Fundada em 23 de março de 1926
Medalha de Ouro de Valor Desportivo da C.M. Porto

ÉPOCA 2019/2020
NORMAS ADMINISTRATIVAS
Início de Época
- A Época 2019/2020 terá o seu início no dia 1 de Novembro de 2019
Filiações
1.1 - A época terá o seu início em 1 de Novembro de 2019 e o seu términus a 31 de Outubro de 2020.
1.2 – As condições do seguro para a época 2019/2020 vão nesta documento. Nos casos em que o seguro
desportivo seja dos clubes, solicitamos a introdução na plataforma online da declaração de seguro,
através do link http://lince.fpatletismo.pt, sem o qual a filiação não poderá ser emitida.
a. Formulários
Para a filiação de clubes e agentes desportivos (atletas, técnicos, dirigentes, juízes, funcionários, etc.)
deverá ser utilizada a nova plataforma online no seguinte endereço eletrónico:
http://lince.fpatletismo.pt.
Alertamos de novo que todos os atletas que sejam menores de idade à data da sua filiação na FPA,
mesmo que atinjam a maioridade no decorrer da época desportiva para a qual se inscrevem, é
obrigatória a assinatura por parte do Encarregado de Educação do Atleta (quem exerce o poder
paternal ou detém a sua tutela sobre o atleta em questão) da declaração que autoriza a que este atleta
seja submetido a controlos de dopagem em competição e fora de competição.
Compete às Associações Regionais/Distritais de Atletismo a conferência do correto e total
preenchimento dos dados inseridos na plataforma online, incluindo o documento de identificação
apresentado (Bilhete de Identidade, Cartão do Cidadão ou Passaporte).

Transferências
- O Período de Transferências decorrerá de 15 a 31 de Outubro de 2019.
- Referem-se aos atletas que tenham estado filiados numa das 2 épocas anteriores e que pretendam:
 Filiar-se num novo clube
 Passar de um clube a individual
 Passar da situação de individual à representação de um clube
No caso de transferência de Atletas de Alta Competição que envolva o pagamento de uma verba por
compensação de valor desportivo acumulado, deverão os clubes no ato de entrega da Ficha de
Transferência, proceder ao pagamento do respetivo valor. Em caso de emissão de cheque, e quando um
atleta se transfere entre clubes de diferentes Associações Regionais, o cheque deverá ser emitido à
ordem da Associação onde o atleta se encontra filiado.
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Renovações
- As Renovações e as Inscrições Iniciais deverão ser realizadas a partir do dia 15 de Outubro de 2019.
- Aplicável aos atletas que tenham estado filiados numa das 2 épocas anteriores e não pretendam
mudar de clube.

Inscrições Iniciais
- A inscrição inicial é obrigatória para os atletas que se inscrevem pela primeira vez na Federação
Portuguesa de Atletismo ou que não estejam filiados há 2 ou mais épocas e que pretendam filiar-se
novamente.

Escalões Etários
- Os atletas mantêm os seus escalões até ao dia 31 de Dezembro de 2019, mudando o escalão somente
no dia 1 de Janeiro de 2020.
Exceto provas de Corta-Mato, Atletismo de Pavilhão, Provas de Pista e Marcha, quando realizadas em
2019, participam já com os escalões de 2020.
Nas provas de pista se pretenderem obter marca e pretenderem até 31-12-2019 participar pelo escalão
de 2018/2019, devem solicitar no momento da inscrição.
Assim, o seguinte quadro entrará em vigor apenas a 1 de Janeiro de 2020:

Escalão
Benjamins A

Idades
7 a 9 anos

Anos de Nascimento
2011 – 2012 – 2013 - 2014

Benjamins B

10 a 11 anos

2009 – 2010

Infantis

12 a 13 anos

2007 – 2008

Iniciados

14 a 15 anos

2005 – 2006

Juvenis

16 a 17 anos

2003 – 2004

Juniores

18 a 19 anos

2001 – 2002

Sub-23

20 a 22 anos

1998, 1999 e 2000

Seniores

20 anos em diante

1997 e anteriores

Veteranos (1)

35 anos

Ano referência 1985

(1) Os atletas veteranos só poderão filiar-se na Federação Portuguesa de Atletismo via Associação
Regional. De acordo com a Regra 141 da IAFF (alteração aprovada no Congresso de Daegu), o escalão de
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Veteranos é considerado para atletas Masculinos e Femininos quando os atletas assumem o escalão de
Veteranos no dia do seu 35º quer se trate de uma prova de pista ou fora do estádio.

