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Ex.mos Senhores, 

 

Vimos por este meio divulgar os critérios que permitem a inscrição de atletas no Registo de Agentes de Alto 

Rendimento do Instituto de Desporto de Portugal. Estes critérios estão legislados no Decreto-Lei 272/2009 de 1 de 

Outubro que define também as Medidas de Apoio concedidas aos atletas de Alto Rendimento. Consoante o valor do 

resultado os atletas são inscritos num de 3 níveis (A, B ou C) 

Assim, os critérios definidos no referido decreto-lei, implicam que os resultados a obter nas competições 

internacionais de Orientação (Pedestre ou BTT) para inscrição no referido Registo são os seguintes: 

 WOC ou EOC (“escalão absoluto”): 8 primeiros (nível A) ; primeiro terço (nível B) 

 JWOC ou JEOC (“escalão imediatamente inferior ao absoluto”): 3 primeiros (nível A) ; 8 primeiros (nível B) 

 EYOC (“escalões inferiores ao absoluto”): 8 primeiros (nível C) 

 É também possível obter o nível C com um resultado nos 3 primeiros nos Jogos Mundiais ou numa 

qualquer competição com um número de praticantes desportivos não inferior a 36, pertencentes a 16 

países, em que 8 desses participantes devem ter tido classificação até ao 20.º lugar no último campeonato 

do mundo, da Europa ou ranking mundial da modalidade, do respectivo escalão etário; 

Estes resultados referem-se quer às provas individuais quer às estafetas. No entanto nas estafetas é necessário 

analisar se se cumprem os mínimos de equipas participantes (isto poderá não acontecer em competições – WOC ou 

JWOC - que se realizem fora do continente europeu). 

Aproveitamos também para informar que o referido Decreto-Lei define também as medidas de apoio a aplicar aos 

treinadores dos atletas que sejam inscritos no Registo de Agentes de Alto Rendimento. 

 

Com os melhores cumprimentos, 
 

O Presidente da FPO, 

 

Augusto da Silva de Almeida 


