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FICHAS DE PROPOSTA DE ATIVIDADES / APETRECHAMENTO
A Federação Portuguesa de Atletismo apresenta o Manual para a submissão das fichas de atividade, no sentido de estas serem analisadas e alvo do
tratamento necessário até à sua conclusão.

No documento, o que diz respeito à operacionalização por parte da área do alto rendimento, nomeadamente os Técnicos Nacionais e elementos da
equipa multidisciplinar, podem abaixo encontrar enumeradas as várias propostas possíveis de se realizar. Estas devem ser submetidas pelo técnico ou
colaborador responsável, até ao prazo mínimo de 21 dias antes da data de ocorrência da mesma.

O envio da proposta deve respeitar os seguintes contactos:

✓
✓
✓

Para: Alto Rendimento (adiante designado por AR) - altorendimento@fpatletismo.pt
CC: Vice-Presidente da área de alto rendimento Fernando Tavares - ftavares@fpatletismo.pt
CC: DTN – José Santos – josesantos@fpatletismo.pt

APETRECHAMENTO

Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa multidisciplinar.

Submissão via AR para validação. Após comunicada a aprovação
da aquisição dos artigos, a aquisição será efetuada pela GA da FPA.
O prazo de entrega estará dependente da disponibilidade do
fornecedor.
Esta opção destina-se a apresentar as necessidades no âmbito de
equipamentos ou material de apoio à equipa multidisciplinar. Esta ficha
deve ser apresentada pelo responsável da área, preenchendo a ficha
com os dados necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Designação da atividade (exemplo: Apetrechamento para o departamento …)
Nome do técnico responsável
Local de apetrechamento
Setor
Nome do equipamento
Quantidade
Link para identificação do material/equipamento
Justificação do apetrechamento (recuperação, apoio ao treino, etc.)
Preço (deve sempre contemplar preço final, com a devida taxa de iva indexada)

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

APOIO ESPECIALIZADO

Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa multidisciplinar.

Submissão via AR para validação. Após comunicada a aprovação,
o responsável da área deve articular com o GA da FPA os
agendamentos necessários de deslocação e alojamento, caso sejam
necessários. Há ainda a possibilidade de suportar os custos, que será
reembolsado mediante a apresentação da fatura emitida em nome da
FPA e identificada com o NIF (501136517). No momento da
apresentação do Impresso Pedido de Reembolso de Despesas (PRD)
a(s) fatura(s) originais devem-se fazer acompanhar do documento
devidamente preenchido e assinado, a fim de ser entregue na área
contabilística da FPA (entregue em mão ou via CTT).
A proposta deve ser apresentada pelo responsável da área
preenchendo a ficha com os dados necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Designação da atividade (ex. apoio especializado para o atleta …)
Nome do responsável da área
Data de início e fim
Local
Área / Setor
Nome(s) dos atletas a avaliar
Justificação do Apoio
Observações

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
ENTRADAS PRELIMINARES
Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa Técnica
Nacional.

Submissão via AR, sempre que solicitado, respeitando os as janelas
temporais indicadas pela entidade promotora do campeonato em
causa. Após validação, todas as necessidades logísticas para a
realização da atividade serão articuladas em conjunto com o Gabinete
de Apoio da FPA e a área do Alto Rendimento.

Indicar tipo de proposta

Destina-se a apresentar as necessidades no âmbito da atividade
referida que, eventualmente, possam ser necessárias para a
preparação do atleta. Esta atividade deve ser apresentada pelo
treinador(a) do(a) atleta, preenchendo a ficha com os dados
necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Eleger a Competição
Nome do técnico responsável
Local
País
Tipo de proposta (ex. Preliminares ou Finais)
Indicar os números por cada disciplina / escalão
Indicar os treinadores a propor por ordem

Indicar o nome dos treinadores por
ordem prioritária

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
ENTRADAS FINAIS
Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa Técnica
Nacional.

Submissão via AR, sempre que solicitado, respeitando as janelas
temporais indicadas pela entidade promotora do campeonato em
causa. Após validação, todas as necessidades logísticas para a
realização da atividade serão articuladas em conjunto com o Gabinete
de Apoio da FPA e a área do Alto Rendimento.
Destina-se a apresentar as necessidades no âmbito da atividade
referida que, eventualmente, possam ser necessárias para a
preparação do atleta. Esta atividade deve ser apresentada pelo
treinador(a) do(a) atleta, preenchendo a ficha com os dados
necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Eleger a Competição
Nome do técnico responsável
Local
País
Data e hora de início e fim da convocatória
Local de concentração
Tipo de proposta (ex. Preliminares ou Finais)
Nomes dos atletas selecionados
Nomes dos restantes elementos da seleção a propor, para
análise.

Indicar tipo de proposta

Indicar os Atletas
selecionados

Indicar os restantes elementos
da seleção para análise

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

ESTÁGIO / CONCENTRAÇÂO NACIONAL
Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa Técnica
Nacional.

Submissão via AR com 45 dias e 90 dias de antecedência
respetivamente para Estágios em território Nacional ou em território
Internacional. Após validação, todas as necessidades logísticas para
a realização da atividade serão articuladas em conjunto com o
Gabinete de Apoio da FPA e a área do Alto Rendimento.
Destina-se a apresentar as necessidades no âmbito da atividade
referida, que eventualmente, possam ser necessárias para a
preparação do atleta. Esta atividade deve ser apresentada pelo
treinador(a) do(a) atleta, preenchendo a ficha com os dados
necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Indicar os Atletas
selecionados

Designação da atividade (ex. Estágio ou Concentração do setor…)
Nome do técnico responsável
Data de início e fim
Local
Setor
Objetivos da Atividade
Nome do(s) Atleta(s) participantes
Outros apoios necessários
Unidade Hoteleira (se for necessário)
Valores da Rubricas necessárias (estimativas aproximadas dos custos
com cada rúbrica)

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

OUTRAS DESPESAS DE SETOR – ODS
Esta ficha apenas está disponível no âmbito da Equipa Técnica Nacional.

Submissão via AR, com pelo menos 30 dias de antecedência para
validação. Após validação, todas as necessidades logísticas para a
realização da atividade serão articuladas em conjunto com o Gabinete
de Apoio da FPA e a área do Alto Rendimento.
Caso haja necessidade de apresentação de despesas, previamente
previstas em ficha de atividade e suportadas pelo técnico, o mesmo
deve apresentá-las acompanhadas do PRD com as faturas originais
emitidas em nome da FPA e identificadas com o NIF 501 136 517
(entregue em mão ou via CTT).
Destina-se a apresentar as necessidades no âmbito de atividade
referida que eventualmente, possam ser necessárias por parte dos
Técnicos Nacionais.
Esta deve ser apresentada pelo mesmo, preenchendo a ficha com os
dados necessários e solicitados:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Designação da atividade (ex. Presença no Campeonato Nacional …)
Nome do técnico responsável
Data de início e fim
Local
Setor
Justificação do apoio
Valores da Rubricas necessárias (estimativas aproximadas dos custos
com cada rúbrica)

✓

Observações

No final guardar a ficha para envio usando o botão “Guardar Ficheiro” no
final da folha e aceitado a janela de guardar livro sem permissão para
macros.

