
Federacão Portuouesa de Motonáutica - UPD
IVIer.bro da Union lnteÍrauona e Moionautique

RELATORIO

Nos rermos dos Esìatltos da FedeÉção Porllguesa de Motofallca
apresentamos a v Exas o Re êìóro e Contas. Íespe tantes ao ânÔ de 2016

ClmpÍe nos âssim. reÍer r de íoÍmâ súcnta, o desenvovmenlo das nossâs
..r v dãdes duranle ô âno findo

I

CONS/DERÁCOES GERÁ'S

1. consderâmos aue 2016 ío qrâlficantè aiendendo à eslab ização
tnance.a da FPLI meÍcê do Íerórço do ápoô conced do pelo lnsululÕ Porlugúês
de Despodo e JLve.lude fo ina do ano com ô efrpenhamenlo dô Dr Auglsto

Neste prócesso to lambém mportânte a acção de Súa Exceênôa o Secreláro
de Estado dâ Jlvenlude e Despôdo. DÍ João PaLlo Rebeo. qLe teh ded cado à

FPM !mâ alenção qle nos cumpÍe destacar. bem como dô DÍ Nuno

Esta stlação io indspensáve porque com o acréscmo de aclvdade
despodvê com as dsciplnâs de Jetsk e l/otas de Asua Ski NáulcÕ e
wakebôâíd e wakeskaìe desde 2013 que tinhânos as contas

2. A época desponvâ deco e! com agumas d ÍicL dâdes
en qêd\A'

tâmhém mãis imitadas

3, É nos ãndâ graio inÍoÍmar que fo fÍmâdo um proiocoo côm ã
Adm nlstração do PoÍtô de Lisboa para a cedênciâ de !m espaço d€strnado aos
servços adminislrãtivos e Sede da FPM. em Sanìos
Estè prôcesso qle decoíeú âô ongo de 2016 conlou côm ô apolo de Sua

Excelênca a L,lnstra do Mar Dr"AnâPauaVllorlno edoseu Gâbinete com
desraque paÍa o Or André Gomes e. 1âmbém da Sec.etaía de Éstâdo da
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ACTIVIDADE DESPORTIVA

COMPETICÓES NACIONAIS

CÂMPEONÁÌO NACIONAL DE BARCOS

1.2. CAMPEONATO NÁCIONAL DE JEÌSKI

A exemp o dos ânôs ânle.ores coftin!ámos a prv èg âr a desceftÍalz2ção da
modalidade visando dvlgêr as competrçóes e dar á ôonhecer as belezas e
pole.ca idades lL r sl cás das várlas Reg óes onde decorem os eventos

Em 2016 rea zámos quaÍô jornâdês do Campeonatô Naciona de Bâícos das
cãsses F4 T 850 e FR 750 em Tancos Amieúa lvarna São Madnho dô Pônô
e a eslrea de Vla Velha de Ródão no ca endáÍô de provas da FPM. que se

Saq.arêm se campeóes Nâciôna s

F4 Lus Vla Veide
Ì350 Lus Cor€ra

DâniÊlsousa loio venôèdordã c assê dos PR 750

DE ÁGUA

Fôi composlo por qLâtÍo omadas que decoÍeÍam em Vanâ
Esposende N/l Íandea e. á ndâ na Amieúa Marina qúe a ém da
rl.T" r'àpà ôô 4. peor r ô Nd ro, d oó êr\'' ó Voë oe ÀoL.

-r 'e. o,dê d- o. r pà ôó1

Sâgra.am s€ Camp€òes Nâ.ónãs

1.

11

skiGP3
HènÍ q!e Rosa Gomes
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1.2.1. CAMPEONAÌOS REGIONAIS / FORMAçÀO

A aclivdade dã AJSI/N Associaçãô de Jelsk e lvlolonéutica do Norle lem
conÍbuldo para o ncremenlo da modalidade. a pâÍ cóm â organzação do
Câmpêonalo Regona Nodeque.em20l6 leve.omo palcôsVã.a do Casleo.
BaÍceos e EsDosende tendo-se sêqrado vencedores:

Ìambem. a AJSNIA Assôcaçãô de Jelskie Motoná!lca dos açores ma.teve
o seú campèô.âto Regona cod ê concreização de quatro prÔvas

designadamente ós Grandes Premios Sãnioannãs 1 e 2 e Ponta De9âdâ (2)

com os seg! ntes venÔedo.es

Nê áÍea da ronìaçáo Éace para è d nàm.. da cssoc â\ão c ubÊ Moto Galos

1 3 CAMPEONÂTO NACIONAL DE RADIOCONTROLADOS

O Câmpeonato Naciona de Rad oconlroados íoi compôsto por três lôrnadas
que tvèram ugaremcotuchê Am eÍa Manna e santa susânâ e em que mas
lma vez. se destaca nestas oGanzâções o bom tÍabah. desenvovido peo

sáirÍáram se campeões Nâcionâs

Clzssê F] Trnnêl Êu 3 5c.
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Desìaque a nda. paÍã a pârìicipâção do aleta Jolge Az nhena no campeonalo
do Mundo lJüBRA 2016. Ea izado na Hoanda em represenlação de Portloa

