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ACTA DA ASSEMBLEIA VIRTUAL/2022 

 

No dia 16 de Fevereiro, pelas 16:00, realizou-se Assembleia Geral Extraordinária Virtual, com as 

seguintes temas de Agenda: 

 Cadastro de Atletas; 

 Condições de participações em competições sobre égide da FMA; 

 Realização da I sessão da Assembleia Geral Ordinária; 

 Parcerias firmadas com outras instituições, modalidades, termos e condições de aplicação; 

 Participação do País em competições em Países vizinhos; 

 Despesas a serem suportadas pela FMA, com Atletas a participarem em competições 

internas e internacionais.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Assembleia iniciou as 16:00 horas como o previsto, apesar que os pontos em discursões 

iniciaram 30 minutos mais tarde, quando já se tinha a certeza de que todas as questões de ordem 

organizacional e todos os participantes estavam presentes na sala virtual.-------------------------------- 

 

Nesta sessão participaram as seguintes individualidades, Kamal Badrú Presidente da FMA, 

Geraldo Alberto Presidente da Mesa de Assembleia Geral, Eurico Macarala Secretario de Mesa da 

Assembleia Geral, Carlos Mondle Presidente do Conselho Fiscal Domingos Pulveira Presidente da 

Associação Provincial de Tete, Mário Compeu Presidente da Associação Provincial de Inhambane, 

Amílcar Juaniha Presidente da Associação Provincial de Nampula, Gilberto Gomes Vice-

Presidente da Associação da Cidade de Maputo, Mónica Sousa Presidente da Associação 

Provincial de Manica, José Cabral Vice-Presidente da Associação Provincial de Sofala e Luís John 

Presidente da Associação provincial do Niassa.--------------------------------------------------------------- 

 

A sessão iniciou com o Presidente da Mesa a indicar o Secretario da Mesa, para a contabilização 

dos presentes na sessão, e logo depois da confirmação das presenças, a palavra foi entregue ao 

Presidente Kamal Badrú, para dar inicio a discursão dos temas de agenda.------------------------------- 

 

Depois da saudação do Presidente, entrou-se logo ao debate do primeiro tema que teve a ver com o 

cadastro dos Atletas. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Foram exibidas algumas imagens dos cadastros dos anos anteriores (2017, 2018, 2019 e 2020) as 

imagens ilustravam números idênticos durantes esses todos anos.----------------------------------------- 

 

 Não ouve nenhuma melhoria, os dados ficaram estacionários durante os três primeiros anos e no 

último os números decresceram, e a World Athletics questionou sobre este facto, disse o presidente 

Kamal Badrú.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Explicou ainda, o facto de a F.M.A estar sempre a chamar atenção para a inscrição dos Atletas no 

Site (https://fma.co.mz/inscricoes/), pois sendo feito essa inscrição, evitaria constrangimentos 

futuros e facilitaria na criação de uma base de dados nacionais, de toda a cadeia de valores dos 

intervenientes do Atletismo.------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Tomou a palavra o ilustre Gilberto, garantindo que a direcção técnica da Associação da Cidade de 

Maputo, irá disponibilizar os dados requeridos pelo site e fazer o cadastro dos Atletas em 

simultâneo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O ilustre Presidente Domingos Pulveira garantiu que a Associação de Tete também faria o 

cadastro, apesar das dificuldades de vária ordem, pois afirmou que o facto dos Atletas e 

Treinadores viverem em alguns Distritos longínquos, dificultava em grande medida o sucesso 

desse processo a nível daquela Província.---------------------------------------------------------------------- 

 

O ilustre Presidente Luís Jone da Associação do Niassa também apoiou a ideia de cadastro, 

dizendo que era pacífico e que Niassa seguira a mesma tónica das outras províncias de inscrever 

Atletas e os demais intervenientes.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nampula pelo seu Presidente Juaniha prometeu fazer o máximo para cadastrar os Atletas existentes 

e os respectivos treinadores na plataforma.-------------------------------------------------------------------- 

 

