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 -----  Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra a 

Ana Filipa Nunes da Silva, filiada nº 3445 e delegado representante dos 

praticantes, tendo esta referido que é necessário melhorar o desempenho do 

sistema SI Air+ que tem apresentado algumas dificuldades nos eventos 

recentes. O órgão de gestão da FPO vai diligenciar junto do fornecedor 

uma eventual solução. ----------------------------------------------------------------  

 -----  Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral deu por encerrados os trabalhos pelas vinte e uma horas e quarenta 

minutos, deles se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos 

membros da Mesa. --------------------------------------------------------------------  

 -----  O Presidente: 

 -----  O Vice-Presidente indigitado: 

 -----  O Secretário indigitado: 

 

 

 

 

ATA NÚMERO OITENTA E UM 

 -----  Aos 28 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezassete, pelas 

dezasseis horas e trinta minutos, no auditório da Biblioteca Municipal 

Manuel da Fonseca, em Santiago do Cacém, reuniu, em segunda 

convocatória, a Assembleia-Geral da FPO, em sessão ordinária, com a 

seguinte ordem de trabalhos: --------------------------------------------------------  

 -----  Ponto um - Leitura e votação da ata da sessão anterior; -----------------  

 -----  Ponto dois - Apreciar e votar o Plano de Atividades e Orçamento 

para 2018; e ----------------------------------------------------------------------------   

 -----  Ponto três - Assuntos gerais. -------------------------------------------------  

 -----  Estiveram presentes: por parte da Mesa da Assembleia-Geral, o 

Presidente Augusto da Silva de Almeida, e por parte da Direção da FPO, o 

Presidente da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, Marco Roberto 

Alpande Póvoa, O Diretor Executivo, Carlos Alberto Chaves Simões, e os 

Vogais, Sandra Sofia Ferreira Rodrigues, Carla Sofia da Silva Saraiva e 

Mário Manuel Paulo Duarte. --------------------------------------------------------  

 -----  Verificando-se a ausência da Vice-Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral, foi convidado António Manuel Alves Amador, filiado 

n.º 1457, do Ori-Estarreja, a desempenhar as funções de Vice-Presidente. 

Submetida a nomeação à apreciação da assembleia, foi aceite por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  
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 -----  Verificando-se a ausência da Secretário da Mesa da Assembleia-

Geral, foi convidado Jacinto Farias Eleutério, filiado n.º 1410, da ADFA, a 

desempenhar as funções de Secretário. Submetida a nomeação à apreciação 

da assembleia, foi aceite por unanimidade. ---------------------------------------  

 -----  O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é de 27 (vinte e 

sete), correspondentes a 27% (vinte e sete por cento) do total de delegados. ---  

 -----  Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, o Vice-Presidente da 

Mesa da Assembleia-Geral procedeu à leitura da ata n.º 80. Não havendo 

observações, a ata foi submetida a votação, sendo aprovada por 

unanimidade. --------------------------------------------------------------------------  

 -----  Nesta altura, verificou-se a entrada de mais 3 (três) delegados, 

elevando o número de delegados presentes para 30 (trinta), correspondentes 

a 30% (trinta por cento) do total de delegados. -----------------------------------  

 -----  Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos - Apreciar e votar o 

Plano de Atividades e Orçamento para 2018, o Presidente da Mesa da 

Assembleia-Geral leu o Parecer do Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 

de 27 de outubro de 2017 “Face ao anteriormente exposto, considera este 

Conselho Fiscal, que a Proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 

2018 apresentada, é adequada e reúne as condições necessárias para que 

este Conselho Fiscal recomende a sua aprovação à Assembleia-Geral da 

FPO”.  ----------------------------------------------------------------------------------  

 -----  O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu seguidamente a 

palavra ao Presidente da FPO para apresentar sinteticamente o documento, 

considerando a sua ampla e atempada difusão. -----------------------------------  

 -----  O Presidente da FPO começou por referir que globalmente o plano é 

semelhante ao de 2017, apenas diferindo nas verbas atribuídas para as 

selecções nacionais que sofrem uma redução e ao desporto para todos que 

terá um incremento. Referiu também a intenção de alterar os valores das 

taxas de inscrição dos escalões abertos nos eventos da modalidade, 

reduzindo-os e suportando a FPO esses valores.  --------------------------------  

 -----  O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu seguidamente a 

palavra aos delegados que o solicitaram. O delegado Fernando Feijão, 

filiado n.º 2343, comentou da importância da visibilidade para o IPDJ, I.P. 

e a necessidade de incrementar o número de filiados. O delegado Tiago 

Fernandes, filiado n.º 3111, referiu a necessidade e importância da Direção 

da FPO realizar após cada exercício a avaliação do impato das medidas 

tomadas visando eventuais correcções ou ajustes. O delegado Acácio Porta 

Nova, filiado n.º 1557, referiu a necessidade de maior divulgação das 
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provas junto das comunidades locais e não praticantes. O representante do 

COA, Jorge Elias, referiu que os valores do magazine O-tv deveriam ser 

assumidos pela FPO, que o orçamento deveria ser de mais fácil leitura e 

compreensão e deveria contratar-se alguém para dinamizar a área de 

marketing. O delegado Carlos Monteiro, filiado n.º 1931, interrogou sobre 

quais os clubes que não gostam de receber os abertos nas suas provas e o 

porquê do divórcio entre a FPO e as provas do Portugal City Race. O 

delegado Rafael Miguel, filiado n.º 4103, questionou sobre a finalidade e 

objectivo da contratação de um novo técnico para a FPO. O delegado Jorge 

Saraiva, filiado n.º 2452, abordou a questão da diminuição do interesse dos 

jovens em praticar a modalidade. A todos o presidente da FPO respondeu e 

elucidou.  -------------------------------------------------------------------------------  

 -----  Não havendo mais questões por parte dos delegados, o Plano de 

Atividades e Orçamento para 2018 foi submetido a votação, sendo 

aprovado por maioria de 29 (vinte e nove) votos a favor e 1 (uma) 

abstenção. ------------------------------------------------------------------------------  

 -----  Passando ao ponto três da ordem de trabalhos - Assuntos gerais, o 

presidente da mesa da Assembleia-Geral questionou sobre a situação geral 

financeira da FPO a que o presidente da FPO informou não haver dívidas e 

existir depósitos a prazo no valor de 30.000€ (trinta mil euros). O delegado 

Tiago Fernandes, filiado n.º 3111, questionou sobre a existência de alguma 

acção ou actividade no âmbito dos fogos florestais. A delegada Isabel 

Monteiro, filiada n.º 1952, referiu a destruição total de toda a zona 

envolvente da sede da FPO bem como de 80% (oitenta) das áreas 

cartografadas na área litoral. O presidente da FPO respondeu estar a ser 

preparado um relatório para a tutela e que foi solicitado aos clubes o seu 

contributo.  -----------------------------------------------------------------------------  

 -----  Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia-

Geral deu por encerrados os trabalhos, pelas 17h40, deles se lavrando a 

presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. --------------------  

 -----  O Presidente: 

 -----  O Vice-Presidente: 

 -----  O Secretário: 

 


