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Data:15. Jan. 2021 
 

Comunicado: 86 
 

Assunto: Alteracões / Covid Alt  

 

A TODOS OS AGENTES DESPORTIVOS: 

 

Tendo em consideração os sinais transmitidos pelos organismos oficiais face à evolução da situação 

sanitária do País, perante o cenário de perspectivas futuras de retoma em segurança das actividades 

desportivas, a Direcção da FABP atenta às condicionantes económicas que afectam um número 

significativo da população e com profunda consciência de responsabilidade social, deliberou o seguinte: 

ACTUALIZAR  O  TEOR  DO  COMUNICADO Nº 84 (22DEZ2020) no que respeita aos valores e prazos 

dos federamentos para o ano/ Época desportiva de 2021, que fica substituído pelo presente. 

As quotas e taxas a aplicar, reflectirão uma bonificação de 50% na quota de federamento dos 

atletas e uma extensão do prazo para federamento bonificado. Para além disso, as taxas de 

participação em provas serão também reduzidas em 50% na fracção que respeita à FABP, 

proporcionando com isto uma substancial economia aos participantes, prova a prova e no somatório 

final do conjunto das participações nos campeonatos. 

No que respeita aos Clubes organizadores, os mesmos não serão afectados nos montantes 

que lhes cabe pela participação de cada atleta. 

 

 

QUOTAS e TAXAS 2021/COVID ALT 

  

1.        Associados Colectivos / Clubes 

a.     Até 28 de Fevereiro de 2021 - 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 28 de Fevereiro de 2021, é aplicada a Quota normal a todos os Clubes que pretendam efectuar o 

respectivo federamento: €150.00€ (quota normal). 

2.        Associados singulares e outros Agentes Desportivos: 

a.     Até 28 de Fevereiro de 2021 - Atletas Independentes €40.00 (quota 

bonificada) + €7.00 (seguro), após 28 de Fevereiro €80.00 (quota normal) + 

€7.00 (seguro); 
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b.     Até 28 de Fevereiro de 2021-Associados Singulares/ não atletas €27.50 

(quota bonificada), após 28 de Fevereiro €55.00 (quota normal); 

 

c.        Até 28 de Fevereiro de 2021 - Associados federados RT, Instrutores, AD 

€12.50 (quota bonificada)+ €7.00 (seguro), após 28 de Fevereiro €25.00 (quota 

normal)+ €7.00 (seguro) 

i.     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 28 de Fevereiro de 2021 - Cubs Renovações e novas inscrições €6 

.00 (quota bonificada)+ €7.00 (seguro), após 28 de Fevereiro €12.00 (quota normal) 

+ €7.00 (seguro); 

b.       Até 28 de Fevereiro  de 2021 -  Atletas Juniores,  Adultos  e Séniores 

€20.00 (quota bonificada)+ €7-00 (seguro), após 28 de Fevereiro €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 Licençade Federado / Cartão; 

ii.     Os Cubs estão isentos da taxa de €10.00 de emissão do Cartão 
/Licença; 

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

c.      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: no decurso do ano de 2021 as taxas a pagar por 

inscrição em prova serão de €7,50, usufruindo assim o Atleta uma bonificação de 50% no que 

respeita ao montante que reverte para a FABP (€2,50), não sofrendo o Clube Organizador 

qualquer redução na respectiva taxa (€5.00). 
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Com as medidas e reduções acima definidas, a Direcção da FABP antevê dificuldades futuras em termos de 

tesouraria e o constrangimento no processo de reequipamento e outros. 

Contamos com a compreensãoe colaboração de todos os Clubes, Atletas e demais Agentes Desportivos 

no enfrentar deste segundo ano de incertezas e enormes dificuldades no desenvolvimento do nosso 

desporto. 

A todos desejamos que se resguardem em saúde, saudações arqueiras, 

Francisco Manuel Pereira Fialho Camacho, DVM, CORr Presidente da FABP 

 

 

 


