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Assunto: Apoios Desporto para Todos
De acordo com o divulgado no oficio nº 072/2018, e sendo que a candidatura ao programa
Desporto para Todos teve apoio por parte do IPDJ e do INR, mas em valores inferiores aos
por nós solicitado, a FPO irá proceder à distribuição dos apoios às organizações de 2019 dos
eventos de precisão e de adaptada.
Nesse sentido iremos apoiar em 500,00€ (quinhentos euros) os eventos de Precisão: etapa
do Portugal O Meeting, etapa do NAOM, Campeonato Nacional de PreO.
Ao ECTO, evento de duas etapas organizado pelo COC a solicitação da FPO e que serviu como
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evento pré WTOC concedemos apoio de 750,00€ (setecentos e cinquenta euros).
No mesmo sentido iremos proceder ao apoio dos eventos de adaptada no valor de 250€
(duzentos e cinquenta euros) cada: Barcelos inclusivo, Vila do Conde Adaptada, Estafetas da
Amizade, Viseu Ori-Adaptada, Santo Tirso Adaptada e o Campeonato Nacional de Adaptada.
Para 2020, iremos manter o mesmo nível de apoio, ou seja, 500,00€ (quinhentos euros) aos
eventos de Orientação de Precisão de uma etapa, 750€ (setecentos e cinquenta euros) para
os eventos de duas etapas e 250,00€ aos de Orientação Adaptada sendo que ainda estão
abertas candidaturas a este tipo de eventos.

Com os melhores cumprimentos,
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O Presidente da FPO
António Amador
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