
LICENÇA DESPORTIVA DE PILOTO 

Para quaisquer esclarecimentos adicionais pode telefonar para o 213 936 030 ou enviar um email para 

geral@fmp.pt. 

 

Documentos a juntar ao pedido de licença desportiva 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão. (1) 

 Fotocópia do Cartão de Contribuinte. (1) 

 Para licença de Enduro/TT ou Geral fotocópia da Carta de Condução. (2) 

 Exame Médico-Desportivo em impresso do IPDJ devidamente preenchido, com a assinatura do 

médico e com vinheta identificadora. 

o Nota: Caso o atleta tenha 50 anos de idade, ou mais, terá obrigatoriamente de 

apresentar exame de “Prova de esforço”. 

 Anexos A e B, apenas para Licença Internacional. 

 Anexo C - Termo de responsabilidade  

 Anexo D - informa as coberturas do seguro desportivo obrigatório de acidente pessoais 

associado à Licença Desportiva, dos procedimentos a serem seguidos em caso de acidente e 

das três opções do seguro de acidentes pessoais complementar que poderão ser contratadas. 

 Para os pilotos menores de 18 anos é obrigatório um “Termo de Responsabilidade” da pessoa 

que exerça o poder paternal com a assinatura e fotocópia do documento de identificação. 

(1) Este documento não é necessário se no ano anterior tirou Licença Desportiva. 

(2) Este documento não é necessário se no ano anterior tirou Licença Desportiva ou se não mudou 

de Carta de Condução. 

NOTAS IMPORTANTES: 

a) A FMP tem de receber original do Exame Médico-Desportivo em impresso do IPDJ, não são 

admitidas cópias nem o envio por e-mail; 

b) Sem a totalidade dos documentos acima elencados, não será considerado o pedido de Licença 

Desportiva para 2020; 

c) O custo das Licença Desportiva será acrescido de 50% do seu valor sempre que o pedido de 

emissão der entrada no Secretariado da FMP nos 8 dias anteriores (data dos carimbos do CTT) à 

da realização da próxima prova a que essa Licença se referir e de 100% se a antecedência do 

pedido for entre 48 a 24 horas do início da prova; 

d) Recomenda-se aos pilotos e seus acompanhantes nas deslocações a um dos Estados-Membros 

da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega e Suíça que levem consigo o Cartão Europeu 

de Seguro de Doença. 



FEDERAÇÃO DE MOTOCICLISMO DE PORTUGAL 
Licença Desportiva para 2020 

 

 
 

 

Enviar para: 
Federação de Motociclismo de Portugal 
Largo Vitorino Damásio, n.º 3 C - Pavilhão 1 
1200 – 872 LISBOA 

Telefone 
Telefax 

Email 
Site 

21 393 60 30 
21 397 14 57 
geral@fmp.pt 
www.fmp.pt 
 

 

Número de Licença  
 
Número do Recibo 

 

  

Nome completo  
(preencher em maiúsculas) 

 Morada  
Código Postal  Localidade  

Telefone:  Fax  

Telemóvel  Site:  

Distrito  Email: * 
    

Modalidade:    Tipo de Licença:    
(assinalar com X apenas a modalidade pretendida) (assinalar com X o tipo de Licença pretendido)  

        Cross Country    Categoria:    
        Enduro        
        Motocross / Supercross    Nacional    
        Quad Cross    Reg. Autónomas    
        Urban Free Style    Regional    
        Supermoto    Mini    
        Todo Terreno        
        Trial    1 Prova - Nome:    
        TT - Quad - SSV        
        Velocidade    FIM EUROPA    
        Geral    FIM    
               Data de Nascimento ____/____/____ Local: __________________ Nº. de Contribuinte _____________________ 

   
N.º do Bilhete de Identidade ou do CC ____________________________  Data de Validade _____ /______ / ______ 
 
Nº. Carta de Condução ____________________ Emitida por _____________ data ____/____/____ 
 
Tirou Licença Desportiva no ano anterior? Sim   Não  

PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
- Os dados recolhidos neste impresso são confidenciais. Serão processados e armazenados informaticamente e destinam-se à utilização nas relações contratuais 

com a FMP e seus subcontratados. As omissões, inexatidões e falsidade, quer no que respeita a dados de fornecimento obrigatório, quer facultativo, são da 
responsabilidade do aderente. 

- Os interessados podem ter acesso à informação que lhes diga diretamente respeito, solicitando a sua correção, aditamento ou eliminação, mediante contacto 
direto ou por escrito dirigido à FMP. 

- Autorizo igualmente a consulta dos dados pessoais disponibilizados, sob regime de absoluta confidencialidade, aos Motoclubes e Organizações, desde que 
compatível com a finalidade da recolha dos mesmos. 

Declaro por minha honra que todas as informações acima prestadas são verdadeiras, tomei conhecimento das 
condições/procedimento do seguro de acidentes pessoais em Anexo D e que me sujeito aos regulamentos da 
FMP e FIM aplicáveis. 
 

Data: ____ de ______________________ de 2020 

Assinatura do Piloto ___________________________________________________________ 
Esta ficha só será aceite quando devidamente preenchida e acompanhada dos documentos solicitados no verso e do 
respetivo pagamento por cheque, vale de correio ou transferência bancária com cópia do comprovativo de 
pagamento (IBAN PT50 0007 0021 0016 0900 0022 9).            Ver Verso s.f.f. 



