
FEDERACAO DE DESPORTOS DE INVERNO DE PORTUGAL

RUA MARQUES D'AVILA E BOLAMA N.°161 -3°PISO APARTDO 25

6201-909 COVELHA    C.A`E.: 93192 N.I.F.: 503006823

ATAS

Acta  n.a   26  da

Asseholeia  Geral Ordinaria

FomaE

Aos    trinta    dias    do   mss    de    junhc>    dc>    ano    dois   mil    e   Vinte,

pelas    dezoito    horas    e    trinta    minutos,     reuniu    em    segunda

convocat6ria,      realizada     pela     primeira     vez      atraves      de

plataforma    online    ``ZOOM",    por    raz6es    associadas    a    Pandemia

de    COVID-19,     a   Assembleia    Geral    Ordinaria    da    FEDERA€fo   DE

DESPORTOS   DE   INVEENO  DE   PORTUGAlj,    pessoa   coletiva   ntimero   503

006   823,    com   sede   na   Rua   Marques   d'   Avila   e   Bolama,    n°   161   -

3°       Piso,        6201-909       Covilha,        doravante       abreviadamente

designada   FDI   PORTUGAI,,    ou   apenas   FDI,    dado   que   na   primeira

convocat6ria,     convocada   para    as    dezoito   horas    desta   mesma

data    nao    se    enconLrava    presente    o    numerc>     suf iciente    de

delegados  para   constituir  qu6rum.

Encontravam-se   presentes   para   al6m   do   Presidente   da   mesa   da

Assembleia    Geral,     David    Ant6nio    Esteves     Fontes    Neves;     o

Vice-Presidente    da    mesa    da    Assembleia    Geral,     Jos6     Pedro

Duarte    Rodrigues    Brancal    e    o    suplente,     desempenhando    as

funG6es   de   Secretario   de   mesa   da   Assembleia   Geral,    Ricardo

Miguel    Alves    Fernandes.    Encontravam-se    ainda    presentes    os

membros   da   DIREGAO   da   FederaGao   e   os   delegados   a   Assembleia

Geral   que   subscreveram   a   respetiva   lista   de   presen€as,   cuja

indicagao,   por   economia   de  meios,   aqui   se  prescinde.

A   presente   Assembleia-Geral    Ordinaria    foi    convocada    com   a

seguinte   ORDEM   DO   DIA:
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PONTO     un:

ATAS

Apreciagao    e    deliberaeao    acerca    do

Relat6rio    e    Contas    relativas    ao    exercicio    de

2019 ;

PONTO   DOIS:    Apreciaeao    e    deliberaGao    acerca   da

FolhaE

proposta  de  Aplica€ao   de  Resultados   relativa   ao

exercicio  de  2019;

PONTO  TRfis:   Aprecia€ao   geral   da  administra€ao   da

Federa€ao,.

PONTO      QUATRO:       ApreciaGao      e      deliberac:ao      da

propos€a   da   DireGao   de   Al€era€ao   dos   Es€atutos,

concretamente  na  alinea  a)   do  n.a   2  do  respetivo

aLrtigo   3.a,   de   molde   a   nos   mesmos   fazer   incluir

nas       modalidades       federativas       aLs       seguintes

modalidades:   Bobsleigh  e  Skeleton,   de  molde  a  que

a    aludida    norma    estatutaria    passe    a    ter    a

seguinte    reda€ao:     «2.    A   For-PORrcJGAL    tens   par

fins     a     objetivos     principals..      a)      Promover,

regulamentar  e  dirigir  a  nivel  nacional  a  pratica

de     desportos     relacionados     com     a     neve,     nas

vertentes     format±va,     desportiva     a     cultural,

nomeadamente     as     seguintes     modalidacles:      Esqui

Alpino,   Esqui  Cross-Country,   Esqui  Estilo  Livre,

Conbinaclo    N6rcl±co,     Sal±o    cle    Esc|ui,     Snowboard,

Rollerski,      Curling,      H6quei      no      Gelo,      Iiuge,

Patinagem      no      Gelo,       ±ncluindo      a      Patiriagem
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Artistica  a  a  Patinagem  de  Velocidade  a  quaisquer

outras  cliscipli.nas  em  pistas  de  gelo,  Bobsleigh  e

Skeleton . »

PONTO   CINCO:   Aprecia€ao   e   deliberaGao   sabre   quem

e    em   representa¢ao    da   FederaGao,    outorgari   os

instrumentos    priblicos    e    par€iculares     que     se

mostrem      necessaries,      nc>meadamente      escrituras

piiblicas ,        na       concretizaSao       da       al tera€ao

estatubaria    deliberada    no    panto    anterior    da

presence  ordem  de  trabalhos.

PONTO       SEIS : Apreciac:ao     e     delibera€ao     sobre

proposta   de   constitui€ao   de   sociedade   comercial

cujo  capital  social  sera  titulado  pela  Federacao,

de   acordo   com  proposta   de   contrato   social   cuja

minuta  e  demais  informac:ao  se  encontra  ao  dispor,

para  consulta,   na  sede  da  Federaeao.

