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CIRCULAR Nº 0194/2022  LISBOA, 26 de setembro 2022 

DISTRIBUIÇÃO: ATs e Clubes 

ASSUNTO: Projeto Ginástica Solidária | Candidaturas 2023 

 

 

Exmos. Senhores 

Apresenta-se o Projeto “Ginástica Solidária” e a forma de candidaturas ao mesmo, para 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 
 

A Federação de Ginástica de Portugal (FGP), lançou em 2012 o Projeto Ginástica Solidária que permitiu, 

logo no arranque, a participação no Eurogym e num encontro GAM e GAF com regras Special Olympics 

a quatro entidades distintas. Nos anos seguintes têm sido várias as entidades apoiadas pelo projeto, sendo 

que um número crescente de praticantes tem participado nos nossos eventos e têm beneficiado de 

melhores condições de prática.  

 

Em 2015, para além do apoio da Missão Continente, passamos a contar também com o apoio do 

Programa Nacional de Desporto para Todos (PNDPT) do IPDJ. Importa, contudo, salientar que à data de 

emissão desta comunicação não sabemos se teremos ou não os apoios que temos conseguido nos anos 

anteriores, facto que poderá limitar o âmbito dos que venham a ser solicitados. 
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1. Para 2023 temos previstas as seguintes atividades (*): 

Evento Disciplina Data Prevista Local 

Gym for Life Portugal GPT 
15 e 16 abril 

22 e 23 abril 
A definir 

Sénior Gym GPT 27 maio A definir 

Festa Nacional da Ginástica GPT 14, 15 e 16 julho A definir 

Torneios para Ginastas Portadores de 

Deficiência 

ACRO/GAF/GAM/GR/

TRA/AER 
A definir A definir 

 

(*) Participações em atividades que não constem neste calendário serão analisadas casuisticamente em sede da Direção.  

 

2. Este Programa tem como missão: 

a. Nenhuma criança ou jovem deixará de participar em eventos de Ginástica por incapacidade física, 

mental ou económica; 

b. Incrementar a prática da Ginástica, promovendo a integração social dos seus praticantes. 

 

3. Tipos de apoio a considerar (mediante valor atribuído pelo Programa Nacional de Desporto para 

Todos, no último trimestre de cada ano): 

a. Pagamento de: 

I. Seguros; 

II. Taxas de filiação de ginastas, treinadores e clubes; 

III. Taxas de inscrição em eventos; 

b. Alojamento para participação em eventos; 

c. Alimentação para participação em eventos; 

d. Transportes; 

e. Outros, desde que devidamente justificados e enquadrados no evento. 

4. Entidades elegíveis: 

a. Clubes, Associações, Escolas que sejam filiados na FGP e que desenvolvam atividade nas áreas de: 

I. Prática de atividade física com cidadãos portadores de deficiência; 

II. Prática de Ginástica com populações de meios carenciados (devidamente justificados com 

a apresentação de documentos oficiais). 
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5. As candidaturas devem ser submetidas no formulário próprio (aqui), enviadas para: 

sara.luna@ginastica.org. 

Atenção: o formulário de candidatura tem células/fórmulas de cálculo automáticas.  

 

• Prazo limite de entrega de Candidaturas: 18 de novembro 2022. 

• Prazo limite para comunicação da aceitação da candidatura: 30 de novembro 2022 

• Prazo limite para filiações dos diversos agentes (de acordo com a aceitação comunicada): 31 de 

dezembro 2022 

 

6. Os Regulamentos dos eventos GymforLife e SeniorGym poderão ser consultados no Manual Técnico 

da FGP, na secção da Ginástica para Todos, em www.ginastica.org .  

 

7. Para as entidades que no momento da candidatura não sejam filiadas na FGP, após a comunicação de 

aceitação, será obrigatória a sua filiação e dos seus agentes, devendo para tal solicitar apoio para o 

pagamento das mesmas aquando do preenchimento do formulário de candidatura e no ato da filiação 

indicar que fazem parte deste Projeto. 

 

 

 

 

 

 

Cumprimentos, 

 

A Diretora Executiva 

 

Teresa Loureiro 
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