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O Manual de Procedimentos pretende orientar os agentes desportivos para a filiação, refiliação e demais aspectos administrativos referentes à 

participação na comunidade gímnica da Federação de Ginástica de Portugal (FGP).

Cientes dos efeitos da pandemia e do seu impacto nas famílias, Clubes e FGP, entendeu-se pertinente:

• Manter a subdivisão para filiados até aos 6 anos com a redução dos valores de filiação/refiliação; 

• Manter as novas taxas de filiação para os Treinadores, Juízes e Dirigentes, nos casos em que exista mais do que uma filiação;

• Manter a taxa de filiação dos Dirigentes desportivos, incluindo o seguro;

• Atualizar as taxas de participação em competições; 

• Atualizar as filiações tendo apenas em conta o aumento dos seguros;

• Manter as taxas de refiliação graduais fora de prazo, reduzindo assim a carga penalizadora do modelo anterior; 

• Incluir os ginastas Juniores das Seleções Nacionais em todas as Disciplinas na taxa do seguro desportivo a assumir pela FGP.

Apesar destas alterações terem um impacto significativo na FGP, assumiu-se que a responsabilidade social e missão da Federação obrigam a medidas 

extraordinárias que certamente contribuirão para o fomento e desenvolvimento da Ginástica portuguesa a curto e médio prazo. 

Todo o processo administrativo é digital. Opcionalmente, os Clubes poderão continuar a utilizar as versões em papel que encontram no site da FGP.

As filiações individuais têm taxas separadas para cada função/Disciplina, sendo que a filiação em GpT não existe para os filiados nas Disciplinas 

competitivas podendo estes participar nos eventos de GpT por via da filiação nas Disciplinas em que competem. 

Situações: 

1. O nº de filiado é único, contudo as taxas de filiação/refiliação aplicam-se por função/Disciplina. (Ex: refiliação como juiz e ginasta de competição de 

18 anos – um nº de filiado único e duas taxas de filiação: 20,00€ (juiz) + 24,00€ (ginasta), taxa a aplicar = 44,00€); (Ex: ginasta com 1ª filiação em 

ACRO e TG, (ACRO) 27,00€ + (TG) 27,00€, taxa a aplicar = 54,00€). 

2. O seguro desportivo é único, mas terá de corresponder ao tipo de maior risco/valor mais elevado (Ex: filiação como juiz e ginasta de competição 

com 20 anos de idade, seguro a efetuar – ginasta de competição com idade superior a 12 anos). 

Com a entrada em vigor do Regulamento Geral da Proteção de Dados, em maio de 2018, a FGP atualizou a sua Política de Privacidade.
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Enviar a documentação 

por email para a FGP
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Clubes e Entidades Coletivas

FGP solicita à AT

parecer sobre o pedido

FGP emite decisão final 

nos prazos definidos

Documentação Clubes Entidades Coletivas

Ofício assinado com pedido de filiação na FGP e ata da aprovação do pedido ✓ ✓

Preenchimento e assinatura do Termo de Aceitação (Mod 5) ✓ ✓

Declaração de aceitação dos Estatutos, regulamentos e normativos da FGP ✓ ✓

Cópia dos Estatutos ou ata de Constituição e regulamentos ✓ ✓

Documento comprovativo da existência legal ✓

Lista dos órgãos sociais, com indicação dos respetivos titulares ✓

Preenchimento da Proposta de Filiação (Mod 1) ✓ ✓

Preenchimento da Ficha de Corpo Técnico (Mod 2) 1 ✓ ✓

Comprovativo do pagamento da taxa anual de filiação à FGP (saber mais) ✓ ✓

1 Os Treinadores indicados na 

ficha têm de proceder à sua 

filiação ou refiliação 

individualmente na Gymbase

Os Clubes e similares, têm que se filiar para poderem realizar actividade desportiva sob a égide da FGP.

