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FPB

Institui9ao de Utilidade Publica Desportiva

Ata da Assembleia Geral Ordinaria d~ Federa~ao Portuguesa de Bridge de
17 de Nove"1bro de 2013

Pelas 16h30 do dia 17 de Novembro de 2013, na Avenida Antonio Augusto de
Aguiar, n° 163 - 4° andar esquerdo, em Lisboa, realizou-se a Assembleia Geral
Ordinaria da Federa9ao Portuguesa de Bridge (FPB), com a seguinte Ordem
de Trabalhos:

1. Aprova9ao do projeto da Ata integral da Assembleia Geral Ordinaria
realizada em 24 de Fevereiro de 2013 e da proposta de aditamento a
Ata da Assembleia Geral Extraordinaria realizada na mesma data.
2. Aprecia9ao e aprova9ao do Plano e Or9amento retificativos da FPB para
o exerdcio de 2013.
3. Aprecia9ao e aprova9ao do Plano de Atividades para 2014.
4. Aprecia9ao e aprova9ao do Or9amento para 2014.
5. Ratifica9ao da coopta9ao de um membro para o Conselho Fiscal.
6. Ratificac;ao da decisao da Direc;ao da FPB sobre a proposta da ARBL de
altera9ao da respetiva area geografica.

A presente Assembleia foi dirigida por Maria Eugenia Davim, Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, coadjuvada pelos Secretarios da Mesa Adolfo
Steiger Garc;ao e Lurdes Centeno.
Compareceram 27 delegados, Conforme lista de presenc;as apensa a presente
Ata: 4 representantes das associac;oes regionais, 9 representantes dos clubes,
5 representantes dos praticantes, 3 representantes dos arbitros, 2
representantes dos professores e 4 delegados designados pelas Associa96es
Regionais ou entidades equiparadas.
Para alem dos delegados, tambem estiveram presentes na Assembleia Geral
Inocencio Araujo, Presidente da FPB, Alvaro Chaves Rosa, Nuno Baltazar,
Pedro Matias e Luis Correia, vogais da Direc;ao da FPB, todos eles sem direito
a voto.
A Presidente da Mesa iniciou os trabalhos saudando os delegados presentes e
concedendo alguns minutos para quest6es nao constantes da Ordem de
Trabalhos. 0 delegado Luis Oliveira perguntou porque motivo a presente
Assembleia se realizava no Centro de Bridge de Lisboa tendo em conta que a
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sede da FPB ja nao se localiza al. A Presidente da Mesa respondeu que
atualmente a sede da FPB ainda nao reune as condic;oes apropriadas para a
realizac;ao de reunioes alargadas como e o caso das assembleias gerais.
Acrescentou que em breve essa situac;ao sera ultrapassada, pelo que preve
que as futuras assembleias possam ser realizadas na pr6pria sede.
Luis Filipe Von Haffe da Cunha Perez, delegado em representac;ao da
Associac;ao Regional de Bridge do Norte apresentou uma proposta de
alterac;ao do Calendario Desportivo ja aprovado para 2014 no sentido de se
trocarem as datas da Fase Final do Campeonato Nacional de Equipas Open
com o Campeonato Nacional de Pares por Imp's. A Presidente da Mesa
remeteu o assunto para a Direc;ao da FPB, dado tratar-se de materia da
competencia daquele 6rgao.
Deu-se depois infcio a apreciac;ao dos pontos constantes da Convocat6ria com
a apreciac;ao do Projeto da Ata integral da Assembleia Geral Ordinaria
realizada em 24 de Fevereiro de 2013 a qual foi aprovada por unanimidade
com a abstenc;ao do delegado Jose Julio Curado por nao ter estado presente
naquela Assembleia Geral. Ap6s umas pequenas correc;oes foi tambem
aprovada com os mesmos votos e a referida abstenc;ao a proposta de
aditamento a Ata da Assembleia Geral Extraordinaria que teve lugar tambem
em 24 de Fevereiro de 2013.
0 ponto 2 da Ordem de Trabalhos que incide sobre o Plano e Orc;amento
retificativo da FPB para o exercfcio de 2013 foi apresentado pelo Presidente da
FPB que referiu desenvolvidamente a justificac;ao das alterac;oes propostas e
respondeu a varias intervenc;oes dos delegados.
Assim, o Orc;amento retificativo foi justificado por aquele dirigente pela
necessidade de execuc;ao das novas medidas da atual Direc;ao constantes do
piano de ac;ao com que se apresentou a eleic;oes no infcio do corrente ano.
Para alem disso, os apoios concedidos pelo estado em 2013 revelaram-se
substancialmente inferiores ao que estava orc;amentado. As principais
diferenc;as entre o orc;amento em vigor que fora aprovado em 25 de Novembro
de 2012 ea proposta de orc;amento retificativo sao as seguintes:
Quanto

a despesa:

