, Hugo Miguel da Silva durante o 

vínculo laboral na Federação como Diretor Técnico Nacional.------------------------ 

Ponto Dois - Análise, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas 

relativo a 2020;------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto Três - Aprovação de proposta para Associados Honorários da FPDD;---- 

Ponto Quatro - Outros assuntos de interesse geral.------------------------------------- 

O Vice-Presidente da Mesa de Assembleia Geral, Humberto Gomes passou a 

ler o Ponto Um – Informação sobre o pedido de suspensão do cargo de 

Presidente da Mesa de Assembleia Geral da FPDD, Hugo Miguel da Silva 

durante o vínculo laboral na Federação como Diretor Técnico Nacional; e de 

seguida foi dada a palavra a Hugo Silva para prestar esclarecimento sobre este 

ponto que explicou que foi eleito para o cargo de Presidente da Mesa de 

Assembleia Geral, mas como iniciou funções de Diretor Técnico Nacional na 

FPDD em fevereiro de 2021 solicitou a suspensão do cargo enquanto durar a 

seu vínculo com a FPDD como trabalhador para que não haja qualquer tipo de 



 3 

conflito de interesses, nomeadamente, quanto à não remuneração de todos os 

Membros dos Órgãos Estatutários da FPDD e tendo sido aprovado pelo que 

Humberto Gomes, a partir de agora, passará a assumir a função de Presidente 

em exercício da Mesa de Assembleia Geral.----------------------------------------------- 

Tendo sido concluído o Ponto Um, Humberto Gomes passou a ler o Ponto Dois 

– Análise, discussão e votação do Relatório de Atividades e Contas relativo a 

2020; e passou a palavra ao presidente, Fausto Pereira este saudou todos os 

presentes salientando o facto de estarem presentes os Presidentes de 4 das 

ANDD’s, referiu, ainda, que a maioria das atividades da Federação foram 

realizadas durante o mandato da Direção anterior, uma vez que a atual Direção 

foi eleita em outubro de 2020. Transmitiu o pedido de desculpas do Presidente 

do Conselho Fiscal, Mário Dias por não poder estar presente nesta Assembleia 

Geral por razões familiares e passou a palavra ao DTN, Hugo Silva para que 

efetuasse a apresentação do Relatório e Contas referente ao ano 2020 (RAC 

2020).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hugo Silva fez a apresentação do RAC 2020 e para o efeito mostrou um 

ficheiro em Powerpoint. Iniciou por referir que foram mantidas todas as 

relações institucionais quer a nível nacional como internacional salientando a 

aproximação à Federação Internacional de Rugby em cadeira de rodas (IWRF); 

a participação da FPDD em 30 reuniões com entidades nacionais e 

internacionais e fez-se representar em 11 eventos. Procedeu-se, à semelhança 

de anos anteriores à nomeação de atletas para a Gala do Desporto da 

Confederação de Desporto de Portugal. A FPDD continuou a usufruir do 

financiamento do IPDJ no Programa de Atividades Regulares que inclui 

Organização e Gestão da Federação; Desenvolvimento da Atividade 

Desportiva (DAD), as Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR); o 

Programa e Formação de Recursos Humanos (FRH) e o Programa Nacional de 

Desporto para Todos (PNDpT) sendo que para o programa de atividades 

regulares a Federação teve um financiamento total de 331.000,00€ (trezentos e 

trinta e um mil euros). No que respeita à organização de eventos internacionais 

a FPDD candidatou-se a três eventos, mas devido à situação de pandemia 

estes foram cancelados pelas entidades organizadoras. Quanto ao Programa 

de Formação de Recursos Humanos foi atribuída a verba de 18.000,00€ 

(dezoito mil euros) dos quais apenas 11.546,42€ (onze mil quinhentos e 
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quarenta e seis euros e quarenta e dois cêntimos) foram gastos, tendo em 

conta que o financiamento não foi totalmente justificado está prevista a 

devolução de 6.453,58€ (seis mil quatrocentos e cinquenta e três euros e 

cinquenta e oito cêntimos). No que concerne ao PNDpT evidenciou que este 

projeto é financiado pelo IPDJ e INR e que teve um financiamento total de 

15.000,00€ (quinze mil euros) em que o IPDJ financiou apenas 5.000,00€ 

(cinco mil euros). Este projeto foi executado pela FPDD, para o 

desenvolvimento de duas modalidades o Rugby em cadeira de rodas e o 

Polybat e a sua associada, ANDDI-Portugal que desenvolveu um evento 

multidesportivo os Jogos de Inverno Bragança 2020. Ao efetuarmos a 

comparação do financiamento do IPDJ recebido pela Federação nos últimos 

cinco anos verificou-se que o ano 2020 foi o que teve um financiamento mais 

reduzido.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Relativamente aos apoios do INR, a FPDD teve um total de financiamento de 

