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Assunto: Organização JWOC
Ex.mo Senhores,
Como é do conhecimento de todos Portugal vai organizar o JWOC em 2021 em Aguiar da
Beira. O processo que levou à atribuição desta organização pela IOF teve o seu inicio ainda
em 2017 lançado pelo Ori-Estarreja e Câmara Municipal de Aguiar da Beira que apresentou
um projeto à então Direção da FPO. A evolução desse processo levou à candidatura à IOF no
final de março e posterior atribuição do evento.
Apesar do principio de acordo na altura da candidatura para que o evento fosse organizado
pelo Ori-Estarreja o mesmo não foi formalizado, nem totalmente definido, sendo esse
processo agora encerrado. As principiais linhas desta atribuição passam por:
•
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•

•
•

•
•

O Ori-Estarreja fica responsável técnica e administrativamente do evento assumindo
todos os custos e receitas do mesmo;
Sendo um evento onde a imagem organizativa de Portugal está envolvida deve a
organização envolver os nossos melhores técnicos nacionais que demonstrem
disponibilidade para colaborar;
O Ori-Estarreja liquidará à FPO valor financeiro equivalente ao retorno que a FPO
tem normalmente com a organização de eventos internacionais;
O Ori-Estarreja, via Câmara Municipal de Aguiar da Beira, disponibilizará
gratuitamente centro de estágios para as atividades formativas da FPO e de seleções
nacionais que inclui camas, balneários, cozinha, aquecimento e acesso gratuito a
mapas para treino. Essa estrutura estará também disponível para todos os Atletas de
Clubes de acordo com condições a definir pelo Ori-Estarreja;
Será criado um comité de controlo que acompanhará todo o desenrolar organizativo
do evento para garantir a qualidade do mesmo;
Considerando a dimensão do evento e o necessário envolvimento da equipa
organizativa, a FPO não atribuirá em 2020 e 2021 os eventos POM nem WRE pré e
pós POM ao Ori-Estarreja.

Estamos certos que estas condições irão garantir por um lado um evento de excelência, e por
outro, contribuir para o desenvolvimento da modalidade como um todo.
Parceiros * Partners

Com os melhores cumprimentos,
O Presidente da FPO
António Amador
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