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Ata número dois

--Aos vinte  e quatro  dias  de abril  de  dois  mil  e  vinte  e  um,  pelas  quinze horas,

realizou-se  por  videoconferência  uma  Assembleia  Geral  Ordinária  da  FPOCR  -

Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - APD, com a seguinte ordem de

trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

--Ponto Um: Apresentação, Discussão e Votação do Relatório de Atividades, Contas

e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício do ano de 2020;-------------------

--Ponto Dois: Outros assuntos de interesse para a FPOCR.----------------------------------

--A Mesa foi constituida pelo senhor Hélio Davide Magalhães Bernardo – Presidente,

pela senhora Ana Fernández de Sousa – Vice-Presidente e pelo senhor Filipe Miguel

Conim Coelho – Secretário, a reunião teve o seu início em segunda convocatória,

trinta  minutos  após  a  hora  designada,  estando  presentes  13  (treze)

Delegados.---------------------------------------------------------------------------------------------------

--Na Assembleia estiveram presentes,  16 (dezasseis)  Delegados a saber:  Claúdia

Andreia  Mira  Fonseca Duarte;  João Filipe Branco;  Eloísa  Alexandra  Silva  Pereira

Carvalho  Matoso;  João  Luis  Maltez  de  Almeida;  José  António  Araújo  Neves  de

Carvalho;  Mário  João Matos  Porfírio;  Gonçalo  Martins  Oliveira;  Helder  José  Neto

Rodrigues; Marco Luis dos Santos Moura; Pedro André de Brito Aleixo; Joana Isabel

Rodrigues e Cunha; Luis Alexandre de Jesus Pereira; Sara Cristina Machado; Gisela

Fátima Silva Pinhal; Carlos Miguel Cardoso de Araújo e José Pedro Froes Leonor.-----

--Justificaram a sua ausência os seguintes Delegados: Marco André Teixeira Chaves;

José Luís Oliveira Baptista; Bruno António Neves Sousa.---------------------------------------

--Assistiram à Assembleia Geral, nos termos estatutários, os senhores:--------------------

--Presidente da FPOCR: Carlos Araújo;--------------------------------------------------------------

--Direção: Luis Gomes; Carlos Marques; Sérgio Martins; Andreia Gonçalves; Mariana

Elvas e Nuno Correia;-------------------------------------------------------------------------------------

--Conselho  Fiscal:  Fernando  Miguel  Borges  Valpaços  (Presidente)  e  Rui  Manuel

Ferreira da Cunha (Secretário);-------------------------------------------------------------------------

--Conselho de Disciplina: Ana Filipa dos Santos Pascoal (Presidente);---------------------

--Conselho  de  Justiça:  Ana  Margarida  Pinto  do  Aido  Gaspar  (Presidente);  Ana

Patrícia Judicibus Fonseca (Vice-Presidente) e Ana Marta Guerreiro (Vogal);------------

--Conselho de Arbitragem: Fernando Jorge Correia Simões (Presidente);-----------------

--Assistiram ainda à Assembleia Geral, com o estatuto de observadores, por convite

do senhor Presidente da FPOCR senhor Carlos Araújo, os senhores Francisco Russo

(Stone Race) e Ricardo Rodrigues (Wild Challenge).---------------------------------------------



FPOCR - Federação Portuguesa de Corridas de Obstáculos - APD
NIPC: 513720995 |  Rua José Leilote, nº 30 – 1900-280 Lisboa

atas |4

--Dando início aos Trabalhos, o senhor Presidente da Mesa entrou no PONTO UM,

para  Apresentação,  Discussão e Votação do Relatório  de  Atividades,  Contas  e o

Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício do ano de 2020, tendo sido dada

a palavra ao senhor Presidente da FPOCR Carlos Araújo para fazer a apresentação

das atividades do Presidente, da Direção e das atividades desportivas.--------------------

--O senhor Presidente começou por saudar todos os presentes e de seguida pediu ao

senhor Presidente da Mesa para incluir nos outros assuntos, o tema Futuros Projetos.

Em relação ao ano de 2020 o senhor Presidente da Direção referiu, que 2020 poderá

ter  sido  o  ano  mais  díficil do  OCR Nacional  e  Internacional,  com uma  paragem

imprevista de toda a atividade desportiva, com os óbvios impactos daí decorrentes

para todos os agentes desportivos, mas salvaguardar a saúde de todos era  o mais

importante. Terminou a sua intervenção, referindo que sente imensa falta dos eventos

de  OCR,  do  convívio  saudável  existente  entre  todos os  agentes  desportivos  da

Federação  e  com a  esperança  que  tudo  volte  ao  normal  o  mais  rápido

possível.------------------------------------------------------------------------------------------------------

--O  senhor  Presidente  da  Mesa  agradeceu  a  apresentação  feita  pelo  senhor

Presidente da FPOCR e passou a palavra ao senhor Vice-Presidente Luis Gomes

para fazer a apresentação do relatório de gestão e das contas do exercício 2020.------

--O  senhor  Vice-Presidente  Luis  Gomes  depois  de  saudar  todos  os  presentes

começou  por  referir  que  os  documentos  enviados  atempadamente  são  bastante

detalhados e elucidativos sobre a atividade da FPOCR na época 2020, tendo exposto

os principais destaques de todos os documentos suprarreferidos e antecipadamente

distribuídos. No que respeita aos resultados é de destacar o resultado líquido positivo,

no valor de 4,128.08 euros, e um saldo em banco de 7.649,37 €, referindo ainda, que

devido à decisão tomada pela Direção de transitar todas as inscrições de 2020 para