FGP envia login acesso 

à Gymbase ao Clube
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Documentação Clubes Entidades Coletivas

Aceder à Gymbase e adicionar filiação para a nova época, anexando a seguinte documentação:

Preenchimento e assinatura do Termo de Aceitação (Mod 5) ✓ ✓

Preenchimento da Ficha de Corpo Técnico (Mod 2) 1 ✓ ✓

Comprovativo do pagamento da taxa anual de filiação à FGP (saber mais) ✓ ✓R
e
fi

li
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1ª Filiação Refiliação 

Período ----- < 30 Nov < 31 Dez < 31 Jan > 1 Fev

Sócios Ordinários – Associações Territoriais de Ginástica 315,00 € 315,00 € 410,00 € 504,00 € 630,00 €

Sócios Extraordinários – Clubes e Associações de Classe 85,00 € 85,00 € 111,00 € 136,00 € 170,00 €

Sócios Coletivos – Entidades Coletivas 140,00 € 140,00 € 182,00 € 224,00 € 280,00 €Ta
x
a
s

https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_72d6117d0a73406498c974de36689d40.docx?dn=Modelo%205%20-%20Termo%20de%20Aceita%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Clubes.docx
https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_425a87ea29a94fcf8a3574c1f5196ad9.xlsx?dn=Modelo%201%20-%20Filia%C3%A7%C3%A3o%20de%20Clube.xlsx
https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_a5dea1f713aa4e13850e3e7137cea1dd.xlsx?dn=Modelo%202%20-%20Ficha%20de%20Corpo%20T%C3%A9cnico%20(Clubes).xlsx
https://gymbase.ginastica.org/
https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_72d6117d0a73406498c974de36689d40.docx?dn=Modelo%205%20-%20Termo%20de%20Aceita%C3%A7%C3%A3o%20dos%20Clubes.docx
https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_a5dea1f713aa4e13850e3e7137cea1dd.xlsx?dn=Modelo%202%20-%20Ficha%20de%20Corpo%20T%C3%A9cnico%20(Clubes).xlsx


Clube envia apólice do 

Seguro Desportivo se não 

aderir ao da FGP

Realização do Exame-médico (saber mais) e 

atualização da data na Gymbase (documento 

deve ficar na posse do Clube)

Validação dos dados 

pelo filiado ou EE

O Clube inscreve o 

Ginasta na Gymbase
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Ginastas
Os Ginastas têm que estar filiados na FGP para participarem em competições e eventos da federação e dos seus sócios ordinários e extraordinários.

Taxas por função/Disciplina excepto GpT quando acumula com outra(s) Disciplina(s) 1ª Filiação Refiliação 

Período ----- < 30 Nov < 31 Dez < 31 Jan > 1 Fev

Até 6 anos de idade (inclui seguro desportivo da FGP) 1, 2 13,00 € 11,00 € 14,00 € 17,00 € 21,00 €

Dos 7 aos 9 e 50 ou mais anos de idade (inclui seguro desportivo da FGP) 1, 2 22,00 € 20,00 € 26,00 € 31,00 € 39,00 €

Dos 10 aos 49 anos de idade (seguro desportivo tem que ser adquirido à parte) 1 27,00 € 23,00 € 30,00 € 37,00 € 46,00 €Ta
x
a
sA época desportiva é de 

1 de Setembro de 2022 

a 31 de Agosto de 2023
1 As idades referem-se à situação do filiado em 31 de agosto de 2022. 2 Inclui seguro desportivo para clubes com seguro FGP.
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Após a inscrição na Gymbase, o filiado ou representante legal (EE) receberá o login de acesso à Gymbase para confirmar e validar os dados inscritos.

O email inscrito nos dados pessoais do filiado tem de ser do próprio ou do seu representante legal no caso dos ginastas menores de idade. O fornecimento de um email não correspondente

constitui uma infração ao Regulamento Geral da Proteção de Dados e aos Regulamentos da FGP e poderá implicar a anulação da filiação.

O Clube pode optar por fazer o pagamento das taxas por referência multibanco, porém é obrigatório efetuar o mapa de pagamento na Gymbase para se apurar o valor total a pagar.

Caso o filiado esteja inativo ou venha de outro clube na época anterior, o Clube deve preencher o ficheiro de “Atualização de Dados” (Mod 4).

Todas as refiliações que sejam adicionadas na Gymbase pelo Clube/Entidade Coletiva ou pelo agente desportivo (treinador/juiz) e que não 

sejam finalizadas/incluídas em mapa de pagamento, serão anuladas automaticamente pela Gymbase ao fim de 30 dias. 

