
 
 

Informação:  

 

Alterações aos Estatutos da FPS para serem aprovados na AG marcada para o dia 18 de 
Junho de 2022. (As alterações aos estatutos foram requeridas pelo IPDJ na sequência do 
pedido de renovação do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva. Processo n.º 
127/DJA/2021 - Referencia: OE_SC_DJA_0035/2022, datado de 13/01/2022. 

        

1- Artigo 2º, alínea a) 

Antiga redação: 

- “a) Promover, regulamentar e dirigir a prática desportiva do surf, nomeadamente nas 
modalidades de Surf, Bodyboard, Bodysurfing, Longboard, Skimboard, Kneeboard, Tow-
in/out e Stand Up Paddle (SUP) em Portugal. “ 

Nova redação: 

- “a) Promover, regulamentar e dirigir a prática desportiva da modalidade de Surf, 
nomeadamente nas suas disciplinas de Bodyboard, Bodysurfing, Longboard, Skimboard, 
Kneeboard, Tow-in/out e Stand Up Paddle (SUP) em Portugal. “ 

 

2- Artigo 2º, alínea d) 

Antiga redação: 

- “d) Representar as suas modalidades desportivas, nomeadamente nas modalidades de 
Surf, Bodyboard, Bodysurfing, Longboard, Skimboard, Kneeboard, Tow-in/out e Stand 
Up Paddle (SUP), junto das organizações desportivas internacionais, bem como 
assegurar a participação competitiva das seleções nacionais.” 

Nova redação: 

- “d) Representar a modalidade desportiva de Surf, nomeadamente nas suas disciplinas 
de Bodyboard, Bodysurfing, Longboard, Skimboard, Kneeboard, Tow-in/out e Stand Up 
Paddle (SUP), junto das organizações desportivas internacionais, bem como assegurar a 
participação competitiva das seleções nacionais. “ 

 

       3- Artigo 11º, nº3: 

Antiga Redação: 

- “3. A rejeição de qualquer candidatura pela mesa da Assembleia Eleitoral, pode ser 
impugnada no prazo de três dias, com efeito suspensivo, perante o Conselho 



 
Jurisdicional da FPS, de cuja decisão, a proferir no prazo de quarenta e oito horas, não 
caberá recurso. “ 

Nova Redação: 

- “3. A rejeição de qualquer candidatura pela mesa da Assembleia Eleitoral, pode ser 
impugnada no prazo de três dias, com efeito suspensivo, perante o Conselho de Justiça 
da FPS, de cuja decisão, a proferir no prazo de quarenta e oito horas, caberá recurso 
para o Tribunal Arbitral do Desporto. “ 


