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ATA NÚMERO OITENTA E CINCO
----- Aos 9 dias do mês de março do ano de dois mil e dezanove, pelas
dezasseis horas e trinta minutos, no auditório da Biblioteca Municipal de
Portalegre, em Portalegre, reuniu, em segunda convocatória, a AssembleiaGeral da FPO, em sessão ordinária, com a seguinte ordem de trabalhos: --------- Ponto um - Leitura e votação da ata da sessão anterior; -----------------
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----- Ponto dois - Apreciar e votar o Relatório de Atividades e as
Demonstrações Financeiras de 2018 da FPO; ---------------------------------------- Ponto três - Assuntos Gerais. ---------------------------------------------------- Estiveram presentes: por parte da Mesa da Assembleia-Geral, o
Presidente, Augusto da Silva de Almeida, e a Secretário da Mesa da
Assembleia-Geral, Maria Albertina Alves de Sá; por parte da Direção da
FPO, o Presidente da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, António
Manuel Alves Amador, o Diretor Executivo, Rui Miguel Pereira Mora, o
Diretor Financeiro, Rui Jorge Pinheiro Morais e os vogais José Maria Aguiar
Fernandes, José João Bravo Lavado, e Pedro Jorge Mendes da Rocha Dias.
----- Verificando-se a ausência da Vice-Presidente da Mesa da AssembleiaGeral, foi convidado o delegado dos Clubes Jacinto Farias Eleutério, filiado
n.º 1410 a desempenhar as funções de Vice-Presidente. Submetida a
nomeação à apreciação da assembleia, foi aceite por unanimidade. --------------- O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é de 23 (vinte
e três), correspondentes a 23% (vinte e três por cento) do total de delegados.
----- Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
leu a ordem de trabalhos e saudou os delegados nesta primeira AssembleiaGeral do ano. ------------------------------------------------------------------------------ Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, a Secretário da Mesa da
Assembleia-Geral procedeu à leitura da ata n.º 84 (oitenta e quatro). Finda a
leitura, foi submetida a votação e aprovada por unanimidade. -------------------- O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é agora de 24
(vinte e quatro), correspondentes a 24% (vinte e quatro por cento) do total
de delegados, face à entrada de mais um delegado. ---------------------------------- Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
da Assembleia-Geral referiu que, atendendo aos calendários competitivos e
ao interesse em ter presentes na Assembleia-Geral o maior número de
delegados foi feito um grande esforço pela Direção da FPO, pelo Gabinete
de Contabilidade, pelo Revisor Oficial de Contas e pelo Conselho Fiscal,
para que tivéssemos nesta prova, que é a única da TP Pedestre no mês de
Março, a possibilidade de realizar esta Assembleia-Geral, e a todos
agradeceu o trabalho realizado. Quanto ao Parecer do Conselho Fiscal,
procederia à leitura dos parágrafos 3, 4 e 5 e Parecer do Conselho Fiscal,
fazendo-o de seguida:
“3.A FPO evidência em 31 de Dezembro de 2018 um Activo Liquido de
121 632,94 Euros contra, (124 027,52 Euros em 2017) e Fundos
Patrimoniais de 79 445,53 Euros contra (106.768,50 Euros em 2017),

Empresa:
Federação Portuguesa de Orientação - FPO
Sede:
Estrada da Vieira, nº 4, Bairro Florestal, Pedreanes, 2430-401 Marinha Grande
N.º Contribuinte: 503083801
Matr.Cons.Reg.Comercial de: ---

tendo gerado durante o exercício de 2018 um lucro líquido negativo de 27
322,97 Euros contra (20 619,55 Euros também negativos em 2017).
Durante o exercício de 2018 a FPO, continuou a registar uma trajectória
negativa no que concerne aos resultados, apesar da manutenção da sua
capacidade realizadora, sobretudo assente na concretização de eventos
nacionais e internacionais. Este facto decorre sobretudo do aumento do
apoio concedido aos Clubes e na menor eficiência operacional. De salientar
ainda que o Passivo da FPO é relativamente reduzido e assenta em crédito
de Fornecedores , mas que está coberto pelos fundos mantidos em
caixa/bancos tendo boa liquidez imediata.
