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Data: 04-Dezembro-2022

COMUNICADO Nº 89
Assunto: Quotas e Taxas 2022
A TODOS OS AGENTES DESPORTIVOS:
Quotas e Taxas 2022

1.

Associados Colectivos / Clubes

a. Até 31 de Janeiro de 2022 - Renovação da inscrição/ federamento do Clube:

€130.00 (quota bonificada, incluí inscrição do Dirigente Desportivo);
b. Clubes novos e reinscrições de Clubes que tenham interrompido o federamento: €150.00
(quota normal, incluí inscrição do DD);
c. Após 31 de Janeiro de 2022, é aplicada a Quota normal a todos os Clubes que pretendam
efectuar o respectivo federamento: €150.00€ (quota normal, incluí inscrição do Dirigente
Desportivo).
2.

Associados singulares e outros Agentes Desportivos:

a. Até 31de Janeiro de 2022 - Atletas Independentes €40.00 (quota bonificada) +
€7.00 (seguro), após 31 de Janeiro €80.00 (quota normal) +€7.00 (seguro);
b. Até 31 de Janeiro de 2022 - Associados Singulares/ não atletas €27.50 (quota
bonificada), após 31 de Janeiro €55.00 (quota normal);
c. Até 31 de Janeiro de 2022 - Associados federados RT, Dirigentes Desportivos
€12.50 (quota bonificada)+ €7.00 (seguro), após 31 de Janeiro €25.00 (quota normal)+ €7.00
(seguro)
NOTA: O Agente Desportivo está isento da taxa de seguro no caso de ser Atleta
Federado;
d. Alteração/ mudança do DD durante a época €25.00 (taxa normal)
3.
Atletas Associados de Clube:
a. Até 31 de Janeiro de 2022 - Cubs Renovações e novas inscrições €6 .00 (quota
bonificada)+ €7.00 (seguro), após 31 de Janeiro €12.00 (quota normal)
+ €7.00 (seguro);
b. Até 31 de Janeiro de 2022 - Atletas Juniores, Adultos e Séniores €20.00 (quota
bonificada)+ €7.00 (seguro), após 31 de Janeiro€40.00 (quota normal) + €7.00 (seguro),
i. Em todos os novos federamentos é devida a taxa de €10.00 para procedimentos e emissão
do documento Licença de Federado / Cartão;
ii. Os Cubs estão isentos da taxa de

€10.00 de emissão do Cartão /Licença;
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iii. Emissão de segunda-via do Cartão/ Licença €10.00

Data: 04-Dezembro-2022

iv. Mudanças de Clube ao longo do ano €40.00.
OBSERVAÇÃO: O federamento só se considera concluído quando cumpridos todos os
requisitos, nomeadamente preenchimento da ficha, pagamento das quotas e taxas e Atestado
do Exame Médico Desportivo.

4.

Taxas de participação em prova:

a. No decurso do ano de 2022 as taxas a pagar por inscrição em prova, escalões Sénior,
Adulto, Júnior e Juvenil serão de €20.00, repartidos em 50% para o clube organizador e 50%
para a FABP.
b. O D.T. (Delegado Técnico) e o R.T. (Responsável Técnico) estão isento de taxas de
participação em prova.
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