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Ata da Assembleia Geral da Associac%oPortuquesa da Classe Access

Aos 28 de Marqo de 2015 no Grande Hotel, na cidade da P6voa de Varzim,
reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinaria, os Associados da A s s o c i a ~ i o
Portuguesa da Classe Access.
A Assembleia Geral teve inicio as 19.30 horas, em 2-3 convocatbria, contando com a
presenGa e representaqzo de 24 Associados.
Presidiu a reuniio o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Manuel Cesar
Vilarinho Marques, que na ausencia dos demais membros da mesa da assembleia
geral, convidou o associado Jorge Figueiredo que secretariou.
Dando sequgncia a "Ordem de Trabalhos" foi pelo Presidente da Mesa, sugerido que
se dispensasse a leitura integral da ata da Assembleia Geral anterior, tendo sido
aprovado, por unanimidade, a leitura por resumo da referida ata.
Lido o resumo ata e n80 tendo havido qualquer pedido de esclarecimento ou
correqio por parte de qualquer dos presentes, foi a ata da assembleia geral,
ocorrida em 29 de marqo de 2014, posta a votaqzo tendo sido aprovada por
unanimidade, n i o se tendo verificado quaisquer votos contra ou abstenq6es.
Relativamente ao ponto 2 - Leitura e discuss20 do relat6rio e contas do ano de
2014, bem como parecer do Conselho Fiscal - o Presidente da Mesa deu a palavra
ao Presidente da Direqzo, senhor Charles Lindley que fez uma apresentaqio do
relatorio de actividades, em que referiu as duas provas de apuramento nacional
realizadas em Sesimbra e em Leix6es e o campeonato nacional organizado na
Horta, com o apoio do Clube Naval da Horta, realqando a participaqio de 29
velejadores no campeonato nacional e o aumento de participaqties nas P.A.N. tendo
como referhcia o ano anterior. Referiu, ainda, o apoio prestado pela associas50
aos clubes e aos velejadores na organizaqio e participaqzo nas diferentes provas dg.
calendario nacional.
Informou a assembleia quanto ao andamento do pedido de concessio do estatuto
de <<Utilidade PLiblica>>para a a s s o c i a ~ i oque, por esclarecimentos prestados pela
PresidGncia do Conselho de Ministros, transitou para o procedimento de
reconhecimento da associa~iiocomo O.N.G.P.D. <<Organiza@io N5o Governamental
de Pessoas com Defici$ncia>>, que garante os mesmos beneficios que o <<estatutode
utilidade pQblica>>e cuja carga burocratica serd menor.
Quanto aos apoios concedidos e actividade dos clubes associados, em 2014, referiu
o apoio concedido ao Clube Marina Parque das Na@es, que consistiu na instalaqzo
de u m p o n t i o de apoio a vela adaptada na Doca dos Olivais, em Lisboa; a
aquisiqio, pelos clubes associados, duas embarcaq6es <<Access303>>; o inicio de
actividade na vela adaptada do 1ate.Clube de Santa Cruz, da Madeira, e o project0
ccAlgarve a Vela>> no qua1 o associado Jog0 Pinto percorreu toda a costa sul do
Algarve a bordo de uma embarcaqio <<Access>>,com escalas nas diferentes marinas
e portos de recreio, o que muito contribuiu para a divulgaqiio da classe.
Informou, ainda, que nesta data a associaq50 conta com 65 associados.

Terminou com uma palavra de apreco para. os clubes que asseguraram a
organizasdo das provas do calendario e a participacdo dos seus atletas nessas
mesmas provas.
Quanto as contas de 2014, foi referido pelo tesoureiro, Luiz Cruz, que a associaqdo
tem uma situaqdo estavel em termos econ6micos, sem dividas a fornecedores ou
ao Estado, tendo explicado o contelido das diversas rubricas das contas, que
apresentam um resultado do exercicio liquido positivo de € 5.297,37 (nove mil,
duzentos e noventa e sete euros e trinta e sete chtimos).
0 senhor Jorge Figueiredo procedeu a leitura do parecer do Conselho Fiscal que
aprova o relatbrio e contas da direccjdo e recomenda a Assembleia Geral a sua
aprovaqdo.

