Nota de Imprensa
Na sequência de notícias publicadas hoje em órgãos de comunicação social, relativas à Auditoria
realizada pela Inspecção Geral de Finanças a beneficiários de auxílios públicos no Desporto- Federação
de Andebol de Portugal (exercícios de 2012, 2013 e 2014), cumpre à Direcção da Federação esclarecer o
seguinte:
1. A situação financeira da Federação sempre foi apresentada, em especial ao longo do mandato
que se iniciou em Novembro de 2012 e cessou em Junho de 2016, de forma clara, integral e
transparente a todos os membros e agentes da modalidade, bem como ao público em geral[no portal da Federação estão integralmente disponíveis e publicitados os documentos de prestação de contas dos
exercícios abrangidos, em especial os Relatórios e Contas dos exercícios de 2015 e de 2016 onde está expressamente
identificada a realização da acção inspectiva da IGF à Federação];

2. A Federação foi notificada do teor do Relatório Final da IGF no dia 14 de Julho de 2017, vinte
(20) meses depois de exercer o Contraditório Formal Institucional (apresentado no dia 19 de
Novembro de 2015).

Ora e para aquilo que importa,
3. Na sequência das medidas e decisões implementadas de cariz económico-financeiro e de
organização contabilística e de controlo, a Federação promoveu a melhoria da sua situação
financeira, apresentando resultados líquidos positivos nos exercícios seguintes;

4. Sendo entendimento da Federação, preconizado no Contraditório e Respostas apresentados à
IGF, no que toca aos apoios públicos colocados à sua disposição pelo IPDJ, IP, que executou
correcta e integralmente os Contratos Programa de desenvolvimento desportivo, celebrados
com o IPDJ, IP, nos exercícios abrangidos pelo Relatório, nada havendo a repor, ou restituir,
em virtude de os mesmos se encontrarem executados e as verbas atribuídas integralmente
esgotadas na realização dos fins a que se destinavam;

5. A partir do dia 20 de Julho de 2017, no âmbito das Medidas a tomar pelo IPDJ, IP relativas ao
referido Relatório da IGF, decorreu procedimento impulsionado pelo IPDJ, IP, tendo a
Federação sido notificada das propostas de actuação daquele Instituto relativas ao Relatório e
para, querendo, prestar esclarecimentos adicionais, bem como proceder à devolução dos
valores ali identificados (no montante de €2.574,50) e Contrato-programa referenciado.

6. No dia 6 de Outubro de 2017 a Federação procedeu à restituição do montante de €2.574,50
(dois mil quinhentos e setenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), tal como apurado pelo
IPDJ, IP, estando a situação da Federação, enquanto beneficiária de auxílios públicos na área
do Desporto, nos anos de 2012 a 2014, regularizada e a verificação da execução financeira
dos Contratos – programa desses anos concluída.

Lisboa, 18 de Outubro de 2017

A Direcção

