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=2020/2021= 

Para o conhecimento e orienta~ao dos clubes filiados, SAD'S, SDUQ'S, arbitros, 6rgaos 
de comunica~ao social e demais interessados: 

Assunto: lnscric;ao dos atletas da formac;ao (epoca 2020/21) 

0 nosso papel como entidade organizadora e promotora das competic;oes e defender 
os interesses de todos os nossos filiados. Pugnamos e acreditamos na pratica 
desportiva como pilar importante no crescimento e educac;ao e vemo-la tambem como 
fundamental na saude fisica e mental, em especial dos mais jovens. Nesse sentido 
consideramos de elementar importancia promover essa pratica desportiva em 
seguranc;a. 

Por tal, ainda que nao haja ainda a possibilidade de iniciar as competic;oes lembrando 
que, a partir do momenta em que os at/etas estao inscritos, e com o seguro valido, estao 
em condi9oes de iniciar a competi9ao logo que as restri9oes impostas pelo Govemo e 
pela DGS o permitam, a Direc;ao da AFPorto decidiu e comunica que: 

1. Os Clubes podem proceder a inscric;ao dos atletas de formac;ao para a epoca de 
2020/21 sendo o pagamento do valor da inscricao diferido para o momenta em 
gue for legalmente autorizado o reinicio das competicoes sendo condicao deste 
reinicio; 

2. A referida inscric;ao s6 sera aceite com o pagamento do valor do seguro dos 
atletas, de forma a acautelar que, ainda que em treino e preparac;ao fisica, os 
nossos atletas estao protegidos do risco de acidentes; 

3. Os clubes que ja tenham procedido a inscric;ao definitiva dos seus jogadores e 
que tenham pago as devidas inscric;oes serao reembolsados do valor das 
mesmas, por credito na sua conta interna, caso as competic;oes nao venham a 
iniciar-se nesta epoca desportiva, o que todos acreditamos nao va suceder. 

-



4. Alertamos para a importancia do cumprimento de todas as normas de higiene 
e seguranca impostas pelo Governo e pela Direcao Geral de Saude. dentro 
dos nossos clubes e durante os treinos e pratica desportiva. S6 assim 
conseguiremos juntos debelar esta pandemia e retornar as competiyoes por que 
tanto ansiamos. 

Porto. 18 de novembro de 2020 

O Presidente da Direyao 
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