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 Exmo(s) Senhor(es): 

 Geral 

 
N/Ref.ª:  061-FPO/2019 

Data:       2019-08-07 

Assunto: Apoios da FPO ao Desporto Escolar 

 

Exmos. Senhores, 

Como é do conhecimento geral, a Federação Portuguesa de Orientação - FPO tem procurado 

desenvolver ações que facilitem e incentivem a entrada de um cada vez maior número de 

jovens na modalidade, como principal via para o crescimento qualitativo da mesma. Neste 

sentido, a aproximação dos clubes às escolas e ao Desporto Escolar é fundamental.  

Apesar das dificuldades que estamos a encontrar ao nível das estruturas decisoras do Desporto 

Escolar, temos de continuar a fazer o que está ao nosso alcance para continuar a motivar 

Alunos, Professores e Clubes nas atividades de Orientação. 

Neste sentido, importa dar a conhecer alguns dos apoios que a FPO/Clubes disponibilizam às 

Escolas e Desporto Escolar 

Às escolas que pretendam constituir-se como cubes e filiar-se na FPO: 

• Isenção da taxa de filiação do clube; 

• Isenção da taxa de filiação e seguro dos atletas até ao escalão de Júnior (pressupõe a 

utilização do seguro escolar em todas as ocasiões); 

• Apoio à elaboração de um mapa de Orientação vocacionado para a iniciação, na área 

da escola; 

• Apoio à implementação de percursos permanentes através da cedência de placas 

próprias para o efeito; 

 

Às escolas que participem em provas do calendário FPO: 

• Taxa máxima de inscrição de 1,50€ por aluno e por percurso (incluindo a inscrição na 

prova e a utilização do SICard) desde que seja acionado o seguro escolar. 

Aos professores: 

• Consideração de vagas específicas para professores de EF ou de outros grupos 

disciplinares desde que tenham Grupo/Equipa do Desporto Escolar, nos cursos FPO: 

treinadores, cartógrafos, traçadores de percursos, supervisores de provas, etc, nas 

áreas Ori-Pedestre, Ori-BTT e Precisão. 

 

Qualquer outro tipo de necessidade que Clubes e Professores possam ter a este nível devem 

colocar a mesma à FPO para em conjunto conseguirmos avaliar e dar resposta.   

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

O Presidente da FPO 

 

António Amador 