Companheiros, temos que nos esforçar nesse sentido, pois a data limite para o envio de dados no 

site da FMA termina no dia 5 de Março e depois disso seguir-se-á a copilação de todos dados e 

criar-se uma base de dados, que será enviado a World Athletics, o Anual Report encerra no dia 31 

de Março, naquela instituição internacional.------------------------------------------------------------------- 
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Depois disso seguiu-se para o outro tema que teve a ver com as condições de participação em 

competições da égide da FMA.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Presidente Kamal Badrú, reafirmou que quem deve participar em competições organizadas pela 

Federação são apenas Atletas, Treinadores e Juízes que tiverem participado em competições 

provinciais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inhambane concordou com tal decisão, Niassa, Nampula e todos concordaram com essa decisão da 

FMA de apenas participar das Competições Nacionais, quem tiver participado duma competição 

local. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Apenas com a criação de condições de premiação garantida pela Federação, afirmava o ilustre Luís 

Jone.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Respondendo a essa questão, o Presidente da Federação, afirmou que as premiações serão apenas 

para as categorias dos seniores e que os Juniores e Juvenis teriam uma outra forma de premia-los 

que não sejam em valores monetários.------------------------------------------------------------------------- 

 

Tendo havido consensos das partes, passou-se para o outro ponto, a realização da I Assembleia 

Geral Ordinária.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A proposta passa por ser realizada na Província de Inhambane, juntando ao facto de que a mesma 

altura estará a decorrer o Campeonato Nacional de Iniciados naquela parcela do Pais, 

aproveitaremos o movimento já criado e juntaremos os representantes das Províncias (Presidentes 

ou seus representantes) a participarem deste fórum de extrema relevância para a instituição e seus 

Associados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Não existiu nenhuma objeção a essa pretensão, todos estiveram de acordo com a realização da 

Assembleia Geral Ordinária em Inhambane, partindo dos pressupostos defendidos no parágrafo 

anterior. Pois se a ideia for essa, estariam a unir o útil ao agradável.-------------------------------------- 

 

O ponto a seguir foi o das parcerias firmadas pela FMA com outras instituições, as modalidades, 

termos e condições de como se devem aplicar esses fundos.------------------------------------------------ 
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O Presidente Kamal Badrú, informou que a instituição que dirige irá firmar parceria com a 

Movitel, e que desta parceria a Movitel irá disponibilizar telefones e credito, para todas 

Associações Provinciais e um valor de 200 mil meticais, que este valor será repartido pelas 

Associações e que as LAM irão na mesma senda de parcerias, facultar as passagens aéreas para 

todos os Presidentes que participarão da Assembleia Ordinária em Inhambane.------------------------- 

 

Os valores a serem repartidos as Associações, devem servir para ajudar nas despesas referentes aos 

Campeonatos Provinciais, acrescentou o Presidente Kamal Badrú ---------------------------------------- 

 

O Presidente Juaniha questionava se os 200 mil seriam um valor anual e devem ser usados 

exclusivamente para as despesas da Associação, essa distribuição será em função das necessidades 

ou por igual e quais são as outras instituições que manifestaram interesse de firmar parcerias com a 

FMA?--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sim esse valor e anual e os mesmos são para ajudar nas despesas das Associações reafirmou o 

Presidente da Federação.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Quanto a distribuição dos fundos será por igual, a questão de parcerias ainda estamos lutar para 

conseguir mais, esta difícil e ao LAM dizem que estão proibidas de dar valores monetários, por 

isso só irão facultar as passagens aéreas.----------------------------------------------------------------------- 

 

Gilberto Gomes defende que o valor não deveria ser dividido por igual, mas pela proporção de 

cada Associação e do trabalho que cada realiza, por exemplo a Associação de Maputo Cidade tem 

8 clubes filiados, e não pode receber a mesma quantia que uma Associação que tem apenas 2 ou 3 

filiados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Esse ponto é discutível, numa primeira fase devia ser por igual, para se ter um ponto de partida, 

disse o ilustre Mário Compeu.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

