CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO DO ESTATUTO DE UTILIDADE PÚBLICA
DESPORTIVA

O estatuto de utilidade pública desportiva confere a uma
federação desportiva a competência para o exercício, em exclusivo, por
modalidade ou conjunto de modalidades, de poderes regulamentares,
disciplinares e outros de natureza pública, bem como a titularidade dos
direitos e deveres especialmente previstos na lei.
É o artigo 10.º do Decreto Lei n.º 248-B/2008, de 31 de
dezembro, também denominado Regime jurídico das federações
desportivas e as condições de atribuição do estatuto de utilidade
pública, que prevê esta atribuição de utilidade pública às federações
desportivas.
Nos termos do artigo 2.º daquele diploma legal entende-se por
federações desportivas as pessoas coletivas constituídas sob a forma
de associação sem fins lucrativos que, englobando clubes ou
sociedades desportivas, associações de âmbito territorial, ligas
profissionais, se as houver, praticantes, técnicos, juízes e árbitros, e
demais entidades que promovam, pratiquem ou contribuam para o
desenvolvimento da respetiva modalidade.
Acontece que, a atribuição do estatuto de utilidade pública não
opera com a mera constituição da federação. Porquanto, é necessário
a formulação de um pedido e o preenchimento de determinados
requisitos.
O pedido de atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva
é dirigido ao membro do Governo responsável pela área do desporto,
em modelo de requerimento.
O estatuto de utilidade pública desportiva é atribuído por um
período de quatro anos, coincidente com o ciclo olímpico, a uma só
pessoa

coletiva,

por

modalidade

desportiva

ou

conjunto

de

modalidades afins, que, sendo titular do estatuto de simples utilidade
pública, se proponha prosseguir os seguintes objetivos:
- Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática de uma
modalidade desportiva ou de um conjunto de modalidades afins ou
associadas;
- Representar perante a Administração Pública os interesses dos seus
filiados;
-

Representar

a

sua

modalidade

desportiva,

ou

conjunto

de

modalidades afins ou associadas, junto das organizações desportivas
internacionais, bem como assegurar a participação competitiva das
seleções nacionais;
- Demonstre que possui relevante interesse desportivo nacional: são
consideradas como tendo relevante interesse desportivo nacional as
organizações que estejam enquadradas em federação internacional
cuja modalidade integre o programa dos Jogos Olímpicos ou
Paralímpicos e ainda as que preencham um dos seguintes requisitos:
a) Possuam um grau de suficiente implantação a nível nacional,
demonstrando possuir um número de praticantes inscritos, com
adequada distribuição geográfica no território nacional, igual ou
superior a 500;
b) Prossigam uma atividade desportiva que contribua para o
desenvolvimento desportivo do País, ou de algumas das suas regiões,
através

da

organização

de

provas,

eventos

desportivos

ou

manifestações desportivas suscetíveis de projetar internacionalmente
a imagem de Portugal.
A Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro, aprova o modelo de
requerimento que deve ser utilizado no pedido de atribuição do
estatuto de utilidade pública desportiva.
Documentos que acompanham o requerimento:
a) Estatutos;

b) Certidão de registo de pessoa coletiva;
c) Regulamentos internos em vigor, acompanhados da ata da reunião
do órgão em que foram aprovados;
d) Documento comprovativo de filiação em organização desportiva
internacional reguladora da modalidade;
e) Documento comprovativo da titularidade do estatuto de utilidade
pública, regulado pelo Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro, na
redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de
dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 5-B/2008, de 11 de fevereiro;
f) Endereço do sítio da Internet da requerente;
g) Outros elementos julgados pertinentes pela requerente, face aos
requisitos legalmente estabelecidos para a concessão da utilidade
pública desportiva.
No caso de modalidades não integrantes do programa dos Jogos
Olímpicos ou Paralímpicos, além dos documentos mencionados no
número anterior, deve ainda acompanhar o requerimento:
a) Listagem nominal dos praticantes desportivos, com inclusão da
menção dos números das apólices do respetivo seguro desportivo, para
efeito do disposto na alínea a) do artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 248B/2008, de 31 de dezembro; ou
b) Documento no qual conste que a federação prossegue uma atividade
desportiva que contribui para o desenvolvimento turístico do País, ou
de algumas das suas regiões, através da organização de provas,
eventos ou manifestações desportivas suscetíveis de atrair fluxos
turísticos significativos ou que projetem internacionalmente a imagem
de Portugal.

A Advogada,

