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Fins estatutários
«1. A FDI-PORTUGAL é a autoridade nacional em matéria de desportos relacionados com a neve, filiando-se como tal na respectiva Federação
Internacional.
2. A FDI-PORTUGAL tem por fins e objectivos principais: Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática de desportos relacionados
com a neve, nas vertentes formativa, desportiva e cultural.»
(Extrato do Artigo 3.º dos Estatutos da FDI-PORTUGAL)

Órgãos Sociais (Artigo16.º dos Estatutos)
A FDI-PORTUGAL é constituída pelos seguintes
órgãos:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem.
Composição da AG – 40 Delegados (Artigo
18.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 40
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 28 representantes dos associados
efetivos;
b) 3 representantes dos treinadores;
c) 3 representantes dos árbitros ou juízes
desportivos;
d) 6 representantes dos praticantes.

Atual Direção
Presidente: Pedro Miguel dos Santos Farromba
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
David António Esteves Fontes Neves
Órgãos Sociais
http://www.fdiportugal.pt/fdiportugal/corpos-sociais/

Organização
Modalidade olímpica de Inverno
Origens
Esqui Alpino
«As origens desta modalidade remontam à pré-história, contudo a vertente moderna deste
desporto data do século XIX, na Noruega, tendo a primeira prova em slalom sido realizada na
Suíça.
Faz parte dos Jogos desde 1936. O equipamento utilizado pelos atletas inclui bastões e botas
presas aos esquis, de madeira ou fibra, que se soltam só em caso de impacto. Os óculos
protegem a cara e evitam o encadeamento. O norueguês Kjetil Aamodt é recordista de
medalhas (4-2-2).
Portugal fez a sua estreia nesta modalidade nos Jogos Olímpicos de inverno em Oslo 1952,
com Duarte Espírito Santo Silva a qualificar-se em 69º lugar na prova de Descida. Após alguns
anos sem participações Portugal voltaria ter um atleta a competir nesta modalidade nos
Jogos Olímpicos de Lillehammer 1994, com Georges Mendes a competir em Descida, Slalom
Super Gigante e em Slalom Gigante, tendo o 32º lugar em Slalom Gigante como a sua melhor
classificação.
2014 marcaria um ano histórico para Portugal nesta modalidade ao ter dois atletas a
competir nos Jogos Olímpicos de Sochi, com Camille Dias e Arthur Hanse a competirem em
Slalom e Slalom Gigante.»
Esqui de fundo
«Também conhecido por esqui cross country, é a modalidade mais antiga e clássica dentro
do esqui. É a maratona. Implica subidas e descidas constantes. Os esquis são mais leves e
estreitos do que as outras modalidades. Entre outras, tem provas individuais de sprint (1 Km)
e outras de 30 Km para as mulheres e 50 para os homens.
Danny Silva é o grande nome português desta modalidade e o único atleta português a
participar nos Jogos Olímpicos de inverno nesta prova, contando com duas participações, em
Turim 2006 e em Vancouver 2010.»
Esqui de estilo livre
«Esta modalidade é caracterizada por saltos acrobáticos e descidas de montanha em alta
velocidade. O Esqui Estilo Livre tem várias variantes, consoante as pistas e os obstáculos
naturais ou artificiais, denominados de moguls, que são pequenos montinhos de neve que se
encontram ao longo da pista. A modalidade entrou oficialmente para os Jogos apenas em
1992, uma vez que antes era vista como prova de demonstração.
Portugal conta nesta modalidade com uma participação nos Jogos Olímpicos. Foi em Nagano
1998 que Mafalda Queirós Pereira competiu em Esqui Acrobático.»