Em material de escrit6rio, 2.111,00€ de reduc;ao por se ter efetuado um
contrato de leasing para uma maquina de fotoc6pias, eliminando-se assim a
despesa com con sum fveis; em rendas e alugueres e outros servi<;os, foram
reduzidos 3.679,00€ dada a deslocac;ao da sede da FPB para Carnaxide,
desde Abril passado, bem como reduc;ao de 3.650,00€ na sequencia da
rescisao do contrato de aluguer do armazem, na Matinha. 0 conjunto destas
duas rubricas representa assim uma reduc;ao de cerca de 7.000,00€.
No ambito do desenvolvimento da atividade desportiva, uma das pnnc1pais
alterac;oes diz respeito a festivais. Passara a haver uma alterac;ao muito
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significativa com um aumento na despesa de 9.300,00€, quando anteriormente
s6 estava or9amentado 3.500,00€, o que soma 12.800,00€. Esta diferen9a
decorre da nova politica de contabiliza9ao do Grande Premio do Estoril que foi
alterada relativamente a que vinha a ser seguida. A Dire9ao anterior entendia
nao contabilizar todas as receitas e despesas enquanto a nova Dire9ao, por
uma questao de transparencia, decidiu que tudo deve ser contabilizado.
No que diz respeito a custos com organizac;ao de provas, prop6e a atual
Dire9ao uma redu9ao de 2.919, 73€, derivado essencialmente das novas
condi96es renegociadas com o Centro de Bridge de Lisboa (CBL) para
cedencia de salas, tendo em vista a realiza9ao dos campeonatos nacionais.
Para a prepara9ao das selec;oes nacionais foi criado o Nucleo de Alta
Competi9ao (NAC) e a atividade de prepara9ao dos praticantes que o integram
acarreta uma despesa de 4.200,00€, rubrica que nao existia anteriormente
dado que a anterior politica de prepara9ao das sele96es nacionais era
diferente. 0 valor agora or9amentado inclui o aluguer de salas ao CBL e as
despesas de desloca9ao dos praticantes e dos membros da comissao de
sele9ao que se deslocam de fora de Lisboa.
Um ultimo aspeto com impacto significativo na despesa e o que se refere as
novas medidas estruturantes, isto e, divulga9ao do Bridge, a capta9ao de
novos praticantes e a fideliza9ao de praticantes, as quais, no seu conjunto,
implicam uma despesa de 4.000,00€.
Quanto

a receita:

As principais altera96es tern a ver essencialmente com o Contrato Programa
com o IPDJ. Quando o Or9amento de 2013 foi aprovado a Dire9ao anterior
incluiu nele uma previsao de 31.200,00€ mas o apoio concedido pelo Estado
foi, na realidade, de 23.842,00€.
No que diz respeito a donativos, a Dire9ao recebeu em 2013 a quantia de
14.700,00€ para o Grande Premio de Portugal, quando a anterior Dire9ao
apenas tinha or9amentado 5.400,00€.
Por fim, o Presidente da FPB lembrando o teor do seu programa de ac;ao,
referiu que a Federa9ao tern procurado novas formas de financiamento que lhe
permitam ir-se libertando da dependencia das entidades publicas. Assim, nas
rubricas cedencia de material, cedencia de instalac;oes, gerac;ao e duplicac;ao
de jogos e auxflio as arbitragens, prop6e-se um valor de 3.850,00€, quando o
montante or9amentado anteriormente era de 400,00€.

