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92 ANOS COM HISTÓRIA!
A caminho dos 100 anos, com orgulho
no passado e ambição no futuro!
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1. INTRODUÇÃO
Excelentíssimos Associados,
Em conformidade com o Artº. 73º, alínea d) dos Estatutos da Associação e no âmbito das
suas competências, a Direção da ATMP procedeu à elaboração do Plano de Atividades e
Orçamento para o ano de 2022, que após a sua aprovação em plenário da sua reunião
ordinária, realizada em 21 de dezembro de 2021, o vem submeter à aprovação da
Assembleia Geral, a convocar oportunamente.
Depois da sua apreciação e aprovação pelos clubes filiados, reunidos em Assembleia Geral,
o Plano de Atividades e Orçamento da ATMP, para o ano de 2022, será oportunamente
remetido à Direção da FPTM.

2. CONSIDERAÇÕES PRÉVIAS
Considerando que decorreu o 1º ano de atividade da Direção da ATMP, empossada em final
de 2020, importa enquadrar, de forma breve, a forma como decorreu a ação desenvolvida
durante 2021 e a partir daí, elencar algumas das considerações tidas em apreço, na
elaboração do Plano de Atividades e Orçamento da Associação para o ano de 2022, que
esperamos venha a decorrer de forma bastante menos condicionada para o
desenvolvimento do plano que nos propomos executar durante o novo ano de 2022.
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Sendo o ano de 2021, agora a terminar, o 1º ano de atividade da atual Direção da ATMP, tal
como prevíamos, na sua apresentação, o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 viu a
sua execução fortemente condicionada, em todas as suas vertentes, pela forma penalizante
e assíncrona, como evoluiu a pandemia e respetivas regras higiénicas implementadas, com
especial incidência no que respeita à redução significativa da atividade desportiva de
iniciação e formação dos atletas mais jovens e da atividade condicionada dos demais
escalões, quer em termos de treinamento, quer de realização de provas regionais,
nacionais e mesmo internacionais. Apesar de todos os condicionalismos, e com a
colaboração de clubes e autarquias, foram procuradas todas as hipóteses de ver realizadas
algumas competições, em momentos de maior acalmia pandémica.
Como consequência decorrente da impossibilidade de uma prática desportiva regular,
foram fortemente penalizantes os efeitos económicos e financeiros que se projetaram
sobre a vida das instituições associativas, quer ao nível dos seus rendimentos e apoios
regulares, particularmente os apoios autárquicos, quer sobre os seus encargos fixos, com
incidência bem evidente na vida da ATMP, como foi o caso.
Importa, por isso, em termos de apreciação ao que foi realizado em 2021, deixar claro que
a execução do Plano de Atividades e Orçamento apresentado e aprovado, ficou
naturalmente aquém do proposto. A seu tempo, no Relatório e Contas a apresentar,
respeitante a 2021, se fará a devida e detalhada apreciação.
Pelo que atrás fica dito, naturalmente se compreenderá que todo o Plano de Atividades e
Orçamento para 2022, que agora apresentamos, também ele está na sua conceção e será
na sua realização, muito condicionado pela forma como evoluirá a pandemia, pelo
aparecimento de novas variantes, pela eficácia dos processos de vacinação e testagem e
pelas atuais e futuras regras higiénicas, com que teremos todos de continuar a conviver. E
claro está, na esperada capacidade de resposta de todos os agentes desportivos,
autárquicos, empresariais e da sociedade civil, que minimizem as restrições orçamentais
em curso e potenciem os esperados e merecidos apoios financeiros ao desenvolvimento
desportivo, tão aguardado e necessário.
Entre o otimismo e o pessimismo, optamos na sua elaboração, por uma visão realista, com
a necessária confiança no trabalho que a Direção da ATMP e a sua equipa procurará
desenvolver e realizar, contando com o apoio dos Clubes seus associados, da FPTM, das
Autarquias distritais e da Comunidade desportiva.
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Em termos mais concretos, que nos sugerem realismo, na elaboração do Plano de
Atividades e Orçamento para 2022, tivemos em consideração que o próximo ano, vamos
poder contar com,