A ilustre Mónica Sousa defendia a ideia de igualdade de circunstancias numa primeira fase, mas se 

pode usar a prorrogativa de dar mais que estiver a trabalhar em momentos posteriores.---------------- 
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Para mim a ideia devia passar por se tomar em conta os planos de actividades, o plano orçamental 

tem a ver com as actividades contidas em todo o plano, disse o ilustre Juaniha.------------------------- 

 

Não é tao linear assim, podem ter 8 clubes que estejam num raio de 25 km do Parque do 

Continuadores local dos eventos da Associação de Maputo e os que têm 2 a 3 filiados terem os seus 

filiados sediados nos Distritos mais distantes da capital Provincial, disse o ilustre Compeu.---------- 

 

Maputo Cidade pode ter 8 filiados, mas o volume das actividades não justificarem um orçamento 

endurecido, em relação a uma Associação que realiza 3 actividades cujo impacto orçamental e 

muito elevado, só para citar um exemplo. Disse ilustre Joaniha.------------------------------------------- 

 

Mas esse não é o caso de Maputo, as nossas actividades justificam um bom investimento, podemos 

recorrer os comunicados dos resultados a cada jornada, frisou ilustre Gilberto.-------------------------- 

 

Meus companheiros, temos a noção das dificuldades das Associações, mas devemos lutar em busca 

de pequenas parcerias a nível local, para robustecer as Actividades das Associações. Disse o ilustre 

Kamal Badrú.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Este assunto deixemos para a posterior, estou em crer que quando a FMA conseguir mais fundos, 

saberá adequar as necessidades das Associações e com isso estabelecer o equilíbrio, pois e sensível 

essa questão, palavras do ilustre Juaniha.---------------------------------------------------------------------- 

 

Este ponto não se esgota, sobretudo quando se trata de valores, o que posso pedir e que a FMA 

assegure a realização dos Campeonatos Provinciais e deve ter a certeza que nos também faremos 

esforço para o adicional, disse o ilustre Mário Compeu.----------------------------------------------------- 

 

Exactamente isso, numa primeira fase os fundos serão divididos por igual e das próximas vezes 

será em função das sugestões lançadas neste fórum, concluía a este ponto o ilustre Kamal Badrú.--- 

 

Seguiu-se ao próximo ponto de agenda que tratava da questão da participação do País nas 

competições em Países vizinhos.-------------------------------------------------------------------------------- 
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A FMA pediu apoio em países vizinhos, nomeadamente Africa do Sul, Eswatine, Malawi, Zâmbia 

e Zimbabwe, os mesmos responderam favoravelmente e pedi ao Senhor Ercílio Machanguane para 

fazer levantamento de Atletas capazes de nos representarem em campeonatos desses países, peço 

ainda para que as Associações situadas próximas as zonas de fronteira com esses países, que 

possam facultar os preços de transporte. Pedimos total colaboração neste ponto as Associações de 

Maputo ou Província, Tete, Manica e Niassa, pois a Federação irá assumir as despesas de 

transporte e os países em alusão irão suportar com as de alojamento e alimentação, disse o ilustre 

Kamal Badrú.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Pensei que precisariam de mínimos para poder participar nesses Campeonatos, interrogava o ilustre 

Compeu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Será valido para qualquer Atleta do Pais, com marcas mínimas, isso não irá influenciar no peso da 

tarifa do transporte? Perguntava o ilustre Juaniha.------------------------------------------------------------ 

 

A resposta foi que essas competições, serão para a participação de qualquer Atleta que possa 

representar o Pais e servirá para garantir rodagem aos Atletas.--------------------------------------------- 

 

Os preços de transporte devem ser brevemente conhecidos, devemos terminar esse orçamento em 

breve, disse o ilustre Kamal Badrú.----------------------------------------------------------------------------- 

 

Logo depois de estarem esvaziadas as questões relacionadas com este ponto de agenda, seguiu-se o 

ultimo ponto que tratava sobre as despesas que a FMA deve suportar em relação a participação dos 

Atletas em competições internas e internacionais.------------------------------------------------------------ 

 

O que isso significa em termos numéricos? Perguntou o ilustre Compeu.-------------------------------- 

 