0 or9amento global da FPB para 2013, conforme aprovado em 25 de
Novembro de 2012, e de 85.925,00€, e o novo or9amento rectificativo, agora
proposto, e de 93.000,00€, no que diz respeito a despesas ea receitas.
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Seguiu-se um perfodo de esclarecimentos pedidos pelos delegados, iniciado
por Luis Oliveira que solicitou uma melhor especifica9ao da verba de 4.200,00€
prevista para as despesas com o NAC. 0 Presidente da FPB respondeu que
cerca de 1.500,00€ a 1.600,00€ se destinam ao aluguer de instala96es ao CBL
e os restantes 2.700,00€ suportam as desloca96es dos jogadores de fora de
Lisboa para disputarem as varias provas em 2013, bem como dos 3 elementos
da Comissao, que residem 2 no estrangeiro e 1 no Porto.
0 delegado Casimiro Talhinhas perguntou se OS programas relativos a
divulga9ao do bridge, previstos para 2013 e que representam um encargo de
4.000,00€, estao a ser executados e de que constam, dado estarmos a pouco
tempo do final do ano. 0 Presidente da Federa9ao esclareceu que, do valor
global de 4.000,00€, foram despendidos ate ao momento cerca de 70%, sendo
que uma das principais medidas ja executadas ou em execu9ao e a
reformula9ao do site da FPB; associada ao site esta a ser desenvolvida uma
aplica9ao informatica que vai permitir uma melhor comunica9ao com os
praticantes e com todas as entidades com quern a FPB se relaciona.
Acrescentou que, no ambito da capta9ao e fideliza9ao de praticantes, as
tarefas tern sido variadas designadamente a reativa9ao de Clubes de Bridge
como se fez recentemente no Algarve, sessoes de divulga9ao do Bridge na
Biblioteca da Figueira da Foz, remessa de material de divulga9ao para escolas
localizadas nas areas de Associa96es Regionais.
A delegada Anabela Oliveira perguntou quais as provas federativas que vao ser
realizadas no CBL e por que motivo e ate quando se realizam tais provas
nesse Clube. Tendo em conta que as questoes colocadas se inserem nas
atividades a desenvolver futuramente, com a concordancia da delegada foi
adiada a resposta para o decurso do debate sobre o Plano de Atividades para
2014 que consta do ponto 3 da Convocat6ria da presente Assembleia Geral.
0 delegado Nuno Sousa, representante da Associa9ao de Bridge do Centro
(ABC), referiu que nao tiveram conhecimento oficial das aQ6es de divulga9ao
realizadas na Figueira da Foz mas que estao sempre disponfveis para apoiar
quaisquer medidas dessa natureza que tenham lugar naquela regiao.
0 delegado Antonio Eanes solicitou um esclarecimento sobre a verba prevista
de apoio a arbitragem. 0 Presidente da FPB esclareceu que se trata de uma
receita previsfvel de 900,00€ resultante do apoio prestado pela Federa9ao as
Associa96es Regionais em tarefas referentes a arbitragem.
A Presidente da Mesa colocou a vota9ao o Plano e Or9amento retificativos
para 2013 que foram aprovados com 22 votos a favor, 4 votos contra e uma
absten9ao.
Passou-se depois a apresenta9ao pelo Presidente da FPB do projeto do Plano
de Atividades para 2014 seguindo-se a explica9ao do projeto de Or9amento
para o mesmo ano e que sustenta aquele Plano. Os dois documentos foram
tambem objeto de bastantes questoes colocadas pelos delegados as quais
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foram esclarecidas pelo mencionado dirigente que come9ou por informar o
seguinte:
Relativamente aos campeonatos nacionais, quer o Campeonato Nacional de