1º O novo Clube envia email à FGP indicando:

a) Número de filiado

b) Nome completo

c) NIF

2º Faz o pagamento à FGP de 50€ (saber mais)

Exceção: Mudança de residência comprovada

Clube envia apólice do Seguro 

Desportivo se não aderir ao da 

FGP

Realização do Exame-médico e 

atualização da data na Gymbase

O Clube adiciona 

nova época

Transferências

https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_c1208227042c4ac49382f9580d13514e.xlsx?dn=Modelo%204%20-%20Atualiza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dados.xlsx


Realizar pagamento por MB 

ou enviar comprovativo por 

email à FGP (saber mais)

FGP envia o login à Gymbase, 

para validar os dados e criar 

mapa de pagamento

O candidato envia email à 

FGP, anexando a Ficha de 

Inscrição (Mod 3.1)
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Treinadores, Juízes e Dirigentes 
Tal como os Clubes e Ginastas, os Treinadores, Juízes e Dirigentes deverão estar filiados na FGP.

1º Filiação Refiliação 

Primeira filiação na época em curso

Período ----- < 30 Nov < 31 Dez < 31 Jan > 1 Fev

Treinadores (inclui seguro desportivo da FGP) 32,50 € 27,50 € 35,00 € 43,00 € 54,00 €

Juízes (inclui seguro desportivo da FGP) 22,00 € 20,00 €

Dirigentes (inclui seguro desportivo da FGP) 28,00 € 24,00 € 31,00 € 38,00 € 47,00 €

Ta
x
a
s
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O processo de filiação dos Dirigentes é realizado pelo Clube respetivo, apesar do processo descrito ser o mesmo.

1º Filiação Refiliação 

Acumulação de funções/Disciplinas na época em curso

----- < 30 Nov < 31 Dez < 31 Jan > 1 Fev

26,50 € 21,50 € 28,00 € 34,00 € 42,00 €

16,00 € 14,00 €

22,00 € 18,00 € 23,00 € 28,00 € 35,00 €
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Realizar pagamento por MB 

ou enviar comprovativo por 

email à FGP (saber mais)

O filiado adiciona filiação na 

nova época desportiva

Nota: Os Treinadores têm que 

possuir o TPTD (Título Profissional 

de Treinador de Desporto). Para 

informações adicionais contacte a 

Escola Nacional de Ginástica 

(paulo.barata@ginastica.org).  

https://de4b493e-f4e4-47fd-a789-08b4a9c9b040.filesusr.com/ugd/582e06_681024c6384e46e2a98e3a51f719567f.xlsx?dn=Modelo%203.1%20-%20Ficha%20Individual%20de%20Filia%C3%A7%C3%A3o%20(Treinadores%20e%20Ju%C3%ADzes).xlsx
mailto:paulo.barata@ginastica.org
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Os Exames Médicos, regem-se entre outros pelo Despacho n.º 11318/2009 de 8 de maio, 

sendo as indicações mínimas as seguintes:

- Ginastas de Alto Rendimento – Obrigatório efetuar exame médico-desportivo num

Centro Nacional de Medicina Desportiva;

- Ginastas de competição – Obrigatório efetuar exame médico-desportivo no modelo

oficial;

- Ginastas de todas as Disciplinas / Áreas Não Competitivas – Obrigatório a

apresentação de atestado médico ou termo de responsabilidade assinado pelo próprio ou

pelo encarregado de educação (caso seja menor de idade).

Exceção: os praticantes até aos 10 anos de idade (inclusive) de Disciplinas de competição

podem apresentar atestado médico em vez do exame médico-desportivo.

Os exames médicos têm que ser verificados pelos Clubes respetivos, mantendo-os

atualizados na ficha de filiado do Ginasta na plataforma Gymbase.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/2639393/details/normal?q=Despacho+n.%C2%BA%2011318%2F2009%2C%20de+4+de+Maio+de+2009
https://ipdj.gov.pt/documents/20123/159879/modelo_v0_9+%281%29.pdf/bf2f2540-c04a-4cdd-d02b-222e0cd884c0?t=1587382664561
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O seguro desportivo é obrigatório para todos os agentes desportivos (Decreto-Lei n.º 10/2009). 

