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Ata número cento e oito------------------------------------------------------------------------ 

Ao vigésimo nono dia do mês de novembro do ano dois mil e vinte e dois 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 de ainda 

subsistirem algumas medidas restritivas relacionadas com a COVID-19 

verificando-se um aumento no índice de transmissibilidade, sendo necessário 

garantir e salvaguardar a saúde de cada um;--------------------------------------------- 

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, António José Bastos 

Lopes Costa Pereira (António Pereira), José Carlos Ferreira Pavoeiro (José 

Pavoeiro), José Manuel Almeida Costa Pereira (José Pereira), Manuel Moreira 

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

(Margarida Duarte), Paula Cristina Duarte Ferreira (Paula Ferreira) e Nuno 

Filipe de Almeida Carneiro Silva Machado (Nuno Machado). ------------------------- 

ANDDVIS – Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência 

Visual, esteve presente com os delegados, Luís Filipe Teixeira Gestas (Luís 

Gestas), Márcia Daniela Faria Ferreira (Márcia Ferreira), Pedro Figueiredo 

(Pedro Figueiredo), Eduardo Sanca (Eduardo Sanca), Marlene Brandão 

(Marlene Brandão), Gonçalo Augusto (Gonçalo Augusto) e António Roque 

(António Roque). ---------------------------------------------------------------------------------- 

PCAND – Paralisia Cerebral Associação Nacional de Desporto, estiveram 

presentes os delegados Antonio Roque Pombo Barata (António Barata) e José 

Patrício (José Patrício) -------------------------------------------------------------------------- 

LPDS – Liga Portuguesa de Desporto para Surdos não esteve presente com 

qualquer delegado. ------------------------------------------------------------------------------- 

Não estiveram presentes os delegados das seguintes entidades: AAPD – 

Associação de Atletas Portadores de Deficiência, Associação de Árbitros, 

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

Para além dos delegados representantes das ANDD´s estiveram também 

presentes o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral em exercício, Humberto 
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Carvalho Gomes (Humberto Gomes), o Secretário da Mesa de Assembleia-

Geral, Ricardo Nuno de Bastos Soares (Ricardo Soares), o Presidente da 

FPDD, Fausto José da Cruz Pereira (Fausto Pereira), o Diretor Técnico 

Nacional, Hugo Miguel da Silva (Hugo Silva). --------------------------------------------- 

A Mesa da Assembleia Geral foi constituída pelo Presidente em exercício, 

Humberto Gomes e o Secretário, Ricardo Soares. --------------------------------------- 

De acordo com a convocatória a Assembleia Geral tem como agenda de 

trabalhos: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Análise, discussão e votação do Plano de Atividades e Orçamento para 

2023; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ratificação do preenchimento da vacatura de Vice-Presidente, Helena 

Cristina Lopes Gonçalves em representação da PCAND – Paralisia 

Cerebral Associação Nacional de Desporto; -------------------------------------- 

3. Ratificação do preenchimento da vacatura de Vice-Presidente, Márcia 

Daniela Faria Ferreira em representação da ANDDVIS – Associação 

Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual; ---------------- 

4. Aprovação da proposta da Associação de Desporto sobre Rodas 

(ADSR) para Associada Extraordinária da FPDD. ------------------------------- 

5. Outros assuntos de interesse geral. ------------------------------------------------- 

 

Humberto Gomes deu início à Assembleia Geral confirmando a presença dos 

delegados participantes e verificou que o delegado, José Patrício não possuía 

credencial de representação da PCAND, pelo que indagou se os delegados 

presentes se se opunham à participação do José Patrício e foi aprovado a sua 

participação na Assembleia Geral. De seguida procedeu à leitura da 

convocatória e deu a palavra ao Presidente da FPDD, Fausto Pereira que 

agradeceu a presença de todos e falou sobre os Pontos 2 e 3 da agenda de 

trabalhos explicando que iria solicitar uma audiência com o Secretário de 

Estado da Juventude e do Desporto para abordar o assunto das 

incompatibilidades, uma vez que é muito difícil conseguir candidatos de acordo 

com os estatutos e que esta dificuldade não se verifica apenas na FPDD, mas 

também noutras Federações Desportivas. A sua proposta é que Márcia 

Ferreira e Helena Gonçalves continuem a colaborar com a Direção da FPDD 

sem que haja uma tomada de posse e que os pontos 2 e 3 deveriam ser 
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retirados da agenda de trabalhos desta Assembleia. O Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral em exercício, colocou à votação da Assembleia a retirada 

destes pontos, tendo sido aprovada por unanimidade. --------------------------------- 