* A indicação do endereço email é obrigatória 
DOCUMENTOS A JUNTAR À FICHA DE INSCRIÇÃO: 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade ou do Cartão do Cidadão. (1) 
 Fotocópia do Cartão de Contribuinte. (1) 
 Para licença de Enduro/TT ou Geral fotocópia da Carta de Condução. (2) 
 Boletim de exame Médico-Desportivo do IPDJ devidamente preenchido, com a assinatura do médico e com 

vinheta identificadora do médico. 
Nota: Caso o atleta tenha 50 ou mais anos de idade terá obrigatoriamente de apresentar exame de “Prova de 

esforço”. 
 Impresso relativo ao Termo de Responsabilidade e Controlo anti-doping, FMP/FIM – Anexo C. 
 Anexos A e B e Appendix 3 FIM Anti-Doping Code apenas para Licença Internacional. 
 Para os pilotos menores de 18 anos é obrigatório um “Termo de Responsabilidade” da pessoa que exerça o 

poder paternal com a assinatura e fotocópia do documento de identificação. 

(1) Este documento não é necessário se no ano anterior tirou Licença Desportiva. 

(2) Este documento não é necessário se no ano anterior tirou Licença Desportiva, ou se não mudou de Carta de 
Condução. 

Licenças Desportivas Nacionais   
Licenças Desportivas Internacionais  

FIM 

De uma modalidade 

Normal 240 €  
Enduro 

Campeonato do Mundo 760 € 

Através de Clube 215 €  De uma prova de C. Mundo 325 € 

De uma prova 110 €  
MXGP/MX 2 

Campeonato do Mundo 1.195 € 

Mini- Motocross / Enduro 160 €  De uma prova de C. Mundo 445 € 

Geral 

Normal 300 €  
TT 

Campeonato do Mundo 1.570 € 

Através de Clube 275 €  De uma prova de C. Mundo 570 € 

   
Bajas 

Taça do Mundo 760 € 

Regional 
Normal 160 €  De uma prova de C. Mundo 325 € 

De uma prova 55 €  
SBK / SS 

Campeonato do Mundo 1.570 € 

Imprensa  20 €  De uma prova de C. Mundo 545 € 

Oficial de prova 
1ª Vez 70 €  

Trial 
Campeonato do Mundo 760 € 

Renovação 50 €  De uma prova de C. Mundo 295 € 

Equipa  
Velocidade, MX/SX 250€     

Todo Terreno 150€  Trial Campeonato do Mundo 515 € 

Fiscal de Pista 

1 licença (cada) 30€  (Assistente) De uma prova 205 € 

entre 5 a 20 (cada) 20 €     

Mais de 20 (cada) 15 €  
Internacional 

Anual 465 € 

 De uma prova 55 €  De uma prova 210 € 

 Uma modalidade 215 €  
 

  

Regiões autónomas Geral 270 €    

 “Mini” Motocross 160 €  FIM Europa 
 Regional 160€  Campeonato Europeu 585 € 

 Regional Geral 175 €  De uma prova 225 € 

IMPORTANTE: 
a) Sem a totalidade dos documentos acima solicitados, não será considerado o pedido de Licença 

Desportiva para 2020; 
b) A Licença inclui o seguro desportivo de acidentes pessoais com as coberturas descritas no Anexo D; 
c) Em caso de acidente, deverá proceder conforme documento em Anexo D. 
 
NOTA: O custo da Licença Desportiva é acrescido de 50% do seu valor sempre que o pedido de emissão 
der entrada no Secretariado da FMP nos 8 dias anteriores (data dos carimbos do CTT) à da realização 
da próxima prova a que essa Licença se referir e de 100% se a antecedência do pedido for entre 48 a 24 
horas do início da prova. 



ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX                                ANNEXE A

(à compléter par le concurrent)

Données personnelles :
Prénom : Date de naissance

Sexe masculin féminin FMN:

Non Oui Détails
Perte de connaissance pour une raison
quelconque, vertiges ou maux de tête
Problèmes oculaires (sauf lunettes)

Asthme

Allergie aux médicaments ou substances

Diabète

Problèmes cardiaques

Problèmes de tension artérielle

Problèmes gastriques (ulcère, etc.)

Problèmes uro-génitaux

Épilepsie ou convulsions

Troubles mentaux ou nerveux

Problèmes des bras ou des jambes
y compris crampes des muscles
ou raideur des articulations
Troubles sanguins avec tendance à
l'hémorragie
Opérations

Prenez-vous régulièrement des
médicaments ou autres substances ?

a. Je n'ai pas été interdit(e), pour des raisons médicales, de participation à d'autres sports.

b. Je ne prends pas de drogue et je n'abuse pas de l'alcool.

c. En cas de blessure, j'autorise le personnel médical à divulguer toute information nécessaire 
au directeur de course et la FMN.

d. Je déclare que les informations que j'ai données sont la vérité.

e. J'autorise que les données du formulaire Examen Médical soient envoyées au médecin de ma FMN.

Date Signature du candidat (ou parent ou tuteur responsable, si mineur(e))

Nom :
Adresse : 



EXAMEN MÉDICAL                       ANNEXE B
(A compléter par le médecin)

Données personnelles :
Prénom : Date de naissance

masculin féminin FMN:

N
or

m
al

A
no

rm
al

Détails (si anormal)

Système cardio-vasculaire

Tension artérielle
Pouls
Système respiratoire

Système central
nerveux

périphérique

Nez-gorge-oreilles, droit
en particulier l'appareil
 vestibulo-cochléaire gauche

Système bras droit
locomoteur

gauche

jambe droite

gauche

         colonne vertébrale

Abdomen (hernie)

Urine Albumine
Glucose

Yeux
Vue à distance droit

gauche
droit
gauche

Je, soussigné(e), certifie que cette personne est apte à participer à des épreuves motocyclistes.

