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Entre: --- 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE JUDO, pessoa coletiva n.º 501515674, com sede em Rua Alves 

Redol, Nº 1 Lojas A/B, 2675-285 Odivelas, neste ato representada por Jorge Manuel de Oliveira 

Fernandes, na qualidade de Presidente e com poderes para o ato, adiante designada por Primeira 

Outorgante ou simplesmente por FPJ; --- 

E: --- 

Associação de Judo do Distrito de Portalegre, pessoa coletiva n.º 502490080, com sede em Rua 

José Vicente Abreu - Boa Fé, 7350-275 Elvas, neste ato representada por António José Chavigas 

Drogas  e por Natalino Duarte dos Santos Borrega, respetivamente nas qualidades de Presidente e 

de Vice-Presidente, com poderes para o ato, adiante designada por Segunda Outorgante; --- 

Em conjunto designados por Partes Outorgantes, --- 

Considerando que: ---  

 (A) A Lei n.º 5/2007 de16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto), --- 

✓ Define as bases das políticas de desenvolvimento da atividade física e do desporto; --- 

✓ Estabelece um novo modelo de organização das federações desportivas, associações territoriais 

e clubes desportivos; --- 

✓ Estipula a obrigatoriedade de estas possuírem contabilidade organizada; --- 

✓ Torna obrigatória a verificação da situação de incumprimento das suas obrigações fiscais junto 

da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e da Segurança Social (Seg. Social); --- 

✓ Estabelece como regime-regra o da existência de contratos-programa. --- 

 

Considerando também que: --- 

 (B) O Decreto-Lei n.º 273/2009 de 1 de outubro, --- 

✓ Define o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivos; --- 

✓ Estabelece que os apoios financeiros atribuídos pelas federações desportivas às associações 

territoriais são obrigatoriamente titulados por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, 

celebrados nos termos do referido Decreto-Lei; --- 
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