Projeto de voto n.º 446/XIV
De Congratulação pelo galardão de melhores do mundo de futsal ao selecionador
Jorge Braz e à guarda-redes Ana Catarina Pereira, bem como aos demais prémios
atribuídos aos atletas, técnicos e instituições de Futsal portugueses ou a atuar em
Portugal

Os prémios da Futsal Planet reúnem o conjunto das votações feitas por um júri escolhido
pelo portal, sendo os galardões atribuídos pela revista, criados em 2000, os mais
importantes da modalidade.
O selecionador português Jorge Braz e a guarda-redes Ana Catarina Pereira, do Benfica,
foram eleitos os melhores do mundo de futsal em 2020 nas respetivas funções,
atribuídos no âmbito dos Futsalplanet Awards 2020.
Jorge Braz, de 48 anos, que orienta a Seleção Nacional portuguesa desde 2010, foi, uma
vez mais, eleito Melhor Selecionador do Mundo, feito que tem vindo a ser repetido,
consecutivamente, desde 2018.
Ana Catarina Pereira, atleta de 28 anos, cuja primeira internacionalização teve lugar em
2010, mereceu o prémio de Melhor Guarda-Redes do Mundo em 2020, repetindo a
proeza alcançada pela primeira vez em 2018.
Mereceram, igualmente, destaque outros jogadores, treinadores e instituições
portugueses ou a atuar em Portugal.
Desde logo, o Sport Lisboa e Benfica, pelo segundo lugar no melhor clube de futsal
feminino, Pedro Henriques, treinador da referida equipa feminina, pelo sexto entre os
técnicos femininos e Janice, a atuar pela instituição, que ocupou o sexto lugar no ranking
das melhores jogadoras.

O Sporting Clube de Portugal, pelo quarto lugar nos clubes, Nuno Dias, treinador da
equipa, pelo terceiro lugar entre os treinadores de futsal masculino e Izaquiel Té, “Zicky
Té”, que atua pela instituição, pelo nono lugar na lista de melhor jogador jovem.
Igualmente, Eduardo Veiga, “Edu Sousa”, a atuar pelo Viña Valdepeña, em Espanha, pela
colocação em quinto lugar entre os guarda-redes.
Por fim, a Seleção Portuguesa, pelo quarto lugar nas seleções nacionais.

Assim, a Assembleia da República congratula Jorge Braz e Ana Catarina Pereira por
terem sido reconhecidos como os melhores do mundo em futsal nas suas respetivas
funções, bem como os demais referidos atletas, treinadores e instituições não só pelos
prémios atribuídos, como pelos resultados que apresentam, mas, principalmente, pela
exímia representação do País, motivos que, sem dúvida, muito orgulham os portugueses.
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