Je, soussigné(e), certifie que cette personne est INAPTE à participer à des épreuves motocyclistes.

Je recommande que cette personne soit examinée par un membre du Comité Médical de la FMN
ou par un médecin nommé par la FMN.

Date de l'examen Signature et cachet du médecin

avec correction

Sexe : 

Nom :
Adresse :

sans correction



  ANEXO C 
 
 

Para conhecimento e aceitação por parte do piloto 
Termo de Responsabilidade 

 
1. Como participante numa manifestação desportiva renuncio a todos os direitos de recurso 
contra a Federação de Motociclismo de Portugal (FMP), clube ou entidade organizadora, seus 
representantes ou restantes pessoas envolvidas na organização da manifestação desportiva – evento 
– por qualquer perda, dano ou lesão que possa ocorrer no decurso da minha participação incluindo 
quaisquer sessões de treinos para o evento. 

Além disso, como participante num evento, comprometo-me a em acaso algum responsabilizar a 
FMP, clube ou entidade organizadora, oficias e fiscais de prova e restantes pessoas envolvidas na 
organização do evento de qualquer perda, dano ou prejuízo a terceiros pelo qual eu possa ser 
solidariamente responsável 
 
2. Igualmente como participante numa manifestação desportiva em que me encontre regulado 
pela FMP ou FIM, declaro que: 

a) Recebi e tive oportunidade de ler o Regulamento Antidopagem da FMP e o Código Anti-
Doping da FIM. 

b) Concordo e disponho-me a cumprir todas as disposições do Regulamento Antidopagem da 
FMP e o Código Anti-Doping da FIM, assim como, com todas as regras internacionais 
incorporadas nas regras Anti-Doping. 

c) Aceito também que qualquer dúvida ou discordância com uma decisão tomada proveniente 
do Regulamento Antidopagem da FMP ou do Código Anti-Doping da FIM, depois de 
exaustivamente debatida, só pode ser apelada e consequentemente posta em causa para um 
órgão de recurso, podendo em última instância apelar para o Tribunal de Arbitragem do 
Desporto. 

d) Aceito e concordo que as decisões desse Tribunal de Arbitragem do Desporto serão finais, e 
perante este facto, comprometo-me a não apresentar qualquer tipo de queixa, processo 
penal ou processo de litígio em qualquer outro lugar ou tribunal. 

e) Li, concordei e percebi na sua totalidade este termo de responsabilidade. 

 
Data: ____________    Nome: ______________________________________________ 
 
 
Data de Nascimento: ______________   Assinatura: ____________________________ 
 
 
 
Original recebido por (FMP e FIM): _____________________________________ 
 
 
Data: ____________  Carimbo/selo: _________________________________________ 



 

Largo Vitorino Damásio, 3C – Pavilhão 1 
1200 - 872 LISBOA  
Telef.: 21 3936030  
Fax: 21 3971457 
Email: geral@fmp.pt 
Site: www.fmp.pt 

Instituição de Utilidade Pública
Instituição de Utilidade Pública Desportiva

Fundada em 11 de Maio de 1990
Filiada na F.I.M. em 1 de Novembro de 1990

Membro fundador da F.I.M. – Europa
Membro fundador da Confederação do Desporto de 

Portugal
Membro do Comité Olímpico de Portugal

 

ANEXO D 

SEGURO DESPORTIVO 2020 - PILOTO 

 Apólices de acidentes pessoais com as seguintes coberturas: 

 Morte ou Invalidez Permanente por Acidente  

 Para licença desportiva anual    28.043,00 € 

 Para licença desportiva de 1 prova   28.043,00 € 

 Desp. Tratamento, Transp. Sanitário e Repatriamento por Acidente 

 Para licença desportiva anual    5.000,00 € 

 Para licença desportiva de 1 prova   4.487,00 € 

 Despesas de Funeral por Acidente  

 Para licença desportiva anual    2.700,00 € 

 Para licença desportiva de 1 prova   2.244,00 € 

 Estas apólices tem uma franquia de 150,00 € (cento e cinquenta Euros). 

 

PROCEDIMENTO PARA A PARTICIPAÇAO DE ACIDENTES 

 Ver Manual de Procedimentos para a Participação de Acidente. 

 

SEGURO COMPLEMENTAR ASSOCIADO À LICENÇA DESPORTIVA ANUAL, APÓLICE AG63323255 – 3 OPÇÕES 

OPÇÃO 1 

COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invalidez Permanente por Acidente €27.500,00  

Despesas de Tratamento, Transp. Sanitário e Repatriam. por Acidente €5.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo seguro 

por este contrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte de doença ou 

situação clínica pré-diagnosticada. 

(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por Acidente funciona, 

até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice AG63323255, e 

após esgotado o capital desta. 

(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice AG63323255. 

 

Prémio, independentemente da data de inclusão ou de exclusão, é de €195,00. 



