
F E D E R A Ç Ã O  P O R T U G U E S A  D E  A I R S O F T ,  A P D  
Renovações 
Proposta de alteração do Regulamento de Clubes e Praticantes 

 

1. Proposta 

Este documento prevê alterações ao Regulamento de Clubes e Praticantes no âmbito de revalidação de 
filiação por parte dos sócios. Estas medidas são levadas a proposta no sentido de tornar o processo de 
renovação mais simples de gerir e menos complicado para os sócios. Assim, estas alterações visam três 
pontos: 

1.1. Simplificação da filiação 
Consiste na remoção da obrigatoriedade de entrega do registo criminal e da fotografia a cores. 

1.2. Renovação Especial 
A entrega do certificado de registo criminal (CRC) passa a ser entregue de 3 em 3 anos, assim como a 

fotografia do sócio. Por exemplo, se um sócio se inscrever agora, em 2007, apenas terá de entregar novo CRC 
na renovação em 2010. 

1.3. Alteração da data da fixação do valor 
Uma vez que existe a obrigatoriedade de haver uma assembleia-geral em Novembro, não faz sentido 

termos como limite o dia 30 de Setembro, o que obrigaria à realização de uma Assembleia-Geral extraordinária. 

1.4. Alteração da data limite para renovação (com e sem multa) 
A direcção da FPA propõe o alargamento do período de renovação sem multa por duas razões: a camada 

associativa ainda não está devidamente habituada à obrigatoriedade anual do pagamento de quotas e suas 
responsabilidades inerentes; além disso, o secretariado da FPA ainda não atingiu a robustez necessária para 
processar mais de meio milhar de renovações em um mês, daí a necessidade de diluir o trabalho por mais 
tempo. 

2. Alterações 

O Art.º 19.º que contém a seguinte redacção:  

Art. 19º - Inscrição de Praticantes 
 
2. Revalidação de inscrição: 
a) Ficha de Inscrição fornecida pela FPA, cujo modelo é aprovado pela Direcção da FPA; 
b) 1 Foto tipo passe (cores) 
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade do Agente Desportivo; 
d) Certificado de Registo Criminal com a validade máxima de um ano. 
 
3. Transferência: 
a) Ficha de Inscrição fornecida pela FPA, cujo modelo é aprovado pela Direcção da FPA; 
b) 1 Foto tipo passe (cores) 
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade do Agente Desportivo; 
d) Certificado de Registo Criminal com a validade máxima de um ano. 
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f) Carta de desvinculação. 
 
4- Pela emissão ou revalidação da licença será paga uma quantia cujo valor é fixado anualmente pela FPA até 
30 de Setembro. 

 

Passará a ter a seguinte redacção:  

Art. 19º - Inscrição de Praticantes 
 
2. Revalidação de inscrição (ver ponto 4): 
a) Ficha de Inscrição fornecida pela FPA, cujo modelo é aprovado pela Direcção da FPA; 
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade do Agente Desportivo; 
 
3. Transferência: 
a) Ficha de Inscrição fornecida pela FPA, cujo modelo é aprovado pela Direcção da FPA; 
b) 1 Foto tipo passe (cores) 
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade do Agente Desportivo; 
d) Certificado de Registo Criminal com a validade máxima de um ano. 
f) Carta de desvinculação. 
 
4. Revalidação especial (ao fim de três anos de inscrição e de três em três anos consequentes) 
a) Ficha de Inscrição fornecida pela FPA, cujo modelo é aprovado pela Direcção da FPA; 
b) 1 Foto tipo passe (cores) 
c) Fotocópia do Bilhete de Identidade do Agente Desportivo; 
d) Certificado de Registo Criminal com a validade máxima de um ano. 
 
5. Pela emissão ou revalidação da licença será paga uma quantia cujo valor é fixado anualmente pela FPA até 
30 de Novembro. 
 

 

O Art.º 8.º que contém a seguinte redacção:  

Art. 8º - Filiação 
 
1- O período de filiação dos sócios ordinários na FPA, é anualmente renovável, durante o mês de Outubro. 
2- A primeira filiação poderá efectuar-se a todo o tempo. 
3- O sócio ordinário que, no período referido no número 1 (um), não renovar a sua filiação, não poderá 
participar em Provas Oficiais. 
4- O pedido de renovação efectuado para além de 31 de Outubro, importa o pagamento de uma multa cujo 
montante deverá ser fixado anualmente pela FPA até 30 de Setembro. 
 

 

Passará a ter a seguinte redacção:  

Art. 8º - Filiação 
 
1- O período de filiação dos sócios ordinários na FPA, é anualmente renovável, durante os meses de 
Setembro, Outubro e Novembro. 
2- A primeira filiação poderá efectuar-se a todo o tempo com excepção do mês de Agosto. 
3- O sócio ordinário que, no período referido no número 1 (um), não renovar a sua filiação, não poderá 
participar em Provas Oficiais. 
4- O pedido de renovação efectuado para além de 30 de Novembro e antes do 31 de Dezembro, importa o 
pagamento de uma multa cujo montante deverá ser fixado anualmente pela direcção da FPA até 30 de 
Setembro. 
5- Os processos de renovação não entregues até 31 de Dezembro serão dados como anulados de 
forma definitiva. 
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