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Requerimento 
 
 
Exmo. Senhor  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral  
Federação Portuguesa de Remo 
 
 
 
Atendendo a que: 

1. O Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD) entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 

2009; 

2. No seu artigo 64º estabeleceu um dever de adaptação dos estatutos federativos às normas 

do diploma: 

Artigo 64.º 

Adaptação dos estatutos federativos 

As federações desportivas já existentes devem adaptar os seus estatutos ao 
disposto no presente decreto -lei no prazo de seis meses a contar da publicação do 
despacho referido no n.º 3 do artigo 26.º, para que produzam os seus efeitos até 
ao início da época desportiva imediatamente seguinte. 

3. O despacho referido no nº3 do artigo 26ª, Despacho 3203/2009, foi publicado em 16 de 

Janeiro de 2009, pelo que a partir dessa data a FPR dispunha de 6 meses para promover a 

referida reformulação estatutária; 

4. A Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Remo aprovou os novos estatutos a 27 de 

Julho de 2009, data limite para a aprovação dos mesmos; 

5. No artigo 65º do mesmo RJFD determina-se a realização de um acto eleitoral após a 

reformulação estatutária: 

Artigo 65.º 

Eleições 

As federações desportivas devem realizar eleições para os órgãos federativos até 
ao final da época desportiva referida no artigo anterior. 

6. O acto eleitoral referido no artigo 65º deveria ter tido lugar até ao final da época desportiva 

que se iniciou após a aprovação dos novos estatutos 
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7. Essa época desportiva iniciou-se em 1 de Outubro de 2009, tendo o seu términus ocorrido a 

30 de Setembro de 2010; 

8. Assim, a Federação Portuguesa de Remo entrou em incumprimento do referido RJFD, 

sujeitando-se à penalização constante do nº1, alínea a) do artigo 21º: 

Artigo 21.º 

Suspensão 

1 — O estatuto de utilidade pública desportiva pode ser suspenso por despacho 
fundamentado do membro do Governo responsável pela área do desporto nos 
seguintes casos: 

a) Violação das regras de organização interna das federações desportivas 
constantes do presente decreto -lei; 

9. Não tendo sido promovido o acto eleitoral até ao dia 30 de Setembro de 2010, como dita a 

lei, todas as deliberações dos Órgãos Sociais da FPR são considerados nulos; 

10. Deveria por isso ser provocado o acto eleitoral com carácter de urgência, de modo a suprimir 

a ilegalidade e a obstar à penalidades prevista no RJFD; 

11. A convocatória distribuída no dia 28 de Outubro continua a não apresentar a convocação de 

eleições para os Órgãos Sociais da FPR; 

12. Mais ainda, apresenta no ponto 3 um “Voto de Confiança por parte da Assembleia Geral, 

para que os actuais Órgãos Sociais da FPR, concluam o seu mandato até ao final do actual 

ciclo olímpico.”; 

13. A figura do Voto de Confiança não está enquadrada nos Estatutos da FPR e menos ainda no 

RJFD; 

14. Assim, o prolongamento de um mandato cujo términus já deveria ter ocorrido revela-se 

manifestamente ilegal, excepto se resultante de eleições para os Órgãos Sociais da FPR; 

Face ao exposto, requeremos a V. Exa.: 

1. A retirada do ponto 3 da convocatória da Assembleia Geral a realizar no dia 13 de 

Novembro de 2010; 

2. A marcação imediata de eleições para os Órgãos Sociais da FPR. 

 
 