Participação em Competições de outras
Associações Distritais de Atletismo
- A participação de atletas de clubes da Associação de Atletismo do Porto em competições organizadas
por outras Associações Regionais terá de ser autorizada pela Associação Organizadora. O pedido de
participação terá que ser OBRIGATORIAMENTE solicitado à Direção Técnica da AAP, tendo este que ser
realizado até 4 dias antes da competição.
- A AAP não se responsabiliza pelos atletas que não tenham realizado o respetivo pedido de autorização.
- O atleta que não o tenha feito, mas foi autorizado a participar, deve entregar na AAP os resultados
realizados na respetiva competição.

Taxas de Inscrição + Seguro Desportivo
Época Desportiva 2019-2020
Para conhecimento, a seguir se indicam os elementos, enviados até à data, que se afiguram mais
importantes relativamente ao seguro desportivo que vai vigorar para a época de 2019-2020:
Coberturas, Capitais Seguros (por atleta)
- Morte e invalidez permanente * .............................................................................................. 28,046,00€
- Despesas de tratamento Repatriamento, Para todos os Beneficiários até ................................ 5,000,00€
- Morte simultânea da pessoa Segura e Cônjuge……………………………………………………………………. 15.000,00€
- Despesas de Funeral (gastos)…………………………………………………………………………………………….….. 5.000,00€
- Despesas C/ operação Salvamento……………………………………………………………………………………….… 1.000,00€
* Para menores de 14 anos não se aplica a cobertura de Morte, sendo atribuída aos mesmos cobertura
de despesas de Funeral até 5.000,00€.
Em invalidez permanente existe uma franquia relativa de 10%, qualquer sinistro que resulte numa
invalidez inferior a 10% não será indemnizado, mas qualquer sinistro com Grau de Invalidez Superior a
77% será considerado como Invalidez Total e indemnizado a 100% do capital seguro.
Franquia por cada sinistro é de 75,00€ ou 200€ nas cirurgias.
Os 75€ terão de ser pagos na entrega da participação e os 200€ descontado pelo hospital ou contra
reembolso das despesas.
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Taxa de Inscrição + Seguro Desportivo (Valores a pagar por cada atleta inscrito)
Tabela para o seguro (Opção Seguro da AA Porto ou FPA Normal ou Premium
Valor total

Valor total

Escalões

Seguro AAP
+ Taxa AAP
+ Taxa FPA

Seguro FPA
+ Taxa AAP
+ Taxa FPA

Benjamins

14,00 €

14,50 €

Infantis

15,50 €

16,00 €

Iniciados

18,00 €

18,50 €

Juvenis

20,50 €

20,50 €

Juniores

25,50 €

26,00 €

Sub 23

31,50 €

31,50 €

Seniores

31,50 €

31,50 €

Veteranos

35,00 €

35,00 €

Dirigentes, Agentes Desportivos

6,00 €

7,50 €

Nota: Em cada semana enviamos a nota de lançamento, deve ser pago nas 48 horas seguintes
ao envio para os atletas passem a ter seguro Desportivo, caso não o façam enviem e-mail para
alterar a data de pagamento.

Fichas e Formulários on-line e pagamentos
- Informamos que os atletas só ficam filiados após tratarem do processo online e fazerem o pagamento
da taxa à Associação de Atletismo do Porto e FPA, e seguro Desportivo.
Nota: Não necessitamos que entreguem as folhas assinadas pelos atletas, essas folhas devem ficar na
posse dos Clubes.
Nota: Após o pagamento À Associação de Atletismo do Porto, é entregue o Dorsal para a época
2019/2020.
Caso optem por um seguro próprio do Clube, terão de anexar as condições do seguro no sistema online
da FPA e terão de pagar a taxa à Associação e Federação no valor total de 10€ por atleta (Dorsal,
Despesas tratamento de processo).
Caso optem pelo seguro da Federação no sistema online da FPA, terão de pagar a taxa da FPA e Seguro
Diretamente À Federação e o valor de 10€ por atleta à Associação de Atletismo do Porto (Dorsal,
Despesas tratamento de processo).
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Inscrição de dirigentes, técnicos,
secionistas…
- Pedimos a todos os Clubes para sugerir e incentivar os dirigentes, técnicos, secionistas, motoristas e
outras pessoas que fazem parte da atividade do Clube e que têm parte ativa na modalidade, que se
inscrevam para que tenham seguro desportivo.
Ao fazer a inscrição recebem um cartão que dá acesso aos espaços desportivos, dentro das quantidades
comunicadas para cada iniciativa.

