ATA NÚMERO OITENTA E SEIS
----- Aos 12 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas
dezoito horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Junta de Freguesia de
Bemposta – Abrantes, 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 - Tomada de posse do vogal da Direção da FPO, Agostinho
Escada da Costa; -------------------------------------------------------------------------- Ponto três - Apreciar e votar o Plano de Atividades e o Orçamento da
FPO para 2020; --------------------------------------------------------------------------- Ponto quatro - Debater e votar o calendário eleitoral para o mandato
2020/2024; --------------------------------------------------------------------------------- Ponto cinco - Assuntos Gerais. -------------------------------------------------- Estiveram presentes: por parte da Mesa da Assembleia-Geral, o
Presidente, Augusto da Silva de Almeida; por parte da Direção da FPO, o
Presidente da Federação Portuguesa de Orientação-FPO, António Manuel
Alves Amador, a Secretário, Sandra Sofia Ferreira Rodrigues, e os vogais
José João Bravo Lavado e Agostinho Alves Escada da Costa. -------------------- Verificando-se a ausência da Vice-Presidente da Mesa da AssembleiaGeral, foi convidado António José Marques da Silva, filiado n.º 1937 e
delegado representante dos Clubes, a desempenhar as funções de VicePresidente. ----- ----------------------------------------------------------------------Verificando-se a ausência da Secretário da Mesa da Assembleia-Geral, foi
convidada Maria Manuela Arantes Nogueira, filiado n.º 3134 e delegado
representante dos Clubes, a desempenhar as funções de Secretário.
Submetidas as nomeações à apreciação da assembleia, foram aceites por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------ O número de delegados presentes na Assembleia-Geral é de 15
(quinze), correspondentes a 15% (quinze) 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 85. Finda a leitura,
foi submetida a votação e aprovada por maioria de 13 (treze) votos a favor e
2 (duas) abstenções. --------------------------------------------------------------------- Passando ao ponto dois da ordem de trabalhos - Tomada de posse do
vogal da Direção da FPO, Agostinho Alves Escada da Costa, o Presidente da
Mesa da Assembleia-Geral solicitou a presença do Vogal Agostinho Alves
Escada da Costa a quem empossou depois deste ter prometido desempenhar
essas funções com zelo, probidade, dedicação e assiduidade, e assinando a
tomada de posse: -- assinatura no original ------ Passando ao ponto três da ordem de trabalhos - Apreciar e votar o
Plano de Atividades e Orçamento para 2020, o Presidente da Mesa da

Assembleia-Geral leu o Parecer do Conselho Fiscal de 12 de outubro de
2019: “Face ao acima exposto, considera este Conselho Fiscal, que a
Proposta de Plano de Atividades e Orçamento apresentada para 2020 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 difusão. ----------------------------------------------------- O Presidente da FPO apresentou sinteticamente o Plano de Atividades
e Orçamento para 2020 que divulgados com antecedência são do
conhecimento dos delegados. Explicou as linhas gerais do Plano, destacando
a forte aposta na filiação de novos praticantes, aposta no Desporto Escolar,
criação de incentivos e apoio para os jovens na vertente de pedestre e ainda
no evento Internacional em Loulé. Explicou o orçamento referindo ser um
orçamento de continuidade. ------------------------------------------------------------ Finda a apresentação do Presidente da FPO e não havendo perguntas
da parte dos delegados, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral submeteu
o Plano de Atividades e o Orçamento para 2020 à votação, sendo aprovados
por unanimidade dos delegados presentes. -------------------------------------------- Passando ao ponto quatro da ordem de trabalhos - Debater e votar o
calendário eleitoral para o mandato 2020/2024, o Presidente da Mesa da
Assembleia-Geral fez um resumo do processo que será necessário realizar
para, em conformidade com os Estatutos e Regulamento Geral da FPO,
chegar à nova constituição da Assembleia-Geral da FPO e posteriormente
eleger os futuros Corpos Sociais da FPO. -------------------------------------------- O Presidente da Mesa da Assembleia-Geral apresentou seguidamente
uma proposta de calendário eleitoral que contempla: --------------------------a) Candidaturas a delegados: apresentadas até às 18h de 2 de janeiro de 2020
junto dos serviços da FPO; -----------------------------------------------------b) Eleição dos delegados: em 25 de janeiro de 2020; --------------------------c) Apresentação de Listas para os órgãos Sociais da FPO: até às 18h de 9 de
junho de 2020 junto dos serviços da FPO; -----------------------------------d) Eleições para os órgãos Sociais da FPO: 20 de junho de 2020. ------------------ Findo o debate da proposta de calendário eleitoral e não havendo
perguntas da parte dos delegados, o Presidente da Mesa da Assembleia-Geral
submeteu o Calendário Eleitoral para o mandato 2020/24 à votação, sendo
aprovado por unanimidade dos delegados presentes. -------------------------------- Passando ao ponto cinco da ordem de trabalhos - Assuntos Gerais, o
Presidente da Mesa da Assembleia Geral deu a palavra ao Presidente da FPO,
que fez um resumo das dificuldades encontradas durante o último ano e meio
e manifestando-se satisfeito pelos resultados obtidos, augurando uma
transição para os futuros corpos sociais com tranquilidade administrativa e
financeira.------------------------------------------------------------------------------

A delegada dos atletas Ana Filipa Silva, filiada número 3445, questionou da
viabilidade de serem públicas as atas das Assembleias Gerais. Foi
publicamente assumido que doravante as atas das Assembleias Gerais serão
difundidas por email aos delegados. --------------------------------------------------- Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa da AssembleiaGeral deu por encerrados os trabalhos pelas dezanove horas e trinta minutos,
deles se lavrando a presente ata, que vai ser assinada pelos membros da
Mesa. --------------------------------------------------------------------------------------- O Presidente: -- assinatura no original ------ O Vice-Presidente indigitado: -- assinatura no original ------ O Secretário indigitado: -- assinatura no original --