Salienta-se ainda o aumento dos fundos públicos atribuídos à FPO, e o facto
da actividade se ter mantido praticamente ao nível de 2017, pelo que oe
resultados líquidos negativos devem ser alvo de redobrada atenção e
inversão durante o exercício de 2019. Tal facto, deverá implicar a
introdução de medidas que permitam um aumento das receitas/apoios
obtidos e uma estabilização das despesas, de modo a que se possam traduzir
num reequilibro da situação económico-financeira da Federação e
reposição da situação mais adequada no que respeita aos Fundos
Patrimoniais. Sugere-se ainda que a Direcção considere a possibilidade de
se reter uma parte do valor das inscrições de modo a custear a divulgação
dos eventos, ou que apresente à Assembleia Geral outro tipo de medidas
credíveis e exequíveis.
Por último, tendo atenção o acima exposto solicita-se ainda a apresentação
de contas intercalares a Junho/2019 para efeitos de análise e
acompanhamento do Plano de recuperação que venha a ser aprovado.
4.O Conselho Fiscal tomou conhecimento e apreciou o relatório
emitido em 6 de Março de 2019 pelo Revisor Oficial de Contas e respectiva
Certificação Legal das Contas.
5.É convicção do Conselho Fiscal que as demonstrações Financeiras e
respectivos anexos reflectem, de forma verdadeira e apropriada, os
resultados e a situação financeira da FPO.” Seguidamente convidou o
Presidente da FPO a apresentar o Relatório de Atividades e as Contas de
forma sintética. ---------------------------------------------------------------------------- O Presidente da FPO apresentou sinteticamente o Relatório de
Atividades e Demonstrações Financeiras que divulgados com antecedência
são do conhecimento dos delegados. Em relação às contas referiu que desde
tomaram posse conseguiram em articulação com o IPDJ, concorrer ainda a
dois projetos que estavam por fazer. Justificou ainda que cerca de 23000€
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são de amortizações. Referiu ainda que estamos a aguardar o estorno de cerca
de 8000€ pagos à seguradora em Março de 2018. Frisou que a política da
Direção da FPO tem sido de não gastar o que não tem, salvaguardando dessa
forma a saúde financeira da FPO. ------------------------------------------------------ Finda a apresentação do Presidente da FPO, o delegado Rui Almeida,
filiado nº 3189, perguntou qual a intenção da direção face as recomendações
do conselho fiscal. ------------------------------------------------------------------------ O Presidente da FPO explicou que a direção irá analisar com calma as
recomendações e só posteriormente poder tomar uma decisão. ------------------- O Diretor Financeiro da FPO, interveio com considerações sobre a
matéria.------------------------------------------------------------------------------------- O vogal, Pedro Almeida, pediu palavra para elucidar de uma melhor
forma as contas, fazendo realce que a direção fará um esforço para
acompanhar mensalmente as contas. --------------------------------------------------- Não havendo mais perguntas da parte dos delegados, o Presidente da
Mesa da Assembleia-Geral submeteu o Relatório de Atividades e as
Demonstrações Financeiras à votação, sendo aprovados por unanimidade
dos delegados presentes. ----------------------------------------------------------------- Passando ao último ponto da ordem de trabalhos, foi dada a palavra ao
Presidente da FPO, que elucidou algumas das ideias da Direção para 2019.
Realçou que é importante criar mais grupos-equipa a nível do Desporto
Escolar, afim de trazer mais atletas para a modalidade. ---------------------------- Deu os parabéns aos clubes pelo número de candidaturas para
2020/2021, esclareceu que é intenção da FPO apostar nos campeonatos
regionais.----------------------------------------------------------------------------------- Deixou uma palavra acerca do WTOC 19 em Junho que espera que
contribua bastante para a modalidade. --------------------------------------------A delegada Tânia Covas Costa, pediu palavra para acrescentar considerações
sobre o tema.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral deu
por encerrados os trabalhos pelas dezassete e vinte minutos, deles se
lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da Mesa. ----------- O Presidente:
----- O Vice-Presidente indigitado:
----- O Secretário indigitado:

