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ATAS
ATA NÚMERO OITENTA E DOIS..
----- Aos 17 dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, pelas
dezoito horas, no auditório da Biblioteca Municipal de Vieira do Minho,
em Vieira do Minho, 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 2017 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, Marco
Roberto Alpande Póvoa, o Diretor Financeiro, Rui Miguel Pereira Mora, o
Secretário, Edgar Filipe da Silva Domingues, e os Vogais, Sandra Sofia
Ferreira Rodrigues e Mário Manuel Paulo Duarte.----------------------------------- Verificando-se a ausência da Vice-Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral, foi convidado Jacinto Farias Eleutério, filiado n.º 1410,
da ADFA e delegado representante dos Clubes, 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 16
(dezasseis), correspondentes a 16% (dezasseis por cento) do total de
delegados.---------------------------------------------------------------------------------- Dando início aos trabalhos o Presidente da Mesa da AssembleiaGeral leu a ordem de trabalhos e saudou os delegados presentes.------------------ Passando ao ponto um da ordem de trabalhos, a Secretário da Mesa
da Assembleia-Geral procedeu à leitura da ata n.º 81. Finda a leitura, foi
submetida a votação e aprovada por unanimidade. ---------------------------------- Chegaram mais delegados aos trabalhos e 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 dois da ordem de trabalhos, o Presidente da Mesa
da Assembleia-Geral referiu que, atendendo à evidente dificuldade em
produzir os documentos, num contexto de grande complexidade motivada
pela inesperada e inopinada ausência de funcionários da Federação e
posterior renúncia do Presidente da FPO, o Relatório de Atividades de
2017 e as Demonstrações Financeiras de 2017 foram divulgados na página
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web da Federação e enviados por correio electrónico a todos os delegados a
24 horas da realização da Assembleia o que se considera aceitável.
Agradeceu o trabalho e dedicação do Presidente da FPO, Marco Póvoa, e
do Diretor Financeiro, Rui Mora, que no último mês tudo têm feito para
garantir a normalidade possível na FPO. Quanto ao Parecer do Conselho
Fiscal, procederia apenas à leitura do parágrafo final do Relatório e Parecer
do Conselho Fiscal, fazendo-o de seguida: “Parecer: Em face do acima
exposto, o Conselho Fiscal é de parecer que a Assembleia Geral aprove o
Relatório e Contas e respetivos documentos em apreciação, relativos ao
exercício de 2017.” 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 são do conhecimento dos
delegados. Em relação às contas referiu que a política da Direção da FPO
tem sido, como do antecedente, de não gastar o que não tem,
salvaguardando dessa forma a saúde financeira da FPO. Justificou o
resultado negativo de cerca de vinte mil euros. -------------------------------------- Finda a apresentação do Presidente da FPO respondeu a questões
colocadas sobre a depreciação das viaturas colocada pelo delegado
Arménio Mendes do CPOC, filiado nº 2533, e sobre a disparidade de
valores entre os exercícios de 2016 e 2017 colocada pelo delegado Carlos
Monteiro do COC, filiado nº 1931. ---------------------------------------------------- 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, o Presidente da
mesa da Assembleia Geral fez uma breve introdução sobre a situação actual
dos serviços da FPO com uma funcionária em licença de maternidade e um
funcionário em internamento hospitalar e apelando à compreensão dos
filiados para algumas falhas que obrigatoriamente têm acontecido e vão
continuar até à normalização dos serviços. ------------------------------------------- Seguidamente foi dada a palavra ao demissionário Presidente da FPO
que explicou aos presentes as razões que o levaram a apresentar o pedido
de renúncia e agradeceu o esforço de todos os que com ele colaboraram
para assegurar o funcionamento da FPO. --------------------------------------------- Carlos Monteiro do COC, filiado nº 1931, questionou sobre a
situação dos trâmites e candidaturas aos contratos-programa junto do IPDJ
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para o corrente ano. O Presidente da FPO esclareceu que está a resolver as
dificuldades surgidas em contato com o IPDJ e tem uma reunião marcada
para a próxima semana. ----------------------------------------------------------------- Rui Mora, director financeiro, filiado nº 2236, agradeceu
publicamente a colaboração que a funcionária Patrícia Casalinho tem
estado a prestar apesar de se encontrar em licença de maternidade. -------------- Isabel Monteiro do COC, filiado nº 1952, fez uma análise crítica ao
funcionamento interno dos serviços da FPO e sugeriu que passe a existir
conhecimento integral de todos os funcionários sobre todos os assuntos.
Jorge Silva dos AM, filiado nº 2454, anuiu com a sugestão feita. O
Presidente da mesa da AG interveio para assinalar que na sua opinião deve
existir redundância no conhecimento das matérias, palavras passe, etc, mas
que obviamente existem matérias que carecem de reserva. Será certamente
assunto para o próximo Órgão de Gestão da FPO. ---------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da AssembleiaGeral deu por encerrados os trabalhos pelas dezanove horas e quarenta e
cinco minutos, deles se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos
membros da Mesa. ------------------------------------------------------------------------ O Presidente:
----- O Vice-Presidente indigitado:
----- A Secretário:
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