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Nota introdutória

O presente documento apresenta todos os apoios aos Clubes e Praticantes Individuais, definidos pela FPO para
a época desportiva 2021.

Apoios à Filiação/Renovações na FPO
Filiação/Renovação do Clube – Apoio na comparticipação de 50% da taxa filiação
Filiação/Renovação de Jovens em Clube – Apoio na comparticipação em 100% da taxa filiação
Filiação de Praticantes Individuais (Adultos e Jovens) – Apoio na comparticipação de 50% da taxa
filiação Inicial.
Seguro Desportivo (jovens até 20 anos) – Apoio na comparticipação de 100%

Apoios à competição na FPO
a) Apoios à vertente Pedestre

Escalões Abertos – Apoio com isenção da taxa de aluguer de SI e taxa de seguro de prova;

Desporto Escolar – Apoio com Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro de prova, desde que
enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória apresentação de comprovativo do Seguro Escolar,
passado pelo Estabelecimento de Ensino.
Comparticipação em 50% da inscrição nos “Ori-Jovens”, a todos os jovens atletas de Clubes filiados;

b) Apoios à vertente BTT
Escalões Abertos – Apoio com isenção da taxa de aluguer de SI e taxa de seguro de prova;
Desporto Escolar – Apoio com Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro de prova, desde que
enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória apresentação de comprovativo do Seguro Escolar,
passado pelo Estabelecimento de Ensino;
Comparticipação em 50% da inscrição nos “Ori-Jovens”, a todos os jovens atletas de Clubes filiados;
Comparticipação em 100% nas inscrições dos atletas de escalões Jovens em todas as etapas da Taça de
Portugal;
Apoio às deslocações, dos atletas de escalões Jovens, para participação em provas - Valor a receber
por deslocação = nº de atletas, com 8 a 16 anos de idade, que participam na prova X distância da sede
do clube ao local da prova (em quilómetros), segundo www.viamichelin.pt X 0,04€
o Nota: Este apoio não é acumulável com o preconizado no apoio às Escolas de Orientação,
constituídas pelos Clubes.
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Comparticipação do custo de aluguer do material de organização de provas, até um máximo de 150€,
nos Campeonatos Nacionais e nas provas da Taça de Portugal.

c) Apoios ao Ori-Trail Rogaine
Apoio com isenção da taxa de aluguer SI, para todos os atletas;
Comparticipação do custo de aluguer do material de organização provas até um máximo de 150€ nos
Campeonatos Nacionais e nas provas da Taça de Portugal.

d) Apoios à vertente Precisão
Apoio à organização dos eventos da Taça Portugal Orientação de Precisão, no valor de 500€ para os
eventos de uma etapa e de 750€ para os eventos de duas etapas (apoio ao abrigo do programa
Desporto para Todos).

e) Apoios à Competição Regional
Apoio com disponibilização do sistema de gestão de provas (estações e SI’s), isenta de custo, em todas
as etapas;
Desporto Escolar – Apoio com Isenção de aluguer de SI e da taxa de seguro de prova, desde que
enquadrados pelos docentes, sendo obrigatória apresentação de comprovativo do Seguro Escolar,
passado pelo Estabelecimento de Ensino;
Jovens (até 20 anos) – Apoio na comparticipação em 100% da taxa de Inscrição.
o Nota: A FPO irá comparticipar o valor de inscrição dos jovens classificados que tenham a sua
situação regularizada na FPO à data do evento (os respetivos Clubes serão reembolsados no
final do ano civil.

Outros Apoios
Apoio por cada magazine OTV (transmissão na RTP 2/Desporto 2), com a quantia de 150€ um dia e
200€ dois dias, exceto nos eventos internacionais, nomeadamente:
o Portugal “O” Meeting;
o World Ranking Event ’s;
o Campeonatos Ibéricos;
Apoio na comparticipação das taxas de organização de eventos WRE (cobrados pela IOF): 50% na
vertente BTT e 25% na vertente Pedestre;
Apoio na comparticipação a 100% da totalidade dos custos com a Supervisão;
Apoios definidos no projeto Escolas de Orientação;
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Apoio definidos no projeto Percursos Permanentes.

Apoios no âmbito do Alto Rendimento
Apoios para atletas de Alto Rendimento conforme definido no Plano de Alto Rendimento e Seleções
Nacionais.

Apoio aos Treinadores de Alto Rendimento conforme definido no Plano de Alto rendimento e Seleções
Nacionais.
Apoio aos Clubes com Atletas de Alto rendimento conforme definido no Plano de Alto rendimento e
Seleções Nacionais.

O Presidente da FPO

____________________________________
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