Ainda no quadro legal disponível neste diploma, a FGP contrata todos os anos seguros desportivos para oferecer aos seus filiados as melhores condições possíveis. Havendo 

esta possibilidade para os filiados, estes não são obrigados a aderir aos seguros da FGP, desde que façam prova de possuírem seguro desportivo com nível de cobertura igual 

ao superior aos mínimos legalmente exigidos, conforme os capitais mínimos actualizados em 26 de janeiro de 2022 pelo IPDJ:

• Morte ou Invalidez Permanente – 28.158,56€;

• Despesas de tratamento e repatriamento – 4.505,37€;

• Despesas de funeral – 2.252,69€.

Seguro Desportivo FGP

A FGP celebrou contrato de seguro com a seguradora Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., 

com validade para a época desportiva (1 setembro 2022 a 31 agosto 2023). O contrato assenta no 

sistema Misto/Rede Convencionada e escolha livre do Prestador para facilitar os seus filiados. 

O seguro desportivo entra em vigor, a partir do momento em que a filiação seja validada na 

plataforma Gymbase e o seu pagamento tenha sido rececionado na FGP.

Saiba mais informações sobre o Seguro Desportivo da FGP: https://portinsurance.pt/ginastica/

Sabia que só os ginastas dos 10 aos 49 anos de 

idade é que pagam seguro?

Todos os outros Ginastas, Treinadores, Juízes e 

Dirigentes, a FGP oferece o Seguro Desportivo.

Notas:

A) A franquia de 90,00€ é aplicável à cobertura de Despesas de Tratamento e Repatriamento. O 

valor é suportado pelo segurado.

B) Impresso de Participação - disponível aqui 

C) Prazo para participação - deve ser enviada à FGP para validação, nos 8 dias imediatos à

ocorrência do sinistro, por email com o comprovativo de pagamento da franquia à seguradora.

D) Sinistros – Os documentos de despesa (originais) relativos a sinistros devem ser enviados para:

Portinsurance – Consultores de Seguros, Lda |  Departamento de Sinistros

Praça Marquês de Marialva, 44. 3060-133  Cantanhede

Gestora de Sinistros: Vânia Paixão | vania.paixao@portinsurance.pt | 231 429 330 | 961 392 270

https://dre.pt/pesquisa/-/search/397323/details/maximized
https://portinsurance.pt/ginastica/
https://www.ginastica.org/_files/ugd/feced7_84ded71094c24a4fa14cfced913e853f.pdf
mailto:vania.paixao@portinsurance.pt
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Tipologia Prémio Franquia*

Despesas 

tratamento e 

repatriamento

*

Morte ou 

Invalidez 

Despesas 

Funeral 
#Apólice

Ginastas de Competição 

<= 12 anos de idade
7,00€ 

90,00€ 

5.000,00€ 30.000,00€

5.000,00€ 

AG65122945

Ginastas de Competição 

>12 anos de idade
24,00€ AG65122940

Treinadores, Juízes, 

Dirigentes
7,00€ AG65122953

Ginástica para Todos 7,00€ AG65122947

Coberturas acrescidas A 95,00€ 7.500,00€ 
50.000,00 

€ 

AG65122583 

Coberturas acrescidas B 108,00€ 
10.000,00€ 

AG65122935

Coberturas acrescidas VIP 285,00€ AG65122938

* Por sinistro

Seguro Desportivo FGP | Ginastas de Alto Rendimento e Seleções Nacionais

A Federação de Ginástica de Portugal assume o valor da taxa do Seguro Desportivo dos ginastas que se encontrem abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 272/2009 (Estatuto de Alto Rendimento) e dos ginastas 

das Seleções Nacionais Juniores e Seniores de todas as Disciplinas. Em caso de sinistro a respetiva franquia será também assumida pela FGP.

Este benefício só é possível garantir aos Ginastas de Alto Rendimento e Seleções Nacionais que pertençam aos Clubes que contratem o seguro da FGP nos outros tipos de seguro. Caso decidam ter 

seguro próprio, deverão enviar apólice que respeite as coberturas mínimas dos seguros dos seus ginastas de Alto Rendimento e Seleções Nacionais de acordo com a legislação em vigor.

Ainda nos termos do Decreto-Lei n.º 10/2009 – Artºs 11.º e 17.º, os praticantes no regime de Alto Rendimento, beneficiam de um seguro de saúde da responsabilidade do IPDJ.

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490957/details/maximized
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As inscrições em competições e eventos deverão fazer-se de

acordo com as diretivas de cada Disciplina, respeitando as

indicações e prazos indicados nos respetivos manuais.