Pares por Imp's, quer a fase de apuramento do Campeonato Nacional de
Equipas Open serao delegados a ARBN, a Ta9a de Portugal sera delegada a
ABC e o Campeonato Nacional Sub-30 sera realizado pela ASA. Quanto a
organiza9ao do Campeonato Nacional de Pares Open vai ser alterada face ao
que era habitual. Seguindo algumas sugestoes recebidas, a Dire9ao decidiu
fazer o apuramento para a final desse campeonato nacional com base nos
resultados dos campeonatos regionais.
Respondendo a pergunta anteriormente formulada pela delegada Anabela
Oliveira, o Presidente da FPB lembrou que, quando da divulga9ao do programa
de a(fao da atual Dire9ao, foi assumido claramente, entre outras questoes, que
para a realiza9ao dos campeonatos nacionais o clube que reunia melhores
condi96es era o CBL e que, por isso, nao havia nenhuma razao para
deslocalizar os campeonatos que nao sao delegados, sendo necessario, porem
renegociar o contrato que existia com o CBL e que nao era adequado, o que
aconteceu. Por isso, durante o ano de 2014, nao havendo altera96es
substanciais relativamente as que se verificam atualmente e nao havendo
melhores alternativas, designadamente de natureza financeira e de
estabilidade, e inten9ao da Dire9ao da FPB realizar no CBL os campeonatos
nacionais que nao foram delegados.
A delegada Maria Joao Parente pediu a palavra para questionar o Presidente
da FPB sobre se considerava que o atual Circulo Portugues de Bridge (CPS)
nao tern condi96es para a realiza9ao de campeonatos nacionais. Foi-lhe
respondido que, embora o CPB tenha todas as condi96es para se jogar Bridge,
enquanto nao houver razoes importantes e graves para que a atual Dire9ao da
FPB decida alterar o local de realiza9ao dos campeonatos nacionais, isto e,
enquanto se verificarem as atuais condi96es no que respeita ao CBL e aos
outros locais possiveis, e inten9ao da Dire9ao da FPS realizar aquelas provas
no CBL.
0 delegado Pedro Salgueiro interveio para dizer que estando esta Assembleia
a apreciar e a votar o Plano de Atividades para 2014 em que se preve a
realiza9ao de 14 campeonatos nacionais dos quais 4 serao organizados por
Associa96es Regionais, restam 10 provas nacionais que a Dire9ao decidiu
realizar no CBL por considerar que nao existem alternativas a este local. Nao
poe em causa as excelentes condi96es do CBL, mas considera que a Direc9ao
da FPB deveria apoiar a cria9ao de alternativas para que haja concorrencia.
Mais a frente o mesmo delegado voltou a intervir para lembrar que devemos
todos pensar e agir com transparencia, equidade e imparcialidade. Acrescentou
que durante a campanha eleitoral para o atual mandate, os elementos da lista
ganhadora que integram agora a atual Dire9ao da FPB nunca informaram, nas
reunioes a que assistiu, da inten9ao de se comprometerem com o CBL como
local exclusive em Lisboa de realiza9ao dos campeonatos nacionais.
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A delegada Sofia Pessoa pediu a palavra e disse que o CBL negociou com a
Dire9ao da FPB a realiza9ao dos campeonatos nacionais naquele espa90
porque apresentava as condi96es adequadas e por, na ocasiao, nao existirem
alternativas, e que esse acordo nao podera ser agora alterado par ter surgido
um outro clube que pretende concorrer.
O delegado Jose Julio Curado comentou que nao cabe a Assembleia Geral
negociar o local de negocia9ao de provas pois tal materia e da competencia
exclusiva da Dire9ao, que devera tomar as decisoes mais adequadas sabre o
assunto.

