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Associação de Patinagem do Alentejo, aos 10 de novembro de 2017. 

 
 

A DIRECÇÃO 
 

Documento Informático 
Não Necessita de Assinatura 

________________________________ 

 

 

 

 

 DIVERSOS· 

 

1 – LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS À A.PA. 
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A liquidação dos débitos para com esta Associação, deverão ser feitos até à data 
estabelecida para a filiação. 

Caso não sejam liquidados os débitos à Associação, esta reserva o direito de não 
aceitar a sua filiação. 

2 – ÉPOCA OFICIAL 

2.1 – PATINAGEM ARTISTICA 

A época oficial 2018 terá início a 01 de janeiro de 2018 e terminará a 31 de dezembro 
de 2018 (Artº. 4º - Regulamento Geral de PA). 

2.2 – PATINAGEM DE VELOCIDADE 

A época oficial 2018 terá início a 01 de janeiro de 2018 e terminará a 31 de dezembro 
de 2018 (Artº. 5º - Regulamento Geral de PV). 

3 – FILIAÇÕES 

Todos os Sócios Colectivos deverão solicitar e liquidar a respectiva taxa de filiação. 

3.1 – PRAZO 

Nas disciplinas de Patinagem Artística e de Patinagem de Velocidade a data limite de 
entrega dos pedidos de filiação do clube será 30 de novembro de 2017. 

Nota: Os clubes que se inscrevam em Hóquei em Patins e que simultaneamente 
pretendam inscrever-se em Patinagem Artística ou em Patinagem Velocidade, a data 
limite para a sua filiação será a estabelecida para a disciplina de Hóquei em Patins – dia 
11 de agosto de 2017. 

 

3.2 – TAXAS 

 As taxas de filiação serão as seguintes: 

- 1ª Filiação…………………………………………… Isento 

- Renovação de Filiação ……………………………… 110,00 € 

Para os pedidos de filiação fora do prazo fixado, o valor da taxa de filiação será o 
dobro da estabelecida (220,00 €). 

 

3.3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  
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O pedido de filiação, só será aceite, mediante a entrega dos seguintes requisitos: 

- Lista dos Órgãos Sociais devidamente actualizada;  

- Impresso da “Ficha de Filiação” (que se anexa) devidamente preenchido; 
com assinatura e carimbo do clube 

- Pagamento taxa de filiação - 110,00 € (cento e dez euros) 

- Os Clubes filiados pela 1ª vez, têm obrigatoriamente de apresentar um 
exemplar dos seus ESTATUTOS. 

4 – CARTÕES DE ATLETAS E NÃO ATLETAS 

Todos os clubes deverão ter, até ao início das competições da próxima época, os cartões de 
atletas e de não-atletas, devidamente actualizados.  

A sua não apresentação incorre em penalizações de acordo com os regulamentos em vigor.  
O tempo necessário para a emissão ou revalidação dos mesmos é de 13 (treze) dias úteis - 

3 dias na Associação e 10 dias na Federação. 

5 - INSCRIÇÕES DE ATLETAS 

Estão já à disposição dos Clubes, os impressos para inscrição de atletas, referentes a 1ª 
inscrição, revalidação, transferência e inscrição nova. 

 

5.1 – DOCUMENTOS – REQUISITOS DE PREENCHIMENTO/ 
ENTREGA 

No preenchimento e entrega dos documentos deverão ser obrigatoriamente observados os 
requisitos que a seguir se indicam (as inscrições que não contenham os requisitos exigidos 
(nomeadamente incompletos), serão de imediato devolvidas). 
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1ª INSCRIÇÃO 
 
 Quando o atleta se inscreve pela 1ª vez na FPP e lhe é atribuído um número de 

licença desportiva 
 

- Ficha de 1ª Inscrição 
 Preenchimento total do processo em letra de imprensa  
 Dados Pessoais completos, sem abreviaturas  
 Morada completa, incluindo código postal 
 Indicar escalão, tipo seguro, assinatura do atleta, etc 
 Assinar autorização paterna e termo responsabilidade caso atleta use óculos 
 Carimbo do clube e assinatura do director 

- Duas fotos tipo passe – identificadas no verso 
- Exame Medico Desportivo (talão destacável) com data preenchida 
- Fotocopia do: B.I - Cédula Pessoal – Assento Nascimento – Cartão de Cidadão 

(facultativo) 
- Listagem da seguradora caso seguro seja feito pelo clube 
 
REVALIDAÇÃO 
 

 Quando um ou mais atletas revalidam a sua inscrição pelo mesmo clube 
 

- Ficha de Revalidação 
 Deverão constar apenas atletas que pertençam ao mesmo escalão etário 
 Preenchimento total do processo em letra de imprensa  
 Número da FPP dos patinadores no local apropriado 
 Assinaturas dos patinadores e caso estes sejam menores, do pai/mãe/tutor 
 Carimbo do clube e assinatura do director 