PONTO   SETE: ApreciaGao  e  deliberaGao  sobre  quem  e

em    representa€ao     da     Federa€ao,     outorgari     os

instrumentcis    piiblicos     e    par€iculares    que     se

mostrem     necessaries ,      nomeadamfnte      escrituras

notariais   ou   c)utros   que   §e   mostrem   aptos   e,   ou

necessirios,    em   caso    de    deliberaGao    favoravel

relativamente  ao  panto  anterior  da  presente  ordem

de  trabalhos.
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Uma   vez    que   a   presente   Assembleia   Geral,    foi   realizada   em

formato   nao  presencial,   atrav6s   da  plataforma   c>nline   "Zoom",

f oram   questionados    todos    os   participantes    se    se   opunham   a

sua   gravaGao.    Todos    respc>nderam   favoravelmente,    pelo   que   a

Assembleia  Geral   foi   gravada  para  registo   futuro.

0    Presidente     da    mesa    da    Assembleia    Geral     deu    inicio    a

sessao,    pedindo   ao   Presidente   da   FederaGao,    Pedro   Farromba,

que   usando   da   palavra,    abordasse   o   assunto   contido   nc)   £B±±g

Urn     da     ordem     de     Trabalhos,      ap6s      o      que     este     deu     uma

explica€ao,     suficientemente    pormenorizada,     do    Relat6rio    e

Contas   relativas   ao  exercicio  de   2019.

Em  seguida   o   Presidente   da   FederaGao,   salientou  que   gostaria

de  apresentar   dois  projetos  estruturantes  para  a  Federacao  e

para   o   futuro   da   FederaGao.    Ap6s   autorizaGao   do   Presidente

da   Assembleia   Geral,    o   Vice   Presidente   da   FederaGao,    Pedro

Flavio,    realizou   duas   apreseri.taG6es,-    sendo   a   primeira   sobre

o   projeto   de   requalificaGao   do   Ski   Parque   de   Manteigas   e   a

segunda   sobre   o   Projeto   do   Pavilhao   de   Desportos   de   Inverno

de   Lisboa.

Esclarecidos     os     delegados    presentes,      foi     a    proposta     do

Relat6rio   e   Contas   relativas   ao   exercicio   de   2019   sujeita   a

deliberaGao       dos       delegados       que       compunham       a      presente

Assembleia   Geral,    na   sequencia   do   que   estes   manifestaram   a

respetiva   concordancia,   ficando,   assim,   o  Relat6rio   e   Contas

relativas    ao    exercicio    de    2019    aprovadc)    por    unanimidade.
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Passou-se,    entao,    a   aprecia€ao do   Ponto   Dais   da    ordem   do

FolhaE

dia,      tendo,      por     unanimidade,      sido     aprovada     a     Propc)Sta

apresentada  pela   DIREGAO,   de   o   resultado   liquido   apurado   ser

transferido      para      a      cc)nta      de      resultados      transitados.

Em   seguida,    o   Presidente   da   mesa   de   Assembleia   geral   passou

ao  Ponto  Tres   da   ordem  do   dia   e  p6s   a  discussao   a   apreciaGao

geral   da   administraGao   da   FDI.    Dada   a   palavra   ao   Presidente

da    FDI-Portugal     salientou    varios     aspetos    das     atividades

desenvolvidas   no  illtimo   ano.

Em    seguida    o    Delegado    do    Ski    Clube     de    Portugal    Alf r`edo

Ijaranjinha,    pediu    a    palavra,     dando    os    parab6ns    a    DIREGAO

pela  qualidade  do  relat6rio  apresentado,   revelador  da  gestao

cuidada   da   FederaGao   durante   o   ano   de   2019,   propondo   urn  Voto

de   Louvor   a   DireGao.

Tomando   a   palavra,    o   Presidente   da   Mesa   da   Assembleia   Geral

submeteu   a   discussao   a   apreciaGao   geral   da   administraGao   da

FDI.    Em    face    dos    resultados    apresentados    pela    DireGao    da

FederaGao,    por   proposta   unanime   dos   delegados   presentes,    o

Presidente   da   Mesa   da   Assembleia   Geral   submeteu   a   discussao

a   apreciagao   da  Assembleia  Geral   o  voto   de   louvor   a   direcao,

o   qual   foi,    de   imediato,    sujeito   a   deliberagao,    tendo   sido

aprovado  por  unanimidade.