0 delegado Nuno Sousa sugeriu que, havendo em Lisboa mais do que um
Clube candidato a realiza9ao de provas, a Dire9ao se mantenha atenta para
fazer os ajustes necessarios desde que estejam reunidas as condi96es para a
realiza9ao de provas nesses locais e tendo em vista os melhores interesses da
Federa9ao.
0 delegado Luis Rodrigues tomou a palavra para dizer que, no seu entender,
atualmente o melhor local para a realiza9ao dos campeonatos nacionais e o
CBL. No entanto, recomenda a Dire9ao da FPB que acompanhe a situa9ao do
CPB e pondere a possibilidade de realizar af, desde que reuna condi96es,
provas que tenham um menor numero de jogadores.
0 delegado Luis Galvao interveio para subscrever as palavras proferidas par
Luis Rodrigues.
Par fim, o delegado Jose Moraes, na qualidade de representante nesta
Assembleia da Associa9ao de Bridge dos A(fores, questionou a Dire9ao sabre
OS criterios aplicadOS para delega9ao de provas nacionais as varias
Associa96es Regionais e manifestou a opiniao de que compete a ARBL e nao
aos delegados, defender a posi9ao dos Clubes de Lisboa.

0 Presidente da FPB manifestou-se aberto para receber propostas desse tear
par parte da ARBL cujo merito sera devidamente apreciado pela Dire9ao.
Jose Moraes tambem solicitou ao Presidente da FPB que esclarecesse se, no
contrato com o CBL, continua a haver, coma no anterior mandato, a
obrigatoriedade de af se realizarem um numero minima de provas. 0
Presidente informou que o contrato com o CBL foi renegociado de forma a nao
canter um numero mfnimo de provas a realizar obrigatoriamente durante o ano,
sendo o pre90 a pagar um valor unitario por prova e em fun9ao do numero de
salas ocupadas.
A delegada Ana Isabel Correia, representante da Associa9ao Regional de
Bridge de Lisboa, pediu a palavra para lembrar a todos, unidos pelo amor ao
Bridge, que nao devemos esquecer o percurso vivido ate aqui, os locais onde
tradicionalmente nos reunimos e onde gostamos de jogar e tentar organizarmo-
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nos para, de forma sustentavel e nao apenas com objetivos econ6micos,
podermos continuar a usufruir as melhores condi96es para jogarmos Bridge.
0 delegado Pedro Durao, lembrando que o CSL e um clube ligado a FPS ha
mais de 40 anos, onde sempre se jogaram os campeonatos nacionais, disse
que reconhece que com o tempo inevitavelmente tern de haver mudan9as; a
sede da FPS ja saiu do CSL e o Clube teve de se adaptar a essa mudan9a que
representou um decrescimo de receita de mais de mil euros mensais, para
alem de se notar que menos provas se vao realizando no CSL. No entanto, o
CSL tern estado e vai continuar a estar sempre colaborante com a FPS e com
a ARBL e enquanto ele, Pedro Durao, assumir responsabilidades do CSL, tal
colabora9ao nao sera alterada, desde que as condi96es se mantenham dentro
da normalidade.
0 delegado Jose Moraes tomou de novo a palavra para perguntar se ha um
limite de jogadores para que se reunam as condi96es normais de realiza9ao de
provas nacionais no CSL em 2014. 0 Presidente da FPS respondeu que a
Dire9ao nao preve que qualquer dos campeonatos nacionais ultrapasse a
capacidade do CSL. Pedro Durao esclareceu que a capacidade normal do CSL
sao 26 mesas, sendo posslvel chegar as 30 mesas.
0 delegado Fernando Pombo pediu a palavra e disse resumidamente o
seguinte: no seu entender esta Assembleia Geral reuniu para apreciar o Plano
e o Or9amento para o pr6ximo ano e nao deve debater op96es tomadas ou a
tomar pela Dire9ao e da sua competencia exclusiva designadamente quanto ao
aluguer de salas para realizar os campeonatos nacionais.
A Presidente da Mesa lembrou que a Assembleia Geral e o local pr6prio para
que os delegados, que sao os representantes de todos os agentes federativos,
questionem a Dire9ao a fim de serem informados sobre as op96es que vao
sendo tomadas e assim, devidamente esclarecidos, poderem depois votar as
propostas que lhes sao apresentadas.
0 Presidente da Federa9ao prosseguiu a apresenta9ao do Plano de Atividades
para 2014 apresentando a polltica da Dire9ao relativamente as sele96es
nacionais, tendo dito resumidamente o seguinte:
Em 2014 continuara em atividade o NAC, mantendo-se os treinos online e
prevendo-se a realiza9ao de tres provas ao vivo. Estao previstos tambem
encontros com congeneres estrangeiras. Em Julho de 2014, terao lugar na
Croacia os Campeonatos da Europa. A Dire9ao desconhece ainda quais serao
os apoios do IPDJ as sele96es nacionais, em 2014. Se as verbas que forem
atribuldas a FPS forem iguais as de 2013, nao devem ser prejudicadas as
atividades ja programadas. A FPS defendeu junto do IPDJ que o apoio do
Estado as sele96es deve passar por uma rubrica especffica, com verbas
pr6prias. Assim, a posi9ao da Dire9ao ea de custear as despesas de inscri9ao,
desloca9ao e estadia da sele9ao Open, se a Comissao de Sele9ao entender
que existem condi96es desportivas de participa9ao no Campeonato da Europa.
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No respeitante a equipa feminina, tambem sujeita a uma decisao da Comissao
de Selegao, se nao houver apoios financeiros do Estado ou de entidades
privadas, nao ha condi96es para a FPB venha a custear a sua participagao.
