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1. Introdução

A Federação Portuguesa de Damas (FPD) tem, entre outros objectivos, o de tentar a maior expansão
em todas as suas actividades a nível nacional e internacional. Os intercâmbios estabelecidos com as
instituições internacionais continuam a aumentar e a solidificar-se. Ainda assim, assumimos que o
caminho a percorrer é grande e continuamos a ter objectivos por concretizar.
Uma vez mais, graças aos contactos internacionais desenvolvidos durante a época passada, a F.P.D.,
juntamente com a International Draughts Federation (IDF) e a Federação Mundial do Jogo das Damas
(FMJD) queremos organizar a Taça do Mundo em Leiria em 2022.
As reuniões com os responsáveis no plano do desporto internacional leva-nos a acreditar numa
melhoria para a próxima época desportiva.
Para 2022 o Jogo de Damas em Portugal, que na prática funciona como se já estivesse inserido no
Desporto Escolar, prevê-se um maior crescimento mas, à semelhança de outras modalidades
desportivas, muito temos de trabalhar junto das escolas e da comunidade educativa para que o desejado
crescimento e desenvolvimento da participação a nível juvenil e consequente renovação no quadro
competitivo se tornem uma realidade.
Todas as parcerias, tendo em vista um maior apoio financeiro, continuam a ser muito importantes
visando o melhor desenvolvimento do nosso Plano de Actividades 2022, para além do apoio da tutela.
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2. Caracterização da Federação Portuguesa de Damas

A FPD, fundada em 18 de Maio de 1980, é uma federação dotada de estatuto de utilidade pública
desportiva que quer continuar a cumprir os requisitos definidos pela legislação em vigor e a manter
e/ou melhorar o seu valoroso papel na sociedade.
Desejamos continuar a ter a função muito importante na representação da modalidade no âmbito
desportivo em Portugal que, à semelhança de outros países mais desenvolvidos, em muito influencia
os hábitos de concentração, imaginação e raciocínio sendo, por isso, apelidada de “desenvolvimento
da mente”. Afinal como diriam os antigos gregos “Mens sana in corpore sano”, ou seja que a
preocupação com a saúde deverá ser holística, onde a mente deve ser sã tanto quanto o restante do
corpo humano. Em conclusão, na prática deste jogo mental de Damas haverá benefícios económicos
referentes aos custos com a saúde de nossa população.
É nossa preocupação dar o maior cumprimento de todas as obrigações legais, procurando melhorar a
nossa imagem e avaliação perante a tutela, contando com o importante apoio do Instituto Português do
Desporto e Juventude:

A ser membro dos seguintes organismos:
Nacionais:

É importante que a FPD continue a procurar estreitar laços com outras entidades às quais se poderá
associar como membro de pleno direito, nomeadamente a Federação Portuguesa de Desporto para
Pessoas com Deficiência, Comité Paraolímpico de Portugal, Federação Académica do Desporto
Universitário e a curto prazo poder integrar o Desporto Escolar.
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Destacamos a importância na formação de instrutores/monitores para que todas as camadas de nossa
sociedade possam usufruir dos benefícios da prática do jogo de Damas, que não tem limite de idade
para seu aprendizado, independentemente do seu status social.

Continuamos a promover melhorias no nosso site com o objectivo de o tornar mais atractivo, em
especial à comunidade damística e visitantes a nível nacional e internacional.

Internacionais:

Fed. Mundial Jogo Damas

Fed. Internacional Damas

A nível internacional, os seus organismos FMJD e IDF também elaboram os seus calendários por
época desportiva, incluindo os eventos portugueses sendo organizadas várias provas e torneios
internacionais de relevância. Todas as participações de selecções e atletas portugueses deverão ter o
devido enquadramento da FPD, com apoio logístico de participação em provas internacionais em 2022,
sujeitas obviamente aos apoios recebidos.
Fizemos a candidatura para o evento internacional a realizar em Portugal (Leiria) – Taça do Mundo
2022.
Muito graças às reuniões e contactos frequentes com I.D.F, no domínio das Damas Clássicas (64
casas), o intercâmbio internacional continua a aumentar e com a promessa de em 2022 irmos participar
no Campeonato Europeu, nos Jogos da Taça do Mundo para além de outras competições.
Deveremos estar muito atentos à prioridade da nossa representação internacional no domínio das ‘100
casas (10x10)’ e ‘64 casas (8x8)’, tendo em conta todos estes factores de proximidade e de interesse
pela modalidade. Sabemos que em Portugal a participação e procura nas Damas Internacionais (10x10)
continua muito aquém das Damas Clássicas (8x8), sendo os apoios para representação de Selecções a
serem diminutos.
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3. Desenvolvimento Desportivo

Continuamos à procura de reforçar e aumentar o interesse e a prática do jogo de Damas Clássicas (64
casas) e Internacionais (100 casas), através das seguintes acções:









Ajustar alguns tópicos técnico/desportivos por forma a motivar especialmente as camadas
jovens a terem uma maior participação.
A formação contínua do praticante, especialmente aos mais novos, através das escolas e da
inserção no Desporto Escolar;
A formação qualificada de agentes desportivos, dirigentes, técnicos, árbitros e treinadores;
Procurar reforçar o aumento do número de praticantes através do investimento em práticas
desportivas generalizadas e regulares, não impedindo que possa ser criada uma organização de
competições desportivas locais;
Aumentar a participação em eventos nacionais e internacionais;
Organizar os Campeonatos Nacionais Individuais/Colectivos e a Taça de Portugal nas
diferentes variantes e nos diferentes escalões etários, conforme respectivo calendário;
Ajustar os Calendários de Competições da FPD em cada época desportiva que inclua as
principais competições distritais/regionais, nacionais e internacionais, sempre que possível e
necessário face a pandemia.

3.1. Circuito de Opens Nacionais de Partidas Rápidas
O Circuito de Opens Nacionais de Partidas Rápidas continua a ser um conjunto de provas abertas a
toda a população de norte a sul do país, que se realizam ao longo da época desportiva, respondendo às
solicitações locais, visando também uma maior captação de jovens provenientes do trabalho
desenvolvido junto das escolas (agrupamentos escolares), formação e outros. São provas organizadas
pela FPDamas em parceria com as associações/clubes locais devidamente calendarizadas. De acordo
com o regulamento geral de competições nacionais, do conjunto de resultados e classificações
individuais e colectivas destes Opens, resultam os apuramentos às Fases Finais individuais e colectivas
dos Campeonatos Nacionais em partidas Rápidas.
Sem dúvida que é graças a este Circuito Nacional que a prática da modalidade tem vindo a melhorar e
poderá ser aumentada a breve prazo quando o Jogo de Damas em Portugal for inserido no Desporto
Escolar.
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3.2. Provas Regionais/Distritais
Do ponto de vista regional e distrital, a FPD procura apoiar directamente o associativismo nas
diferentes localidades através dos seus clubes e associações, motivando-os a organizar competições
distritais, campeonatos inter-regionais e torneios regionais, divulgando, também, a prática da
modalidade. Mais adiante se apresenta o calendário competitivo regional/distrital. Não esquecer que o
calendário destas provas não deverá coincidir com o calendário das provas nacionais.

3.3. Acções a desenvolver
Com vista ao melhor funcionamento quer das provas nacionais e/ou internacionais torna-se necessário:


Acções sobre Ética e Formação Desportiva (a calendarizar ao longo da época desportiva);



Estágios/concentrações para as Selecções Nacionais e/ou atletas para Representações
Internacionais;



Seminários, acções de formação para monitores, árbitros e outros agentes desportivos a fim de
dotar todos com níveis de conhecimento para o seu exercício respectivo;

No Formulário de Candidatura para 2022 , estão discriminadas todas as actividades a desenvolver, o
quadro de todos os agentes desportivos e outros itens obrigatórios face à legislação em vigor.
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4. Apetrechamento
Considerando o tempo de utilização e antiguidade dos equipamentos e de algum material desportivo
da FPD é urgente a sua renovação:
No sector administrativo: consumíveis de escritório, equipamentos para transmissão de vídeo em
directo e respectivos acessórios.
No sector desportivo: tabuleiros e peças gigantes para a prática ao ar livre e ao grande público, relógios,
tabuleiros e peças para a prática do Jogo de Damas, medalhões, medalhas, assim como uniformes para
melhor representatividade de nossos jogadores especialmente em Competições Internacionais.