Uma retoma generalizada e de forma controlada, da atividade desportiva – Ténis de
Mesa incluído – indispensável ao desenvolvimento da modalidade.
A retoma generalizada e de forma controlada - e com maior regularidade - da
atividade desportiva dos mais jovens.
Uma maior normalidade e regularidade, na retoma dos quadros competitivos,
regionais, distritais, nacionais e internacionais.
A retoma, recuperação e crescimento dos apoios autárquicos concelhios, na área
do distrito do Porto.
A retoma e desenvolvimento da parceria com a Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia, através da renovação do Contrato-Programa respeitante à Escola Municipal de
Formação e ao CAD - Centro de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento de Ténis de
Mesa.
O desenvolvimento e execução das diferentes atividades a realizar, no âmbito da
Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense – 2021”,
apresentada pela ATMP e aprovada pela Câmara Municipal do Porto.
A continuação da recuperação em curso, da venda, pela ATMP, de material
desportivo DONIC.
A recuperação da situação financeira da ATMP, fortemente abalada em
consequência da pandemia.

Estas considerações, apesar de mais realistas do que aquelas que evidenciamos no final de
2020, estarão também elas, sujeitas à forma como a ultrapassagem da crise pandémica irá
evoluir durante 2022.
Conscientes do quadro de dificuldades em que vamos operar, formulamos votos de que as
nossas previsões estejam próximas da realidade, e que esta evolua favoravelmente, se
possível, ainda melhor do que prevemos. Assim o desejamos para a ATMP, bem como para
todos os Clubes seus associados e respetiva comunidade desportiva.

Porto, 21 de dezembro de 2021
A DIREÇÃO DA ATMPORTO
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Plano de Atividades para o Ano de 2022
 Envolvimento e contributo institucional da ATMP para a retoma, estabilização e
desenvolvimento da atividade desportiva – treinos e provas – nos diferentes escalões
etários, com cumprimento escrupuloso dos protocolos de segurança sanitária (clubes, centros
de treino, escolas municipais de iniciação/formação e locais de provas).
 Realização dos Campeonatos Distritais da ATMP, por Equipas, em todas as classes, com
total respeito pelos protocolos de segurança sanitária - Covid 19.
 Realização dos Campeonatos Distritais da ATMP, em Individuais Singulares e Pares, com
total respeito pelos protocolos de segurança sanitária - Covid 19.
 Organização de Estágios destinados a jovens atletas, em datas a planear de acordo
com a disponibilidade de calendário e de recintos, no modelo que for julgado mais
conveniente, com total respeito pelos protocolos de segurança sanitária - Covid 19.
 Renovação e Consolidação do Contrato-Programa com a Câmara Municipal de Gaia –
visando retomar o funcionamento da Escola Municipal de Formação e Centro de
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do TM, no CAR ou local alternativo, com total
respeito pelos protocolos de segurança sanitária - Covid 19.
 Apresentação de Projeto(s) à Câmara Municipal de Gaia/Pelouro da Educação e Ação
Social, para desenvolver o ténis de mesa junto das escolas do 1º ciclo do ensino
básico do concelho e no âmbito do “pré-escolar” e IPSS.
 Desenvolvimento e execução das diferentes atividades a realizar, no âmbito da
Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao Associativismo Portuense – 2021”,
apresentada pela ATMP e aprovada pela Câmara Municipal do Porto:
Realização do “Torneio Cidade do Porto”;
Realização do evento “Ténis de Mesa na Rua/Praça/Avenida”;
Realização do evento “24 Horas de Ténis de Mesa do Porto”
Promover o projeto “O Ténis de Mesa vai à Escola”, junto dos Agrupamentos de Escolas
do concelho do Porto (pré-escolar e 1º ciclo);
 Articulação do projeto “O Ténis de Mesa vai à Escola” com os clubes do concelho do
Porto, visando o surgimento de “Centros de Formação” de novos praticantes da
modalidade;
 Promover e motivar a adesão e participação de atletas do Desporto Adaptado e do Lazer.