Patinagem de velocidade
«Utilizando uma pista de 400 metros, os atletas competem individualmente ou em equipa
atingindo os 60km/h, sendo as provas normalmente em contra-relógio, embora também
existam provas por eliminação. As lâminas têm um milímetro de espessura na parte mais fina
e os óculos protegem contra os pedaços de gelo.
Portugal conta nesta modalidade com uma participação em Jogos Olímpicos de inverno. Na
edição de 1998 em Nagano, Fausto Marreiros competiu nos 5.000 metros.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal, Modalidades Inverno
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades-olimpicas/#!
Criação da Federação
«Apesar da existência de registos que apontam para a introdução do esqui em Portugal por
volta de 1918, do começo de competições de esqui realizadas de forma regular a partir de
1933 e de participações pontuais de portugueses em olimpíadas de inverno, apenas na última
década do século XX é criada uma federação responsável pela regulamentação dos desportos
de inverno em Portugal.
Durante vários anos, praticamente desde a sua formação em 1928, o Ski Clube de Portugal
(SCP) foi o principal responsável pela organização e regulamentação de provas de esqui em
Portugal, sendo este clube o maior dinamizador dos desportos de inverno em Portugal até à
década de cinquenta do século passado, altura em que é fundado Clube Nacional de
Montanhismo (CNM).
Com a criação do Clube Nacional de Montanhismo surge também a Escola de Esqui da
Serra da Estrela e com ela dá-se um grande aumento do número de esquiadores em
Portugal.
Com o aumento do número de praticantes vão surgindo novos clubes e inicia-se uma época
de bastante rivalidade em volta da modalidade, começando a ser sentida a necessidade de
criar um organismo responsável pela regulamentação e representação do esqui em Portugal,
a par do que vinha acontecendo com outra modalidades. Assim, dá-se em 1986 a primeira
tentativa de criação da Federação Portuguesa de Esqui por intermédio do CNM, SCP e ISEF,
contudo, e apesar do bom entendimento entre os clubes não foi encontrado um consenso
que permitiria a formação da referida federação.
O consenso foi conseguido através do constante desenvolvimento do esqui alpino em
Portugal, em consequência do aumento da performance dos desportistas nas provas
realizadas. O elevado nível dos praticantes criou a necessidade de uma organização
desportiva que regulamentasse a modalidade e que defendesse os interesses dos esquiadores
e dos seus clubes.
Assim, a 15 de maio de 1992 é fundada na Covilhã, através de escritura pública, a
Federação Portuguesa de Esqui (FPE) sendo os seus sócios fundadores o Clube Desportivo
da Covilhã, Clube Nacional de Montanhismo, o Ski Clube de Portugal, José Rodrigues, José
Flávio Martins, Fernando Ferreira dos Santos, Manuel Sá Lima, Arménio Matias, João
Lanzinha, Vítor Pinho, Manuel Machado, José Hermínio de Almeida Matos, Carlos Pinto,
Alfredo Pinto da Silva, Carlos Leitão, Henrique Assis e José Pinho. Para presidir à recém
formada federação foi escolhido um dos mais prestigiados esquiadores portugueses e várias
vezes campeão nacional, Luís Filipe Saraiva.
Nesse mesmo ano, em conjunto com varias federações de esqui internacionais a FPE funda a
Small European Ski Nations (SES). Jorge Mendes, luso-descende residente em França,
consegue o apuramento para os Jogos Olímpicos, mas devido a uma lesão não competiu.
Em 1993 a FPE é admitida como membro da Federação Internacional de Esqui (FIS) e do
Comité Olímpico de Portugal (COP), sendo em 1994 reconhecida como pessoa coletiva de
direito privado, titular de utilidade pública desportiva. Também nesse ano Jorge Mendes
consegue novamente o apuramento olímpico, competindo em três disciplinas (Downhill,
Gigante e Super G.).
Portugal volta a ser representado, desta vez por dois desportistas, nos Jogos de Inverno de
1998. Competiram pela seleção portuguesa Mafalda Pereira no esqui acrobático e Fausto
Marreiros na patinagem.
O final da década de noventa fica ainda marcado pela realização de diversas taças e
campeonatos bem como a presença regular das seleções nacionais de esqui em diversas
competições internacionais.
Em 2006 Portugal conseguiu a sua primeira participação na modalidade de esqui de fundo,
através da qualificação de Danny Silva. Também neste ano Portugal é, pela primeira vez, o
país escolhido para receber o Congresso Internacional da FIS.
O ano de 2008 marca a alteração da denominação da Federação Portuguesa de Esqui
para Federação de Desportos de Inverno de Portugal, decisão tomada por unanimidade em
Assembleia Geral, de forma a acolher a tutela de todos os desportos de inverno, sobretudo o
snowboard que se encontrava numa fase de grande crescimento em Portugal. É também
lançado o projeto Brincar na Neve, que visa a introdução e aperfeiçoamento ao esqui e
snowboard com o objetivo de detetar jovens promessas nestas modalidades.
Em 2012, ano da celebração de 20 anos de existência, a FDI-Portugal consegue as suas
primeiras medalhas internacionais de esqui, através do esquiador Andrea Bugnone.
Este foi também um ano de afirmação para o snowboard português, não só pela participação
de diversos desportistas lusos em competições internacionais, mas principalmente pela
realização do Vodafone Snowboard Urban Fest, primeira prova internacional FIS, com
pontuação a contar para o apuramento olímpico realizada em Portugal.»
Fonte – Federação de Desportos de Inverno de Portugal
http://www.fdiportugal.pt/fdi-portugal/