O processo de filiação/refiliação dos agentes desportivos tem

de estar finalizado até 30 dias antes da competição/evento.

As diretivas de cada competição poderão incluir condições

específicas.

Todos os eventos organizados pela FGP e filiados coletivos

terão de ser registados na plataforma Gymbase estando

autorizados apenas quando forem validados centralmente. As

inscrições deverão também ser efetuadas na plataforma.

No caso de eventos organizados por Clubes ou Associações

Territoriais os eventuais pagamentos de taxas de inscrição

serão processados por estas instituições.

Inscrição individual, pares, trios e quadras, conjuntos ou grupos das disciplinas

competitivas (por competição e por ginasta, grupos filiados)
12,00 € por competição e por ginasta

Inscrição de grupos no Gym for Life

Inscrição de equipas em TeamGym

70,00 € por grupo

80,00€ por equipa

Inscrição individual, pares, trios e quadras, conjuntos ou grupos das disciplinas

competitivas (por competição e por ginasta, grupos não filiados)
27,00 € por competição e por ginasta

Inscrição fora do prazo (até 7 dias depois do final do prazo de inscrição)

18,50€ adicionais por ginasta filiado

100,00€ adicionais por grupo filiado

115,00€ adicionais por equipa de TeamGym

43,00€ adicionais por ginasta não filiado

Inscrição fora do prazo (mais de 7 dias depois do final do prazo de inscrição) não admitida

Ta
x
a
s

Notas: 

A) Quando o Ginasta participa em mais do que uma especialidade na mesma competição, só paga UMA inscrição.

B) No caso dos Eventos Não Competitivos os valores das Inscrições são indicados nas circulares respetivas, incluindo os

pagamentos adicionais face a atrasos no processo de inscrição

Sabia que ao aceitar todas as “autorizações” 

do formulário de filiação na Gymbase tem 

acesso a uma relação mais próxima com a 

Ginástica e também a conteúdos exclusivos.
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Descontos Clubes

Pagamentos à FGP Valores AT’s
Valores a atribuir às Associações Territoriais respetivas por filiações e refiliações.

1ª Filiação Refiliação 

Período ----- < 30 Nov < 31 Dez < 31 Jan > 1 Fev

Por Clube ou Entidade Coletiva 42,50 € 42,50 € 55,00 € 68,00 € 85,00 €

Ginastas até 6 anos de idade 1,00 € 0,65 € 0,85 € 1,00 € 1,30 €

Ginastas dos 7 aos 9 e 50 ou 

mais anos de idade

1,75 € 1,25 € 1,60 € 2,00 € 2,50 €

Ginastas dos 10 aos 49 anos de 

idade

2,50 € 2,20 € 2,90€ 3,50 € 4,40 €

Consoante o número de filiados, os Clubes beneficiam de descontos que poderão depois utilizar na 

aquisição de produtos da FGP, tais como, taxas de filiação, seguros e competições.

Desconto sobre o valor 

das filiações pagas

30 a 99 filiados 10,0 %

100 a 199 filiados 12,5 %

200 a 299 filiados 15,0 %

300 a 399 filiados 17,5 %

400 ou mais filiados 20,0 %

Os descontos são calculados em dezembro e

julho, sendo constituída uma conta-corrente

que tem os acertos finais no final da época.

Exemplo para Clube com 150 Filiados

- Até ao 29º filiado: 29 filiados sem desconto

- 30º a 99º filiado: 70 filiados = 10,0% desconto

- 100º a 150º filiado: 51 filiados = 12,5% desconto

Os pagamentos à FGP, devem ser efetuados preferencialmente por duas vias: Referência 

Multibanco ou por Transferências Bancária.

Os pagamentos por Referência Bancária emitidos pela FGP ficam logo disponíveis para os 

interessados efetuarem o pagamento

As transferências bancárias deverão ser realizadas para: 

- Federação de Ginástica de Portugal | IBAN: PT50 0010 0000 52631450001 91 (Banco BPI) 

Ao optar por Transferência Bancária deverá ter em atenção que:

- É obrigatório o envio do comprovativo do pagamento por email com indicação do número do 

mapa de pagamento;

- Esta via poderá implicar o pagamento de comissões de transferências pelo Banco de origem e 

poderá atrasar a efectivação das filiações.