1.4. CArúpr-ONATO NACTONALDf r óRrirULÁ FUTURO / FORIúAçÁO

As acçôes de íôÍnâção e as irês etapâs do Campeo.ato Nacona da FóÍmula
Futurô para Jovens dos I aos 18 anos decoíerâm em Ìêncôs. na AmeÉ
lvarna e em Vla Vèha de RódãÕ. dando ôôntnúdâde à nha da FPIú qLe
priv ega a n cação de novos pralcanies

SagÍaram se Campeóes Nâc o.áis

C asse F1 FEÌlnne Hu

1.5. PNDpÌ - PROGRÁÍúA NAcIoNAL DE DESPORÌO PARA ÍoDOS

AôâbrigodoPNDpÌ a FF[4 reâ zou ao lofgo do anô de 20]6 emadcLação
com o caendárió de provas acçóes de iniciação/formaçáo e Bapìsmos de MaÍ.
com váÍas nstluções de carácter soca lnc!ndo Pessôas.om Defcência.
com o oblectvo de proporcionar ô contacìo com esla moda dade sensiblLzar
pâÍa a pratca desporlva e promover a .terâcção sociaL. conì rncidência nos
mãis desravôre.dos e nos ponadÕres dê deicència

2 SKI NAUÌICO

Numâ organizaçáo do Ski C ube Ou nta Grânde Íeâlzou se mais uma vez em
PoÍtugal a compelção Vértiôe nleÍnaciona Saonr â pâÍ com o Campeonálo
Nacona desta discplna qle decoreu em bom rtdÔ pãÍã o fomenlo da

3. W4!EEQÂ8q!4Â6E!541E
Apesarde em 2016 fão teÈn sÌdo organ zadas ôompelçÕes dewakeboard em
s!bstt!çãodô n ca mente p aneâdo Campeonato Nâcona realzoLsenofim
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de semana de 10 e 1'l de Seiembro nô CNZ (Sertã) na BaÍagem de Casìeo
do BodÉ. Lm evenlô rlenom nado OPÉN DAY abedo âo púb .o. cÕm . nicas de
aprefdzagem wo(shops de wakeboad è pÍálcâ âbena nas duas versões
BaÍco e cable com ô ôbleclvo de alra Í mais padcpantes paÍa eslã dscrplnâ

4. COMPEÌICõES INTERNACIONAIS / CAIúPEONATOS DO MUNDO E DA

r 1 cÀMPEoNATo oO lvltlNDo DE F1 Porlimãú

Nlercê dô empenhâmenlo da sra Prcsidente DÍ" sida Gómes e de lodo Õ

Exe.ulvó da Cãhára Mln cpaLde Podmão a Fl regressoL ao Ro Arade em
2016 com lma elapâ ê contar para o Câmpeonalo do N/lundô Ìlllil q!è fo um

sLcesso alendendo às boas cond ções envo venles e à oÍganização qte mÚilo
agÉdo! âôs pânic panles e ao p!b co

Refira sê a paficpâção de Duade Benave.te rãs várias etapas desle lL/und a
qle ma s uma vez cônt b!i! pa.a a .epresentâção ponlguesa resla mpÔrtanle
.omperção e onde sê posicionou fo 7 o ugardâcâssÍcaçãóqeÍa

{.2. CAIMPEONATO DO MUNDO DE F2 - Ribãdouro

Numa acçâo conjulna do Clbe Náulco de RbadoúÍo e da CâmaE rúunúpalde
Baiáo €gs1â se o relorno da F2 è Paa. após ls ânos de inleregno .onr una
jornada do Canpeonalo do ML.dô sob a egde da Ul['l que volou a ser !m
rmpodante ca.laz de d vulqâçáo das pôtenc aldâdes iLÍisti.as dÔ Conce ho e de
PÒíuga. e qLe prmou pelô bom n ve 1écn co e organizal vo numa Reg ão marcadâ
poÍ tones lEd çôes nâ motonáutca
A Eqúipa do CNR sôb a dire.çáo dô seu Presdenie Sr Márô de sousa.

eed toL ô êrlo das.ea zâÇóèsde anos lEnsâÔtÔs

4.3. CÂIMPEONAÌO DA EUROPA DE JEÌSKÌ ê ÍIIOÌAS DE ÁGUA

{aouÁBIKE) 20." êdição do Grandê Prémio de ÍÚirandêlã

Num espirto de estrela coaboÈção com o ['1!f cipiô assliìimosa20iediçãÔ
dô Grande Prémô de Í\4 Érdelâ peá súa mpodã.ôâ para a modâldâde e