Após a retirada destes pontos, deu-se início à Ordem de Trabalhos, tendo 

Humberto Gomes dado a palavra à Direção da FPDD, na pessoa do seu 

Presidente, para que apresentasse o Plano de Atividades e Orçamento para 

2023 (PAO 2023). Fausto Pereira referiu que a introdução PAO 2023 expressa 

que, apesar do subfinanciamento por parte da tutela à FPDD, número total de 

atletas aumentou significativamente na época desportiva 2021-2022. No 

entanto, a continuação do subfinanciamento contribui para a diminuição do 

número de atletas no futuro, por isso é preciso fazer algo para alterar esta 

situação. Concluiu dizendo que o PAO 2023 fala por si e agradeceu o trabalho 

realizado pela equipa da FPDD. De seguida o Presidente da FPDD, solicitou ao 

Presidente da MAG para que tomasse da palavra o DTN, Hugo Silva e fizesse 

a apresentação do PAO 2023. ----------------------------------------------------------------- 

Hugo Silva fez uma síntese do PAO 2023 para o efeito partilhou um ficheiro 

para que todos pudessem acompanhar a sua apresentação, que foi sucinta e 

baseada em quadros resumo de modo a simplificar a compreensão do 

documento. Começou por referir os quadros da situação desportiva que 

revelam um aumento significativo do número de atletas, assim como o aumento 

de outros indicadores. O Programa e Atividades Regulares que inclui a 

Organização e Gestão, o Desenvolvimento da Atividade Desportiva (DAD) e 

Seleções Nacionais e Alto Rendimento (SNAR) no valor total de 1.627,541,99€ 

em que o solicitado ao IPDJ é 956.144,33€. Relativamente aos quadros 

competitivos nacionais que inclui as ANDD’s e a FPDD para as diferentes 

modalidades num total de 278.171,01€ é solicitado ao IPDJ, 176.011,00€ 

(63%). Quanto ao apoio as agrupamentos e Clubes a ANDDI-Portugal de um 

total de 180.245,38€ solicita ao IPDJ 81.110,00€ (45%), a ANDDVIS de um 

total de 96.794,00€ solicita ao IPDJ 30.540,00€ (32%), a LPDS de um total de 

47.400,00€ solicita ao IPDJ a totalidade (100%) e a PCAND de um total de 

30.980,00€ solicita ao IPDJ 23.235,00€ (75%). Para as Seleções Nacionais e 

Alto Rendimento (SNAR) de um total de orçamentado em 660.507,54€ é 

solicitado ao IPDJ 423.621,70€. No que concerne às ações de 

preparação/estágios a ANDDI- Portugal de um orçamento de 16.500,00€ 
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solicita ao IPDJ 11.050,00€, a ANDDVIS de um orçamento de 46.440,00€ 

solicita ao IPDJ 22.000,00€, a LPDS de um orçamento de 11.250,00€ solicita 

ao IPDJ a totalidade (100%), a PCAND de um orçamento de 50.374,00€ 

solicita ao IPDJ 37.780,50€. Relativamente á participação nas competições 

internacionais a ANDDI-Portugal de um orçamento de 187.980,00€ solicita ao 

IPDJ 125.950,00€, a ANDDVIS de um orçamento de 87.800,00€ solicita ao 

IPDJ 38.000,00€, a PCAND de um orçamento de 126.520,00€ solicita ao IPDJ 

94.890,00€ e a FPDD de um orçamento de 10.740,00€ solicita a totalidade 

(100%). No que diz respeito ao financiamento dos eventos internacionais no 

total de 4 eventos desportivos o orçamento é de 1.090.880,89€ é solicitado ao 

IPDJ um total de 198.322,06€. Relativamente ao financiamento para Formação 

de Recursos Humanos de um orçamento de 72.954,15€ é solicitado ao IPDJ 

50.959,15€. Quanto aos 3 projetos submetidos pela FPDD ao INR de um 

orçamento de total de 87.525,99€ é solicitado ao INR 50.825,99€ e a outras 

fontes de financiamento 36.700,00€. Quanto ao financiamento global da FPDD 

que inclui as ANDD’s o orçamento total é de 3.300.513,22 € sendo que o valor 

solicitado é de 1.753.036,44 €. ---------------------------------------------------------------- 

Terminada a apresentação do PAO 2023 Humberto Gomes procedeu à leitura 

do Relatório do Parecer do Conselho Fiscal e de seguida dá a palavra aos 

delegados. Luis Gestas cumprimentou todos os presentes, felicitou o trabalho 

desenvolvido pela FPDD e alertou para o facto da ANDDI-Portugal incluir nos 

quadros competitivos modalidades que estão nas federações regulares 

beneficiando assim de financiamento duplo e acrescentou que se as 

federações destas modalidades não fazem o seu trabalho então devemos 

denunciar a situação aos organismos estatais. José Pereira respondeu que o 

duplo financiamento não se verifica e temos até assistido a situações em que 

algumas Federações publicitam feitos desportivos que não lhes pertencem. 

