MEDIDAS DE APOIO PARA EPOCA 2022-2023
A Direção da AF Santarém, na sua reunião de 30 de junho de 2022, aprovou um conjunto
de medidas e incentivos de apoio ao futebol e futsal distrital de forma a minimizar os
custos financeiros, constituindo um contributo para a sustentabilidade dos clubes filiados.
Neste sentido serão implementadas as seguintes medidas:
1. Quota de filiação de clubes – apoio de 100%
2. Quota de inscrição de equipas nas provas Distritais – apoio de 50%
3. Redução de 50%, no primeiro ano, no valor da quota de inscrição de cada atleta
das novas equipas seniores e juniores que não tenham tido atividade nas últimas
três épocas.
4. Apoio à inscrição de jogadores seniores de 1º ano na época 2022-2023, oriundos
de clubes filiados na AF Santarém, no valor de 31,50 € da quota de inscrição, que
cumpram os requisitos:
- Revalidação de inscrição;
- Transferência de clube sem o escalão sénior.
5. Isenção do pagamento do valor da quota de transferência destinada à A.F.S., dos
atletas que nos três últimos anos não tenham tido qualquer inscrição no âmbito da
F.P.F..
6. Apoio quota transferência (37,5€) de jogadores seniores 1º ano na época 20222023, que os clubes de origem (AF Santarém) não tenham equipa sénior.
7. Apoio quotas de transferência dos escalões:
Petizes:

73% (27,50€) – valor a pagar 10,00€

Traquinas:

73% (27,50€) – valor a pagar 10,00€

Benjamins: 60% (22,50€) – valor a pagar 15,00€
Infantis:

50% (18,75€) – valor a pagar 18,75€
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8. Apoio de 20% no pagamento antecipado das quotas de jogo de todos os
Campeonatos Distritais, em relação a data do jogo.
9. Atribuição de subsídio de deslocação aos Clubes participantes nas Taças Distritais,
nas seguintes condições:
Taça do Ribatejo (Futebol 11)
a) no montante de 5€ para todas as deslocações superiores a 15Km entre
localidades;
b) haverá um acréscimo de 0,70€/Km quando a distância percorrida entre
localidades for superior a 25Km.
Taças de Futsal:
a) no montante de 5€ para todas as deslocações superiores a 15Km entre
localidades;
b) haverá um acréscimo de 0,50€/Km quando a distância percorrida entre
localidades for superior a 25Km.
A considerar ainda:
- A atribuição de bolas para as equipas seniores de futebol e futsal inscritas nos
Campeonatos Distritais, de acordo com informações a publicar em Comunicado Oficial.

Santarém, 30 de junho de 2022
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