 Continuar a Desenvolver e Incrementar Relações Institucionais, de âmbito
distrital/nacional, pela Direção da ATMP, em articulação com o seu Departamento
Técnico, estabelecendo contatos com o objetivo de concretizar parcerias, candidatar
projetos, recolher apoios, financeiros e/ou logísticos para a sua atividade e possibilitar
a captação e iniciação de novos praticantes,
 Com as Autarquias (câmaras e juntas/uniões de freguesias) do distrito, particularmente com
aquelas que possuem clubes com prática recente ou remota do ténis de mesa, propondo e
divulgando o conceito de escolas/centros municipais de formação de TM;
 Com o Desporto Escolar, através da CLDE do Porto e núcleos de desporto escolar
existentes no distrito, com prática de ténis de mesa;
 Com Agrupamentos de Escolas/escolas básicas do 1º ciclo, Colégios e IPSS’s, do distrito
do Porto;
 Com Centros de Dia e Lares de 3ª idade do distrito do Porto;
 Com Empresas sedeadas no distrito;
 Com outras instituições associativas – clubes, associações e federações de coletividades,
com possibilidade de difundir e promover a prática do ténis de mesa.
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Plano de Atividades para o Ano de 2022 (cont.)
 Apresentação de Proposta de Ações de Formação/Sensibilização e Divulgação do TM, a
realizar junto dos professores de EF e outros contratados pelas autarquias para
trabalharem nas AEC’s e CAF’s – proposta a apresentar junto dos respetivos Pelouros da
Educação ou Empresas Municipais das diferentes autarquias do distrito.
 Consolidar e desenvolver o protocolo de colaboração subscrito pela FPTM e ATMP, para
utilização do CAR-Centro de Alto Rendimento de Gaia.
 Continuar a promover a apresentação de Candidaturas a Fundos Municipais de Apoio
ao Associativismo e Linhas de Emergência de Apoio Associativo, junto das diversas
autarquias/empresas municipais do distrito, visando o incremento e desenvolvimento do
Ténis de Mesa – por exemplo, com a realização de novos eventos que levem o ténis de
mesa aos espaços públicos e/ou ao contato com novos “públicos” e novos
intervenientes.
 Promover ações de sensibilização, apoio e parceria visando a captação de novos
Clubes para a prática do Ténis de Mesa e a reativação de antigos Clubes.
 Apoio a iniciativas locais, no âmbito da prática desportiva e do Ténis de Mesa,
promovidas por Agrupamentos de Escolas, Colégios, IPSS e Autarquias e/ou Empresas
Municipais.
 “O Ténis de Mesa vai à Escola” – continuação da colaboração com este projeto, que conta
com o apoio da FPTM.
 Apoio aos nossos Clubes na promoção e realização de Provas/Torneios ou outras
iniciativas, de âmbito mais restrito, dados os atuais condicionalismos colocados pela
pandemia Covid 19.
 Promover e apoiar o alargamento da prática do Ténis de Mesa Adaptado a outros
Clubes e Instituições, reconhecendo e apoiando o mérito e importância da sua prática.
 Apoio a iniciativas e projetos promovidos pelas Autarquias – Juntas/Uniões de Freguesias
e Agrupamentos de Escolas.
 Propor à FPTM a realização de novos Cursos de treinadores, árbitros e dirigentes.
 Realização de uma ou mais Ações de Formação para treinadores na área da ATMP.
 Realização de Ações de Captação e Formação de novos (jovens) Árbitros na área da
ATMP.
 Realização de Ações de Formação e Informação para Dirigentes e Delegados dos clubes
filiados e/ou a filiar, na área da ATMP.
 Departamento Técnico – (Re)constituição, (Re)organização, e melhoria do modo de
funcionamento. Objetivos e responsabilidades.
 Realização da Gala do Ténis de Mesa da ATMP, destinada a homenagear e premiar os
atletas, treinadores, dirigentes, clubes e árbitros que mais se distinguiram na época de
2021/2022.
 Participação nas Assembleias Gerais convocadas pela FPTM.
 Oferta de material desportivo DONIC aos iniciados e infantis (1ª vez).
 Organização dos Campeonatos Regionais (Norte) do Lazer – Challenge, com total respeito
pelas regras sanitárias - Covid 19.
 Apoio aos Torneios/Provas realizados no âmbito do Lazer – Challenge.
 Ações de sensibilização e divulgação da modalidade em parceria com agentes
económicos, escolares, universitários e outros.

