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Taxas de Filiações e Inscrições em Provas – Época 2020/2021 

 
1. Filiações 

 
1.1. Filiação/revalidação de clube na FPR 

 
1.1.1. Filiação de novo clube (jóia)  150,00 € 

1.1.2. Revalidação anual    50,00 € 

 
1.2. Filiação/revalidação de clube de desporto escolar/remo adaptado na FPR 

 
1.2.1. Filiação de novo clube (jóia)   Isento 

1.2.2. Inscrição revalidação anual   Isento 

Nota: Isenção válida apenas para centros de formação desportiva de Desporto Escolar e para clubes/associações que 
desenvolvam exclusivamente remo adaptado. 

 
1.3. Filiação/revalidação de agentes desportivos na FPR 

 
1.3.1. Atleta - (filiação através de clube associado) 

 

Neste tipo de filiação é também cobrado o valor do seguro desportivo e o cartão de atleta (este último 

apenas nos casos de primeira inscrição na federação, mudança de escalão ou de clube). 

 

1.3.1.1. Categorias de Juvenis e inferior     5,00 € 

1.3.1.2. Categoria de Juniores e superior   15,00 € 

1.3.1.3. Escolar   Isento 

1.3.1.4. Remo Adaptado   Isento 

 
1.3.2. Atleta - (I) Individual (filiação individual) 

 

Neste tipo de filiação apenas se podem inscrever atletas da categoria sénior ou classe de veterano. 

 

1.3.2.1. Categoria de Seniores – Residente em Portugal  25,00€ 

1.3.2.2. Categoria de Seniores – Não Residente em Portugal 30,00€ 

Os atletas desta vertente poderão participar nas seguintes competições: 
 

• Campeonato Nacional Indoor 

• Campeonato Nacional de Velocidade - exclusivamente em embarcações 1x (Skiff) 

• Circuito Nacional de Remo de Mar 

• Provas organizadas por clubes que contemplem no seu anteprograma a participação desta modalidade 
de filiação. 
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1.3.3. Isenções de taxa de filiação – Medida de promoção da modalidade 

 

A primeira filiação de atleta na FPR terá uma isenção da correspondente taxa de filiação, 

independentemente da categoria desse atleta. O valor de seguro e cartão de atleta serão cobrados na 

totalidade 

 

Esta medida apenas se destina a atletas filiados através de clubes associados, estando excluídos os atletas 

individuais. 

 

1.3.4. Outros agentes 

 
1.3.4.1. Treinadores 

1.3.4.1.1. Grau I   25,00 € 
1.3.4.1.2. Grau II  30,00 €  
1.3.4.1.3. Grau III  35,00 € 
1.3.4.1.4. Grau IV  45,00 € 

 
1.3.4.2. Árbitros  Gratuito 
1.3.4.3. Delegados  Gratuito 
1.3.4.4. Dirigentes  Gratuito 

 
1.3.5. Emissão de cartão federativo (b)  

 
1.3.5.1. 1ª Emissão/Renovação  2,00 € 

1.3.5.2. Emissão de 2ª via  5,00 € 

 
(a) – Está vedada a estes praticantes a participação em Campeonatos/Regatas Nacionais. 
(b) – O cartão será renovado somente quando haja mudança de clube com envio obrigatório de fotografia actualizada. Não há lugar à 

emissão de cartão federativo para os praticantes do “desporto escolar”. 

 
 
2. Inscrições em Campeonatos/Regatas Nacionais 

  
2.1. Atletas – Vertente Competição (filiados através de clube associado) 

 

2.1.1.1. Categorias de Juvenis e inferior      3,50 € 

2.1.1.2. Categorias de Juniores e Seniores      6,00 € 

2.1.1.3. Classe de Veteranos (*)           8,50 € 

 

2.2. Atletas – Vertente Competição (filiação individual) 

 

2.2.1.1. Categoria Sénior            15,00€ 

2.2.1.2. Classe de Veteranos (*)           15,00€ 

 
(*) Seniores com 27 anos ou mais, de acordo com as regras estabelecidas no Art.º 16º do RNR. 

 
Todas as taxas serão cobradas no ato da inscrição através do envio das respectivas facturas, ficando a aceitação da 
mesma dependente da liquidação. 
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2.3. Penalidade por falta de comparência em provas sem aviso nos prazos e condições 

regulamentares 
 
2.3.1. Falta de comparência a eliminatórias e repescagens: 10 x a respectiva taxa de inscrição. 

 
2.3.2. Falta de comparência a meias/quartos de finais e finais: 20 x a respectiva taxa de inscrição. 

 
 
Este documento entra em vigor no dia 1 de Novembro de 2020. 
 
Aprovado em Assembleia Geral, em 21 de Dezembro de 2019. 
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