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SEGURO DESPORTIVO 
 

ÉPOCA 2009/2010 
 
 
Terminadas as negociações com as Companhias de Seguros que apresentaram propostas 
à Federação Portuguesa de Atletismo para o Seguro Desportivo da Época 2009/2010, 
vimos por este meio divulgar as condições do Seguro proposto pela FPA para a época que 
se inicia. 
 
De realçar que destas negociações resultou a manutenção da apólice na Seguradora 
Vitória, bem como todas as condições contratuais em vigor, incluindo valores de seguro. 
 
Assim, e à semelhança da passada época, as condições do Seguro Desportivo 
apresentado incluem uma cláusula em que são cobertas lesões corporais resultantes de 
uma actividade desportiva continuada, tais como tendinites, roturas e distensões 
musculares, entre outras, cláusula esta que não existe noutras apólices e noutras 
modalidades. 
 
 
Companhia de Seguros Vitória 
Apólice: 10 229 372 
 
 
Âmbito da Cobertura: 
Acidentes Pessoais ocasionados às pessoas seguras, em consequência de acidente 
originado e/ou relacionado com a prática desportiva de atletismo, incluindo treinos, 
deslocações e estágios, em representação ou sob o patrocínio desta Federação. 
 
Estão também consideradas as lesões corporais devidas a traumatismos continuados ou 
sobrecargas de esforços inequivocamente relacionados com a prática de atletismo.  
 
Coberturas: 
 

Morte ou Invalidez Permanente 25.000,00 € 
Despesas de Tratamento 
Só para atletas com estatuto de Alta Competição …. até 

 
5.000,00 € 

Para todos os restantes beneficiários até…………………………. até 3.797,42 € 
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Prémios de Seguro: 
 

Escalão/Grupo Prémio de Seguro 

Benjamins 2 € 
Infantis 4 € 
Iniciados 6 € 
Juvenis 7 € 
Juniores 15 € 
Seniores 26 € 

Veteranos 15 € 
Alta Competição 68 € 

Dirigentes, Técnicos, Juízes e Outros 10 € 
 
 
Prestador na Assistência dos Processos de Sinistro: 
 
Para a nova época será a   Planicare  (em substituição da Unimed) a prestar assistência aos 
atletas da Federação Portuguesa de Atletismo. 
   
Os  sinistrados  deverão  contactar  a  linha  de  atendimento  abaixo  referida  e  através  desse 
contacto são encaminhados para o prestador mais próximo. 
 

Linha de Atendimento PLANICARE   220 103 780 
 
O sinistrado quando se dirigir ao prestador, deverá apresentar a participação de sinistro que 
estará disponível no site da FPA para validar a sua inclusão na apólice. 
   
Apesar  da  existência  da  linha  de  atendimento,  em  Lisboa  e  no  Porto  poderão  dirigir‐se 
directamente aos seguintes centros clínicos, sem efectuarem o contacto  telefónico prévio: 
   
Hospital Particular de Lisboa 
Serviço Privado de Saúde 
Av. Luís Bivar, 30 
1069‐142 Lisboa 
 

Planicare Porto 
Praça D. João I, 25‐8º 
4000‐295 Porto 
 
Toda a informação e formulários serão disponibilizados em breve no site da FPA em: 
www.fpatletismo.pt (Dep. Médico e Antidopagem/Seguro Desportivo) 
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