58.563,40€ (cinquenta e oito mil quinhentos e sessenta e três euros e quarenta 

cêntimos) distribuído pelos diferentes programas/projetos de acordo com o 

seguinte: Apoio ao Funcionamento que este ano teve um apoio de natureza 

excecional pelo que o total recebido foi de 29.483,05€ (vinte e nove mil 

quatrocentos e oitenta e três euros e cinco cêntimos); Projeto “fpdd.org 

acessível” financiamento atribuído foi de 1.133,18€ (mil cento e trinta e três 

euros e dezoito cêntimos); Projeto “Polybat para Todos” recebeu o montante de 

11.595,23€ (onze mil quinhentos e noventa e cinco euros e vinte e três 

cêntimos); Projeto “(In)Formar e (Des)Envolver para Incluir” foi atribuído o valor 

total de 6.351,94€ (seis mil trezentos e cinquenta e um euros e noventa e 

quatro cêntimos) e ao projeto Desporto Inclusivo e Acessível para Todos foi 

apoiado no montante de 10.000,00€ (dez mil euros). Conclui-se que através da 

comparação do apoio financeiro nos últimos cinco anos, este financiamento foi 

o mais baixo de todos.---------------------------------------------------------------------------- 

No que diz respeito ao projeto “Conhecer Mais para Incluir Melhor” que inclui a 

7.ª edição da revista científica da FPDD – Desporto e Atividade Física para 

Todos e a realização do Seminário “Inclusão pelo Desporto” realizado via MS 

Teams teve o apoio financeiro da Fundação do Desporto no valor de 2.000,00€ 

(dois mil euros).------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quanto ao Projeto “SEDY 2” Sport Empowers Disabled Youth 2 em que a 

FPDD é parceiro e que se desenvolve em três anos com um financiamento 

total de 25.240,00€ (vinte cinco mil duzentos e quarenta euros) sendo que a 

verba recebida em 2020 foi de 8.834,00€ (oito mil oitocentos e trinta e quatro 

euros).------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De destacar que a FPDD celebrou um Protocolo com a Direção Geral de 

Educação – Desporto Escolar para a aquisição de equipamentos e materiais 

desportivos a distribuir por diversos agrupamentos escolares. Para esta 

aquisição foi utilizado o lucro proveniente do evento Inclusive Games 2019 

No que diz respeito ao Programa de Preparação Paralímpica de referir que os 

Jogos Paralímpicos Tóquio 2020 foram adiados para 2021 e que este 

programa contempla a Preparação Tóquio 2020 que elenca treze atletas da 

modalidade de Boccia, o Projeto Esperanças e Talentos Paralímpicos que 

integra um total de sete atletas (um atleta de Boccia e seis de Goalball) e o 

projeto de apoio complementar cujo financiamento é recebido através do 

Comité Paralímpico de Portugal e o apoio financeiro foi de 172.237,41€ (cento 

e setenta e dois mil duzentos e trinta e sete euros e quarenta e um cêntimos) 

apenas foi justificada a verba de 100.672,25 (cem mil seiscentos e setenta e 

dois euros e vinte cinco cêntimos) pelo que o diferencial transita para o ano 

seguinte.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quanto à Comunicação, Marketing e Relações Públicas mencionou que a 

FPDD não tem qualquer técnico para desenvolver esta área pelo que é 

dinamizada pelos seus trabalhadores. De salientar que a FPDD tem 

contratualizado um patrocínio com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa – 

Departamento de Jogos que possibilita apoio financeiro à FPDD (Polybat e 

Rugby em cadeira de rodas), ao Boccia (PCAND) e ao Goalball (ANDDVIS). O 

II Congresso de Atividade Física Adaptada da Cidade do Porto teve um 

patrocínio desportivo da Ágora Cultura e Desporto e a agência WHITE 

colaborou a título de Pro-bono na produção de diversos materiais gráficos.------- 