Relativamente a equipa senior, a FPB nao vai suportar a sua participagao.
Apesar disso, a Diregao esta disponivel para avaliar o merito de eventuais
candidaturas que se apresentem e dar o seu aval a essa participagao no
Campeonato da Europa.
O delegado Jose Moraes questionou sobre se nao deveria caber a Comissao
de Selegao a avaliagao de eventuais candidaturas de equipas seniores ao
Campeonato da Europa. 0 Presidente da FPB respondeu que compete a
Diregao a gestao das sele96es nacionais, embora tal materia tenha sido
delegada na Comissao de Selegao, no que respeita as equipas open e
feminina. Se houver candidaturas seniores, sera a Diregao que as apreciara,
podendo, se o entender, socorrer-se da Comissao de Selegao que tera mais
conhecimentos tecnicos para tomar essa decisao.
Quanto ao Grande Premio de Portugal, Inocencio Araujo informou que e
intengao da Diregao da FPB manter o atual sistema de concessao de
organizagao daquele festival e, em 2014, ao mesmo concessionario.
Acrescentou que ha boas perspetivas de a Camara Municipal de Cascais e o
BPI continuarem a apoiar a realizagao do Grande Premio.
Relativamente a arbitragem e sob a egide do Conselho de Arbitragem, a
Diregao tenciona implementar alguns estagios nos campeonatos nacionais, a
semelhanga do que ja acontece em provas regionais.
A gestao administrativa e financeira manter-se-a nos moldes atuais,
procurando, no entanto, reduzir 10% da despesa e aumentar a receita atraves
de novos patrocinios, donativos, e merchandising. A tabela de pregos e
servigos da FPB ira sofrer pequenos ajustamentos, nomeadamente no que diz
respeito ao servigo de geragao e duplicagao de maos.
0 delegado Jose Julio Curado pediu a palavra para apresentar uma proposta a
Diregao sobre o valor das quotas a cobrar aos praticantes de taxa reduzida de
forma que possam jogar os campeonatos regionais na respectiva regiao. 0
delegado Nuno Sousa comentou que a situagao apresentada pelo delegado da
Madeira e tambem a realidade vivida na Regiao Centro. O Presidente da FPB
respondeu que a questao ja esta a ser ponderada pela Diregao e que no inicio
do ano sera feita uma ronda por todas as Associa96es Regionais, a fim de se
preparar uma medida que resolva a situagao.
Quanto as medidas estruturantes e comegando pela divulgagao do Bridge,
Inocencio Araujo disse que a FPB esta a tentar aumentar as parcerias publicas
e privadas tendo em vista a promogao da modalidade; sera fornecido
gratuitamente as Associa96es Regionais e aos Clubes o material promocional
existente na FPB e ha projetos para criar novos materiais; continuara em
execugao a reformulagao do site da FPB, projeto iniciado em 2013; e tal como
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ja aconteceu em 2013, os membros da Diregao estarao disponiveis para
participarem em palestras e conferencias sobre o Bridge de competigao.
Acrescentou o Presidente da Federagao que, relativamente a captagao e
fideliza9ao de praticantes, 0 objetivo para 2014 e criar e reativar alguns nucleos
de Bridge que deixaram de estar ativos e estabelecer incentivos ao
licenciamento de praticantes que participam em agoes de formagao apoiadas
pela FPB. Quanto a forma9ao, a semelhan9a de 2013 serao lan9ados em 2014
dois programas de apoio a formagao realizada pelos Clubes e Associagoes
Regionais, um para jovens e universitarios e o outro destinado aos restantes
praticantes. Sera igualmente promovida e apoiada a forma9ao inicial e a
atualiza9ao de arbitros e dirigentes. Colocar-se-ao a disposigao dos praticantes
os livros entretanto reunidos e que permitiram criar a biblioteca da FPB.
No capitulo das relagoes com os filiados e com os praticantes, sera mantida
essa proximidade atraves das deslocagoes do Presidente da FPB as
Associa96es Regionais; sera desenvolvida uma aplica9ao informatica
destinada a tornar mais eficaz a comunica9ao com os praticantes e os varios
agentes desportivos; o Boletim da FPB, em formato digital, continuara a serum
meio privilegiado de informagao sendo publicado com periodicidade bimestral.
Disse ainda o Presidente que no referente a etica, justiga e disciplina, sera
exigida a inclusao de um modulo dedicado a etica e disciplina nos cursos de
formagao apoiados pela FPB e sera atribuido, pela primeira vez em 2014, o
Premio Fair Play Engenheiro Soares de Oliveira, instituido pela FPB.
0 delegado Nuno Sousa perguntou, relativamente a formagao de praticantes,
se existe algum sistema base de marcagao. A prop6sito e em resposta, o
Presidente da FPB lan9ou um repto aos mais ativos formadores para que
discutam entre eles este assunto e tentem chegar a um consenso. Se isso vier
a acontecer, Inocencio Araujo assumiu desde ja o compromisso de a
Federa9ao editar sem custo para os Clubes que dao formagao um manual de
iniciagao, a ser divulgado por todas as entidades que ministram forma9ao
inicial.
0 delegado Pedro Gil pediu a palavra para dizer que a Dire9ao da poucas
condi96es quer aos formadores quer aos Clubes que dao formagao
designadamente em material que e muito oneroso, sugerindo que a FPB
alugue esse material.
A delegada Ana Isabel Correia perguntou se se preve continuar o trabalho de
forma9ao e certifica9ao de formadores iniciado ha uns anos atras.