Nótula sobre incidente de suspensão do estatuto de UPD
Detentora do estatuto de Utilidade Pública Desportiva desde 1994, com a designação
“Federação Portuguesa de Esqui”, em 2005 registou-se um incidente de suspensão do
estatuto de UPD à Federação.
Através do Despacho n.º 5030/2005 (2.ª Série), de 11 de fevereiro de 2005, do SEDR,
publicado no DR, IIª Série, n.º 48, de 9 de março de 2005, foi suspenso o estatuto de UPD
pelo prazo de 1 ano.
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Comité Paralímpico de Portugal (CPP)
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/membros.aspx
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
Federation Internationale de Ski (FIS)
http://www.fis-ski.com/inside-fis/about/national-ski-associations/
Small European Ski Nations (SES)
http://www.cyprusski.com/main/default.aspx?tabID=3&itemID=13&mid=44
Grandes Eventos
FIS Race – Snowboard Urban Fest – 2012
Europa CUP SBS, Covilhã — 2013

Historial

http://www.fdiportugal.pt/fdi-portugal/
http://www.fis-ski.com/inside-fis/about/fis-history/
http://www.cyprusski.com/main/default.aspx?tabID=3&itemID=13&mid=44
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Estatutos

Aprovação em AG – 08.01.2015
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/Estatutos-FDI-Portugal_2015.pdf
Campeonatos Nacionais em competição – 2015 (Escalões Flocos I e II, Infantes I e II, Juniores I e II, Sénior e
Veteranos I e II):
Taça Nacional de Esqui em Pista Sintética, Esqui Alpino (Slalom Gigante e Sallom) e Snowboard (Slopestyle
e Boardercross)
Modalidades do Esqui Alpino
Downhill - Uma corrida que inclui uma variedade de curvas desafiadoras, assim como saltos e fases de
deslize em que os esquiadores atingem as velocidades máximas de todas as disciplinas de ski alpino.
Slalom Super Gigante (Super-G) - Uma corrida de alta velocidade, com curvas largas, disputada numa única
mão. Inclui também fases de salto e de deslize.
Slalom Gigante - Competição que tem como objectivo atingir o melhor dos tempos de duas corridas em
pistas diferentes. É uma disciplina que requer viragens precisas.

Atividade desportiva

Slalom - É realizado em dois percursos diferentes onde os tempos são combinados. Exige extrema agilidade
e equilíbrio.
Combinado - As provas alpinas de combinado testam a habilidade do competidor nas provas de Downhill e
Slalom onde no final se conjugam os dois tempos.
Modalidades do Esqui Nórdico
Técnica Clássica - Estilo diagonal. É necessário dar passos onde os esquis são colocados na diagonal
principalmente em partes da pista que são a subir. Não se pode deslizar sobre a neve.
Técnica Livre - Várias técnicas são usadas, sendo o deslizar sobre a neve a mais comum.
Sprint - Os 32 ou 16 melhor qualificados competem num sistema eliminatório com dois ou quatro atletas em
cada round. Percorrem uma distância que pode variar entre os 600 e os 2000m.
Competições por equipas - Os países competem uns contra os outros com 4 atletas que alternam entre as
técnicas clássica e livre. Todas as equipas começam juntas.
Corrida de estafetas - As várias nacionalidades competem entre si numa equipa de dois competidores que
alternam cada round num total de 4-6 rounds.