- Exame Médico Desportivo (talão destacável ou cópia do mesmo se ainda válido) 
- Cartão de patinador 
- Uma foto tipo passe (actualizada e identificada) no caso do cartão estar caducado 
- Listagem da seguradora caso seguro seja feito pelo clube 
 
TRANSFERÊNCIA 
 

 Quando um atleta se inscreve por outro clube que não o da época anterior 
- Ficha de Transferência 
 Preenchimento total do processo em letra de imprensa  
 Número da FPP do patinador no local apropriado 
 Assinatura do patinador  
 Assinar autorização paterna e termo responsabilidade caso atleta use óculos 
 Carimbo do clube e assinatura do director 

- Exame Médico Desportivo (talão destacável ou cópia do mesmo se ainda válido) 
- Cartão de patinador 
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- Uma foto tipo passe (actualizada e identificada) no caso do cartão estar caducado 
- Uma foto tipo passe (actualizada e identificada), se o atleta vier de Clube de outra 

Associação 
- Fotocópia do B.I./CC, se o atleta vier de Clube de outra Associação (facultativo) 
- Listagem da seguradora caso seguro seja feito pelo clube 

 
INSCRIÇÃO NOVA 
 

 Quando um atleta se volta a inscrever, no seu ou noutro clube, após um ano 
ou mais de inactividade. 

 Quando um atleta inscrito numa disciplina, pretender inscrever-se noutra 
(ex: atleta de Hóquei em Patins pretende ser também atleta de Patinagem Artística e/ou de 

Patinagem de Velocidade) 
 
- Ficha de Inscrição Nova 
 Preenchimento total do processo em letra de imprensa  
 Número da FPP do patinador no local apropriado 
 Assinatura do patinador  
 Assinar autorização paterna e termo responsabilidade caso atleta use óculos 
 Carimbo do clube e assinatura do director 

- Exame Médico Desportivo (talão destacável ou cópia do mesmo se ainda válido) 
- Cartão de patinador 
- Uma foto tipo passe (actualizada e identificada) no caso do cartão estar caducado 
- Uma foto tipo passe (actualizada e identificada), se o atleta vier de Clube de outra 

Associação 
- Fotocópia do B.I./CC, se o atleta vier de Clube de outra Associação (facultativo) 
- Listagem da seguradora caso seguro seja feito pelo clube 

 
5.2 – PEDIDO DE SUBIDA DE ESCALÃO ETÁRIO 
 

Para que um atleta possa efectuar um pedido de subida de escalão etário, deverá ser 
entregue impresso próprio “Pedido de Subida de Escalão Etário”, devidamente preenchido e 
carimbado, o qual deverá obrigatoriamente no espaço – “Declaração Médica” que conter a 
vinheta e assinatura do Médico que efectuou o respectivo Exame Médico. 

Quando o pedido de subida de escalão vem com a inscrição no inicio da época a 
mesma é para o escalão que pretende subir. 

Quando se pretende após já ter efectuado a inscrição é apenas entregue o impresso de 
pedido de subida de escalão. 

 
5.3 – ANULAÇÃO/DESVINCULAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
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Para que uma inscrição de atleta ou de não-atleta seja anulada, deverá ser entregue 
Impresso próprio “Requerimento de desvinculação de Inscrição” devidamente preenchido e 
carimbado. 
5.4 – CARTÃO DESPORTIVO 
 
5.4.1 – Taxa de Emissão 

De acordo com o Regulamento Geral  da FPP, a taxa por emissão de cartão desportivo, 
é de 2% do S.M.N. 
 
5.4.2 – Validade 

Chamamos à atenção de todos os clubes filiados, que no caso do cartão de atleta ter 
caducado (ver data validade), deverão proceder obrigatoriamente da seguinte forma: 
- Devolver o respectivo cartão junto à inscrição 
- Juntar 1 fotografia tipo passe actualizada - legível 
- Juntar o valor de 2% S.M.N. para feitura de novo cartão 
 
No caso do cartão de atleta se ter extraviado, deverá ser enviada uma fotografia actualizada, 
bem como carta do encarregado de educação do atleta (no caso de ser menor) ou do atleta (no 
caso de ser maior) com o respectivo pedido de 2ª via e o valor de 4% S.M.N. 
 

6 – INSCRIÇÃO DE NÃO ATLETAS 

• Director de Clube 
• Delegado ou Seccionista 
• Treinadores 
• Preparador Físico 
• Médico, Psicólogo, Massagista, Fisioterapeuta, Mecânico 
 
6.1 – IMPRESSOS 
 
 Impresso de Revalidação de Não-Atletas: Quando um ou mais não-atletas revalidam a 

sua inscrição pelo mesmo clube. 
 Impresso de Inscrição de Não-Atletas: Quando um elemento é inscrito pela 1ª vez ou se 

inscreve por outro Clube, que não o da época anterior. 
 