6

Associação de Ténis de Mesa do Porto
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA FUNDADA EM 18. FEVEREIRO.1929

MEDALHA DE BONS SERVIÇOS DESPORTIVOS – 20-07-1980

Plano de Atividades para o Ano de 2022 (cont.)












Prosseguir e melhorar o sistema de informação da ATMP, que possibilite uma melhor
interação com Clubes, Dirigentes, Delegados, Treinadores, Atletas, Árbitros, Familiares e
Amigos – Melhoramento do Site da ATMP, com informação atempada da atividade
desportiva realizada e a realizar e atividade comercial. Promover novos suportes de
informação e comunicação, com imagem adequada e atrativa.
Promover uma melhor divulgação da atividade da ATMP e dos seus Clubes, Atletas,
Dirigentes e Árbitros, através de adequados e atrativos suportes de informação e imagem.
Superação e reequilíbrio da atual situação financeira resultante da pandemia COVID 19.
Promover a Reorganização Interna da Associação e dos seus serviços administrativos,
com definição de áreas de responsabilidade, partilha de informação e “trabalho em rede”.
Prosseguir a recuperação e Incremento da Atividade Comercial, através da Venda de
Material Desportivo DONIC e outros – melhoria, consolidação e gestão dos processos
respeitantes à compra, venda e gestão das existências de material.
Captação e criação de uma “bolsa” de patrocinadores empresariais para as atividades a
desenvolver pela ATMP.
Avaliação da possibilidade de acreditação da ATMP como entidade formadora e
conhecer requisitos para dossier de candidatura.
Renovação da frota automóvel da ATMP – Substituição da atual carrinha
Participação em iniciativas com as outras Associações de outras modalidades e/ou
promovidas pelo IPDJ – Casa do Desporto.
Prosseguir o estabelecimento de protocolos com as Autarquias do Distrito do Porto, com
o objetivo da formação, desenvolvimento e crescimento da modalidade, particularmente no
apoio ao pagamento de inscrições, de aquisição de material, apoio aos nossos clubes e
parcerias para a organização de provas e de outras iniciativas que contribuam para o
incremento e divulgação da modalidade.

Porto, 21 de dezembro de 2021
A DIREÇÃO DA ATMPORTO
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Plano de Atividades para o Ano de 2022 - Orçamento
Atividades
 Realização dos Campeonatos Distritais da ATMP, de
Equipas, Individuais Singulares e Pares, em todas as

Despesas
3.500,00 €

Receitas
3.500,00 €

classes

 Organização de Estágios destinados a jovens
atletas, a realizar em datas a definir
 Escola Municipal de Formação de Gaia e Centro de
Aperfeiçoamento e Desenvolvimento do TM
(renovação do contrato-programa)
 Apresentação de Projeto(s) à Câmara Municipal de
Gaia/Pelouro da Educação, para desenvolver o ténis
de mesa junto das escolas 1º ciclo do ensino básico
do concelho e no âmbito do “pré-escolar” e IPSS.
 Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense-2021” – Câmara Municipal
do Porto – Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo – Projeto Diversos.
 Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense-2021”.
Realização do Torneio Cidade do Porto.
 Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense-2021”.
Realização do evento “Ténis de Mesa na
Rua/Praça/Avenida”.
 Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense-2021”.
Realização do evento “24 Horas de Ténis de Mesa do
Porto”.
 Candidatura ao “Fundo Municipal de Apoio ao
Associativismo Portuense-2021”.
Promoção do projeto “O Ténis de Mesa vai à
Escola”, junto dos Agrupamentos de Escolas do
Porto (pré-escolar e 1º ciclo).
 Promover o aumento de atletas através de ações de
sensibilização, parceria e captação de jovens
praticantes junto dos Agrupamentos escolares/escolas
básicas do 1º ciclo, pré-escolar, Colégios, Desporto
Escolar, IPSS, Desporto Adaptado e iniciativas
autárquicas, nos diferentes concelhos do distrito.
 Promoção e apresentação de novos Projetos, junto
das diversas autarquias/empresas do distrito,
visando a realização de novos eventos que levem o
ténis de mesa aos espaços públicos e/ou ao contato
com novos “públicos” e novos intervenientes.
 Promover ações de sensibilização, parceria e
captação de novos Clubes para a prática do Ténis de
Mesa e reativação de antigos Clubes.
8