PoÍtlgâ não obslân1e os encargos qle a FPM leve de supÔdar cÔm estâ

Es1â u tima elapâ do Campeonâtô da ELrcpã Aquab ke u [/ ABP 20] 6 Íaduziu
se na óonq! sta de se s Meda has pâra Pontgal. nomeadamente:
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.. CÂMPEONÁÍO

A presença da Seecçãa Naconalda
em A!ksnê (Letón a). sadou se nlm

GP3 2
GP3 2

fo Campeonalo dô lvlundo.
Podúgal na.ompetição poÍ

4 5 CAIúPEON^ÍO DO tt'lUNDO HR850/Ì850

2'classÍicádo nã prova de slaom

3 " classÍicadô nâ prova de manobras

Da equpâ de cfco aielâs porluguÉses presenìès em Nava (Espanhâ) nó

campeonato do írlundo ÊR350/Ì850 em r-èPresenláçãÔ dâs cores Nâconais
deslãqle para o Tlulo de Canìpeão do Mundo HR350 cônq!stado peo piolo

4 6 CÂMPEONAÌO DO I\IIUNDO AQUABIKÊ

Reg sto. a nda paÈ os Íesú tados de mé.to a cançadôs na prova úniÔa de Sk

Junior GP32 dÕ câmpeonato do Mufdo aquabke Ull'4 ABP. em oenia
(Espanha) ôfde Dogo Bêbosa conquslou a tuledaha de Prata e Mâtleo

Vaenle a Medâlha de BÍônze

Em Sk Lades GP1. Bêatnz Curlnha! .oncuu o Mlndia 2016 na lercerâ
posçãô
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5. FORMACÃO DE RECURSOS HUIúANOS / PLANO NACIONAL
DE FORIúACAO DE TREINADORES - PNFT

De torma a dar cumpnmentô à eqislaçáo vigefte rea zou'se. em Esposende
úmã ãcção de roÍmação cônunua deslfada a ÌreinadoÍes de Jelskide qÍa! I

no senldô de conÍib! r para qle possâm obleÍ pane das unidades de crédiìo
ind spe.saves à Íevâldâção dosÌitu os
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das Equipas dos M!n cipôs e dos sels
i!ndamentas paÍã ãs nôssas lômêdas

L sboè 24 de FevereÍo de 2017

1) À SecÍelara de Estado da Jlventude e Desporto e âó lnsltlto Ponlgués
do Dêsoôno e Juventlde peo aporo ôônceddo que roi rlndamenlal párá â
F P M . deslãcândô o aditamenlo ao Contrêtô PÍograÌìâ de Desenvolvimento
DespoÍtivo que conìrbuiu pa.a o eqL libro da nossã ìèsôúraÍa

2ì Ao rú n stèno dô [4âr e à AdmfstÍação do Portô de Lsboa peo
êmpènhamento fa resoLção dÔ processo da sede da FPM

III

ÂcRADF.c|!lltN t ()s

3) À Coníêderâção do DespoÍtô de Portugâ1. com quenr mantêmos um bom
reacionamenro. sa enìando a homenagèfr presìadâ pea cDP ao Presdenle dã
FPIü Méro Gonzagá R be ro na Gala do Desporlô 2016

Ao cômité olimpco de PortLgã pea coaboÍação prestada

9l Aos funconáros e coaboÍadores da FPM que ôónìrb! ram paÍâ Ô

ílnc onamento dos sêrv ços e para a concretzação dos eventos ca endar zados

5ì ,A tôdos os membíos dos Orgãos Socâs pelâ suã âcção em prolda FPM
bem.Õmô o apoio dê nôssa Ìécni.a Oíc a de Cônìas. Dt " Mana Bastos e dos
Revsores Oícas de Conlas da EmpÍesâ BDO Dr JoaoOiveÍaeDr PedÍo

6l Ìambém recordar e ena lecer o t.aba ho de todos os D rgentes q!ê 20
longo dôs anos setoúam com dedrcâção a Federação Ponuguesâ de
1,4ôtô.áuica. e qLe estão na base do prestiqiô actüa

7) À Adminisrração da câixa de cÍedlo agricoâ Mrtlo de aruda dos
Vinhos nomeâdamefte do seu PÍesidente Sr Josè l,4an!e Alves qle 1em

permúdo cumpÍÍ atempadamenìe com os compÍom ssos âss!midos

8l Ìôrnamos extensive 2 nossa home.agem a todos ôs Desponstas qle
desde â Íundação dâ FPNI lêm pârìlcpado fas várias compeìições. sob â

fossa éq de. prestiqandô a môdã dade a nivêlNâcona e lnternacÒnâl

lO) Aos C ubÊs nossos nlados peâ orgênzêção
nomeadamenle as etapas do ôáendáró an!â depÍovas.

r1) Oueremos âinda. reÍerr á acção
Departâmenlos dê Dèspono qle íoÉm
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o Presidenle da F.P.Íú.

. -,,'--, =.,' ; :- -- -'-,

[4áÍo Gonzagâ R beúo


