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• Introdução  

Na qualidade de pessoa coletiva de utilidade pública desportiva, é missão prioritária da 

Federação Portuguesa de Orientação assegurar o desenvolvimento da modalidade de 

Orientação.  

Para tal, nos termos dos respetivos estatutos, é seu intuito prosseguir, entre outros, os 

seguintes objetivos gerais: 

- Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática de Orientação; 

- Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus filiados; 

- Representar a modalidade de Orientação, junto das organizações desportivas 

internacionais, assegurando a participação competitiva das seleções nacionais. 

(Decreto-Lei n.º 248-B/2008 - Regime jurídico das federações desportivas e as 

condições de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva.) 

O saber e conquistas alcançadas em 29 anos de existência, alicerçam-se no trabalho 

conjunto de todos os seus membros ativos, no exercício profissional competente das funções 

estruturais e administrativas e na dedicação pessoal dos seus principais mentores.  

Este carisma permitiu ultrapassar cabalmente as vicissitudes surgidas nos últimos anos. 

No futuro próximo, em que se avizinham novos enquadramentos e desafios, é intenção 

da equipa que aqui se apresenta e candidata ao exercício de funções nos vários órgãos 

sociais da Federação Portuguesa de Orientação,  

Fortalecer a Estrutura e a Dinâmica Interna para Continuar a Crescer. 
 

• Mensagem do Candidato a Presidente da MAG 

A caminho das três décadas de serviço benévolo e voluntário na Federação Portuguesa 

de Orientação - FPO, é com renovada vontade de bem servir que aceitei o convite do 

Fernando Feijão para presidir à Mesa da Assembleia Geral da FPO, tendo por companheiros 

de missão os amigos António Amador e Jacinto Eleutério. 

Em caso de eleição, como esperamos, a Mesa da Assembleia Geral cumprirá com zelo 

e dedicação as suas funções, garantindo o escrupuloso cumprimento dos Estatutos, leis e 

demais Regulamentos aplicáveis. 

 

O candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPO 

Augusto da Silva de Almeida – Filiado nº 1029 
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• Mensagem do Candidato a Presidente da Direção 

• Quando me lançaram o desafio para apresentar a candidatura à presidência do órgão 
de gestão da FPO, pensei de imediato no que poderia fazer pela modalidade e quem 
me podia ajudar a concretizar esses objetivos. Após muita reflexão parti para o 
trabalho de constituir equipa e posso garantir que foi muito fácil essa tarefa. 

• Pensei também em manter o que está bem e é muito, e tentar melhorar utilizando a 
experiência da equipa e as qualidades da modalidade. 

• Sei que os tempos que se avizinham vão ser difíceis, depois de um longo período de 
paragem devido à crise sanitária que abalou o mundo e sem sabermos quando 
vamos retomar a atividade, mas também sei que a equipa que me acompanha é 
muito competente e que vamos ter o apoio dos Clubes, Atletas e demais organismos 
com quem nos relacionamos. 

• Partimos para este desafio com as intenções, que convosco partilhamos neste 
documento. 

• Quero também agradecer às mais de 30 pessoas que se disponibilizaram para fazer 

parte desta vasta lista, a qual integra os órgãos sociais e todos os suplentes e 

agradecer particularmente aos três últimos presidentes de direção por fazerem parte 

dos órgãos sociais. É um privilégio, mas também uma grande responsabilidade para 

a equipa de gestão que me acompanha, mas tenho a certeza que, com o apoio de 

todos vamos honrar as expectativas. 
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• Plano de Intenções 2020 / 2024 

Procede-se, em seguida, a uma breve apresentação do conjunto de intenções delineadas 

para 2020/ 2024. 

1. PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO 2020 

Dar continuidade ao cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento para 2020, 

aprovados em Assembleia Geral, realizada no dia 12 de outubro de 2019. 

