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Relatório de Atividades 
2020 

O ano de 2020 tornou-se um ano especial, ou diferente, nas nossas vidas e naturalmente no 
desenvolvimento das nossas atividades, em que a ATL não ficou de fora. 
Como é do conhecimento de todos, depois de quase dois meses com os clubes fechados, 
devido ao confinamento a que fomos sujeitos em virtude da Pandemia do COVID 19, as 
atividades previstas foram todas suspensas, vindo a ser canceladas ou alteradas. 
O ano de 2020 foi ano de eleições na ATL. Como previsto o processo eleitoral foi aberto 
dentro dos prazos legais, sendo no entanto suspensa a AG das eleições. 
Conforme devidamente explicado pelo Presidente da AG, devido ao adiamento do ato 
eleitoral, o processo foi reaberto depois de definida a nova data para o ato eleitoral. 
Não se tendo apresentada mais nenhuma lista a sufrágio, a lista proposta pela anterior Direção 
foi eleita com ---- votos a favor e …. 
 Temos que realçar o empenho e trabalho realizado pela nossa equipa técnica durante este 
período, conseguindo manter uma forte coesão e dinâmica entre os nossos Clubes, através da 
realização de várias reuniões técnicas de trabalho, on-line, muito participadas e temos que 
igualmente agradecer e saudar a enorme colaboração de todos. 
Como é sabido destas reuniões saíram documentos importantes que prepararam os Clubes 
para a reabertura das atividades. A Direção da ATL deu a sua colaboração dentro das suas 
capacidades. 
Foram também realizados Fóruns, on-line, com convidados de várias áreas, a quem 
agradecemos desde já a sua participação, tendo resultado em debates de grande interesse para 
a modalidade. Estes debates foram divulgados no site da ATL. 
Claro que numa atividade desportiva todo o esforço de trabalho on-line, não substitui a 
atividade no campo, mas na verdade os clubes, na sua generalidade, promoveram um 
excelente trabalho, mantendo um contacto permanente com os seus atletas e praticantes. 
A retoma da atividade correu de uma forma ordenada e mais positiva do que se previa, logo 
com benefícios para os Clubes, beneficiando das características da nossa modalidade e da 
difícil retoma de grande parte das outras modalidades desportivas, especialmente de equipa e 
realizadas em espaços fechados.  
 Apoios COVID 19: na sequência da Pandemia foram disponibilizados alguns apoios 
aos Clubes por parte da ATL e da FPT. 
A ATL ofereceu aos seus Clubes um quite de material desinfetante e fez uma parceria com 
uma empresa que disponibilizou o material necessário aos Clubes, com preços especiais. 
A FPT distribuiu pelas Associações Regionais os seguintes apoios:                                                                                
 - embalagens de Gel desinfetante e cartazes promocionais; 
- bolas de ténis em função do número de federados de cada AR, na época anterior; 
- um valor monetário equivalente a 50% do valor do Contrato Programa de cada AR do ano 
anterior. 
A Direção da ATL decidiu distribuir os apoios da FPT pelos seus Clubes, com base nos 
seguintes critérios: 
- os cartazes e o gel foram colocados à disposição de todos os Clubes; 
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- as bolas foram distribuídas pelos Clubes, com base no número de federados de cada Clube, 
na época anterior; 
- a verba no valor de 21 mil euros, foi distribuída, 50% em função do número de federados ( 
clubes com mais de dez federados ) e os restantes 50% em função da classificação de cada 
Clube na Certificação de Clubes da ATL. 
Licenças FPT: pela primeira vez, desde a época 2014/2015, o número de licenças da 
ATL, foi inferior ao ano anterior. Depois de 4 anos a crescer sucessivamente, descemos de 
4.319, para 3.875, correspondente a uma quebra de 6,75%. Podemos dizer que a culpa foi da 
Pandemia, mas preferimos não o fazer, até porque na mesma situação, houve Associações 
Regionais que continuaram a subir o seu número de licenças.   
Nitidamente ainda não conseguimos passar, a grande parte dos nossos Clubes, a mensagem da 
importância fundamental, de licenciar dentro de cada Clube, todos os praticantes e dirigentes 
da modalidade. 
Fomento: por razões óbvias este foi um ano mau para as atividades de fomento.  
Apesar da maior parte das atividades previstas pelos Clubes inscritos no projeto Play and 
Stay, não se terem realizado, a FPT manteve o apoio financeiro previsto, assim como a ATL 
que reforçou o apoio com o reforço de 20%, do valor recebido, à imagem do ano.  
 O projeto Ladies Doubles foi suspenso e o Circuito Escolas de Adultos contou apenas com 
duas etapas e a participação de dois Clubes.  
Formação: se no fomento foi mau, na formação foi pior, pois não foi possível realizar 
nenhuma das ações previstas. 
Centro de Ténis de Monsanto: como todos os clubes sofremos com encerramento 
das instalações durante o período de confinamento.  
Claro que se refletiu nas receitas, mas na reabertura, também como os restantes clubes, 
tivemos uma boa procura para aluguer de campos. 
Apesar da alteração das datas inicialmente previstas, realizámos no CTM todos os 
Campeonatos Regionais Individuais e as Fases Finais dos Campeonatos Regionais de 
Equipas, os Torneios Abertura e Encerramento, com prémios Monetários de 2.000€ e o 
Campeonato Nacional de Equipas Universitárias. 
O Master’s Pro Tour foi realizado já em janeiro de 2021. 
Foram feitos os normais investimentos de manutenção geral. 
Jantar dos Campeões: esta foi uma das iniciativas que foi cancelada, interrompendo 
o sucesso dos últimos anos. Esperamos voltar à normalidade e retomar a organização do 
Jantar de homenagem aos nossos Campeões. 
Comunicação: como em todas as áreas a comunicação também foi afetada, mas neste 
caso com um reforço nas atividades habituais. Realmente a necessidade de recorrer a soluções 
on-line para ações normalmente presenciais, levou a um empenho especial do nosso 
responsável por esta área, João Paulo Pereira, a quem deixamos um especial louvor. 
Relações Institucionais: foram mantidas as participações não só de representação, 
como de trabalho nas Assembleias Gerais e Reuniões Técnicas da FPT. 
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O Fórum das Associações foi realizado on-line e focou-se na preparação da reabertura das 
atividades e nos apoios previstos da FPT. 
Área Desportiva: foi um ano desportivo muito pobre para o que é habitual numa 
Associação com a grandeza da ATL. Grande parte das provas calendarizadas não se 
realizaram, as que se realizaram tiveram, salvo raras exceções, menos participantes e as datas 
encontradas para realizar algumas provas não foram as ideais, como por exemplo 
Campeonatos Regionais que se disputaram em períodos de aulas.  
O relatório apresentado pela Direção Técnica é demonstrativo do trabalho que foi realizado.  
 