5. Calendários de Competições
5.1. Calendário Nacional da FPDamas 2022:
Contactadas as organizações dos Opens e outras provas nacionais, assim como entidades que queiram
promover e calendarizar outras provas, na sua região para a próxima época, se elabora o presente
projecto de calendário, sujeito a acertos, de acordo com a necessidade visto a situação pandémica que
ainda nos encontramos imersos.
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5.1. ( Projecto) Calendário Nacional da FPDamas 2022
Data

22 Janeiro
Janeiro/ Fevereiro
Fevereiro/ Março
Março
12 Março
26 Março
9 Abril
23 Abril
24 Abril
7 Maio
21 Maio
22 a 30 Maio
28 Maio
4 Junho
11 Junho
23 a 26 Junho
25 Junho
16 Julho
23 Julho
3 Setembro
17 Setembro
17 Setembro
1 a 8 Outubro
22 Outubro
29 Outubro
19 Novembro
Dezembro
10 Dezembro

Competição
Torneio Abertura da FPD/Mestres Nacionais

Local
Setúbal/ FPD

Torneios on-line Damas Internacionais (100 Casas)

Vários locais

Campeonatos Distritais

Vários locais

Open Nacional da Póvoa de Lanhoso
Assembleia Geral – Relatório e Contas de 2021
Campeonato Nacional de Damas Internacionais
Open Nacional do Algarve

Póvoa de Lanhoso
Castanheira de Pêra

Open Nacional do “25 de Abril” União Setubalense

Setúbal

Open Nacional de Núcleo de Atletismo de Cucujães (NAC)

Cucujães

Open Nacional da Cidade de Gouveia

Gouveia

Open Nacional da Casa do Povo de Mangualde

Mangualde

Open Internacional

Salou

Open Nacional da Casa do Povo de Lousado

Lousado

Open Nacional do Lobão

Lobão

Open Nacional Cidade de Lisboa

Lisboa

Campeonato Nacional Ind Lentas

À designar

Open Nacional de Jovens

A designar

Alcoutim

Open Nacional do Café Cruzeiro

Fajões

Open Nacional da Vila de Meruge

Meruge

Open Nacional Srª dos Remédios

Lamego

Open Nacional Cidade de Setúbal – “Festas Bocageanas”

Setúbal

Open Nacional de Jovens

Setúbal

Taça do Mundo 64 casas

À designar

Open Nacional da Cidade de São João da Madeira

São João da Madeira

Open Nacional do Vai Avante - São Pedro da Cova

São Pedro da Cova

Campeonato Nacional Individual – Semi-rápidas

À designar

Etapa Campeonato do Mundo
Assembleia Geral Plano de Actividades e Orçamento para 2023
Campeonato Nacional por Equipas – Semi-rápidas
Campeonato Nacional de Jovens

Israel
À designar

Nota: Este calendário de provas para a época desportiva de 2022 poderá sofrer alterações por situações várias. Terão sempre que
ser aceites pela FPDamas, cumprindo e respeitando todas as normas e datas já indicadas para as restantes competições.

5.2. Calendário de Provas Internacionais 2022
https://idf64.org/calendar-2022/ Calendário Internacional IDF
https://www.fmjd.org/?p=calend Calendário Internacional FMJD
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6. Orçamento e Considerações Gerais
O Orçamento é constituído de forma a facilitar e fundamentar as solicitações do IPDJ de acordo com o
Decreto-Lei nº. 158/2009, de 13 de Julho – Sistema e Normalização Contabilística (SNC) e o Decreto-Lei nº.
36-A/2011, de 09 de Março para Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