Procedimentos em Caso de Sinistro
- Esta época é obrigatória que o clube associado faça online a participação de seguro – apólice da
Associação de Atletismo do Porto.
A Associação de Atletismo do Porto faz o preenchimento do original da Companhia de Seguros,
devidamente preenchido, para que o mesmo seja carimbado e enviado à Companhia de Seguros, visto o
Tomador de Seguro ser a AAP e a importância de 75,00€ (franquia) terá de ser pago com a referência
Multibanco que vai receber quando fizer a participação online.
O Clube recebe da Associação um recibo dos 75€ e cópia da participação.
Prazo máximo após o acidente: 8 dias.

Exame Médico Desportivo
Conforme despacho n.º 111318/2009 do Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e Desporto são
as seguintes as normas relativas ao exame Médico Desportivo:
(1) Os exames médico-desportivos têm validade anual
(2) Os exames médico-desportivos devem ser realizados no momento da primeira inscrição dos
atletas na FPA
(3) Sem prejuízo do disposto no número seguinte, os exames médico-desportivos devem ser
renovados apenas no mês correspondente à data de aniversário do seu titular.
(4) Os atletas que a esta data sejam titulares de exame médico desportivo cujo prazo de validade
termine em data anterior ao da data do seu aniversário devem, se necessário, realizar exame
intercalar que cubra o período que decorrerá até ao dia da sua renovação nos termos do ponto
3.
Assim,
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Devem os clubes, na altura das filiações, entregar os comprovativos dos Exames Médicos em
vigor dos atletas que filiam
Os atletas de Alta Competição e do Percurso de Alta Competição serão contactados pelo
Departamento Médico da Federação Portuguesa de Atletismo, de modo a que se possa fazer a
marcação do Exame Médico Desportivo.

Contactos
Secretaria:
Telefone: 226 090 224
Email: a.atletismo.porto@gmail.com
Inscrições em provas
Email: geral.aaporto@gmail.com
Presidente da Direção
Telemóvel: 919 021 867
Email: porto@fpatletismo.org
Departamento Técnico Regional (Prof. Filipe Silva)
Telemóvel: 936 805 047
Email: dtr.aaporto@gmail.com

Horário da Secretaria
De 2ª a 6ª feira – 14h30 – 16h30

Horário do Técnico Regional
De 3ª a 6ª feira – 14h30 – 18h30 horas (Só por marcação)
Podendo os clubes enviarem e-mail a marcar a hora e dia para serem recebidos.
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CALENDÁRIO COMPETITIVO
ÉPOCA 2019/2020
- Tendo em vista a execução atempada do calendário competitivo para a época de 2019/2020, o
Departamento Técnico já solicitou a todas as entidades que pretendam organizar competições de
Estrada, Corta-Mato(*) ou Pista, durante a referida época, que enviem para esta Associação as
respectivas candidaturas de organização.
(*) Para as provas de corta-mato já foram aceites as candidaturas para a época de 2019/2020.
E para a época 2020/2021 terão de entregar as candidaturas até 15 de Maio de 2020.

Taxas e Valores de Serviços
ÉPOCA 2019/2020
Os Clubes / Associações devem entregar o impresso de filiação.
a)- Filiação / Renovação de Clube com atletas filiados na época 2019/2020 ………….…………….….…… 50,00€
b)- Taxa de Filiação na A.A. Porto, caso não optem pelo nosso seguro Desportivo …….………………... 10,00€
c)- Legalização de Provas de Estrada / Trail …………………………………………...…………………….…………... 100,00€.
O pagamento do ajuizamento depende do nº de juízes para cada prova, localidade e transportes
fornecidos, sendo considerados como número mínimo (5 Juízes)
d)- Se o organizador não solicitar o Ajuizamento da A.A. Porto, o parecer técnico é passado como prova
não oficial e não sai em comunicado.
e)- Só publicamos o Cartaz no nosso site as provas oficiais com a presença dos Juízes da AA Porto.
2ª Via de Dorsal:
Sempre que o atleta não tenha o dorsal para participar – fornecimento 2ª Via… 2,00 €

Porto, 14 de Outubro de 2019

A Direção da A. A. Porto