Partida em grelha - Forma de partida baseada no resultado da 1ª mão.
Partida em massa - Todos os competidores partem juntos.
Projeto “Brincar na Neve”
Este é um projeto que se destina as crianças entre os 6 e os 10 anos e tem como principal objetivo a divulgação
dos desportos de inverno, mais concretamente o Esqui Alpino e o Snowboard.
As atividades decorrerão na Estância de Esqui Serra da Estrela Vodafone em três momentos distintos durante os
meses de Janeiro, Fevereiro e Março.
Este é um dos projetos de maior sucesso da FDI-Portugal, onde no decorrer das suas edições já permitiu colocar
em contato direto com a neve mais de 150 jovens.
Programa Juvenil SKI 4 ALL
É um programa realizado pela FDI-Portugal que tem como objetivo colocar a esquiar 1000 crianças, entre os 8 e
os 14 anos, de escolas de todo o País. Este é um programa realizado ao abrigo do programa “Desporto Para
Todos” do IPDJ, que tem como principal missão a promoção e o desenvolvimento desportivo do esqui.
Projeto Rollerski – Ski na Escola
O Rollerski é uma modalidade bastante similar à modalidade olímpica de cross-country, com a particularidade
de ser praticada sem neve, recorrendo à utilização de esquis com rodas.
Trata-se de uma modalidade emergente que a Federação pretende desenvolver com vista à sua implantação. A
Federação pretende dar a conhecer esta modalidade, começando nas escolas junto dos jovens. Pode ser
praticada em pavilhão ou em rua, e com praticantes de qualquer idade.
Em 2015, a Federação conta com 20 clubes filiados

Filiados

- Clube Nacional de Montanhismo (Covilhã)
- OKUP – Associação de Campos de Férias (Viseu)
- Ski Clube de Portugal (Lisboa)
- Clube Cultural e Desportivo de Vale Formoso
- AAUBI – Associação Académica da Universidade da Beira Interior (Covilhã)
- Clube Desportivo Cultural e Recreativo Português de Engadine (Suiça)
- Associação Pró-Estrela (Manteigas)
- Clube Robbialac (Lisboa)
- Shred Militia – Clube de Desportos Aquáticos e de Inverno (Marinha Grande)
- Snowboard Clube de Portugal (V.N.Gaia)
- Clube Centro de Cultura e Desporto Pessoal da Câmara e Serviços Municipalizados de Loures
- Grupo Desportivo da Mata (Covilhã)
- Clube Desportivo da Covilhã
- Clube Snowboard Argoncilhe
- Sport Tortosendo e Be4nfica
- Associação Desportiva de Aveiro – Os Amigos da Ginástica
- Ginásio Clube Português (Lisboa)
- Grupo Desportivo Casa do Povo do Ferro
- Grupo Recreativo e Cultural de Famões
- Clube Desportivo Casa de Portugal de Andorra
Para mais informação, consultar a federação
http://www.fdiportugal.pt/clubes-filiados/
Regulamento Eleitoral – Aprovado – 26.06.2009
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_eleitoral.pdf
Regulamento Disciplinar – Aprovado – 16.06.2011
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_disciplinar.pdf
Regulamento de Combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância no Esqui e Snowboard –
Aprovado – 11.01.2011
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_combate_violencia_xenofobia.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem – Aprovado – 27.08.2010
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_antidopagem.pdf
Regulamento Interno – Aprovado – 21.11.2012
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_interno.pdf
Regulamentos Competitivo – Aprovado – Em vigor em 2013
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/regulamento_competitivo.pdf
Para mais informação, consultar Federação
http://www.fdiportugal.pt/fdi-portugal/documentos/

