COMUNICADO Nº 14/2021

Exmos. Senhores,
Para vosso conhecimento e como único aviso oficial, informamos V. Exas. do seguinte:
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DIVULGAÇÃO

DO

OBSERVATÓRIO

NACIONAL

DA

VIOLÊNCIA CONTRA ATLETAS (OBNVA)

Exmos(as). Senhores(as)
A FPP vem divulgar e informar de uma nova ferramenta de melhoria do ambiente no
universo desportivo e da promoção e salvaguarda da saúde e bem estar dos atletas, o
Observatório Nacional da Violência contra Atletas – ObNVA.
O ObNVA é coordenado pelo ISMAI/Maiêutica em colaboração com a Associação
Plano i, e conta com a colaboração do Instituto Português do Desporto e da Juventude
(IPDJ), do Comité Olímpico de Portugal (COP), da Autoridade para a Prevenção e
Combate à Violência no Desporto (APCVD) e da Ordem dos Psicólogos Portugueses
(OPP), assumindo-se como uma plataforma de recolha de dados de evidência sobre
a prevalência de violência sobre atletas, depositário de denúncias informais que
reencaminha para as Autoridades competentes, assim como facilitador de apoios
de vária índole para quem a ele recorre com esse pedido de ajuda. Este observatório
(cujo site pode consultar aqui) procura agregar informação (através de um breve
questionário totalmente anónimo e confidencial que, desde já, convidamos a preencher)
sobre situações de violência contra atletas, à margem das associadas aos eventos
desportivos, nomeadamente no espaço reservado ao público (por exemplo com claques),
uma vez que estas últimas já são devidamente monitorizadas por outras entidades.
Cientes da escassez de estudos científicos, nomeadamente em Portugal, e da
inexistência de mecanismos de denúncia que estejam facilmente ao alcance de todos/as
e que permitam às vítimas reportar, anonimamente, as situações de violência a que estão
ou estiveram expostas no âmbito do treino e/ou na competição, o ObNVA será uma
ferramenta de mapeamento e de compreensão de uma realidade que urge
caracterizar, no sentido de desenvolver políticas e medidas de prevenção e combate
eficazes. Com efeito, e ainda que a prática desportiva tenha efeitos muito positivos do
ponto de vista do desenvolvimento humano e da aquisição de competências pessoais e

sociais, as evidências têm vindo a demonstrar que também pode ser potenciadora de
situações de violência, ainda que nem sempre interpretadas como tal.
A demarcação da fronteira entre o que é aceitável e legítimo a fim de atingir
determinados objetivos e o que constitui uma violação dos direitos fundamentais é, por
vezes, difícil de estabelecer, o que contribui para a normalização, silenciamento e
ocultação de experiências graves de vitimação, quer seja física, psicológica, sexual e/ou
social.
É neste contexto que a partilhamos esta informação e lançamos o repto de uma
massiva divulgação junto das organizações desportivas que representam e dos
vossos contactos
A Direção da FPP
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PATINAGEM DE VELOCIDADE

2.1

COMUNICADO Nº 01/2021 CTDPV
Para conhecimento de todos os interessados publica-se o
Comunicado Nº 01/2021 CTDPV.

2.2

PROVAS OFICIAIS ASSOCIATIVAS
AP AVEIRO - HOMOLOGAÇÃO
Informam-se todos os interessados que de acordo com o ponto 3 do Artigo 42º
do Regulamento Geral de Patinagem de Velocidade da FPP, foi homologado,
conforme solicitado o Calendário de Provas de Patinagem de Velocidade da
Associação de Patinagem de Aveiro a organizar no decorrer da Época 2021.
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3

DIVERSOS
FILIAÇÃO DE CLUBE
Tendo sido presente, ao executivo da F.P.P., a filiação do Clube abaixo mencionado,
não pode a Direção deixar de se congratular com o aparecimento deste Clube,
desejando-lhe desde já as maiores venturas desportivas.
• ESPIRÍTO DESTEMIDO - CLUBE DE PATINAGEM, filiado na Associação de
Patinagem de Leiria.
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AÇÃO DISCIPLINAR
Publica-se em 23 de abril de 2021:
- Decisão do Conselho de Disciplina de 21.04.2021 – PD011/21.

*******
***

Comité Técnico-Desportivo de Patinagem de Velocidade
1/1

COMITÉ TÉCNICO-DESPORTIVO DE PATINAGEM DE VELOCIDADE
Comunicado 01/2021
Inclusão da prova de 200mts no Campeonato Nacional de Clubes

Face aos constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19, verifica-se a
diminuição do número de competições desportivas realizadas até à presente data assim
como o reduzido número de clubes e atletas inscritos na Patinagem de Velocidade.

De forma a contornar e a melhorar esta situação, consideramos que a título excecional
deverá ser realizada a seguinte alteração, que consiste na inclusão da prova de 200mts
perseguição em todas categorias previstas no Campeonato Nacional de Clubes a realizar
nos próximos dias 8 e 9 de maio em Canelas.

Com a integração desta prova, o calendário competitivo ficará, assim, mais completo, e
possibilitará, ainda, aos patinadores Portugueses a realização de uma prova que faz parte
do panorama Internacional e que, até ao momento, em Portugal não foi ainda possível
realizar.

Acresce que a inclusão desta distância, dará também mais uma oportunidade aos atletas
de curta distância de testarem as suas capacidades.

Por último, refira-se que pese embora a prova em questão conste no Regulamento
Técnico da Patinagem de Velocidade, a mesma não estava prevista no Campeonato
Nacional de Clubes de Pista. Assim, fará parte do calendário do Campeonato Nacional
de Clubes de pista a ter lugar em Canelas.

24 abril 2021
Marco Cardoso
Vice-Presidente para a Patinagem de Velocidade

Associação de Patinagem de Aveiro
PATINAGEM VELOCIDADE
Calendário Época 2021 - Revisão 12.abr

Data

Local

Prova

29/mai

Veiros

Torneio Neves Carvalho – Circuito Nacional "SPEEDY"

Escolares, Infantis e Iniciados

Indoor - Tarde

19/jun

Murtosa

Torneio Neves Carvalho – Circuito Nacional "SPEEDY"

Escolares, Infantis e Iniciados

Indoor - Tarde

26/jun

a difinir

Jornada de divulgação da Patinagem de Velocidade

Categoria

Observações

Todas

Promoção do Campeonato da Europa Canelas2021

18 a 25 de
Julho

Canelas

18/set

Canelas

25/set

Canelas

23/out

Campeonato da Europa Patinagem
Juvenis, Juniores, seniores

Canelas

1ª Jornada Regional Formação – Escolares, Infantis e Iniciados

Escolares, Infantis e Iniciados

Campeonato regional de Estrada

Sub-15, Absolutos

2ª Jornada Regional Formação

Escolares, Infantis e Iniciados

Campeonato regional de Pista

Sub-15, Absolutos

3ª Jornada Regional Formação

Escolares, Infantis e Iniciados

Pista -Tarde
Estrada - Tarde

Pista - Tarde

