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PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

(Em conformidade com o Ofício do IDP Ref. 1462/GJA/2009, de 09/11/2009) 

 

 

Versão Actual: 

 

Artigo 6º 

(Objecto) 

1.A Federação de Andebol de Portugal tem por principal objecto promover, regulamentar, 

dirigir, organizar, disciplinar e controlar a nível nacional a prática do andebol em todas as 

suas especialidades, variantes e competições, designadamente: associativa, escolar, militar, 

de trabalhadores, ou outras; 

 

Proposta de alteração: 

Artigo 6º 

(Objecto) 

1.A Federação de Andebol de Portugal tem por principal objecto promover, regulamentar, 

dirigir, organizar, disciplinar e controlar a nível nacional a prática do andebol em todas as 

suas especialidades, variantes e competições. 

 

Versão Actual: 

 

SECÇÃO III 

COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA 

 

Artigo 57º 

(Competência) 

1. Compete à Assembleia-Geral da Federação de Andebol de Portugal: 

 

e) Aprovar o Regulamento Geral, os Regulamentos de Disciplina, Arbitragem e os 

legalmente necessários ou cuja existência considere adequada; 
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SECÇÃO II 

COMPETÊNCIA 

 

Artigo 67º 

(Competência) 

Compete à Direcção administrar a Federação, incumbindo-lhe designadamente: 

a) Aprovar todas as normas e regulamentos da área do Andebol não profissional que 

não aprovados pela Assembleia-Geral; 

 

Propostas de alteração: 

 

1. Supressão da alínea e) do art. 57º dos Estatutos, tendo em conta que de acordo com 

o disposto na al. a) do n.º2 do art. 41º e dos n.ºs 2 e 3 do art. 34º do RJFD, todos os 

regulamentos federativos (excepto os de arbitragem e disciplina no caso de existir 

uma Liga Profissional) são da competência da Direcção.  

Em consequência, deverá ser efectuada a renumeração de todas as alíneas do n.º1 

daquele artigo, mantendo-se o teor dos n.ºs 2 e 3 da mesma disposição, que 

configuram a única excepção/possibilidade da Assembleia-Geral poder apreciar, 

para efeitos de cessação e vigência ou de aprovação de alterações, os regulamentos 

federativos emanados pela Direcção. 

        

            Mais,  

2. Por consequência da referida alteração e da posição do IDP, IP   - que omite a 

presente questão - não fará sentido manter como competência da Assembleia a 

aprovação e alteração do Regulamento Eleitoral, pelo que, também a al. f) do art. 57º 

deverá ser suprimida.  

 

 

Pelo que se propôe uma nova redacção para  o art. 57º , nos termos seguintes: 
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SECÇÃO III 

COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA 

 

Artigo 57º 

(Competência) 

1. Compete à Assembleia-Geral da Federação de Andebol de Portugal: 

a) Eleição e a destituição dos titulares dos órgãos sociais, excepto quanto à Direcção; 

b) Eleição e destituição da mesa da Assembleia-Geral; 

c) A aprovação do plano de actividades, do relatório, do balanço, do orçamento e dos 

documentos de prestação de contas; 

d) A aprovação e alteração dos estatutos; 

e) A ratificação dos regulamentos de arbitragem e disciplina da Liga Portuguesa de 

Andebol, relativamente às competições de natureza profissional. 

f) Reconhecer a qualidade de membro ordinário; 

g) Deliberar sobre a qualidade de membros de mérito e honorários; 

h) Deliberar sobre a filiação da Federação em organismos nacionais ou internacionais; 

i) Autorizar a aquisição, oneração ou alienação de bens imóveis; 

j) Elaborar e aprovar o regimento; 

k) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para 

estudo de problemas relacionados com os interesses próprios da modalidade; 

l) Ratificar as propostas relativas ao valor das quotizações; 

m) A aprovação da proposta de extinção da Federação; 

n) Autorizar a constituição de sociedades, para o exercício de actividades que prossigam 

fins compreendidos no objecto e no âmbito da Federação; 

o) Admitir, suspender e/ou expulsar os Membros Ordinários da Federação; 

p) Conceder medalhas e louvores a pessoas singulares ou colectivas que tenham prestado 

serviços relevantes à Federação de Andebol de Portugal ou ao Andebol nacional; 

q) Quaisquer outras que não caibam na competência específica dos demais órgãos 

federativos. 
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2. Por requerimento subscrito por um mínimo de 20% dos delegados da Assembleia-Geral 

pode ser solicitada a apreciação, para efeitos de cessação da sua vigência ou de aprovação 

de alterações, de todos os regulamentos federativos, com excepção dos regulamentos de 

arbitragem e de disciplina da Liga Portuguesa de Andebol, sujeitos a ratificação nos termos 

da lei, caso exista uma competição de natureza profissional e aquela exerça efectivamente 

as competências por delegação da Federação, de gestão e organização da competição 

profissional. 

 

3.O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado no prazo de 30 dias 

após a aprovação do regulamento em causa e a respectiva aprovação só pode produzir 

efeitos a partir do início da época desportiva seguinte. 

 

3.Alteração da al. a) do art. 67º dos Estatutos da seguinte forma: 

 

SECÇÃO II 

COMPETÊNCIA 

 

Artigo 67º 

(Competência) 

Compete à Direcção administrar a Federação, incumbindo-lhe designadamente: 

 

a) Aprovar todas as normas e Regulamentos necessários ou legalmente exigíveis para 

prossecução do seu objecto ou cuja existência considere adequada, excepto os 

Regulamentos de arbitragem e disciplina no caso de existir uma Liga Profissional, 

que deverá submeter a ratificação da Assembleia-Geral, nos termos da lei e da al. e) 

do art. 57º dos presentes Estatutos; 

 

Lisboa, 24 de Fevereiro de 2010 

 

A DIRECÇÃO 

  