ORÇAMENTO DE 2022
RECEITAS
Contas

72

75

78

Descrição

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Quotizações de filiações e inscrições
Taxas de homologação
Patrocínios
Outros
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO
Do Estado e outras entidades oficiais:
Subsídios do IPDJ
Autarquias
De outras entidades oficiais
De outras entidades
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Rendimentos suplementares
Outros

Total das receitas

Federação Portuguesa de Damas

Taça do
Mundo

Orçamento
actividades
regulares
0
0

Total
0

3 700
1500
0
0
5200

5 000
2 600
2 000
300
9 900

8 700
4100
2 000
300
15100

4 000
2 000
0
900
6 900

13 000
1 500
1 500
0
16 000

17 000
3 500
1 500
900
22 900

1 000
500
1 500

0
0
0

1 000
500
1 500

13 600

25 900

39 500
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ORÇAMENTO DE 2022
DESPESAS

Contas

42

62

63

Descrição

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Outros activos fixos tangíveis
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS
Electricidade
Água
Combustíveis
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Material de escritório
Livros e documentação técnica
Artigos para oferta e premiações
Rendas e alugueres
Comunicações
Transportes do pessoal e mercadorias
Deslocações e estadas
Honorários
Conservação e reparação
Despesas de representação
Publicidade e propaganda
Seguros
Limpeza, higiene e conforto
Trabalhos especializados
Material desportivo
Vigilância e segurança
Gastos com site
Serviços bancários
Outros fornecimentos e serviços
GASTOS COM O PESSOAL
Remunerações
Encargos sobre remunerações
Seguro de acidentes de trabalho
Outros gastos com o pessoal
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Orçamento
actividades
regulares

Taça do
Mundo

Total

1 750
1 750

0
0

1 750
1 750

150
200
1000
50
150
500
900
250
100
400
12000
500
300
100
250
130
0
300
0
0
0
0
750
18 030

150
100
2000
700
450
400
2000
500
400
500
1000
4 300
600
400
400
100
450
1 500
950
200
700
100
1 600
19 500

300
300
3000
750
600
900
2 900
750
500
900
13000
4 800
900
500
650
230
450
1 800
950
200
700
100
2 350
37 530

0
0
0
0
0

8 000
1 600
400
0
10 000

8 000
1 600
400
0
10 000
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68

69

OUTROS GASTOS E PERDAS
Impostos
Outros agentes desportivos - Árbitros
Apoio a Clubes
Apoio a Associações
Formação/Seminários
Organização Provas Calendário Comp. FPD
- Época 2022
Aquisição de bens e serviços à organização
de actividades
Seguro desportivo
Apoio financeiro concedido de participantes
Projecto DPD juvenil
Projecto de ética no desporto
Competições internacionais
Ações de preparação estágios
Enquadramento humano - ARSN
Prémios atribuídos a participantes
GASTOS E PERDAS DE
FINANCIAMENTO
Juros suportados
Outros gastos e perdas financiamento

Total das despesas

Federação Portuguesa de Damas

200
100
0
0
0

0
600
3 300
1 400
200

200
700
3 300
1 400
200

1 500

6 000

7 500

0
0
350
0
0
500
0
0
4 300
6 950

1 000
300
0
3 100
2 030
3 900
2 350
600
0
24 780

1 000
300
350
3 100
2 030
4 400
2 350
600
4 300
31 730

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26 730

54 280

81 010
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Federação Portuguesa de Damas
Rua Mário Sacramento, nº 46 Loja 1.O 1 PAP 1º Piso Mercado
2910-599 Setúbal C.A.E.: 92620 N.I.F.: 501100911

ATAS

Folha j46 !