Plano de Atividades 2015
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/Plano-de-Atividades-2015.pdf
Plano de Atividades 2014
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/Plano-Actividades-e-Orçamento-2014.pdf
Relatório e Contas 2014
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/Relatório-e-Contas-2014.pdf
Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades 2013
http://www.fdiportugal.pt/wp-content/uploads/2014/03/Plano-de-Actividades-e-Orçamento-2013.pdf
Para mais informação, consultar Federação
http://www.fdiportugal.pt/fdi-portugal/documentos/

Contrato n.º 939/2011 - D.R. n.º 188, Série II de 2011-09-29
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 51/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
de Desportos de Inverno de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/188000000/3881038811.pdf
Contrato n.º 116/2012 - DR 30 SÉRIE II de 2012-02-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/60/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento
desportivo n.º 73/DDF/2011 - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/030000000/0491204912.pdf
Contrato n.º 157/2012 - DR 45 SÉRIE II de 2012-03-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/67/DDF/2012, celebrado entre o Instituto do
Desporto de Portugal, I. P., e a Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Urban Snowboard Style, na
Covilhã, no dia 25 de fevereiro de 2012
http://dre.pt/pdf2s/2012/03/045000000/0777207774.pdf
Contrato n.º 430/2012 - DR 138 SÉRIE II de 2012-07-18
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/218/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal _ Desenvolvimento da prática desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/138000000/2526425266.pdf
Contrato n.º 431/2012 - DR 138 SÉRIE II de 2012-07-18
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/219/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/138000000/2526625267.pdf
Contratos-Programa

Contrato n.º 620/2012 - DR 214 SÉRIE II de 2012-11-06
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/24/DFQ/2012, entre o IPDJ, I. P., e a Federação de
Desportos de Inverno de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2012/11/214000000/3635036352.pdf
Contrato n.º 733/2012 - DR 250 SÉRIE II de 2012-12-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/287/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da
prática desportiva n.º CP/218/DDF/201 - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/12/250000000/4067940680.pdf
Contrato n.º 121/2013 - DR 36 SÉRIE II de 2013-02-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/9/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
de Desportos de Inverno de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/218/DDF/2012 e CP/219/DDF/2012 - Desenvolvimento da prática desportiva - enquadramento técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/036000000/0686406865.pdf
Contrato n.º 129/2013 - DR 36 SÉRIE II de 2013-02-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/60/DDF/2013, entre o IPDJ, I. P., e a Federação de
Desportos de Inverno de Portugal - Europa CUP SBS, Covilhã — 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/036000000/0687006872.pdf
Contrato n.º 303/2013 - DR 95 SÉRIE II de 2013-05-17
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/179/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/095000000/1572715729.pdf
Contrato n.º 312/2013 - DR 98 SÉRIE II de 2013-05-22
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/004/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/098000000/1630516307.pdf

Contrato n.º 393/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/180/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1901219014.pdf
Contrato n.º 395/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/264/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da
prática desportiva CP/179/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1901619017.pdf
Contrato n.º 74/2014 - DR 24 SÉRIE II de 2014-02-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/9/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a Federação
de Desportos de Inverno de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/179/DDF/2013 e CP/180/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/024000000/0344003441.pdf
Contrato n.º 287/2014 - DR 88 SÉRIE II de 2014-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/133/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/088000000/1196411967.pdf
Contrato n.º 478/2014. D.R. n.º 160, Série II de 2014-08-21
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/13/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/08/160000000/2173121732.pdf
Contrato n.º 496/2014 - D.R. n.º 173, Série II de 2014-09-09
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/224/DD/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Ski 4 Fun - Ski for All, 2014
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/173000000/2344123443.pdf
Contrato n.º 53/2015 - Diário da República n.º 27/2015, Série II de 2015-02-09
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/27/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento
Desportivo n.º CP/133/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66451476
Contrato n.º 231/2015 - Diário da República n.º 64/2015, Série II de 2015-04-01
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/113/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I.P., e a Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/66879195
Contrato n.º 583/2015 - Diário da República n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/223/DD/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P., e a Federação de Desportos de Inverno de Portugal - Apoio à Atividade
Desportiva. SKI 4 ALL
https://dre.pt/application/file/69948034
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

