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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ORIENTAÇÃO-FPO 
 

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 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL 

REQUISITOS PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURA 

 

De forma a facilitar a compreensão e os procedimentos relacionados com a apresentação de 
candidaturas à eleição dos Delegados à Assembleia Geral da FPO, enunciam-se seguidamente 
algumas normas e as minutas necessárias para tal efeito, o que não dispensa a leitura atenta dos 
Estatutos e do Regulamento Geral da FPO. 

- A apresentação de propostas de candidatura tem lugar até às 18 horas do dia 2 de janeiro de 2020.  

- As candidaturas devem ser entregues em formato A4, ao alto, em suporte de papel ou digital, sendo 
neste caso em ficheiro pdf. As candidaturas são entregues em mão ou enviadas, preferencialmente, 
por correio registado com aviso de receção para a sede da FPO, na Estrada da Vieira, 4 - Bairro 
Florestal – Pedreanes, 2430-401 Marinha Grande. Também podem ser enviadas para o endereço de 
correio eletrónico da FPO, geral@fpo.pt , neste caso com pedido de confirmação de boa entrega dos 
documentos remetidos.  

- Os candidatos, são pessoas singulares, maiores de idade e devem estar regularmente filiados na 
FPO, com referência ao dia 1 de janeiro de 2020. O candidato apenas se pode candidatar numa lista 
(categoria). O candidato é identificado pelo seu nome completo e pelo número de filiado na FPO. 

A duração dos mandatos é de 4 anos (de 2020 a 2024). 

 
a) Candidatura para Delegados representantes dos clubes: 

As propostas são apresentadas pelo representante do clube, ou associação de clubes, e pode conter 
até 10 candidatos a Delegado. A proposta deve estar identificada com o cabeçalho “Lista de 
candidatos a Delegados representante dos Clubes” (minuta 1). 
Junto com a proposta, é entregue a declaração de aceitação de cada um dos candidatos (minuta 2). 
Tendo mais do que uma folha, todas são numeradas sequencialmente e rubricadas no canto superior 
direito pelo proponente. 
 
b) Candidatura para Delegados representantes dos agentes desportivos: 

Porque não existe nenhuma associação de classe entre os agentes desportivos, a eleição dos 
Delegados é feita em Assembleia Eleitoral da FPO.  
A proposta de candidatura é apresentada pelo próprio candidato ou por mandatário.  
Consoante o caso, a proposta deve estar identificada com o cabeçalho:  
“Candidato a representante dos praticantes de orientação”;  
“Candidato a representante dos treinadores de orientação”;  
“Candidato a representante dos supervisores de orientação”;  
“Candidato a representante dos cartógrafos de orientação”;  
“Candidato a representante dos traçadores de percursos de orientação”.  
A proposta corresponde à entrega da declaração de aceitação do candidato (minuta 2). O candidato 
a representante dos praticantes de orientação deve ainda possuir Exame Médico Desportivo (EMD) 
válido a 1 de janeiro de 2020, nos mesmos termos em que é exigido para poder competir. 
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MINUTAS (exemplos) 
 
Minuta 1 
Lista de candidatos a Delegados representante dos Clubes: 
(nome completo) ............................................................., filiado na FPO  nº........ (propor até 10 
candidatos) 
(Local e data da apresentação da candidatura) (assinatura do representante do clube)  
 

 
Minuta 2 
Candidato a Delegado representante dos (indicar a categoria ..................) 
(nome completo) ............................................................., filiado na FPO  nº........ declara que aceita 
candidatar-se ao cargo de Delegado à Assembleia Geral da FPO, como representante dos (indicar a 
categoria ..................), para o quadriénio 2020 – 2024, não estando abrangido por qualquer 
incompatibilidade que o impeça. 
(Local e data da apresentação da candidatura) (assinatura do candidato)  
  
 
Casos omissos 
Quaisquer dúvidas devem ser colocadas aos serviços da FPO por via eletrónica: geral@fpo.pt  
 
 

Sede da FPO em Pedreanes, 27 de novembro de 2019 

 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 

 
- assinatura no original - 

 
Augusto da Silva de Almeida 
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