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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

Ao primeiro dia do mês de Setembro do ano de dois mil e doze, pelas quinze horas e trinta minutos, 

em segunda convocatória, realizou-se a Assembleia-Geral Ordinária da Associação Portuguesa de 

Subbuteo, na sede, sita na Rua Vítor Bastos 31-A em Lisboa, tendo a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1 - Apresentação do relatório de actividades da gerência do ano 2011/2012.  

2 - Apresentação e votação do relatório de contas da gerência do ano 2011/2012.  

3 - Apresentação do Plano de Actividades para o ano 2012/2013.  

4 - Apresentação e votação de propostas de alteração ao Regulamento Interno da APS.  

5 - Outros assuntos não sujeitos a votação. 

 

Estiveram presentes os seguintes associados: Miguel Nuno Martelo Pires de Castro, José Manuel 

Correia Santos, Carlos Alberto Jesus Fernandes, Paulo Elias, André Nicolau Fernandes, Bruno José 

Fitas Valente, Luís Filipe Martinho Horta, Ricardo Pavão, Sérgio Ramos e Carlos Oleastro. 

Presidiu à sessão o Presidente da Mesa, o associado Carlos Alberto Jesus Fernandes. 

 

Em virtude da ausência do secretário e do vice presidente da Mesa da Assembleia Geral o associado 

José Santos voluntariou-se para secretariar a sessão. Não havendo objeções por parte dos presentes 

e verificada a legalidade da convocatória, deu-se início aos trabalhos. 

 

O associado Sérgio Ramos apresentou a delegação de voto feita por Paulo Sena e Ricardo Pavão 

apresentou as delegações de Jaime Silva e Miguel Amaro. 

 

Por sugestão de Luís Horta foi lida a ata da anterior Assembleia Geral. 

 

O presidente da Mesa da A.G. assim como Luís Horta manifestaram a sua discordância pela data 

tardia desta Assembleia. 
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Ponto um - O Presidente da Direção Bruno Valente, leu o relatório de atividades da época 2011-2012 

adiantando que se iria realizar uma reunião com os responsáveis dos clubes para acertar estratégias 

e calendário para a época 2012-1013. Na rubrica material e sobre o material cedido pela Astrobase, 

Sérgio Ramos considerou que os campos deviam ser emprestados aos clubes mas que estes 

deveriam organizar provas para que com as receitas das taxas de inscrição adquiram material 

próprio. 

 

Concluiu-se que os resultados das ações de divulgação realizadas foram nulos tendo-se considerado 

que a realização de provas em espaços comerciais seria o ideal para divulgar a modalidade assim 

como a existência de material para venda. 

 

Duma forma geral a época foi positiva e houve um crescimento de praticantes da modalidade em 

número de jogadores e de clubes. Destaca-se o reatamento da atividade ao nível da competição de 

clubes, realizando-se a Taça de Portugal de Clubes, o Campeonato Nacional de Clubes e um torneio 

amigável interclubes. 

 

Ao nível do Campeonato Nacional de Categorias, disputou-se a competição na categoria sénior, 

escalão que não estava a ser considerado no regulamento interno. 

 

Após um interregno de 3 épocas desportivas, Portugal viu-se representado no Campeonato do 

Mundo. 

 

Ponto dois - No âmbito das alterações legislativas verificadas a nível fiscal, foi entregue pela primeira 

vez o modelo 22 de IRC. Tratando-se da primeira entrega, a APS, à semelhança de outras 

colectividades e associações foi surpreendida pela falta de pré-aviso das autoridades que permitisse 

uma preparação e entrega da documentação obrigatória em tempo útil para entidades que não têm 

contabilidade organizada A Assembleia foi também informada que será apresentada uma reclamação 

junto da Autoridade Tributária por forma a solicitar o reembolso de uma coima aplicada e já liquidada 

resultante da entrega da documentação fora do prazo. Porém, face ao prorrogamento do prazo de 

entrega das declarações e uma vez que a documentação foi entregue dentro do novo prazo 

entretanto estipulado pelo Governo, a entrega da documentação passou a estar dentro do prazo. Ao 

contrário das contas apresentadas anteriormente que respeitavam o princípio da época desportiva, 

fruto das obrigações fiscais, as contas apresentadas respeitaram ao ano civil de 2012. 

Dos resultados anuais as despesas foram de 968,07 € e as receitas de 1.233,12 € o que dá um 

resultado positivo de 265,05 €. 