Defendeu ainda o regresso de algumas modalidades à FPDD, mencionando 

que a ANDDI foi impedida de participar numa prova devido à falta de apoio da 

Federação Portuguesa de Atletismo. -------------------------------------------------------- 

De seguida Humberto Gomes colocou a votação o Plano de Atividades e 

Orçamento para 2023 o qual foi aprovado por unanimidade. ------------------------- 

De seguida passou -se para o ponto 4 da agenda de trabalhos e Humberto 

Gomes deu a palavra a Fausto Pereira e este apresentou a proposta de 



 5 

inclusão da Associação de Desporto Sobre Rodas esclarecendo que os 

Associados Extraordinários não têm os mesmos direitos que os Associados 

Efetivos e a Associação de Desporto sobre Rodas mesmo que tenha diversas 

modalidades, o apoio da FPDD será, apenas, no âmbito da modalidade de 

Rugby em Cadeira de Rodas. ------------------------------------------------------------------  

José Patrício informou que tem dúvidas relativamente aos direitos do 

Associado Extraordinário pois pelos estatutos parece-lhe que tem os mesmos 

direitos que os Associados Efetivos e que a ADSR é apenas um Clube que não 

preenche todos os requisitos do Artigo 10º dos Estatutos que referem “ São 

Associados Extraordinários as associações representantes de praticantes 

desportivos, técnicos, árbitros, juízes, classificadores e outros agentes 

desportivos que, constituídos legalmente como pessoas coletivas de direito 

privado sem fins lucrativos, organizados a nível nacional, tenham intervenção 

no seio do desporto para as pessoas com deficiência.” e deixa o alerta que ao 

aceitarmos esta Associação como Associado Extraordinário estamos a abrir a 

porta a outros Clubes filiados nas ANDD’s que poderão solicitar a sua filiação 

na Federação. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Fausto Pereira disse que é pertinente o comentário do delegado José Patrício, 

mas os direitos que estes Associados têm resultam da aprovação dos 

Estatutos em Assembleia Geral pelo que, se assim for o desejo dos 

Associados, estes poderão ser alterados em Assembleia Geral. -------------------- 

José Patrício referiu que o Artigo 10º está claro e que é apenas uma questão 

de votação. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Fausto Pereira disse que há duas alternativas, manter o ponto 4 e proceder à 

votação ou retirar a proposta de Associado Extraordinário. --------------------------- 

António Barata referiu que concorda com a retirada da proposta e que esta 

Associação pode inscrever-se numa das ANDD’s. --------------------------------------- 

José Pereira mencionou que seria melhor retirar a proposta. ------------------------- 

Luís Gestas anuiu ao referido anteriormente e que também concordava que se 

retirasse este ponto. ------------------------------------------------------------------------------ 

Fausto Pereira alertou para o facto de haver atletas com deficiência motora que 

não se conseguem inscrever em nenhuma ANDD e por isso é preciso verificar 

esta situação ao que António Barata disse que o mais correto seria tentar 

constituir uma ANDD para a área motora e José Pereira disse que numa fase 
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de transição a FPDD poderia aceitar inscrever estes atletas e reativar uma 

Associação para a área motora. Referiu ainda que as atividades da ANDDI 

estão abertas a todos os atletas com deficiência. José Patrício concorda que a 

Federação possa inscrever os atletas com deficiência motora. ----------------------- 

Humberto Gomes coloca a votação a retirada do Ponto 4 da Agenda de 

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

Deu-se início ao Ponto cinco da Agenda de Trabalhos e Humberto Gomes deu 

a palavra a Fausto Pereira que informou ter enviado uma carta ao Presidente 

da Câmara de Coimbra sobre a proposta de desenvolvimento de um Centro 

Paralímpico na região de Coimbra e que se colocou o problema de algumas 

modalidades implicarem alterações nos pavilhões tais como: - a modalidade de 

Boccia que necessita de um piso especial; - a modalidade de Goalball que 

necessita de balizas; - Futebol para Cegos que precisa das tabelas 

circundantes ao campo e que isso faz com que o projeto necessite de maior 

financiamento. No entanto, a FPDD irá continuar a lutar para que esta proposta 

seja concretizada. --------------------------------------------------------------------------------- 

António Barata referiu que em 30 anos de existência da PCAND em Coimbra, 

só agora conseguiram ser recebidos pelo Presidente de Câmara e existe a 

possibilidade de realização de competição internacional nos próximos dois 

anos, parece que esta Câmara tem abertura para o desporto para pessoas com 

deficiência. Referiu ainda que enquanto o grosso do financiamento continuar a 

ser para o cimo da pirâmide, não haverá apoio financeiro suficiente para 

desenvolver o desporto na base e isso compromete o futuro do desporto. -------- 

Pedro Figueiredo saudou a iniciativa do Presidente da FPDD no 

desenvolvimento de um centro paralímpico e alertou que para a modalidade de 

Goalball para além das balizas é também importante a acústica do pavilhão. ---  

 

Assembleia Geral terminou quando eram dezanove horas e trinta e oito 

minutos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 7 

 

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

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

 

O Secretário da Mesa de Assembleia- Geral – Ricardo Nuno de Bastos Soares-  

 

 


