
 
 

Modelo de declaração a emitir em documento oficial pela 
Federação com Estatuto de Utilidade Pública 

 
 
 
Eu _______________________________________ [nome completo], com o Cartão de Cidadão n.º 

______________ [n.º], na qualidade de ______________ [cargo] com poderes para o Ato, declaro 

que o/a atleta _______________________________________ [nome completo], com o Cartão de 

Cidadão n.º ______________ [n.º] e filiado na Federação 

_______________________________________ [nome da federação] com o n.º ______________ 

[n.º], na época desportiva ______/______ [ano letivo], 

 
 integra/integrou a Seleção Nacional de ______________ [modalidade], no escalão de 

______________ [nome do escalão], tendo participado na competição 

_______________________________________ [nome da competição], que decorreu entre os 

dias ____/____/______ [data de início] e ____/____/______ [data de fim], em ______________ 

[local da competição]; 

 
 participou no Campeonato ______________ [Regional, Nacional, Europeu, ou Mundial] de 

______________ [modalidade], no escalão de ______________ [nome do escalão], pelo clube 

______________ [nome do clube], tendo: 

 realizado mais de 60% dos jogos oficiais [para modalidades coletivas]; 

 participado, no mínimo, em 75% dos treinos da equipa/seleção [para modalidades coletivas]; 

 ficado classificado no primeiro terço da tabela classificativa do seu escalão [para modalidades 
individuais]. 

 

 

 , 
[cidade, data]   

   

Assinatura [nome legível]   

   

Cargo   

  Carimbo oficial 
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