0 Presidente da FPB respondeu ao delegado Pedro Gil considerando a
proposta interessante sobretudo quanto ao material mais caro e afirmou que a
ira apreciar. Relativamente a questao colocada pela delegada Ana Isabel
Correia, lembrou que em 2013 se realizou mais uma agao de forma9ao de
formadores e a Diregao teve a preocupagao de regulamentar essa materia ao
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aprovar o Regulamento de Classificagao e Certificagao de Professores, que se
encontra publicado no site da FPB. Acrescentou que no Orgamento para 2014
estao previstas verbas, no capftulo da formagao, para atividades de formagao
de formadores.
Passando a apresentar o Orgamento para 2014, o Presidentes relevou as
seguintes verbas:
4.000,00€ para as despesas de deslocagao e alojamento da selegao open ao
campeonato da Europa;
6.370,00€ para apoio as agoes de formagao a realizar pelas Associa96es
Regionais, Clubes e outras entidades destinadas a jovens e universitarios;
2.700,00€ para outras agoes de formagao;
3.000,00€ para inscrigao da equipa open nos Campeonatos da Europa;
750,00€ para o pagamento diferido de licengas do software Magic;
500,00€ para o Premio Fair Play;
2. 706,00€ para o pagamento faseado da reformulagao do site da FPB.
Quanto aos rendimentos e ganhos sublinhou que a previsao para o apoio do
Estado para 2014 e identico ao de 2013, isto e 23.842,00€.
Por fim, o Plano de Atividades foi aprovado com 22 votos a favor e 5
absten96es e o Orgamento para 2014 foi aprovado com 21 votos a favor e 6
absten96es.
Seguiu-se a apreciagao do ponto 5 da Convocat6ria, tendo os delegados da
Assembleia votado secretamente a ratificac;ao da cooptac;ao do Vogal Jose
Rossini Pinto da Costa para o Conselho Fiscal. Obteve-se a unanimidade de
votos favoraveis, embora a Mesa tivesse anulado um deles por estar assinado.
Por fim, com 18 delegados presentes, a Assembleia apreciou o assunto
constante do ponto 6 da Convocat6ria relativo a ratificagao da decisao
favoravel da Diregao da FPB sobre uma proposta da Associagao Regional de
Bridge de Lisboa (ARBL) para a alterac;ao provis6ria do alargamento da
respetiva area geografica a regiao a Sul do Tejo. Na mesma proposta a ARBL
sugeriu a FPB a abertura de um debate alargado sobre a reorganizagao da
base territorial das Associa96es Regionais de forma a ficarem mais adequadas
quer a organizagao administrativa do pals, quer as dinamicas de
desenvolvimento da atividade bridgfstica.
A referida decisao da Diregao da FPB foi ratificada pela Assembleia com 16
votos a favor e 2 absten96es.
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Os trabalhos terminaram pelas 19h10.
A presente Ata, depois de aprovada na Assembleia Geral de 9 de Mar90 de
2014, vai ser assinada pela Presidente e pelos Secretarios da Mesa.

Presidente da Mesa da Assembleia Geral,

1c~ 4'~~~))_.
Maria Eugenia Davim

Secretario da Mesa da Assembleia Geral,

Adolfo Steiger Gar9ao

Secretaria da Mesa da Assembleia Geral,

~~~~L&.,.
Maria de Lurdes Centeno
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