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CIRCULAR Nº 019/21 

 

ASSUNTO: Seguro Desportivo para 2021 - Esclarecimentos 

Odivelas, 19 de fevereiro de 2021 

 

Exmos. Senhores, 

No seguimento da nossa circular nº 011/21, vimos por este meio esclarecer os 

procedimentos que devem ser adotados nas inscrições no seguro desportivo de grupo, 

contratado à AIG EUROPE S.A., através da Confederação do Desporto de Portugal e MDS 

Global Insurance & Risk Consultants, para a época de 2021. 

 

Com os melhores cumprimentos e cordiais 

 

Saudações Desportivas 

O Presidente da FPJ 

  
Jorge Fernandes 
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SEGURO DESPORTIVO PARA 2021 

Procedimentos 

No seguimento das negociações havidas para o contrato de seguro de Acidentes Pessoais 

para os nossos Federados, e de acordo com as condições já partilhadas convosco, houve 

necessidade de fazer alguns ajustes na operacionalização do referido contrato. 

 Assim, ficou acordado entre a Federação Portuguesa de Judo, a Confederação de 

Desporto de Portugal e o Corretor MDS, que irá ser emitido apenas um único contrato 

tendo como tomador de seguro a Confederação de Desporto de Portugal e como segurados 

a Federação Portuguesa de Judo, Associações e Clubes Filiados. 

 Desta forma, agradecemos que cada uma das Associações ou Clubes seja responsável por 

agregar todos os contratos dos seus federados e por conseguinte cobrar os 

respetivos prémios, conforme abaixo exemplificamos. 

 Via Associações/CDP: 

 

  
Via Clubes/CDP: 

 

  

Clube recebe as 

inscrições/revalidaçõe
s dos Atletas e realiza 

o pagamento à 
Associação

Associação Distrital 
recebe as listagens 
dos Atletas e envia 

para a CDPcom 
conhecimento da MDS 
c/o comprovativo da 
transf. bancária para 

o IBAN anexo

Após recebimento do 
valor por parte da 
CDP, será emitido e 

enviado a 
fatura/Recibo 
correspondente

As listagens são 
enviadas para o 

segurador, ficando o 
seguro ativo

Clubes recebem as 
inscrições/revalidaçõe

s dos Atletas e 
respetivos pagamentos

Enviam as listagens 
para a CDP com o 
conhecimento da 

MDS, com o respetivo 
comprovativo de 

transferência para o 
IBAN anexo

Após recebimento do 
valor por parte da 
CDP, será emitido e 

enviado a 
fatura/Recibo 
correspondente

As listagens são 
enviadas para o 

segurador, ficando o 
seguro ativo
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Mais informamos que as listagens de inscritos (preencher conforme modelo anexo) e os 

comprovativos de pagamento têm de ser encaminhados para os contatos abaixo indicados: 

• seguros@cdp.pt 

• nelson.oliveira@mdsgroup.com 

 Destacamos ainda que qualquer sinistro deverá ser comunicado diretamente no portal do 

segurador para o seguinte link: https://participacao.trueclinic.pt/. Caso seja necessário a 

intervenção da MDS em algum sinistro, devem expor o assunto e informar os dados do 

processo para os contatos de e-mail já informados. 
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