
 

               

Patrocínios * Sponsors 

Parceiros * Partners 

Parceiros * Partners 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO 
 

Fundada em 19 de Dezembro de 1990 

Utilidade Pública Desportiva. Despacho 62/95. Diário da República n.º 244, de 21.10.1995 

Utilidade Pública. Despacho 4861/2012. Diário da República n.º 70, de 09.04.2012 

 

Estrada da Vieira, 4 - Bairro Florestal - Pedreanes - 2430-401 MARINHA GRANDE | NIF 503083801 
IBAN PT50 0035 0441 0004 2596 9302 7 |  Tel: (+351) 244575074  |  Tlm.: (+351) 919919801 / 960236011   geral@fpo.pt  *  www.fpo.pt 

A FPO é apoiada por: 

Parceiros * Partners 

 Exmo(s) Senhor(es): 

 Caro(a) Presidente de Clube, 
 Caro(a) Diretor(a) de Escola/Agrupamento de Escola 

 
N/Ref.ª:    076-FPO/2021 
Data:         2021-11-30 

Assunto: Projeto “ORIENTAÇÕES. Para todos e a qualquer momento” 

Serve o presente ofício para divulgar o novo projeto da Federação Portuguesa de 
Orientação (FPO) - “ORIENTAÇÕES. Para todos e a qualquer momento”, integrado no 
Programa Nacional de Desporto para Todos, com vista a aumentar o número de percursos 
permanentes disponíveis no país. 

Estes percursos permanentes constituir-se-ão como meio divulgador da modalidade e 
facilitador da prática tanto por utilizadores regulares como casuais, podendo os mesmos 
assumir diferentes vocações, como sejam - formação/ensino, treino, lazer e divulgação 
turística. 

Para tal, incentiva-se os Clubes e Escolas a criarem, manterem e rentabilizarem percursos 
permanentes nas suas áreas territoriais de influência, onde exista ou se produza mapa de 
Orientação, para o que a FPO disponibiliza apoio específico de natureza diversa, conforme 
Regulamento de Candidatura e Apoios, que se envia em anexo e se divulga em fpo.pt, em 
“Federação – Documentos”. O projeto de “Construção de Percurso Permanente dentro do 
espaço escolar”, existente até ao momento, passa a integrar o presente projeto. 

Deste modo, os Clubes e Escolas/Agrupamento de Escolas poderão apresentar à FPO o seu 
projeto, ao abrigo do regulamento indicado, até 20 de dezembro de 2021. O formulário, 
através do qual deve ser submetida a candidatura, será disponibilizado, no site da FPO, até 
13 de dezembro. 

Com esta iniciativa, pretende-se tornar a prática da Orientação progressivamente acessível 
a qualquer cidadão e em qualquer momento e insere-se, claramente, numa perspetiva de 
Desporto Para Todos, de promoção da mobilidade ativa e de estilos de vida saudáveis. 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da FPO 

 

Hélder Faísca Guerreiro 
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