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Exmo(s) Senhor(es):
Clubes
N/Ref.ª: 056-FPO/2020
Data:
2020-09-09
Assunto: Processo de Filiação - Atividade competitiva apenas para atletas federados

No seguimento de pedido de esclarecimento solicitado ao IPDJ, foi-nos hoje comunicado
que a atividade desportiva competitiva apenas é permitida a atletas federados, ao abrigo da
legislação em vigor.
Neste sentido, cumpre-nos informar que, relativamente às provas calendarizadas até ao
final do ano 2020, apenas serão aceites inscrições em conformidade com esta indicação,
salvo indicação superior em contrário.
Para o efeito deverão ser considerados os seguintes procedimentos:
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•
aos atletas que pretendam manter a sua participação na(s) prova(s) será
possibilitado o processo de filiação a custo reduzido, no valor total de 11,43€ (50% do valor
habitualmente considerado para Clubes), respeitando-se o prazo limite de inscrição em cada
prova (link);
•
a título excecional, para os atletas não federados, que já se encontram inscritos nas
provas a decorrer nos dias 12, 13 e 19 de setembro, a sua ficha de filiação poderá ser
apresentada até ao dia da prova;
•
estes atletas serão considerados como “Federado sem EMD” (Exame MédicoDesportivo) e passarão a ser considerados como “Federados Renovados”, assim que
entregarem este documento;
•
aos atletas que não pretendam manter a sua participação na(s) prova(s), será
devolvido o valor da sua inscrição, mediante contacto direto com o clube organizador.
Apresentamos as nossas sinceras desculpas pela situação criada e apelamos à vossa
melhor compreensão.
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Com os melhores cumprimentos.
O Presidente da FPO

Fernando Feijão
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