ACTAN º 105

Ao quarto dia do mês de Dezembro de dois mil e vinte e um, pelas 9:30 horas,
Federação Portuguesa de Damas, sita na rua Mário Sacramento, nº 46, 1º piso do Mercado 2
de Abril em Setúbal, reuniu a Assembleia Geral Ordinária da FPDamas, cumprindo com as
medidas excepcionais, e temporárias na área do desporto, no âmbito da doença COVID-19, ao
abrigo do disposto no artigo 18, no ponto 18.1 dos respectivos estatutos da FPD, com a
seguinte ordem de trabalhos:
Ponto Único- Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2022.
A Mesa da Assembleia Geral foi constituída por Rui Manuel Almeida e Silva, presidente, José
Mário Antão Rodrigues, vice- presidente e Marília Angela Cardoso Nascimento, secretária. O
presidente da Mesa verificou o número de delegados presentes, procedendo a sua contagem e
constatou que havia quórum para esta assembleia funcionar em primeira convocatória.
Estiveram presentes neste acto, 18 delegados abaixo indicados: 5 Associações distritais
regionais, 6 clubes e agremiações desportivas, 5 praticantes, 1 treinador e 1 juiz árbitro. A
seguir identificados:
Associações distritais regionais:
•
•
•
•
•

Associação de Damas de Coimbra representada por César Almeida.
Associação de Damas de Lisboa representada por Fernando Santos.
Associação de Damas do Porto representada por Camilo Silva.
Associação de Damas de Setúbal representada por José Esteves.
Associação de Damas de Aveiro representada por Arsénio Costa.

Clubes e Agremiações Desportivas:
•
•
•
•
•
•

CCD São João da Madeira representada por Delfim Alves.
Clube de Ateneu de Coimbra representada por Délio Nunes.
Ginásio Clube Vila Condense representada por João Oliveira.
Soe. Mus. Capricho Setubalense representada por Luís Severo.
Sport Clube Castanheira de Pêra e Benfica representada por Suzana Baraldi.
Grupo Dramático Ramiro José de Lisboa representado por Helder Cláudio.

Praticantes:
•
•
•
•
•

Joaquim Barros
Óscar Almeida
José Conceição
Tiago Manuel
João Carlos

Treinador:
•

Leonel Alexandre

Juiz Árbitro:
•

Luís Sá.

O presidente da Mesa leu em voz alta a Convocatória e respectiva ordem de trabalho desta
Assembleia Geral:
Ponto 1: Aprovação do Plano de Actividades para 2022.
Foram distribuídos alguns exemplares elaborados pelo presidente, sobre o Plano de
Actividades e Orçamento para 2022, seguidas de algumas informações pelo presidente da
direcção sobre o documento distribuído.
Alertou para a Pandemia que continuamos a atravessar, com agravamentos periódicos
preocupantes que nos obriga a ter cuidados redobrados.
Também sobre alguns contactos com outras instituições desportivas nacionais e
internacionais, todas elas muito cautelosas em relação as actividades previstas e algumas
incertezas, face a actual situação. Sabemos que estão sendo adoptadas novas medidas
inclusive reforços na vacinação. Continuam a existir muitos damistas com receio de sair de
casa, especialmente os mais idosos.
Das actividades previstas destacamos os campeonatos nacionais e internacionais, os Opens
nacionais para além do reforço na formação e aprendizagem junto as camadas jovens, que
queremos continuar a reforçar nas escolas, e outras possíveis instituições, em tempos livres
etc.
Vários oradores intervieram focando diversas experiencias todas em abono da modalidade,
mas sempre cumprindo com as normas da Direcção Geral de Saúde.
Falou-se sobre o novo site já instalado da FPD que não satisfez a espectativa de todos, fazendo
assim algumas sugestões para possíveis melhorias. Pretendemos que todas as actividades
sejam acompanhadas pela comunidade em geral, nos esforçando para atender, faremos com
que fiquem mais acessíveis e apelativas suscitando maior interesse por parte de todos.
Lembrou que o calendário das Actividades 2022, distribuído ficará sujeito a várias alterações
de acordo com as necessidades impostas pela conjuntura, a qual a direcção da FPD deverá
acompanhar e divulgar.
Não havendo mais inscrições, o presidente da Mesa submeteu a votação o plano de
actividades e orçamento para 2022 tendo sido aprovado por unanimidade. Não
havendo nada mais a tratar, deu por encerrada essa assembleia, da qual se lavrou a
presente Acta que depois de lida em voz alta aos presentes, vai ser assinada pelo
Presidente, Vice- presidente e pelo Secretário desta Assembleia Geral.