0 representante do Iate Clube da Marina de Portimdo requereu Ihe fossem
prestadas informacbes quanto
rubricas c<Fornecimentos e Serviqos Externosv e
<<Gastosde aprecia~doe de amortizacdo>>,tendo o tesoureiro explicado que a maior
<<fatia>>dos FSE se refere a custos com os apoios a deslocaqdo de velejadores a
provas do calendario e a apoios a organiza~dodas mesmas provas e que os custos
de amortizacdo sdo os que decorrem da aplicaqdo das regras contabilisticas face as
embarcasbes e demais equipamento que tem sido adquirido pela associasdo.
Posto a votaqdo o Relat6rio e Contas de 2014, foi o mesmo aprovado por
unanimidade, ndo se tendo verificado qualquer voto contra ou abstenqdo.
Com referencia ao ponto terceiro da ordem de trabalhos - discussdo e aprova~do
da proposta de orcamento para 2015 - foi dada a palavra ao Presidente da Diresdo
e ao tesoureiro, Luis Cruz, que expuseram aos presentes os principais pontos do
orsamento proposto para 2015, que 6 de € 28.200,OO para as receitas, onde avulta
o apoio a prestar pela Seth, que mereceu u m especial agradecimento da direcqzo,
prevendo-se despesas no valor de € 24.000,OO.
Referem-se as despesas aos apoios a prestar na realizaqzo das provas previstas
para o calendario nacional - 2 P.A.N. e o campeonato nacional - pretendendo,
ainda, a associaqdo apoiar a presenca de uma tripulacdo de Access 303 e uma
tripulacdo de Access 2.3, acompanhado por um treinado seleccionado pela direcqdo,
no Campeonato Europeu a ter lugar em Rutland, no Reino Unido.

0 representante do Sport Club do Port-o q u e s t i o n o i a directgo sobre quais os
criterios tidos em conta na definiqdo dos apoios a dar, na deslocacdo de velejadores
ao Campeonato Europeu.
0 presidente da d i r e c ~ d o informou que a associaqdo apenas tinha cabimento
orqamental para patrocinar a deslocaqdo de duas embarcaqtjes, 3 velejadores e de

u m treinador, referindo, ainda, que as tripulac6es a apoiar serdo apuradas de
acordo com os resultados obtidos nas provas nacionais, a realizar ate a data do
campeonato europeu.

0 representante do Iate Clube da Marina de Portim%o, questionou a direcc%o sobre
a possibilidade de apoio a participacdo na prova de Access 303, individual, e nesse
caso como seria apurado o velejador uma vez que n80 estdo previstas provas de
303 individuais nas P.A.N. de 2015.

0 presidente da direcqio referiu que a associaqio n80 tem possibilidades
financeiras de apoiar mais qualquer tripulaq50 para alem das anunciadas, urna
tripulaqio 303 dupla e urna tripulaqZo de 2.3, mas incentivou a participaqio por
parte de outras tripulaqbes desde que obtenham os necessarios meios financeiros
para custear a deslocaqio e a sua participaqZo.
0 representante do Iate Clube da Marina de Portimio, Luis Brito, depois de louvar o
apoio dado aos clubes e velejadores pela associaqio, pediu fossem tido em conta
em futuros apoios a conceder o facto de o Iate Clube da Marina de Portimio ter
custos acrescidos face aos demais clubes, situados na proximidade de Lisboa e do
Porto, por exemplo no transporte das embarcaqaes para os contentores onde foram
movimentadas as embarcaqbes para o campeonato nacional da Horta, nos Aqores.

Em resposta o Presidente da Direqio, referiu que a APCA tinha como criterio
conceder um apoio igual a todos os clubes do continente e o dobro desse valor aos
clubes sedeados nas regibes aut6nomas dos Aqores e da Madeira, como
compensaqio pelo acrescimo de custos que esses clubes t4m normalmente de
suportar, criterio esse que e o que esta previsto para o presente ano de 2015.
N i o havendo mais intervenqbes, foi posto a votaqio o orqamento para o ano de
2015, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade, n i o se tendo registado
quaisquer votos contra ou abstenqbes.
Entrando no ponto quarto da ordem de trabalhos - exclusio de s6cios por falta de
pagamento, nos termos do art. 70 dos Estatutos, o tesoureiro Luiz Cruz leu o nome
dos associados que n i o efectuaram o pagamento das quotas desde 2014, pelo que,
no cumprimento do disposto nos Estatutos da AssociaqZo, prop8s a sua exclusio
como associados.
Posta a votaqio, foi a proposta de exclusio dos referidos associados aprovada por
maioria com u m voto contra, do representante do Sport Clube do Porto que referiu
votar contra por considerar que a exclusdo de s6cios por falta de pagamento de
quotas n i 0 ser compet4ncia da assembleia geral e de urna abstenqio, anexando-se
a presente ata a lista dos socios excluidos.
Entrando no ponto quinto da ordem de trabalhos - discussio e aprovaqio de urna
moqio de protesto a enviar ao I.P.C. (International Paralympic Committee), quanto
a decisio de exclusio da vela das modalidades presentes nos jogos paralimpicos de
2020, foi dada a palavra ao Sr. Charles Lindley que anunciou ser intenqio do
comite paralimpico internacional excluir a vela das provas do programa paralimpico
de 2020, defendendo que a associaqio deveria tomar posiqio contra esta decisio
que muito afectara negativamente a projecqio da vela adaptada.
0 representante do Sport Clube do Porto, Jose Albuquerque, referiu que a exclusio
da vela do programa paralimpico se deve ao n i o cumprimento de certos
part~metros,como seja o n ~ j m e r ominimo de participantes, quer a nivel de paises,
quer a nivel de velejadores, pelo que, concordando com a votaqzo de urna moqio
de protesto, referiu que o texto da mesma deveria tem em atenqZo esses fatores.

