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Ata número sessenta e oito 

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu em segunda convocatória, na sede da 

Federação de Motociclismo de Portugal, sita no Largo Vitorino Damásio n.º 3C, Pavilhão 1, Lisboa, a 

Assembleia Geral Ordinária da Federação de Motociclismo de Portugal, Instituição de Utilidade Pública 

Desportiva, na qual estiveram presentes o Presidente da Mesa da Assembleia José Artur Campos Costa, 

por videoconferência, o Vogal da Assembleia Geral Bernardo Villar, o Presidente da Direção Manuel 

Marinheiro, o 1º Vice-Presidente Armando Vieira Marques, o vogal da Direção Nuno Cunha, o 

Presidente da Comissão de Motocross, o Presidente da Comissão de Supermoto e Flat Track, o 

Presidente da Comissão de Mototurismo, nove Delegados (seis por videoconferência e três 

presencialmente) e oito Associados (seis por videoconferência e dois presencialmente), conforme lista 

de presenças que faz parte integrante da presente ata e que dela constitui anexo. 

Após verificada a conformidade estatutária e legal da convocatória o Presidente da Mesa, José Artur 

Campos Costa, abriu a sessão, dando as boas-vindas aos presentes. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa introduziu o primeiro ponto da ordem de trabalhos que se 

transcreve “1. Apresentação, discussão e votação do Relatório da Direção e dos documentos de 

prestação de Contas relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021”, e informou a Assembleia 

que iria colocar à votação primeiro o Relatório da Direção e depois os documentos de prestação de 

Contas. 

No uso da palavra, o Presidente da Direção, Manuel Marinheiro, começou por agradecer a presença dos 

Delegados e dos representantes dos Associados, passando depois a fazer a apresentação das atividades 

realizadas em 2021. 

Começou por referir que 2021 foi ainda marcado pelas restrições impostas pelo esforço de contenção 

da pandemia COVID-19, tendo sido necessário adequar a programação da nossa atividade: i) um 

primeiro trimestre sem atividade no que resultou a concentração das provas nos trimestres seguintes; 

ii) o impedimento durante parte do ano da realização de eventos com público o que obrigou ao 

cancelamento de competições desportivas e de eventos da área de lazer e de turismo. 

Apesar desta situação foi registado um crescimento do motociclismo através do aumento do número 

de licenças de pilotos, de oficias e de fiscais de prova em relação aos números de 2020 e mesmo em 

relação os de 2019 – ano em que foram atingidos valores de participação nunca antes conseguidos na 

história da FMP – 1.667 em 2019, 1.354 em 2020 e 1.720 em 2021. 

Informou que dos 160 eventos desportivos e de mototurismo calendarizados foram realizados 128, 

sendo 120 da área desportiva e 8 da área mototurística. 
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Mencionou que na área desportiva, foram realizados 9 dos 11 Campeonatos Nacionais previstos – 

Enduro, Super Enduro, Enduro Sprint, Motocross, Rally Raid, Supermoto, Todo Terreno, Trial e 

Velocidade, totalizando 120 provas (menos 37 que em 2019, mas mais 70 que em 2020). Porém, foram 

cancelados o Campeonato Nacional de Supercross e o Campeonato Nacional de Trial Urbano.  

Acrescentou que foram realizados os 3 Campeonatos Regionais de Motocross – Campeonato Regional 

Norte Penta Control, Campeonato Regional Centro Sul MX Ribatejo e Campeonato Regional Norte 

MX/QX – os Troféus Nacionais de Hard Enduro e de Flat Track, na Região Autónoma da Madeira o 

Campeonato Regional de Motocross e uma prova de Trial Urbano, e na Região Autónoma dos Açores os 

Campeonatos de Motocross das Ilhas (S. Miguel, Terceira e São Jorge) e o Campeonato Regional de 

Motocross dos Açores 

Prosseguiu mencionando que em termos da organização de provas internacionais foram realizadas 19 

provas - 12 de Campeonatos do Mundo, 2 de Taça do Mundo e 5 de Campeonatos da Europa.  

Continuou com a apresentação dos campeonatos de cada uma das disciplinas e com a indicação dos 

campeões nacionais e dos vencedores dos Troféus.   

Prosseguiu com informação do desempenho das oito seleções nacionais (3 de Enduro, Motocross, 

Supermoto, 2 de Trial e FIM MiniGP) e do desempenho em termos individuais dos pilotos em 

Campeonatos ou Taças do Mundo e em Campeonatos da Europa. 

Continuou com a apresentação das atividades na área de lazer e turismo referindo o 23º Portugal de 

Lés-a-Lés, o 6º Portugal de Lés-a-Lés Off Road e o 24º Troféu de Moto Ralis Turísticos, com 6 eventos. 

Apresentou ainda as atividades da área da Mobilidade, da Comissão Feminina e da Comissão Médica.  

Por fim, Manuel Marinheiro apresentou os agradecimentos à Secretaria de Estado da Juventude e 

Desporto, ao Instituto Português do Desporto e da Juventude, aos patrocinadores, pilotos, clubes 

organizadores, membros das Comissões, oficiais e fiscais de prova e aos voluntários que apoiaram ou 

colaboraram na organização e realização dos eventos. 

Após a apresentação do Relatório da Direção de 2021, o Presidente da Mesa perguntou à Assembleia 

se havia esclarecimentos e questões a colocar ao Presidente da Direção. Não havendo ninguém a querer 

a palavra, o Presidente da Mesa colocou à votação o Relatório da Direção de 2021 que foi aprovado por 

unanimidade. 

