
 

Inquérito Desportivo 

 

A fim de se efectuar uma análise à campanha desportiva de 2010 e respectiva projecção 

da campanha desportiva de 2011, nomeadamente no que se refere à realização de provas 

de carácter nacional, como por exemplo o Barcelona, campeonatos nacionais, 

campeonato maratona…, eventual revisão do regulamento desportivo e criação de uma 

base de dados com informação relevante sobre a estrutura associativa solicitamos que 

respondam ao seguinte inquérito: 

 

1. Pombos Inscritos campanha desportiva de 2010 

§ Velocidade__________ 

§ Meio-Fundo_________ 

§ Fundo______________ 

§ Grande Fundo________ 

2. Nº de associados participantes na campanha desportiva de 2010: 

__________ associados. 

 

3. Indique qual ou quais os campeonatos realizados pela colectividade e remeta 

uma cópia dos regulamentos desses campeonatos. 

§ Campeonato geral:       Sim □            Não □ 

§ Outros:   Sim □               Não □ 

      Caso tenha respondido “Sim” discrimine quais os campeonatos: 

 

 

 

 

 

4. Indique quantos sistemas de constatação electrónica e relógios mecânicos 

existem na colectividade. 

§ Sistemas electrónicos__________ 

§ Relógios mecânicos ___________ 

 



 

 

5. Caso disputem o campeonato geral em 2010 

a) Pelas regras de 2009 o Campeão Geral seria o mesmo? 

                         Sim □                                 Não □ 

b) Prefere o sistema em vigor na campanha desportiva de 2009 ou o actual?  

§ Preferimos as regras de 2009 □      

§ Preferimos as regras de 2010 □               

Explique sucintamente as razões da vossa opção: 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Clássica de Barcelona  

§ Os columbófilos da vossa colectividade participam no Barcelona organizado 

pela Federação?     Sim □            Não □ 

§ Em caso afirmativo, em média quantos pombos são inscritos_____________ 

§ A clássica de Barcelona deverá ser: 

Facultativa □        Contar para os Campeonatos □ 
 

§ Concorda com a data prevista para a realização do Barcelona 2011 (4 de 

Junho):    Sim □            Não □ 

§ Em caso de achar que o início de Junho Não é a data mais adequada aponte a 

data que entende mais correcta____________________________________. 

§ A federação deveria organizar mais (clássicas) provas de fundo ou grande 
fundo: 

Sim □ Não □   

Em caso afirmativo, quantas mais?____________. 
Sugerem os seguintes locais de solta: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 



 

7. Campeonato Maratona 

§ Concorda com o actual modelo: Sim  □ Não □   

§ Caso tenha respondido “Não” à pergunta anterior indique as principais razões e 

sugira alternativas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

8. Campeonatos Nacionais 

§ Concorda com o actual modelo: Sim  □ Não □   

§ Caso tenha respondido “Não” à pergunta anterior indique as principais razões e 

sugira alternativas: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________  

 

9. Formação 

Tendo como referência a vossa realidade que acções de formação veriam com 

interesse a FPC organizar? 

§ Área administrativa: Sim  □   Não □ 

§ Área técnico-desportiva: Sim  □   Não □ 

§ Delegados de solta: Sim  □   Não □ 

§ Veterinária: Sim  □   Não □ 

§ Contabilidade: Sim  □   Não □ 

§ Outras: Sim  □   Não □ 

Se respondeu outras, indique quais: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 



 

10. Informática e telecomunicações 

§ Têm computador na colectividade: Sim  □   Não □ 

§ O computador é portátil? Sim  □   Não □  

§ Qual o sistema operativo? __________________________________________ 

§ Têm Internet na colectividade:  Sim  □   Não □ 

Se respondeu “Não” indique o motivo: 

• Falta de conhecimentos técnicos □ 

• Não têm telefone □ 

• Não existem fornecedores de Internet na área □ 

• Por razões orçamentais □ 

• Não vêem necessidade de ter □ 

• Outras razões □ 

Se apontou “outras razões” indique quais: 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 

Se respondeu afirmativamente à pergunta se tem Internet queira indicar qual o tipo : 

ADSL □    Cabo □    Outra □           

Se indicou outra, diga qual ____________. 
 

§ Se a colectividade tem site indique qual: www.__________________________ 

§ Se têm e-mail indiquem o vosso endereço: 

       ____________________________@___________________________ 

§ Se têm telefone indique o número______________________________ 

§ Se têm fax indique o número__________________________________ 

 

11. Área administrativa: 

§ Ainda se regem pelo Estatuto Único?    Sim □       Não □   

       Por favor remetam uma cópia dos vossos Estatutos com o presente inquérito. 

§ Têm número de contribuinte?    Sim □         Não □   

       Por favor remetam uma cópia do cartão de contribuinte com o presente inquérito. 

§ Têm contabilidade organizada?    Sim □         Não □   

 



 

 

12. Meios de Transporte: 

§ Dispõem de um veículo de transporte de pombos?    Sim □    Não □ 

 Em caso afirmativo com quantas caixas? ________________  
§ Lotação máxima das caixas nos treinos _________________ 

 

13. Sede Social 

§ Própria □ 

§ Arrendada □ 

§ Outra □ Neste caso indique qual____________________________________ 

Descreva sinteticamente a sede e se possível junte fotografia. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

14. Estatuto de Utilidade pública 

§ Têm estatuto de utilidade pública?     Sim □       Não □  

Em caso afirmativo remetam por favor uma cópia do despacho de atribuição. 
 

15. Sugestões que gostariam de enviar à FPC 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Identificação da Colectividade 

________________________________________   N.I.F._______________________ 

 

 

O Presidente da Direcção                                     O Presidente do Conselho Técnico 

 

_______________________                                  ______________________________ 

 

Gratos pela colaboração. 

A vossa cooperação é fundamental para podermos dar uma melhor resposta às 

vossas necessidades e anseios. 

Com a vossa participação procuraremos estar mais próximos e prestar um melhor 

serviço. 

 

Por favor envie este questionário até ao dia 03 de Julho de 2010 para: 

Federação Portuguesa de Columbofilia 

Apartado 39 

3001-968 Coimbra  