Varios associados reiteraram a opiniio do associado Jose Albuquerque, tendo o
presidente da direcqio referido que urna das razbes da fraca participaqio da vela

nos jogos paralimpicos se prendia com o facto de as embarca~bes, das classes
escolhidas para integrarem o programa paralimpico, serem muito dispendiosas.
Nessa altura, o presidente da mesa sugeriu se deliberasse no sentido de ser
aprovada a moqbo de protesto, pela ndo inclus5o da vela, no programa paralimpico
de 2020, dando a assembleia um voto de confian~aa d i r e c ~ i oquanto a r e d a c ~ i o
da mesma moc;do, tendo em conta o teor das interven~bessupra referidas.
Posta a v o t a ~ d o ,foi tal proposta aprovada por unanimidade, n2o se verificando
quaisquer votos contra ou abstenqbes.
Pelo que se passou ao ponto sexto da ordem de trabalhos - outros assuntos de
interesse para a classe Access - foi pedida a palavra pelo associado Luis Brito, em
representasdo do Iate Clube Marina de Portimdo, que pediu fossem revistos os
criterios de apoio aos diferentes clubes, uma vez que alguns clubes aos quais foi
dado apoio material e financeiro acabaram por ndo desenvolver qualquer actividade
relevante; referiu, ainda, a dificuldade que representa para o desenvolvimento da
classe o elevado custo das embarcaqbes e propas fosse possivel nas provas
nacionais a utiliza~50de velas e de mastros, feitos em Portugal, de mod0 a diminuir
os custos suportados pelos clubes.
Prop6s ainda fosse votada uma moqdo de louvor ao Clube Naval da Horta, pelo
trabalho desenvolvido e pelo apoio dado aos clubes e tripulac8es presentes no
campeonato nacional de 2014.
Dada a palavra ao Presidente da Direqbo, foi por este dito que quanto aos apoios a
prestar ao clubes s i o os que constam do orqamento que foi aprovado, ndo tendo a
associaqdo disponibilidade financeira para conceder mais apoios; quanto aos preqos
das embarcasbes os mesmos e s t i o tabelados pelo fabricante nbo tendo a
associaq20 qualquer interven~dona sua determinas50, reconhecendo, no entanto,
que as embarcacbes s2o caras; quanto a possibilidade de utilizasdo de mastros e
velas n5o homologadas internacionalmente nas provas nacionais, declarou que
seria necessario que existisse em Portugal quem as fabricasse e que as mesmas
respeitassem os requisitos exigidos pela classe, sendo que, de qualquer modo,
sempre seria necessario obter a sua homologaqdo para a sua utilizasio em provas
internacionais.

0 associado Jose Albuquerque, louvando o trabalho da d i r e c ~ i oda associa~ds, nQ
que ao apoio prestado aos clubes e velejadores diz respeito, defendeu a
necessidade da existencia de medidores certificados para a classe Access, de mod0
a ser possivel a utilizasio de mastros e de velas nacionais nas provas internas, o
que na sua opinido poderia ser benefico, por poder embaratecer os custos das
em barca~bes.
Foi, ainda, pelo Presidente da Dire@o proposto um voto de agradecimento a
empresa Seth, pelo apoio que tem prestado a classe Access.
Ndo se verificando mais intervensbes, foi pelo presidente da mesa posta a votaqio
a proposta de rnoq5o de louvor ao Clube Naval da Horta, pela forma exemplar como
organizou o Campeonato Nacional de 2014, sendo a mesma aprovada por
unanimidade, n5o se registando qualquer voto contra ou absten~do.

Seguidamente, foi posta a v o t a ~ d oa proposta de voto de agradecimento a Seth,
pelo apoio prestado a classe, durante o ano de 2014, sendo a mesma aprovada por
unanimidade, nSo se tendo verificado qualquer voto contra ou abstenqSo.
20 horas e 40 minutos, nZo havendo outras intervenq8es, o Presidente da Mesa
deu por encerrados os trabalhos e finda a presente assembleia.
AS

P6voa de Varzim, 28 de marqo de 2015.

0 Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
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