
ATA NÚMERO NOVENTA E UM 

 -----  Aos 27 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, pelas 

15 horas e 30 minutos, por via eletrónica na plataforma Teams da FPO, 

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 Relatório de Atividades e as 

Demonstrações Financeiras de 2020 da FPO;  ------------------------------------  

 -----  Ponto três - Assuntos Gerais. ------------------------------------------------  

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

Presidente, Augusto da Silva de Almeida, o Vice-presidente, António 

Manuel Alves Amador, e o Secretário, Jacinto Farias Eleutério. Por parte da 

Direção da FPO, o Presidente da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, 

Fernando Henriques Feijão, o Diretor executivo, Rui Miguel Pereira Mora, 

o Diretor Financeiro, Francisco António Rente dos Reis, a Secretário, Teresa 

Cristina Mendes Alves, e os vogais Ricardo Miguel Oliveira Calado Pereira 

Chumbinho, José Luís Anjinho dos Santos de Oliveira e Agostinho Alves 

Escada da Costa. Por parte do Conselho Fiscal, o Presidente, Leandro 

Rodrigues da Graça Silva, e o Vice-Presidente, Pedro Jorge Mendes da 

Rocha Dias, e o Relator, Pedro Nogueira da Silva. ------------------------------  

 -----  O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é de 49, 

correspondentes a 49% 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 Assembleia-Geral.  ---   

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

Mesa da Assembleia-Geral procedeu à leitura da ata n.º 90. Finda a leitura, 

foi submetida a votação e aprovada por unanimidade.  --------------------------  

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

Relatório de Atividades e as Demonstrações Financeiras de 2020 da FPO, o 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral solicitou ao Presidente do 

Conselho Fiscal a leitura do Parecer do Conselho Fiscal de 25 de março de 

2021 cujo final refere: “Face ao acima exposto, considera este Conselho 

Fiscal que o Relatório e as Contas relativas ao Exercício de 2020 

apresentadas, são adequados e reúnem as condições necessárias para 

recomendarmos 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 Relatório de 

Atividades e as Demonstrações Financeiras de 2020, considerando a sua 

ampla difusão. -------------------------------------------------------------------------  

 -----  O Presidente da FPO cumprimentou a Mesa da Assembleia-Geral, a 

Direção, o Conselho Fiscal e todos os delegados presentes. Iniciou a sua 

intervenção com uma abordagem às dificuldades que a paragem das 

competições causada pela pandemia provocou na modalidade. Referiu que 



apesar disso a FPO executou todas as verbas disponíveis para evitar ter de 

devolver verbas, tendo adquirido diversos equipamentos para as atividades e 

treino. Referiu que foram eliminados 12 mil euros de créditos incobráveis e 

que foram concedidos apoios a alguns clubes que os solicitaram. Referiu que 

o saldo bancário no início do exercício era de cerca de 64 mil euros e a 31 

de dezembro era de cerca de 98 mil. Finalmente referiu que o saldo negativo 

de cerca de 6 mil euros se deveu ao empenho em concretizar projetos e 

aquisições e não constitui preocupação.  ------------------------------------------  

 -----  O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral indagou seguidamente se 

algum dos delegados estava interessado em intervir mas nenhum se 

manifestou.  ----------------------------------------------------------------------------  

 -----  O número de delegados, com novo ingresso, na Assembleia-Geral 

sobe para 50, correspondentes a 50% do total de delegados. -------------------  

 -----  Findo o debate sobre o Relatório de Atividades e Demonstrações 

Financeiras de 2020, e não havendo perguntas da parte dos delegados, o 

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral submeteu-o à votação, sendo 

aprovado por maioria de 42 votos a favor e 8 abstenções. ----------------------  

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

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral indagou junto dos delegados quais 

os temas que desejavam ver abordados para que o presidente da FPO os 

pudesse desde logo abordar.  --------------------------------------------------------  

----- Foi dada a palavra, em alguns casos por várias intervenções, aos 

seguintes delegados que abordaram genericamente os seguintes temas:  

- Carlos Monteiro, filiado nº 1931, que questionou sobre a estimativa 

temporal para a atribuição e divulgação dos calendários competitivos para a 

época de 2022.  ------------------------------------------------------------------------  

- Luís Barreiro, filiado nº 3602, que questionou sobre os apoios previstos 

para os atletas e clubes para a presente época, tendo em consideração os 

elevados encargos a suportar e tão pouca competição.  -------------------------  

- Nuno Pedro, filiado nº 2562, que indagou sobre a previsibilidade de 

organização dos eventos planeados para maio e junho próximos.  -------------  

- Ana Filipa Silva, filiada nº 3445, que indagou, face à lei atual, sobre a 

possibilidade dos atletas que normalmente usam autocaravanas para se 

deslocarem às competições, poderem usá-las para pernoita nos espaços das 

mesmas.  -------------------------------------------------------------------------------  

- João Martins, filiado nº 2667, que se referiu ao tema das autocaravanas para 

sinalizar, sem certezas, que as restrições são apenas em espaços públicos.  --  

------ O Presidente da FPO, referiu que sobre os calendários competitivos 

para 2022 ainda não estão concluídos mas que muito brevemente serão 

divulgados. Sobre os apoios a atletas e clubes que eles se mantêm iguais 

sendo que o que altera é o procedimento administrativo deixando de haver 

encontros de contas. Abordou a temática dos seguros desportivos para referir 

a necessidade de os adequar à lei. Referiu que para os eventos de maio e 



junho já há clubes a solicitar o adiamento face ao interesse das autarquias em 

que os eventos não se realizem. Sobre a nova lei das autocaravanas afirmou 

desconhecer mas que se ia inteirar das dificuldades que também devem 

colocar-se para o solo duro.  --------------------------------------------------------  

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

Geral deu por encerrados os trabalhos pelas dezasseis horas e trinta minutos, 

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

Mesa.  

 -----  O Presidente: 

 -----  O Vice-Presidente: 

 -----  O Secretário: 
 