Ressalva-se aqui a eventual necessidade de reajuste do plano, em função da 

implementação de medidas extraordinárias de prevenção face à situação 

epidemiológica causada pela doença COVID-19. Serão consideradas as boas práticas 

e recomendações definidas pela tutela. 

2. ESTRUTURA DA FPO 

Assegurar o acompanhamento e analisar sistematicamente a viabilidade de otimização 

da dinâmica operacional da FPO: serviços administrativos, administração e gestão 

geral e financeira, logística informática, desenvolvimento técnico-desportivo e apoio 

médico. São considerados para este efeito os recursos humanos e materiais, incluindo 

os equipamentos técnicos de suporte à prática desportiva e os meios de transporte, 

sem esquecer as instalações da sede.  

3. REGULAMENTOS E OUTROS DOCUMENTOS 

Verificar, rever e ajustar, sempre que considerado necessário, o teor dos vários 

regulamentos e a adequação dos documentos funcionais. 

4. FORMAÇÃO 

Assegurar a realização do plano de formação definido para 2020, revendo e 

adequando o seu modo de funcionamento ao quadro epidemiológico atual. Reforçar 

os formatos de formação E-learning e B-learning, sempre que se revelem adequados. 

Priorizar a formação técnico-desportiva específica: formação inicial, atualização e 

progressão do atual corpo técnico da modalidade. Zelar pela planificação, estruturação 

e certificação das ações/ cursos de formação de acordo com o definido pelas entidades 

competentes (IPDJ e Centros de Formação de Professores).  

5. DO TREINO Á PRÁTICA: DESENVOLVIMENTO NACIONAL 

 Generalizar e incentivar a implementação do treino regular e de ações de captação de 

novos atletas, pelos clubes. Avaliar a viabilidade de criação de Centros de Treino 

Regionais. Estruturar e implementar um projeto de divulgação da modalidade, 

articulável com o Plano de Desenvolvimento da Orientação nas Escolas. Dar 

continuidade ao projeto Ori Jovem, no âmbito da formação inicial de jovens atletas. 
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6. CALENDÁRIOS COMPETITIVOS  

Ajustar os calendários competitivos nacionais em curso à situação epidemiológica 

atual. 

Harmonizar e articular os calendários competitivos das várias disciplinas da 

modalidade, a nível nacional e internacional, contemplando as participações 

internacionais previstas para as seleções e as provas internacionais a organizar em 

território nacional. Assegurar a equidade na atribuição da organização de provas aos 

vários clubes, garantindo-se a qualidade e rigor na realização das mesmas. 

7. SELEÇÕES NACIONAIS 

Promover o crescimento sustentado das condições de treino e de preparação 

proporcionadas aos atletas Portugueses de Alto Rendimento, nas várias disciplinas da 

modalidade.  

 Num futuro próximo, assegurar a melhor preparação possível dos nossos atletas, 

tendo em vista a participação no World MTB Orienteering Championships 2020 - 

World Cup - Round 2 e Campeonato do Mundo de Orientação Juniores - JWOC 

2021. Acompanhar e apoiar de forma reforçada os atletas que obtenham resultados 

dignos de integrarem o regime de alta competição. 

8. PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ORIENTAÇÃO NAS ESCOLAS 

Renovar a apresentação de um plano estratégico de desenvolvimento da Orientação 

no seio escolar, junto do Gabinete de Coordenação Nacional do Desporto Escolar, no 

âmbito da Formação e Documentação, do Apetrechamento, do Apoio à Atividade e da 

implementação de um Projeto Complementar.  Apoiar escolas que demonstrem 

potencial e interesse em desenvolver a Orientação ao nível curricular e/ou do Desporto 

Escolar, sempre que possível com base em parcerias a estabelecer entre escolas e 

clubes locais. 

9. ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 

Zelar pelo sucesso das competições internacionais a organizar em Portugal, 

garantindo a confiança da IOF na atribuição de eventos de elevada responsabilidade. 

No corrente ano teremos ainda em mãos a organização do World MTB Orienteering 

Championships 2020 - World Cup - Round 2. 

10. DIVULGAÇÃO E APOIOS 

Instituir a melhor divulgação da Orientação, reforçando a sua presença nos meios de 

comunicação tradicionais e nas redes sociais. Privilegiar a internet enquanto 

plataforma de apresentação e valorização da modalidade. 

Fomentar o estabelecimento de parcerias com entidades públicas e/ ou privadas que 

contribuam para o estabelecimento de boas práticas no apoio ao desenvolvimento da 

modalidade. 
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• Organograma  

Assembleia Geral 
   Presidente  AUGUSTO DA SILVA DE ALMEIDA 

Vice-Presidente ANTÓNIO MANUEL ALVES AMADOR 

Secretário  JACINTO FARIAS ELEUTERIO 

1º Suplente  MARIA MANUELA ARANTES NOGUEIRA 

2º Suplente  MAFALDA SOFIA DA SILVA DE ALMEIDA 

3º Suplente  MÁRIO MANUEL PAULO DUARTE 

Direção da FPO 
   Presidente  FERNANDO HENRIQUES FEIJÃO 

Diretor Executivo RUI MIGUEL PEREIRA MORA 

Diretor Financeiro FRANCISCO ANTÓNIO RENTE DOS REIS 

Secretário  TERESA CRISTINA MENDES ALVES 

Vogal   RICARDO MIGUEL O. C. PEREIRA CHUMBINHO 

Vogal   JOSÉ LUIS ANJINHO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 

Vogal   AGOSTINHO ALVES ESCADA DA COSTA 

1º Suplente  JORGE MARTINS DA SILVA 

2º Suplente  AMÉRICO DE JESUS FERREIRA 

3º Suplente  JOÃO PAULO DA CONCEICAO MARTINS 

Conselho Fiscal 
   Presidente  LEANDRO RODRIGUES DA GRACA SILVA 

Secretário  PEDRO JORGE MENDES DA ROCHA DIAS 

Relator   PEDRO MIGUEL FERREIRA PINHEIRO DA SILVA 

1º Suplente  ANTÓNIO JOSÉ MARTINS TAVARES REYES 

2º Suplente  MANUEL FRANCISCO SERRA BEDINO 

3º Suplente  NUNO DA SILVA O. GONCALVES LIBERAL 

Conselho de Arbitragem 
   Presidente  ALEXANDRE SOARES DOS REIS 

Vice-Presidente CRISPIM MENDES DE FREITAS JÚNIOR 

Secretário  TADEU FERREIRA DE SOUSA CELESTINO 

Vogal   NUNO MIGUEL ALVES REBELO 

Vogal   NUNO SALVADOR VICENTE PEDRO 

1º Suplente  ANTÓNIO JOSÉ MARQUES DA SILVA 

2º Suplente  FERNANDO AUGUSTO DAVID CRISÓSTOMO 

3º Suplente  DANIEL HENRIQUE MEDEIRO PALMA RAPOSO 

Conselho Jurisdicional 
   Presidente  CARLOS MANUEL BATISTA LOBO 

Relator   ARMANDO JOSÉ GOMES FERREIRA DOS SANTOS 

Relator   JORGE ARTUR DOMINGUES PINTO 

1º Suplente  MARGARIDA MARIA SOUSA ROCHA 

2º Suplente  DUARTE MIGUEL PARREIRA GONÇALVES 

3º Suplente  MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA MORA 

Conselho Disciplinar 
   Presidente  PEDRO MIGUEL RIBEIRO DE CARVALHO SOUSA 

Relator   MARCO ROBERTO ALPANDE PÓVOA 

Relator   ANTÓNIO ANTUNES DA GRACA 

1º Suplente  ANA MARGARIDA R. DE ALMEIDA FERRARIA 

2º Suplente  JOAQUIM GONCALVES SOUSA 

3º Suplente  BERNARDO MANUEL DOS REIS IGREJA 