 

Largo Vitorino Damásio, 3C – Pavilhão 1 
1200 - 872 LISBOA  
Telef.: 21 3936030  
Fax: 21 3971457 
Email: geral@fmp.pt 
Site: www.fmp.pt 

Instituição de Utilidade Pública
Instituição de Utilidade Pública Desportiva

Fundada em 11 de Maio de 1990
Filiada na F.I.M. em 1 de Novembro de 1990

Membro fundador da F.I.M. – Europa
Membro fundador da Confederação do Desporto de 

Portugal
Membro do Comité Olímpico de Portugal

 

 

OPÇÃO 2 

COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invalidez Permanente por Acidente €27.500,00  

Despesas de Tratamento, Transp. Sanitário e Repatriam. por Acidente €10.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo seguro 

por este contrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte de doença ou 

situação clínica pré-diagnosticada. 

(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por Acidente funciona, 

até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice AG63323255, e 

após esgotado o capital desta. 

(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice AG63323255. 

 

Prémio, independentemente da data de inclusão ou de exclusão, é de €335,00 

 

OPÇÃO 3 

COBERTURAS, CAPITAIS SEGUROS E FRANQUIAS POR PESSOA SEGURA 

Cobertura Capital Franquia 

Morte (*) ou Invalidez Permanente por Acidente €27.500,00  

Despesas de Tratamento, Transp. Sanitário e Repatriam. por Acidente €15.000,00 €5.000,00 (**) 

Despesas de Funeral €2.700,00 €2.700,00 (***) 

(*) Inclui-se a Morte Súbita: Entende-se por Morte Súbita, a que ocorra durante o evento desportivo seguro 

por este contrato, mesmo que não provocada diretamente por acidente, desde que não resulte de doença ou 

situação clínica pré-diagnosticada. 

(**) A Cobertura de Despesas de Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por Acidente funciona, 

até ao limite de capital fixado na presente apólice, em cúmulo do Capital Seguro na Apólice AG63323255, e 

após esgotado o capital desta. 

(***) A Cobertura de Despesas de Funeral funciona em excesso do capital fixado na apólice AG63323255. 

 

Prémio, independentemente da data de inclusão ou de exclusão, é de €475,00. 
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APPENDIX 3 RIDER CONSENT FORM

As a member of a National Federation or the FIM and/or a participant 
in an event authorized or recognized by the FIM, I hereby declare as 
follows:

1.	 	I	acknowledge	that	I	am	bound	by,	and	confirm	that	I	shall	comply	
with, all of the provisions of the FIM Anti-Doping Rules (as amended 
from time to time), the World Anti-Doping Code (the “Code”) and 
the International Standards issued by the World Anti-Doping Agency 
(“WADA”), as amended from time to time, and published on WADA’s 
website.

2.  I acknowledge the authority of the FIM and its member National 
Federations and/or National Anti-Doping Organizations under the 
FIM Anti-Doping Rules to enforce, to manage results under, and to 
impose sanctions in accordance with the FIM Anti-Doping Rules. 

3.  I acknowledge and agree that any dispute arising out of a decision 
made pursuant to the FIM Anti-Doping Rules, after exhaustion of 
the process expressly provided for in the FIM Anti-Doping Rules, 
may be appealed exclusively as provided in Article 13 of the FIM 
Anti-Doping Rules to an appellate body, which in the case of 
International-Level Riders is the Court of Arbitration for Sport 
(CAS). 

4.  I acknowledge and agree that the decisions of the appellate body 
referenced	above	shall	be	final	and	enforceable,	and	that	I	will	not	
bring any claim, arbitration, lawsuit or litigation in any other court 
or tribunal.

5.  I understand that:

 a)  my data, such as my name, contact information, birthdate, 
gender, sport nationality, voluntary medical information, and 
information derived from my testing sample will be collected 
and used by the FIM and its member National Federations 
and/or National Anti-Doping Organizations and WADA for anti-
doping purposes;
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 b)  WADA-accredited laboratories will use the anti-doping 
administration and management system (“ADAMS”) to process 
my laboratory test results for the sole purpose of anti-doping, 
but	shall	only	have	access	to	de-identified,	key-coded	data	that	
will not disclose my identity; 

 c)  I may have certain rights in relation to my Doping Control-related 
data under applicable laws and under WADA’s International 
Standard for the Protection of Privacy and Personal Information 
(ISPPPI),	 including	 rights	 to	 access,	 rectification,	 restriction,	
opposition and deletion, and remedies with respect to any 
unlawful processing of my data, and I may also have a right 
to lodge a complaint with a national regulator responsible for 
data protection in my country; 

 d)  if I object to the processing of my Doping Control-related data 
or withdraw my consent, it still may be necessary for the FIM 
and its member National Federations and/or National Anti-
Doping Organizations and/or WADA to continue to process 
(including retain) certain parts of my Doping Control-related 
data	to	fulfill	obligations	and	responsibilities	arising	under	the	
Code, International Standards or national anti-doping laws 
notwithstanding my request; including for the purpose of 
investigations or proceedings related to a possible anti-doping 
rule violations; or to establish, exercise or defend against legal 
claims involving me, WADA and/or an Anti-Doping Organization;

 e)  preventing the processing, including disclosure, of my Doping 
Control-related data may prevent me, WADA or Anti-Doping 
Organizations from complying with the Code and relevant 
WADA International Standards, which could have consequences 
for me, such as an anti-doping rule violation, under the Code; 