2021, o valor das inscrições dos atletas fica cativo até à retoma da atividade.------------

--De seguida interveio o senhor Presidente do Conselho Fiscal Fernando Valpaços,

que, em nome do Conselho Fiscal deu parecer positivo à atividade da FPOCR e dos

seus Órgãos Sociais, no que concerne à Direção.------------------------------------------------

--O senhor presidente da Mesa agradeceu a apresentação feita pelo senhor Vice-

Presidente  Luis  Gomes  e  pelo  senhor  Presidente  do  Conselho  Fiscal  Fernando

Valpaços e abriu a discussão deste ponto aos senhores Delegados. Como nenhum

delegado manifestou intenção de intervir no que concerne ao ponto um, o senhor

Presidente da Mesa colocou à votação o PONTO UM da ordem de trabalhos o qual

foi APROVADO POR UNANIMIDADE. 
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--Por fim, passou-se ao PONTO DOIS, relativo a outros assuntos de interesse para a

FPOCR, nos quais a Mesa autorizou a inclusão do ponto “Futuros Projetos” a pedido

do  senhor  Presidente  da  FPOCR  Carlos  Araújo,  tendo-lhe  sido  dada  a

palavra.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--O senhor Presidente da FPOCR Carlos Araújo, deu nota de uma série de futuros

projetos a serem implementados com parceiros de vária ordem, nomeadamente:-------

--Retoma da atividade física - referiu que a retoma da atividade física da modalidade

OCR  deve  ser  enquadrada na  Orientação  30/2020  da  DGS,  esta  orientação  irá

brevemente sofrer alterações;-------------------------------------------------------------------------- 

--Estatuto de Utilidade Pública Desportiva - referiu que é da maior importância para o

futuro da Federação a obtenção do estatuto de UPD, e que neste momento se está já

a trabalhar nesse sentido, de forma a cumprir todos os critérios necessários para que

a Federação consiga concretizar este objetivo, obtendo o estatuto de UPD. Ainda em

relação  a  este  tema  realçou  dois  parâmetros  que  são  da  maior  importância,

conseguirmos em 2022, ter no mínimo, 500 atletas inscritos  com seguro desportivo

obrigatório;---------------------------------------------------------------------------------------------------

--Taxas de inscrição na FPOCR - referiu que o novo modelo de taxas de inscrição

tem  duas  finalidades,  captar  jovens  atletas  e  adaptar  as  mesmas  a  uma  nova

realidade para a modalidade em termos de agentes desportivos;-----------------------------

--Formação  de  agentes  desportivos  -  realçou  a  importância  que  a  formação  dos

agentes  desportivos  terá  no  desenvolvimento  da  modalidade.  Referiu que  a

Federação está a trabalhar para o mais breve possível, efetuar o primeiro curso de

treinadores de OCR certificado pelo IPDJ, e que em 2021 o Conselho Nacional de

Arbitragem tem como objetivo realizar um curso de Juízes Árbitros;-------------------------

---Regulamentação –  referiu que nesta área estão a ser criados vários regulamentos:

Disciplinar,  Doping,  Corrupção e Violência no Desporto, e também se está alterar o

regulamento  Técnico  e de  Competições,  em  conformidade  com  as  orientações

emanadas pela FISO. Está previsto que os novos regulamentos entrem em vigor no

início da época desportiva de 2022;-------------------------------------------------------------------

--Eventos da FPOCR - referiu que será introduzida em 2022 na Liga OCR Portugal, a

competição para os jovens atletas;--------------------------------------------------------------------

--OCR adaptado - referiu que se está a trabalhar na crição das suas bases, lançando

um desafio  aos  clubes,  para  começarem  a  olhar  de  um  modo  diferente  para  o

desporto adaptado, apostando nestes atletas;-----------------------------------------------------

--OCR  para  Todos  -  referiu  que  será lançado brevemente um programa de âmbito
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nacional,  com o objetivo de promover e divulgar  o OCR como um desporto para

todos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--O senhor Presidente da FPOCR deu ainda nota de que a pandemia poderá afetar

do ponto de vista de calendário e eventual execução a prossecução destes projetos,

partilhando ainda que em devido tempo daria nota mais detalhada destes projetos.----

--Seguidamente, foi dada a palavra ao senhor Delegado José Carvalho que, após

cumprimentar  todos  os  presentes,  questionou  sobre  a  evolução  da  criação  dos

Clubes de OCR e as eventuais lacunas financeiras futuras da FPOCR na sequência

da pandemia.------------------------------------------------------------------------------------------------

--O senhor Presidente da FPOCR deu nota, que a criação de Clubes  tem sido um

sucesso, com mais de dez associações informais a formarem-se como Clubes. Numa

segunda nota o senhor Presidente explicou que os valores que deram entrada em

2020 são suficientes para fazer face ao ano de 2021.--------------------------------------------

--Concluídas as intervenções, e não havendo mais nenhum assunto a tratar, o senhor

Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, pelas dezassete horas e dez

minutos e, para que conste, é lavrada a presente ata que, depois de aprovada, vai

assinada pelos membros da Mesa.--------------------------------------------------------------------

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPOCR

Hélio Davide Magalhães Bernardo

A Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FPOCR

Ana Fernández de Sousa

O Secretário da Mesa da Assembleia Geral da FPOCR

Filipe Miguel Conim Coelho


