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                      Associação de Patinagem do Alentejo e Algarve, aos 07 de novembro de 2022. 
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 DIVERSOS· 

1 – LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS À A.PA. 

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 – HÓQUEI EM PATINS  

A época oficial 2022/2023 terá início no dia 1 de agosto de 2022 e termina a 31 de 
julho de 2023 (Artº. 4º - Regulamento Geral de HP). 

2.2 – PATINAGEM ARTISTICA 

A época oficial 2023 terá início a 01 de janeiro de 2023 e terminará a 31 de dezembro 
de 2023 (Artº. 4º - Regulamento Geral de PA). 

2.3 – PATINAGEM DE VELOCIDADE 

A época oficial 2023 terá início a 01 de janeiro de 2023 e terminará a 31 de dezembro 
de 2023 (Artº. 5º - Regulamento Geral de PV). 

2.4 – SKATE 

A época oficial 2023 terá início a 01 de janeiro de 2023 e terminará a 31 de dezembro 
de 2023 (Artº. 5º - Regulamento Geral de Skate). 

2.5 – INLINE FREESTYLE 

A época oficial 2023 terá início a 01 de janeiro de 2023 e terminará a 31 de dezembro 
de 2023 (Artº. 5º - Regulamento Geral de Inline Freestyle). 

2.6 – ROLLER FREESTYLE 

A época oficial 2023 terá início a 01 de janeiro de 2023 e terminará a 31 de dezembro 
de 2023. 
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3 – FILIAÇÕES 

Todos os Sócios Coletivos deverão solicitar e liquidar a respetiva taxa de filiação. 

3.1 – PRAZO 

Na disciplina de Hóquei em Patins a data limite de entrega dos pedidos de filiação do 
clube foi 08 de agosto de 2022. 

Nas disciplinas de Patinagem Artística, Patinagem de Velocidade, Skate e Inline 
Freestyle e Roller Freestyle em que a época é 2023, a data limite de entrega dos pedidos 
de filiação do clube será 30 de novembro de 2022. 

Nota: Os clubes que se inscrevem em Hóquei em Patins e que simultaneamente 
pretendam inscrever-se em Patinagem Artística ou Patinagem Velocidade ou Skate 
ou Freestyle, a data limite para a sua filiação será a estabelecida para a disciplina de 
Hóquei em Patins – dia 08 de agosto de 2021. 

3.2 – TAXAS 

 As taxas de filiação serão as seguintes: 

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

- Renovação de Filiação ……………………………… 150.00 € 

Para os pedidos de filiação fora do prazo fixado, o valor da taxa de filiação será o  
dobro da estabelecida (300,00 €). 

 

3.3 – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS  

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 - 150.00 € (cento e cinquenta euros) 

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

 

4 – INSCRIÇÕES DE ATLETAS E NÃO ATLETAS PARA A ÉPOCA 2023 
 

As inscrições de atletas e não atletas, são feitas através da plataforma da FPP. Os clubes 
deverão utilizar o acesso fornecido pela mesma.  
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4.1 - Os Clubes têm que manter todos os documentos em seu poder, porque sempre que 
surja qualquer dúvida, a Associação solicitará o referido documento e esse tem que ser 
obrigatoriamente enviado. 
 
4.2 – Só devem constar na “guia de pagamento” as inscrições que se encontrem 
devidamente completas e inseridas na plataforma. 
 
4.3 – Não devem ser abertas outras guias de pagamento, sem terem sido todas  as 
inscrições inseridas na anterior guia. 
 
4.4 – Cada “guia de pagamento” só poderá conter até 20 inscrições, sendo que não 
poderão constar na mesma guia “atletas” e “não atletas”, devem ser feitas guias em separado.   
 
4.5 – As inscrições serão todas verificadas, assim como os documentos inseridos 
digitalmente pelos clubes, nomeadamente: 
 

 - Exames Médicos 
 - Listagem do Seguro, aquando da responsabilidade do Clube 
 - Fotografia 
 - Declaração do RGPD 
 - Assinaturas 

 
4.6 – Para formalizar em definitivo qualquer inscrição, deverão imprimir, assinar e 
digitalizar. Só após esta ação, a Associação fará a devida conferência para validação pela 
Federação. Esperando que todos os elementos inseridos na inscrição estejam corretos. A 
partir daí os clubes têm, no máximo, 48 horas para procederem à correspondente 
transferência para o devido pagamento à Associação.   
 
5 – SEGUROS DESPORTIVOS – ÉPOCA 2023 
 
Aguardamos da FPP, quais os valores e condições do Seguro Desportivo para a  próxima 
época. No caso do clube optar por seguro próprio, deverá obrigatoriamente inserir na 
Plataforma de inscrições, a respetiva Apólice com todas as condições, bem como listagem da 
seguradora com nome completo dos atletas e/ou não atletas segurados. 
 
6 – SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – HORÁRIO DA SECRETARIA 
 
A secretaria da Associação de. Patinagem do Alentejo e Algarve, encontra-se em 
funcionamento, de Segunda a Sexta-Feira, no período das 14H00 às 17H30. 
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7 – VISTORIA DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 

Informamos todos os nossos filiados, que o Conselho Técnico desta Associação irá 
proceder às vistorias dos recintos indicados pelos Clubes para a prática da modalidade, 
dando-vos porém prévio conhecimento da data em que a efectuará. 

Chama-se a atenção para a necessidade da presença de um Director do Clube no recinto 
a vistoriar (quando da deslocação do elemento do Conselho Técnico), afim de tomar as 
providências julgadas necessárias, no caso de eventuais irregularidades e para complemento 
de informações adicionais. 

Os Clubes devem providenciar para que, até 1 de setembro de 2020, os recintos que 
utilizam, estejam em condições de serem vistoriados pelo Conselho Técnico desta 
Associação. 

Taxa de vistoria: 90.00€ 

Sempre que por razões alheias a esta Associação haja necessidade de proceder a segunda 
deslocação a um recinto para a sua aprovação será cobrada uma taxa de 180,00 €. 

 

8 - EXAMES MÉDICO-DESPORTIVOS 

Os exames médico-desportivos tem validade anual, devendo ser realizados, em cada época 
desportiva, no momento da inscrição dos agentes desportivos. 

Assim quando da inscrição dos dados na plataforma, deve ser digitalizado apenas o talão 
destacável. 

 

9 – NIB DA A.P. ALENTEJO 

Todas as transferências bancárias deverão ser efetuadas para:  

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 e Algarve, por fax ou e-mail, com a 
indicação daquilo a que se refere, a fim de poder ser emitido o correspondente recibo. 