2.500,00 €
12.100,00
€

12.100,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

20.000,00€

7.350,00€

2.850,00€

2.850,00€

1.350,00 €

5.000,00 €

3.500,00 €

4.000,00 €

7.500,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €
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Plano de Atividades para o Ano de 2022 – Orçamento (cont.)
 Apoio a iniciativas locais, no âmbito da prática
desportiva e do Ténis de Mesa, promovidas por
Agrupamentos de Escolas, Colégios, IPSS e
Autarquias e/ou Empresas Municipais.
 “O Ténis de Mesa vai à Escola” – continuação da
colaboração com este projeto, que conta com o apoio da
FPTM.
 Apoio aos nossos Clubes na promoção e realização
de Provas/Torneios ou outras iniciativas, de âmbito
mais restrito.
 Promover e apoiar o alargamento da prática do
Ténis de Mesa Adaptado a outros Clubes e
Instituições.
 Apoio a iniciativas promovidas pelas Autarquias –
Juntas/Uniões de Freguesias
 Realização de uma ou mais Ações de Formação para
treinadores da área da ATMP
 Realização de Ações de Captação e Formação de
novos (jovens) Árbitros na área da ATMP
 Realização de Ações de Formação e Informação para
Dirigentes e Delegados dos clubes filiados e/ou a filiar,
na área da ATMP.
 Realização da Gala Anual do Ténis de Mesa da ATMP,
destinada a homenagear os atletas, treinadores,
dirigentes, clubes e árbitros que mais se distinguiram na
época de 2021/2022
 Participação nas Assembleias Gerais convocadas pela
FPTM
 Oferta de material desportivo aos iniciados e infantis
(1ª vez)
 Organização dos Campeonatos Regionais (Norte) do
Lazer – Challenge
 Apoio aos Torneios/Provas realizados no âmbito do
Lazer – Challenge
 Ações de sensibilização e divulgação da modalidade
em parceria com agentes económicos, escolares,
universitários e outros
 Prosseguir e melhorar o sistema de informação da
ATMP, que possibilite uma melhor interação com
Clubes, Dirigentes, Delegados, Treinadores, Atletas,
Árbitros, Familiares e Amigos – Melhoramento e
consolidação do Site da ATMP. Promover novos
suportes de informação e comunicação, com
imagem adequada e atrativa.
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2.500,00 €

4.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

2.000,00 €
2.500,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

2.500,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

750,00 €

1.000,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €
700,00 €
1.500,00 €
600,00 €

800,00 €

200,00 €
750,00 €

2.500,00 €

500,00 €
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Plano de Atividades para o Ano de 2022 – Orçamento (cont.)
 Promover uma melhor divulgação da atividade da
ATMP e dos seus Clubes, Atletas, Dirigentes e
Árbitros, através de adequados e atrativos suportes de
informação e imagem.
 Renovação da frota automóvel da ATMP –
Substituição da atual carrinha
 Prosseguir o estabelecimento de protocolos com as
Autarquias do Distrito do Porto, com o objetivo da
formação,
desenvolvimento
e
crescimento
da
modalidade, particularmente no apoio ao pagamento de
inscrições, aquisição de material, apoio aos nossos
clubes e parcerias para a organização de provas e de
outras iniciativas que contribuam para o incremento e
divulgação da modalidade.
 Despesas com Pessoal












Escritório e Informática
Transportes e Refeições
Reparações
Comunicações
Seguros
Limpeza
Ofertas a Clubes
Diversos (assistência programa e comissão)
Associados
Subsídio da FPTM
Receitas Extraordinárias (vendas de material)

1.000,00 €
9.000,00 €

2.500,00 €

16.000,00
€
2.500,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
650,00 €
3.500,00 €
750,00 €
4.000,00 €
16.000,00 €
17.500,00 €
108.900,00 €

TOTAL

Porto, 21 de dezembro de 2021

A DIREÇÃO DA ATMPORTO
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2.500,00 €

108.900,00 €

