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REGULAMENTO INTERNO DAS SELEÇÕES NACIONAIS  

ATLETAS DO GRUPO DE SELECÃO NACIONAL 

1. Após a realização das provas de observação e seleção, irão ser divulgadas as convocatórias para Estágios 

de Seleção e Eventos Internacionais;  

2. Todas as convocatórias serão divulgadas no site FPO e enviadas via correio eletrónico, endereçado aos 

clubes e aos atletas em causa. 

3. Os atletas convocados devem demonstrar a sua disponibilidade através do preenchimento de formulário 

próprio no site da FPO (Seleções -> Eventos de Seleção), nos prazos estipulados, sobre pena de não serem 

considerados para efeitos de participação; 

4. Ao aceitarem a participação nos eventos, os atletas devem considerar que: 

a) Se não pretende ser selecionado ou que anteveja qualquer impedimento que se relacione com datas 

de estágios e/ou competições para as quais poderá ser selecionado, deve informar a FPO e os Técnicos 

da Comissão Técnica da sua disciplina, por escrito via correio eletrónico, com a antecedência devida, 

justificando as razões de tais opções/impedimentos; 

b) A sua disponibilidade para os dias antecedentes e precedentes aos eventos, reservados para a viagem 

e deslocações; 

c) A participação nos estágios de preparação é obrigatória, tal como o rigoroso cumprimento de horários. 

Algum caso excecional deve ser apresentado por escrito à FPO para posterior analise da FPO e da 

respetiva Comissão Técnica; 

d) A indisponibilidade sem qualquer aviso prévio, a qualquer atividade da seleção, poderá levar ao 

afastamento do atleta em atividades subsequentes; 

e) Em caso de lesão, antecedente a estágios de seleção ou eventos internacionais para os quais foi 

convocado, o atleta deverá informar a FPO e os Técnicos da Comissão Técnica da sua disciplina, com a 

maior brevidade possível. 

5. Para participação nos Estágios, e conforme a disponibilidade, vão ser convocados adicionalmente mais 

alguns atletas nos diversos escalões. 

6. Aos atletas do grupo de seleção que participem nos estágios e eventos internacionais, será atribuído o 

equipamento oficial da Seleção Nacional, da disciplina que representa, devendo ter em conta que: 

a) O Equipamento é propriedade da FPO; 

b) Deverá utilizar o equipamento de forma responsável; 

c) O equipamento deve ser entregue no final de cada evento (estágio ou evento internacional) ao 

representante da FPO que esteja presente (Funcionário, Selecionador ou outro), mediante assinatura 

comprovativa de recebimento e, posteriormente, entrega; 

d) Outras situações serão analisadas caso a caso. 

7. Aquando da participação nos eventos internacionais, o atleta deverá ter em consideração: 

a) Ter documento de identificação (CC) válido, até à data de regresso a Portugal; 

b) Ter Cartão Europeu de Seguro de Doença válido e fazer-se acompanhar pelo mesmo durante a 

viagem; 

c) Ter as vacinas em dia; 

d) Ter passaporte válido, dependendo do país de destino; 

e) Indicar o(s) contacto(s) pessoal(ais) de emergência. Em caso de menor, os contactos do encarregado 

de educação; 

https://fpo.pt/index.php/equipas-nacionais/eventos-selecao
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f) A deslocação até ao ponto de partida e chegada (aeroporto ou outro indicado pela FPO), é da 

responsabilidade do atleta; 

g) As despesas com deslocação (do ponto de partida ao ponto de chegada), alimentação, alojamento e 

inscrições nos eventos, são da responsabilidade da FPO; 

h) Caso o atleta preveja que haja lugar a faltas escolares durante o período de preparação e participação 

em competições desportivas indicá-lo no formulário de confirmação de presença, referido acima, 

sobre a necessidade de justificação de faltas perante o seu estabelecimento de ensino. 

i. É da responsabilidade da FPO, solicitar junto do IPDJ a declaração comprovativa de 

participação do atleta, que será enviada diretamente para o estabelecimento de 

ensino. 

ii. O Atleta deverá indicar o estabelecimento de ensino que frequenta, respetiva morada, 

ano que frequenta, nº de aluno e turma. 