A FMA irá custear com as despesas de 80% nos Juniores e Juvenis e 20% para os Seniores. 
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Acho que este ponto já foi largamente discutido no grupo e trouxe algumas desavenças, mas eu sou 

da opinião que a FMA defina quantos Atletas ira suportar e que Categorias ficariam a cargo das 

respectivas Associações Provinciais, tendo em conta as suas potencialidades. Disse o ilustre 

Compeu.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Como havia dito, isso irá depender, apoiar um clube não é fácil, numa competição pode ser que se 

apoie 8 Atletas e outras 6, tudo irá depender dos fundos disponíveis, visto que já garantimos o 

transporte para a zona Sul e Centro.---------------------------------------------------------------------------- 

 

Há casos que as Associações podem incluir mais Atletas e se responsabilizar por certas despesas e 

a FMA suportar a questão do transporte, mas vamos debater este ponto ate chegar a bom porto e 

consenso unificador.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Penso que este ponto poderá ser um tema de agenda para a Assembleia Geral de Maio, disse o 

ilustre Compeu.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A Assembleia Geral de Maio deve ser aberta, somos uma família e devemos expor as nossas 

inquietações de forma aberta, sem receio mas sem ofender.------------------------------------------------ 

 

Agora eu pergunto, as Associações que não colaborarem no cadastro e aplicação do definido, qual 

deve ser a nossa postura? Perguntou o ilustre Kamal Badrú.------------------------------------------------ 

 

Primeiro devemos conversar com os Presidentes dessas Associações, respondeu o ilustre 

Domingos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Certo, mas se essa questão prevalecer, se depois de ter-se conversado com essas Associações o 

problema prevalecer?--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Meus caros, o cadastro é obrigatório para a participação em provas Nacionais Regulamento da 

prova deve conter essa obrigatoriedade, disse ilustre Juaniha----------------------------------------------- 
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É difícil sugerir, mas todos nos que participamos destes fóruns, devemos ser fieis aos consensos 

alcançados, aos colegas que por diversas razões não estão aqui, devemos partilhar informações, 

todos com o objectivo primeiro de levar o Atletismo a outros níveis. Afirmou o ilustre Compeu----- 

 

Muito bem, o debate foi muito produtivo, agora devo devolver a palavra ao Presidente da Mesa, 

para que ele possa dar por encerrada a sessão, caso não hajam mais questões oportunas.-------------- 

 

Antes dê-se encerrar a sessão, eu prevejo que no final do mandato ou faltando algum tempo para 

ele findar, ter-se-á um vasto leque de opções em qualidade e quantidade em diversos escalões, caso 

a FMA continue com essa forma de trabalhar, com base assente em competições internacionais, 

que actualmente procuramos, mas isso merecerá e carecerá de determinação, boa visão futurista, 

espero que isso resulte, porque só assim estará a se estruturar e dotar o Atletismo de Atletas 

temíveis na região e quem sabe mais além, mas para tal, todas Associações juntas e focadas com a 

mesma ideologia futurística, com maior enfoque nos Juvenis e Juniores e manutenção dos 

Seniores. Afirmou ilustre Juaniha.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Excelente posicionamento e visão, gostei dessa forma de avaliar o cenário actual e futurístico, 

concluiu o ilustre Kamal Badrú e aproveitando o momento para chamar a palavra ao Presidente 

Geraldo Alberto.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Muito obrigado ilustre Presidente Kamal, apenas gostaria de ressalvar o seguinte, meus caros 

Presidentes, vamos deixar as nossas diferenças de lado e trabalhar em prol do desenvolvimento do 

Atletismo. Obrigado a todos pela atenção. Ate Inhambane.------------------------------------------------- 

 

Foi desta forma que se encerrou a Assembleia Extraordinária Virtual, com boas ideias e consensos 

alcançados, o relógio marcava 18:45minutos.----------------------------------------------------------------- 

 

Maputo, 15 de Fevereiro de 2022 

 

Secretário Mesa                                                         Presidente da Mesa 

            ___________________________                        __________________________ 
                          (Eurico Macarala)                                                                                (Geraldo Alberto) 