 f)  to the extent that I have any concerns about the processing of 
my Doping Control-related data I may consult with the FIM and/
or WADA (privacy@wada-ama.org), as appropriate.
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6.	 	I	 understand	 and	 agree	 to	 the	 possible	 creation	 of	my	 profile	 in	
ADAMS, which is hosted by WADA on servers based in Canada, and/
or any other authorized National Anti-Doping Organization’s similar 
system for the sharing of information, and to the entry of my 
Doping Control, whereabouts, Therapeutic Use Exemptions, Athlete 
Biological Passport, and sanction-related data in such systems for 
the purposes of anti-doping and as described above. I understand 
that if I am found to have committed an anti-doping rule violation 
and receive a sanction as a result, that the respective sanctions, 
my name, sport, Prohibited Substance or Method, and/or tribunal 
decision, may be publically disclosed by the FIM and its member 
National Federations and/or National Anti-Doping Organizations in 
accordance with the Code. I understand that my information will 
be retained for the duration as indicated in the ISPPPI.

7.  I understand and agree that my information may be shared with 
competent Anti-Doping Organizations and public authorities as 
required for anti-doping purposes. I understand and agree that 
persons or parties receiving my information may be located outside 
the country where I reside, including in Switzerland and Canada, 
and that in some other countries data protection and privacy laws 
may not be equivalent to those in my own country. I understand 
that these entities may rely on and be subject to national anti-
doping laws that override my consent or other applicable laws 
that may require information to be disclosed to local courts, 
law enforcement, or other public authorities. I can obtain more 
information on national anti-doping laws from my International 
Federation or National Anti-Doping Agency.

I have read and understand the present declaration. 

        

Date      Print Name (Last Name, First Name)

        

Date of Birth     Signature  (or, if a minor, signature of
(Day/Month/Year)    legal guardian)



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. 

EXAME MÉDICO DESPORTIVO 
DATA  

NOME 

C.C. 

D. NASCIMENTO NACIONALIDADE 

MORADA 

C. POSTAL LOCALIDADE TEL 

CLUBE MODALIDADE ESCALÃO 

NOME/MÉDICO 

-----------------------------------------------------------------(DESTACAR PELO PICOTADO)------------------------------------------------------------- 

DATA 

NOME 

C.C. 

CLUBE    MODALIDADE   ESCALÃO 

NOME/MÉDICO 

1. DECLARAÇÕES PESSOAIS (A preencher exclusivamente pelo Atleta ou Encarregado de Educação)

SIM NÃO ANO 

1.Esteve internado no Hospital ou Clínica?

2.Foi operado? 

3.Perdas de consciencia? Epilepsia? 

4.Teve alguma lesão no desporto? 

5.Hábitos alcoólicos / tabágicos? 

6.Consome narcóticos, estimulantes?(ou outras substancias) 

7.Toma regularmente algum medicamento?  

8.Doenças alérgicas? 

9.Asma, pneumotorax, tuberculose?(outras doenças pulmonares) 

10.Doenças do aparelho digestivo? 

11.Doenças do coração? 

12.Doenças renais? 

13.Doenças ósseas (coluna ou articulações)? 

14.Diabetes 

15.Doenças do sangue? 

16.Doenças mentais? 

17.Doenças da pele? 

18.Teve alguma doença aqui não mencionada? 

19.Já fez um exame médico desportivo? 

20.Resultado do exame anterior: 

Confirmo as declarações por mim efetuadas. 

Data 

Assinatura (O próprio, com idade igual ou superior a 18 anos, ou Encarregado de Educação) 

COLAR VINHETA DO MÉDICO

OU

CARIMBO DA INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE 

MEDICINA DESPORTIVA

DECISÃO MÉDICA

APRESENTA CONTRAINDICAÇÕES PARA A PRÁTICA 
DA MODALIDADE 

NÃO APRESENTA CONTRAINDICAÇÕES PARA A 

PRÁTICA DA MODALIDADE COM / SEM RESTRIÇÕES

QUAIS 

_______________________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO

CÉDULA PROFISSIONAL Nº 

DECISÃO MÉDICA

APRESENTA CONTRAINDICAÇÕES PARA A PRÁTICA 
DA MODALIDADE 

NÃO APRESENTA CONTRAINDICAÇÕES PARA A 

PRÁTICA DA MODALIDADE COM / SEM RESTRIÇÕES

QUAIS

________________________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO

CÉDULA PROFISSIONAL Nº 
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE E DO DESPORTO 

INSTITUTO PORTUGUÊS DO DESPORTO E JUVENTUDE, I.P. 

(A preencher pelo médico) 

2. ANTECEDENTES FAMILIARES

3. ANTECEDENTES PESSOAIS 

SIM NÃO 

1.Cirurgias 
2.Perdas de consciência 
3.Traumatismos cranianos ou fraturas ósseas 
4.Palpitações, dispneia, dor torácica, lipotimia 
5.Cardiopatias 
6.Hipertensão arterial 
7.Doenças do aparelho digestivo 
8.Asma bronquica, alergias, rinite 
9.Hepatites 
10.Diabetes 
11.Epilepsia 
12.Hábitos alcoólicos/tabágicos 
13.Vacinas atualizadas (Tétano, Hepatite B) 
14.Outros 

4. ANTECEDENTES DESPORTIVOS

SIM NÃO 

1.Já fez desporto federado? 
2.Vai retomar a atividade física?
3.Faz desporto regularmente? 
4.Quantos treinos semanais? 