 

Caso seja necessário será entregue nova declaração às finanças. 

Foi também dito pela atual Direção que o depósito a prazo iria ser desmobilizado. 

 

O Presidente da Mesa considerou que a atual Direção deveria ter elaborado um balancete trimestral 

das contas da APS.  
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O relatório da atividade e contas foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente da Mesa propôs a troca do ponto 4, para ponto 3 da ordem de trabalhos porque da 

discussão e aprovação das alterações ao Regulamento Interno poderia levar a alterações do Plano 

de Atividades para o ano 2012-2013 elaborado pela Direção da APS. Nada havendo a objetar 

passou-se ao ponto quatro da O.T. 

 

Ponto quatro – Alterações ao Regulamento Interno:  
 

Capitulo II Artº 1 
Após discussão foi retirada a proposta mantendo-se assim o texto 

em vigor. 

Capitulo V Artº 9 
Após discussão foi retirada a proposta mantendo-se assim o texto 

em vigor. 

Capitulo XI Artº 6 
Aprovado por unanimidade com alterações. 

O ponto 3 foi retirado do texto. 

Capitulo XII Artº 1 
Foi aprovado com 6 votos a favor, 6 contra e uma abstenção. 

O Presidente da mesa da A.G. exerceu voto de qualidade. 

Capitulo XII Artº 3 Foi aprovado por unanimidade.  

Capitulo XII Artº 7 

Aprovado por unanimidade com alterações. 

Na alínea e) foi retirado “não” ficando a palavra pontua. 

Na alínea g) o texto foi substituído por, “sem taxa de inscrição.  

Capitulo XII Artº 9 
Aprovado por unanimidade com alterações. 

Foi acrescentada a categoria de Sub 19- Esperanças. 

Capitulo XXVI Artº 9 
Após discussão foi retirada a proposta mantendo-se assim o texto 

em vigor. 

Capitulo XXVII Artº 1 

Foi aprovado com 7 votos a favor, 3 votos contra e 3 abstenções. 

O apuramento para a Selecção Nacional e Representação Nacional 

no escalão Open será definido pelo 

seguinte método: 

1º Classificado do Nacional Open 

1º Classificado do Nacional Sénior 

1º Ranking Open 

1º Ranking Sénior  

Capitulo XXVII Artº 3 Aprovado com um voto contra. 

Capitulo XXXI 
Artº 5-9, 

11 e 12 

Aprovado por unanimidade com alterações. 

As pontuações foram reduzidas  a  20% por sugestão de Luís Horta, 

sendo também aplicado ao ranking de ínicio de época. 

O ranking para o Masters fica igual ao da prova Open. 
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As alterações ao Regulamento interno encontram-se em anexo. 

 

Foi ainda deliberado que para a época 2012-2013 o Nacional de Categorias terá uma fase final com 3 

jogadores da zona Norte e 3 da zona Sul a ser jogada em poule a uma volta. 

 

Ponto três - A Direção da APS apresentou o seu Plano de Atividades para 2012-2013. Apresentou 

também a sua proposta para as taxas de filiação. Por proposta de Sérgio Ramos e concordância de 

todos os presentes a taxa de clubes foi alterada ficando assim as taxas para a presente época: 

 

- Associados maiores de idade (18 anos) inscritos por um clube - 10 €  
- Associados Individuais - 15€  
- Associados inscritos por clubes estrangeiros - 15€  
- Associados menores de idade inscritos pela primeira vez - isentos  
- Associados menores de idade inscritos por um clube - 5€  
- Clubes com componente de formação de pelo menos 70% - isentos 

- Clubes - 60 € 
- Clubes que organizem pelo menos uma prova da responsabilidade da APS - 40€ 
 

Também por sugestão de Sérgio Ramos foi deliberado que os clubes organizadores de provas de 

âmbito nacional pontuáveis para o ranking nacional paguem uma taxa de 0,50 € por cada jogador 

inscrito. 

 

Ponto cinco - O associado Sérgio Ramos sugeriu que os clubes que tenham campos cedidos pela 

APS devem realizar pelo menos uma prova oficial por época. 

E nada mais havendo a tratar, pelas vinte horas e vinte minutos deram-se por encerrados os 

trabalhos. 

 

 

Por ser verdade, vai esta ata ser assinada pelo Secretário e pelo Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral. 

 

 

 
José Manuel Correia Santos     Carlos Alberto Jesus Fernandes 
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