Passou-se,    entao,    a    apreciac;ao    do    PONTO   QUATRO   da    ordem   do

dia.      Depois     de     explicadas     as     alteraG6es     dos     Estatutos

propostas   pela   DireGao,    o   Presidente   da   mesa   da   Assembleia
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ATAS

Geral   submeteu   a   mesma   a   deliberaGao,    na   sequencia   do   que,

por     unanimidade     dos     delegados     presentes,      foi     a

aprovada,    com   a   especificacao   do   Bobsleigh   e   Skeleton,

FolhaE

que   a   redaGao   da   ref erida   norma   estatutaria   passa   a   ser   a

sequ±nte..     «2.     A    FDI-PORTUGAL    tens    par    fins    a    c>bjetivost

principals:    a)    Promover,    regulamentar   a   dirigir   a   nivel

nacional  a  pr6tica  de  desportos  relacionaclos  com  a  neve,  nas

ver±en±es   forma±iva,   desportiva  a   cultural ,   mom.e=_c±amente  as

seguintes   modalidades:    Esqui   Alpino,    Esqui   C:ross-Country,

Esqui    Estilo    I,ivre,    Combinado    N6rdico,    Salto    cle    Esqui,

Snowboard,     Rollerski,      Curling,     H6que±     no     Gelo,     Luge,

Patinagem   flo    Gelo,    inc:lu±nc±o    a    Pat±nagem   Artistica    e    a

Patinagem   de   Velocidade   e   quaisquer   outras   disciplines   em

pistas  cle  gelo,  Bobsleigh  a  Skeleton.»

Em   seguida,    o   Presidente   da   mesa   de   Assembleia   geral   passou

ao    Ponto   Cinco   da   Ordem   do    Dia.    0    Presideri.te    da   Fec!.eracao

prop6s      que      esta      representaGao       fosse      realizada      pelo

Presidente    Pedro    Miguel    dos    Santos    Farromba    e    pelo    Vice

Presidente    Pedro    Flavio    Duarte    Lopes    Martins,     tendo    sido

colocado       de       imediato       a      votaGao,        foi       aprovado       por

unanimidade,   pelo   que   serao  aqueles   que,   em  representaGao   da

Federa€ao,          outc>rgarac>         c>s         instrumentos         ptiblicos         e

particulares      que      se      mostrem      necessarios,       nomeadamente

escrituras       ptiblicas,        na       concretizacao       da       alteraGao
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estatutaria   deliberada   no   ponto   anterior   da   presente   ordem

do  dia.

0    Presidente    da   mesa    de    Assembleia    Geral   passou    ao    Ponto

Seis    da   ordem   do   dia,    pedindo   ao   Presidente   da   FederaGao,

Pedro   Farromba,    que   usando   da   palavra,    abordasse   o   assunto

contido   no   Ponto   Seis   da   ordem  do   dia   reativo   a   proposta   de

constituigao  de  sociedade  comercial   cujo  capital   social   sera

tituladc>   pela   Federacac>,    de   acordo   com   proposta   do   contrato

da   sociedade,    tamb6m   designados   estatutos   ou   pacto   social,

apresentada  pela   DIREGAO,   os   quais   se   anexam  a  presente   ata,

fazendo  desta  parte  integrante.

Esclarecidos     os     delegados    preseri.tes,      foi     a    proposta    de

constituiGao    de    sc>ciedade    comercial    sujeita    a    deliberaGao

dos   delegados   que   compunham   a   presente   Assembleia   Geral,    na

sequencia       do       que        estes       manifestaram       a       respetiva

concordancia,    ficando,    assim,    aprovada,    por   unanimidade,    a

proposta    de    constituiGao    de    sociedade,     a    qual    adotara    o

aludido   contrato  de  sociedade.

Em   seguida,    o   Presidente   da   mesa   de   Assembleia   geral   passou

ao    PonLo    Sete    da    Ordem    do    Dia.    0    Presidente    da    FederaGao

prop6s      que      esta      representacao      fosse      realizada      pelo

Presidente   da   FederaGao   Pedro   Miguel   dos   Santos   Farromba   e

pelo    Vice    Presidente    Pedro    Flavio    Duarte    Lopes    Martins,

tendo   sido   colocado   de   imediato   a  votagao,    foi   aprovado   por

unanimidade,   pelo   que   serac)   aqueles   que,   em  representaGao   da
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FederaGao,         outorgarao        os         instrumentos        pilblicos        e

particulares      que      se      mostrem      necessarios,       nomeadamente

escrituras       ptiblicas,        na       concretizaGao       da       alteraGao

estatutaria   deliberada   no   ponto   anterior   da   presente   ordem

do  dia.

Nada   mais   havendo   a   deliberar,    foi   a    sessao   da   Assembleia

Geral    declarada    encerrada    pelo    Presidente    da   mesa,    pelas

vinte   horas,    tendo   sido   lavrada   a   presente   ata   que,    depois

de   lida   e   aprc>vada,    vai   ser   assinada   pelos   membros   da   Mesa

da  Assembleia   Geral   suprarreferidos.

PRESIDENTE   DA  MESA  DA  ASSEMBLEIA  GERAI.

David  Ant6nio   Esteves   Fontes  Neves

VICE-PRESIDENTE   DA  RESA  DA  ASSEMBLEIA  GERAli
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