5. EXAME BIOMÉTRICO

1.Peso kg 

2.Estatura cm 

6. EXAME ECTOSCÓPICO 

SIM NÃO 

1.Desenvolvimento normal 
2.Alterações dermatológicas / Cicatrizes 
3.Escoliose / Cifose / Lordose

SIM NÃO 

4.Dismetria dos membros 
5.Genus valgus / Genus varus 
6.Pé plano / Pé cavo 
7.Varizes
8.Outros

7. EXAME OFTALMOLÓGICO 

DIR ESQ 

1.Acuidade visual sem correção    /10    /10 

2.Acuidade visual com correção    /10    /10 

3.Miopia / Hipermetropia / Estrabismo / Astigmatismo 
4.Outros

8. EXAME O.R.L. 

L.D. 
L.E. 

L.E. 

SIM NÃO SIM NÃO 
1.Audição a 5 m sem alterações 
2.Sinusite / Otite / Outros

9. EXAME ESTOMATOLÓGICO 

SIM NÃO 

1.Sem cárie / Cárie tratada / Faltas / Prótese
2.Cáries não tratadas 

10. EXAME DO ABDOMÉN

SIM NÃO 

1.Organomegalia / Hérnias
2.Outros. Quais?

11. EXAME GÉNITO-URINÁRIO 

SIM NÃO 

1.Menarca (idade     ) 
2.Alterações do ciclo menstrual 
3.Outros

12. EXAME CÁRDIO-CIRCULATÓRIO E RESPIRATÓRIO 

SIM NÃO 

1.Pulso radial | (Simétricos, palpáveis e sincronos)  
   Pulso femoral | (Simétricos, palpáveis e sincronos) 
2.Auscultação cardíaca normal 
3.Auscultação pulmonar normal 
4.Frequência cardíaca min 

5.Pressão arterial mmHg 

13. EXAMES COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTICO 

SIM NÃO 

1.E.C.G. normal
2.Radiografia do tórax normal (Data     ) 
3.Outros

SIM NÃO * 

1.D. Cardiovasculares (miocardiopatias, D. coronária, etc.)  

2.Hipertensão arterial 

3.Morte súbita 

4.Asma 

5.Diabetes 

6.Epilepsia

7.Tumores 

8.Doenças hematológicas 

9.Outros

*Preencha nº de código se a resposta for SIM; Pais 1 / Avós 2 / Irmãos 3

Observações
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PARTICIPAÇÃO DE SINISTRO
ACIDENTES PESSOAIS

808 29 39 49
fidelidade.pt

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.
NIPC e Matrícula 500 918 880, na CRC Lisboa - Sede: Largo do Calhariz, 30  
1249-001 - Lisboa - Portugal • Capital Social € 381 150 000 • www.fidelidade.pt

Linha de Apoio ao Cliente: 
T. 808 29 39 49 • F. 21 323 78 09 • E. apoiocliente@fidelidade.pt
Atendimento telefónico personalizado nos dias úteis das 8h30 às 20h

PREENCHER A CANETA PRETA

MODALIDADE/PRODUTO APÓLICE Nº

 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO

SÉRIE   1 0 0  

CÓDIGO MEDIADOR      BALCÃO          

 NOME MEDIADOR             

O COMPLETO PREENCHIMENTO DESTA PARTICIPAÇÃO E O ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO RESPETIVA FACILITARÁ A APRECIAÇÃO E TORNARÁ POSSÍVEL UMA RÁPIDA DECISÃO SOBRE A COMPARTICIPAÇÃO SOLICITADA.

DATA DE ENTRADA

TODA A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA PARA:

SINISTROS DE ACIDENTES PESSOAIS - RUA ALEXANDRE HERCULANO, 53 - 2.º PISO - 1269-152 LISBOA OU POR FAX 21 761 98 39

1. TOMADOR DO SEGURO / SEGURADO

NOME  

3. IDENTIFICAÇÃO / DESCRIÇÃO DO SINISTRO

DATA DO SINISTRO           HORA     :          LOCAL DO SINISTRO  

DANOS OCORRIDOS/SOFRIDOS                                  

                                      

                                      

DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DO SINISTRO (SE NECESSÁRIO UTILIZE A PÁG. 2)   

 

 

O ACIDENTE RELACIONA-SE COM A SUA PROFISSÃO?         SIM      NÃO

O ACIDENTE ENCONTRA-SE COBERTO POR ALGUMA APÓLICE DE ACIDENTES DE TRABALHO?    SIM      NÃO   EM QUE COMPANHIA            

N.º DE APÓLICE E/OU NOME DA ENTIDADE PATRONAL   

O SINISTRADO TEM OUTRO SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS COM COBERTURA DAS DESPESAS MÉDICAS?     SIM      NÃO  EM QUE COMPANHIA     

N.º DE APÓLICE?                                     QUAL O VALOR?        