Para concluir mencionou que relativamente aos resultados económicos e 

financeiros a FPDD teve gastos no valor de 576.951,67€ (quinhentos e setenta 

e seis mil novecentos e cinquenta e um euros e sessenta e sete cêntimos) e 

rendimentos num total de 556.552,59€ (quinhentos e cinquenta e seis mil 

quinhentos e cinquenta e dois euros e cinquenta e nove cêntimos), onde se 



 6 

extrai que: os resultados antes das depreciações, gastos de financiamento e 

impostos no valor de 198,83€ (cento e noventa e oito euros e oitenta e três 

cêntimos); o resultado operacional antes de gastos de financiamento e 

impostos no valor de (20.187,97€) (vinte mil cento e oitenta e sete euros e 

noventa e sete cêntimos negativos); o resultado antes de impostos no valor de 

(20.095,97€) (vinte mil e noventa e cinco euros e noventa e sete cêntimos 

negativos) e o resultado liquido do período no valor de (20.399,08€) (vinte mil 

trezentos e noventa e nove euros e oito cêntimos negativos) pelo que a Direção 

apresentou a proposta de aplicação deste resultado para resultados 

transitados.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Após a apresentação do RAC 2020, Humberto Gomes passou à leitura do 

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal e de seguida procedeu-se à votação do 

Relatório de Atividades e Contas referente ao ano 2020 o qual foi aprovado por 

unanimidade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida Fausto Pereira pediu a palavra para deixar uma nota sobre o RAC 

2020 transmitindo que este documento foi elaborado com rigor e transparência, 

desejou felicidades para as Seleções de Boccia e Goalball que têm 

competições de especial relevo. Deixou ainda uma palavra de encorajamento 

para a Seleção Nacional Feminina de Goalball, para o Futebol para Cegos e 

Futsal para Surdos que irá disputar o apuramento no Campeonato da Europa e 

para as diversas Seleções Nacionais de Sindrome de Down. Informou ainda 

que foi solicitada a filiação internacional da modalidade de Rugby em cadeira 

de rodas e que a LPDS pretende desenvolver a modalidade de Pesca 

Desportiva, referiu ainda que FPDD tem a governação de várias seleções 

nacionais que pretende desenvolver contando com a colaboração de todas as 

ANDD’s.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

De seguida Humberto Gomes passou a ler o Ponto Três - Aprovação de 

proposta para Associados Honorários da FPDD; sobre este assunto a Direção 

da FPDD propôs para Associados Honorários os ex-presidentes da Federação, 

José Pavoeiro e Mário Lopes ao que delegado José Pavoeiro solicitou a 

palavra e questionou se a votação seria individual ou coletiva ao que José 

Pereira pediu, também, a palavra para mencionar que entendia a dúvida 

colocada pelo delegado José Pavoeiro uma vez que ele é um dos visados e 

que é pertinente que a proposta seja votada em separado pelo que foi feita a 
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votação para os Associados Honorários em separado. Relativamente à 

proposta de Associado Honorário do ex-presidente José Pavoeiro foi aprovada 

com um voto de abstenção do delegado José Pavoeiro que explicou o seu voto 

por uma questão de ética. Quanto à proposta de Associado Honorário do ex-

presidente Mário Lopes foi aprovada por unanimidade.--------------------------------- 

Ponto quatro – Outros Assuntos de interesse geral; Humberto Gomes 

perguntou aos presentes se tinham algo a referir neste ponto ao que Fausto 

Pereira pediu a palavra e informou que a Associada LPDS comunicou que tinha 

uma pessoa para substituir o Vice-Presidente Armando Baltazar que em 

fevereiro apresentou a sua demissão por motivos de ordem pessoal. Assim a 

LPDS indicou para Vice-Presidente o Senhor Pedro Costa e solicitou à Mesa 

da Assembleia Geral a votação do Vice-Presidente Pedro Costa por cooptação 

o que foi aprovado por unanimidade.---------------------------------------------------------  

De seguida o delegado José Silva pediu a palavra para felicitar a nova Direção 

da FPDD pelo trabalho que tem desenvolvido com as Seleções Nacionais e dar 

nota de que não foi feita qualquer menção nos comunicados de estágio 

relativamente a quem realiza os mesmos, neste caso concreto a ANDDVIS ao 

que Fausto Pereira respondeu que tomou boa nota do reparo e essa situação 

será tida em consideração no futuro uma vez que a Federação está 

interessada em trabalhar com todos os associados.------------------------------------- 

Não havendo mais nada a acrescentar o Presidente em exercício da Mesa de 

Assembleia Geral, Humberto Gomes deu por encerrada a sessão às dezanove 

horas e cinquenta minutos, da qual se irá lavrar a respetiva ata que depois de 

lida e aprovada, irá ser assinada pela Mesa de Assembleia Geral.----------------- 

 

O Presidente em exercício da Mesa de Assembleia-Geral - Humberto de 

Carvalho Gomes----------------------------------------------------------------------------------- 

_____________________________________ 

A Secretária da Mesa da Assembleia Geral (por nomeação) – Manuela Celeste 

de Horta da Palma -------------------------------------------------------------------------------- 

 

_____________________________________________________________________ 

 