Retomando a palavra o Presidente da Direção apresentou as Contas, salientando que estas em 2021 

apresentam um resultado líquido positivo de oitenta e seis mil duzentos e doze euros e cinquenta 

cêntimos. Concluiu com a apresentação de informação sobre a origem da receita e sobre a repartição 

da receita e a repartição da despesa. 
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Finalizada esta apresentação o Presidente da Mesa perguntou à Assembleia se havia esclarecimentos 

ou questões a colocar ao Presidente da Direção.  

Não havendo ninguém a querer a palavra, o Presidente da Mesa referiu a Cerificação Legal das Contas 

apresentada pelo Revisor Oficial de Contas e leu o Relatório e o Parecer do Conselho Fiscal que se 

transcreve “Em resultado do trabalho desenvolvido e tendo em consideração os documentos referidos 

no parágrafo anterior, somos de parecer que a Assembleia Geral Anual da Entidade aprove: a) O relatório 

da direção e as contas do ano findo em 31 de dezembro de 2021;”. O Presidente da Mesa sujeitou então 

à votação os documentos de prestação de Contas relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2021, que foram aprovados por unanimidade. 

O Presidente da Mesa propôs então à consideração da Assembleia a votação de um voto de louvor a 

todos os intervenientes na execução da época desportiva e de mototurismo de 2021. A proposta foi 

aceite e o voto de louvor aprovado por unanimidade. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa introduziu o segundo ponto da ordem de trabalhos, que se 

transcreve - "Apresentação, discussão e votação da proposta de aplicação de resultados". 

O Presidente da Direção apresentou a proposta que o resultado positivo de oitenta e seis mil duzentos 

e doze euros e cinquenta cêntimos fosse contabilizado em resultados transitados. 

O Presidente da Mesa perguntou à Assembleia se esta tinha esclarecimentos ou questões a colocar ao 

Presidente da Direção. Não havendo ninguém a querer a palavra, o Presidente da Mesa sujeitou à 

votação a proposta de aplicação de resultados, tendo esta sido aprovada por unanimidade. 

Seguidamente, o Presidente da Mesa introduziu o ponto três da ordem de trabalhos, que se transcreve 

“Outros Assuntos”, e informou que era o momento para os presentes que o desejassem pedirem a 

palavra. 

Pediu a palavra o Delegado Paulo Vicente para exprimir o seu apreço e parabenizar a FMP pela 

capacidade de num ano ainda marcado pela pandemia de cumprir com a maioria dos calendários 

desportivos reduzindo assim o impacto na área desportiva e também pelo excelente desempenho 

financeiro. 

De seguida pediu a palavra o Delegado Paulo Ribeiro para corroborar a declaração do Delegado Paulo 

Vicente. 

Pediu a palavra o representante do Associado Moto Clube de Lagos para solicitar a atribuição de mais 

provas ao Algarve e assim promover o desenvolvimento do motociclismo nesta região do País. Em 

reposta o Presidente Direção referiu que das disciplinas desportivas apenas não tem havido provas do 
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Campeonato Nacional de Enduro e que 2022 irá registar o regresso do Motocross à pista da Cortelha. 

Acrescentou ainda que cabe aos Clubes a candidatura à organização das provas. 

Pediu a palavra o representante do Associado Motards do Ocidente para informar que há grupos de 

motociclistas não federados que de forma regular realizam os designados “pequenos-almoços motards” 

com apoio das Juntas de Freguesia e que acabam por ser concentrações encapotadas, conseguindo 

assim ultrapassar os requisitos necessários para a realização destas. Em resposta o Presidente da 

Direção referiu que a autorização das Concentrações compete às Câmaras Municipais e se estas não 

estão envolvidas a FMP nada poderá fazer pois não lhe é pedido parecer. 

Sobre este assunto pediu a palavra o Delegado Paulo Gonçalves para sugerir que fosse elaborada uma 

exposição à Associação Nacional de Municípios. Continuando no uso da palavra sugeriu que fosse criado 

o Cartão de Associado que permitisse ao representante do Associado entrar nas provas organizadas sob 

a égide da FMP. Em resposta Presidente da Direção agradeceu as duas sugestões e informou que sobre 

a realização de eventos irregulares já tinha oficiado a Associação Nacional de Municípios, mas que o iria 

fazer novamente. Quanto à sugestão do Cartão do Associado informou que iria ser avaliada e sendo 

exequível, pois há que coordenar com os Clubes Organizadores, poderá ser colocada em prática no 

próximo ano. 

Pediu a palavra o Delegado Agostinho Fernandes para referir que há espaço para melhorar a divulgação 

das provas antes e após a sua realização, nomeadamente com informação dos resultados no site da 

FMP. Em resposta o Presidente da Federação informou que iria colocar esta sugestão à área da 

comunicação. 

Pediu a palavra o representante do Associado Foz do Lima que informou que Viana do Castelo é Capital 

Europeia do Desporto em 2022. Continuando no uso da palavra referiu que face à quantidade de clubes 

não federados que existe há que estudar formas de os cativar para o seio da FMP. Em resposta o 

Presidente da Federação informou que a FMP está aberta a considerar e agradece todas as propostas 

nesse sentido. 

Não havendo mais ninguém a pedir a palavra, o Presidente da Mesa propôs um voto de confiança à 

Mesa para a elaboração da ata desta Assembleia que foi votado e aprovado por unanimidade. 

E nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa José Artur Campos Costa deu por encerrados os 

trabalhos. 