ACIDENTE DE VIAÇÃO     SIM      NÃO              SE SIM INFORMAR MATRÍCULA DO VEÍCULO                 -               -                       

NOME DOS PASSAGEIROS  

                                      

IDENTIFICAÇÂO DAS TESTEMUNHAS (SE AS HOUVER)   

AS AUTORIDADES TOMARAM NOTA DA OCORRÊNCIA        SIM      NÃO               GNR     PSP  POSTO/BRIGADA/ESQUADRA           

Nº DE AUTO DA NOTÍCIA                                                          DATA        

S.F.F. VER PÁG. 2 QUAIS OS DOCUMENTOS A JUNTAR PARA INSTRUÇÃO DO PROCESSO

D D M M A A A A

2. PESSOA SINISTRADA

NOME COMPLETO  

MORADA  

LOCALIDADE                  CÓDIGO POSTAL    —                         

TELEFONE           TELEMÓVEL                        FAX     

BILHETE DE IDENTIDADE / CÉDULA PESSOAL                                                                                 Nº  DE CONTRIBUINTE  

DATA DE NASCIMENTO         

IBAN                   BIC  

D D M M A A A A

D D M M A A A A
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LOCAL E DATA      O TOMADOR DO SEGURO / PESSOA SEGURA

5. DESCRIÇÃO

6. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA E OBRIGATÓRIA EM FUNÇÃO DAS PRINCIPAIS COBERTURAS

7. A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DA COMPANHIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 

 

DESPESAS DE TRATAMENTO
Informação Clínica, Prescrição Clínica(receita) e Apresentação de Recibos Originais (Farmácia, Clínica, Hospital, etc)

INDEMNIZAÇÃO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
Relatório médico a referir:
- Lesões sofridas, Tratamentos efetuados
- Cópias dos exames auxiliares de diagnóstico
- Período de Incapacidade Temporária Absoluta e Situação final

Comprovativo da quebra salarial verificada, nos casos de Incapacidade Temporária Parcial.
No que respeita às situações de Incapacidade Temporária Absoluta, comprovativo de rendimentos do trabalho (por conta própia ou por conta de outrém)

INDEMNIZAÇÃO POR INTERNAMENTO HOSPITALAR
Declaração do Hospital a referir o motivo do internamento e respetivo período.

INDEMNIZAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL
Relatório médico a referir:
- Lesões sofridas, Tratamentos efetuados
- Cópias dos exames auxiliares de diagnóstico
- Período necessário à recuperação e sequelas existentes.

INDEMNIZAÇÃO POR MORTE
-   Certidão de habilitação de Herdeiros, sempre que não haja beneficiários designados. Sempre que haja menores, Certidão de cópias  integral do assento de nascimento. Relatório de autópsia e 

resultado da análise toxicológica ao sangue e Auto de Ocorrência, caso a morte decorra de acidente de viação.

DESPESAS DE FUNERAL
Recibo original da despesa de funeral.

RESPONSABILIDADE CIVIL
- Declaração escrita do terceiro e indicação de testemunhas presenciais. Os “salvados” dos objetos danificados, têm de ser preservados até à regularização do sinistro.
- Os comprovativos das Despesas (Faturas/Recibos) devem ser sempre originais e devem estar em nome do Tomador.
- É reservado à seguradora o direito de Averiguação
- Declaração de pais/tutores a assumir a responsabilidade do(a) filho(a) pelo sucedido.
- Fotocópia do título do Registo de Propriedade do veículo (sempre que estejam envolvidos veículos).

VIAGEM
No desaparecimento de bagagem, na transportadora ou em hotéis:
- Cópia do formulário participando o desaparecimento da bagagem à transportadora ou à Administração do Hotel e Declaração a informar os valores indemnizados.

Nos cancelamento de viagem:
- Justificativo sobre o episódio verificado que originou o cancelamento.

Em caso de roubo:
- Cópia da participação à polícia local.

RECEÇÃO NA COMPANHIA - NUC            RUBRICA       

ANÁLISE           

NUC              RUBRICA        

4. IDENTIFICAÇÃO DO TERCEIRO (CASO EXISTA)

NO CASO DE O SINISTRO TER PROVOCADO DANOS EM TERCEIROS, INDIQUE:

NOME  

MORADA  

LOCALIDADE                  CÓDIGO POSTAL    —                         

TELEFONE           TELEMÓVEL                        FAX     
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1. Apólice, franquias, coberturas e capitais 

 

OBJECTO E ÂMBITO DO CONTRATO 

O contrato visa dar satisfação à obrigação legal de segurar nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º do 

Decreto-Lei n.º 10/2009 de 12 de Janeiro, regulamentado pelo mesmo diploma. 

Nos termos destas Condições Particulares e Condições Gerais 112 e Condição Especial 02 Seguro Desportivo do 

Seguro de Acidentes Pessoais Ocupação dos Tempos Livres garante-se o pagamento das indemnizações 

devidas em consequência de acidentes ocorridos em qualquer parte do mundo. 

 

PESSOAS SEGURAS 

Todos os atletas amadores e agentes desportivos (Dirigentes, Comissários e Oficiais que exerçam funções 

relacionadas com a prática desportiva de motociclismo) devidamente inscritos na Federação de Motociclismo 

de Portugal e constantes nas listagens comunicadas ao Segurador. 

A identificação de todas as pessoas seguras deverá ser enviada no ficheiro disponibilizado em anexo, o qual 

deverá ser preenchido obrigatoriamente com todos os dados solicitados, sem qualquer adulteração do 

formato, de forma a ser possível à Fidelidade dar cumprimento às suas obrigações legais no âmbito do Registo 

Central de contratos de seguro de Vida, de Acidentes Pessoais e de Operações de Capitalização. 

 

ACTIVIDADE DAS PESSOAS SEGURAS 

Prática amadora desportiva de Motociclismo (em competição, treino e/ou estágio), sob a égide da Federação 

de Motociclismo de Portugal. 