6.2 – DOCUMENTOS – REQUISITOS DE PREENCHIMENTO/ 
ENTREGA  
 

No preenchimento e entrega dos documentos deverão ser obrigatoriamente observados 
os requisitos que a seguir se indicam, sob pena de devolução dos processos por parte da APA 
ou da FPP: 

  “Ficha de inscrição/revalidação de não atletas”, devidamente preenchida; 
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 2 Fotos tipo passe identificadas (no caso de 1ªinscrição); 
 Cartão desportivo (no caso de revalidação); 
 O valor da taxa emissão do cartão - (1ªinscrição ou caducado); 
 O valor da taxa anual de inscrição; 
 O valor da taxa do seguro desportivo ou listagem da seguradora. 
 Copia da Cédula de Treinador de Desporto (caso ainda não tenha sido entregue em 

inscrição anterior) 
 
7 - EXAMES MÉDICO-DESPORTIVOS 
 
Conforme foi publicado no Diário da República – 2ª. Série – Nº. 89 de 8 de maio de 2009 os 
“exames médico-desportivos” devem ser renovados apenas no mês correspondente à 
data do aniversário do seu titular, sendo válido por 365 dias”. 
 
7.1 – VALIDADE 
 
A veracidade dos exames médicos e a verificação da caducidade dos mesmos é da inteira 
responsabilidade dos clubes. 

Todos os agentes desportivos que á data da inscrição, sejam titulares de exames médico-
desportivos cujo prazo de validade termine em data anterior ao do mes do seu aniversário, 
devem se necessário, realizar exame intercalar que cubra o período que decorrerá até ao da sua 
renovação nos termos deste despacho. (Despacho 11318/2009 da SEJD) 

Sempre que os clubes enviem à A.P.A., originais de exames médicos dos seus patinadores, 
fora das inscrições devem ser acompanhados de uma relação no qual constem, nome do 
patinador e nº da F.P.P. 

Devem os clubes arquivar fotocópia dos exames médicos dos seus atletas. 

 

7.2 – IMPRESSOS 

 
O impresso do exame médico desportivo (modelo oficial) está disponível online através do 
site do IPDJ. 
 
- No boletim é obrigatório o preenchimento da data do exame (a data não pode ser 
rasurada) 

 

8 – SEGUROS DESPORTIVOS – ÉPOCA 2018 
 
Aguardamos a indicação da FPP, dos valores do Seguro Desportivo a vigorar na época 
2018. No caso do clube optar pelo seguro próprio, deverá ser obrigatoriamente entregue 
junto às inscrições a respectiva Apólice com todas as condições, bem como listagem da 
seguradora com nome completo dos atletas  e/ou não atletas segurados. 
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9– ENVIO DE PROCESSOS DE INSCRIÇÕES 
 

Os processos enviados à APA deverão ser sempre acompanhados: da taxa de inscrição, 
da taxa do seguro desportivo, sendo no caso de 1ª Inscrição ou se cartão estiver caducado, 
acrescido do valor do cartão desportivo. 

Para pagamento das inscrições devem os clubes anexar às inscrições: 

um cheque dirigido à A.P. Alentejo devidamente preenchido  

ou  

um cheque devidamente preenchido excepto a importância (será enviada fotocópia do 
cheque, junto à guia de pagamento)  

ou 

pagamento feito por transferência bancária (agradecemos o envio do comprovativo da 
transferência) 

 
É obrigatório a liquidação das guias de inscrição, sob pena de retermos na secretaria 

desta Associação, os cartões dos patinadores. Os atletas cujos cartões se encontrem 
retidos nesta Associação não podem participar em provas desportivas. 

 
 
10 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – HORÁRIO DA SECRETARIA 
 
A secretaria da A.P.Alentejo encontra-se em funcionamento de Segunda a Sexta-Feira no 
período das 14H00 às 17H30. 

11 – IMPRESSOS – PREÇÁRIO 
 

1ª Inscrição (individual) 2,00€ 

Revalidação (25 atletas mesmo escalão) 2,00€ 

Transferência (individual) 2,00€ 

Inscrição Nova (individual) 2,00€ 

Não Atleta (individual) 2,00€ 

Não Atleta Revalidação (trein/secc/diretor/massa) 2,00 € 

Livro Boletins Jogo - FPP 25,00€ 



ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 
DO ALENTEJO 

Rua Pablo Neruda, Nº1B  – Apartado 6006 – 7801-908 BEJA      – Telef. / Fax 284322340 9 

12 – NIB DA A.P. ALENTEJO 

 

Todas as transferências bancárias deverão ser efetuadas para o  

 

NIB  0010  0000  2753  0310  0014  5 
 

Sempre que seja feita uma transferência bancária ou um depósito, é 
obrigatório o envio de comprovativo para esta A.P.Alentejo, por fax ou e-
mail, com a indicação daquilo a que se refere, a fim de poder ser emitido o 
correspondente recibo. 

 

 

13 – TAXAS DE INSCRIÇÃO  DE ATLETAS E NÃO ATLETAS 

 

Anexamos a este comunicado o preçário para a época 2018, o qual refere as 
taxas de inscrições de atletas e não atletas. Lembramos que este preçário está em 
vigor até ao final do corrente ano. 

 
             

      
 