 

ÂMBITO DO SEGURO 

Danos corporais sofridos pelas Pessoas Seguras, até aos limites fixados nas apólices, em consequência de 

acidentes ocorridos em resultado da actividade segura, desde que sob a égide Federação de Motociclismo de 

Portugal. 
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Ficam também garantidas as deslocações em qualquer meio de transporte de e para os locais onde tenham 

lugar as referidas atividades, desde que efetuadas em veículo próprio da Federação Motociclismo de Portugal, 

ou do respetivo Clube, ou a estas entidades cedidos ou alugados. 

 

COBERTURAS E CAPITAIS SEGUROS POR PESSOA SEGURA 

Conforme apólice.  

 

FRANQUIAS 

Franquia na cobertura de “Despesas de Tratamento, Transporte Sanitário e Repatriamento por Acidente” de 

€150,00 por Pessoa Segura e por sinistro. 

 

 

2. Participação do Sinistro e Pagamento da Franquia 

 

A Participação do Sinistro será enviada para fmprede@serseguro.pt, juntamente com o comprovativo de 

transferência do valor da franquia, para o IBAN da Fidelidade – PT050 0035 0396 0021 4501 930 73, assim que 

possível, e no prazo máximo de 8 dias após a ocorrência do acidente. 

O sinistro só será aceite pela Seguradora, após a liquidação do valor da franquia.  

O sinistro pode também ser comunicado à Fidelidade através da linha de atendimento 808 29 39 49, que 

procederá à abertura do processo e, caso seja necessário, informará qual o prestador da rede convencionada a 

que se deverá dirigir para assistência médica. A abertura do processo por esta via não inviabiliza o envio da 

Participação de Sinistro, nos moldes acima descritos. 
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3. Assistência Médica 

 

Urgências 

Em situações de emergência o sinistrado deverá ser assistido no serviço de urgência da unidade hospitalar pública 

mais próxima. Ultrapassada a situação de urgência, o sinistro deverá ser comunicado à Seguradora conforme 

acima indicado e, havendo necessidade de continuidade de acompanhamento médico, deverá o sinistrado dirigir-

se a um prestador da rede convencionada. 

 

Situações não Emergentes 

Sempre que haja necessidade de prestação de cuidados médicos o sinistrado poderá recorrer às clínicas indicadas 

pela Fidelidade, nomeadamente: 

Lisboa 

UCMA – Unidade Cuidados Médicos de Acidentes  

Horário: das 8h30 às 18h30 - após este horário devem dirigir-se ao Hospital da Luz 

Av. da Igreja 66A 

Lisboa 

Porto 

 UCMA - Unidade Cuidados Médicos de Acidentes 

Horário: das 8h30 às 18h30 - após este horário devem dirigir-se ao Hospital da Arrábida 

Rua Direita das Campinas 354  

Ramalde – Porto 

 

Aquando da comparência nos prestadores acima indicados, o sinistrado deve apresentar uma cópia da 

Participação de Sinistro devidamente preenchida e validada pelo Tomador do Seguro, identificada com o nº de 

apólice e o comprovativo do pagamento da franquia. 

Para encaminhamento em outras zonas do país, deverá ser contactar o 808 29 39 49, que encaminhará para o 

prestador mais próximo da área de residência. 
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A Fidelidade tem uma avença contratada com as clínicas da sua rede de prestadores, e todos os atos médicos 

que não estejam incluídos na mesma, carecem de pré-autorização por parte da equipa médica da seguradora 

para serem realizados. 

Em caso de aprovação, a Fidelidade assume o pagamento dos mesmos directamente à clínica, dentro dos 

limites de capital contratados para a apólice em questão; esta comunicação é feita entre a Fidelidade e a 

Clínica, sem necessidade de intervenção da pessoa segura. 

Durante a vigência do contrato poderá haver necessidade de alterar algum dos prestadores acima indicados, 

alteração essa que será comunicada atempadamente ao Tomador do Seguro. Caso tal suceda, será uma 

substituição por unidade de saúde com valências equivalentes. 

 

 

Assistência Clínica Fora da Rede Convencionada 

Se a pessoa segura for assistida fora da rede convencionada, pagará o valor das despesas na íntegra, e a 

Seguradora reembolsará as mesmas sempre que se verifique o nexo de causalidade com o acidente 

participado. Os recibos devem ser acompanhados dos respectivos relatórios médicos, exames complementares 

de diagnóstico e prescrição médica. 

Nestas situações não haverá lugar à emissão de Termo de Responsabilidade. 

 

4. Transportes 

 

Só serão liquidadas eventuais despesas de transporte para tratamento clínico regular, caso a gravidade da 

lesão obrigue à utilização de um meio de transporte clinicamente adequado. 
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5. Reembolso de despesas 

 

As despesas enviadas à Fidelidade para reembolso ao lesado, serão pagas através de transferência bancária, 

pelo que é necessário remeter comprovativo do respectivo IBAN, onde conste também a identificação do 

titular da conta (talões de Multibanco não são válidos). Caso seja de todo impossível utilizar este meio de 

pagamento, o pagamento será efectuado através de carta-cheque.  

6. Contactos 

 

Linha Acidentes AP 

 808 29 39 49 (dias úteis das 08h00 às 20h00) 

E-mail:   fmprede@serseguro.pt 

Morada 

 Fidelidade – Companhia de Seguros, SA 
 Direção de Negócio de Acidentes de Trabalho e Pessoais 
 Largo do Calhariz, nº 30 
 1249-001 Lisboa 
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