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UTILIDADE PÚBLICA
Despacho do Primeiro-Ministro, de 15.06.1978
DR, IIª Série, n.º 139 – 2.º Supl., de 20.06.1978
UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA
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Fins estatutários
«A federação tem como objectivos principais: a) Promover, regulamentar e dirigir a prática do hóquei e suas variantes em todo o território
nacional;»
Variantes: Hóquei em Campo e Hóquei em Sala
(Extrato do Artigo 2.º dos Estatutos da FPH)
Órgãos Sociais (Artigo 9º dos
Estatutos)
São órgãos estatutários da
federação:
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 – Delegados
(Artigo19.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por
um número de delegados,
distribuídos da seguinte forma:
a) Os clubes sócios efetivos da
FPH na Assembleia Geral têm
direito a serem
representados por 23 (vinte e
três) delegados;
b) Os agrupamentos de
praticantes desportivos,
treinadores, árbitros e juízes e
outros agentes desportivos têm
direito a 10 (dez) delegados, com
a seguinte distribuição:
- 6 representantes dos
praticantes;
- 2 representantes dos
treinadores;
- 2 representantes dos árbitros e
juízes;
c) Cada associação de clubes de
âmbito territorial, integradas na
FPH, tem o direito de designar
um delegado para a representar
na Assembleia Geral.
d)- Cada associação

Organização
Modalidade olímpica
«O hóquei apareceu pela primeira vez no programa olímpico em 1908, mas só para os homens.
Desapareceu até 1920 e deste então, faz parte do programa.
O hóquei feminino foi introduzido em 1980, nos Jogos Olímpicos de Moscovo.
Um jogo de hóquei é disputado entre duas equipas, de onze jogadores cada. Um jogo é dividido em
dois períodos de 35 minutos, com um intervalo de 10 minutos a meio. Cada equipa tenta marcar tantos
golos quanto possível na baliza adversária. Normalmente os jogos são realizados em relava, nas
competições de alto nível, como os Jogos Olímpicos, é jogado em superfícies sintéticas.
As habilidades essenciais para se jogar hóquei são a capacidade de controlar, passar, empurrar, parar
e bater a bola. Os atletas só podem jogar a bola com a face plana ou borda da vara. Os atletas não
podem usar os pés ou qualquer outra parte do corpo. Apenas os guarda-redes têm permissão para
tocar com a bola em qualquer parte do corpo dentro da área de remate.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
http://comiteolimpicoportugal.pt/modalidades/hoquei-em-campo/
A Federação de Hóquei constituiu-se em 1948 fundada pelo Hóquei Clube de Portugal com a
designação de Federação Portuguesa de Hóquei em Campo.
Atualmente é designada por Federação Portuguesa de Hóquei e utiliza a sigla FPH.
O seu primeiro presidente foi Rogério Futcher.
Variantes: Hóquei em Campo e Hóquei em Sala.
Origens do Hóquei
«Embora não sejam exatas as evidências das origens do jogo, admite-se que o Hóquei em Campo seja
o jogo mais antigo de «Stick e Bola» conhecido. Uma gravura descoberta sobre um túmulo em BeniHassan, perto de Minia no Vale do Nilo, retrata uma forma de Hóquei jogada há 4000 anos atrás.
Existem registos históricos de jogos de «Stick e Bola» jogados na Etiópia há cerca de 3000 anos. Outra
gravura, descoberta em Atenas, sobre o túmulo de Théristocles, data do ano 500 a.C. e mostra várias
personagens disputando a bola com Sticks. Sabe-se que também os romanos praticavam, por ocasião
dos Jogos «Pagnica», um tipo de Hóquei que se jogava com um pau curvo e uma bola de couro coberta
de plumas.
Na Índia, Paquistão, Pérsia e Japão as raízes da tradição do Hóquei remontam há pelo menos 2000
anos.
Registos históricos evidenciam que vários séculos antes de Colombo desembarcar no “Mundo Novo”, os
Índios Aztecas jogavam uma forma de Hóquei com 50 homens em cada equipa, disputando prémios e
outros valores materiais. O jogo não se caracterizava apenas por jogar a bola, mas também por
incapacitar o maior número possível de oponentes preparando, deste modo, os jogadores para as
batalhas.
Na idade Média o jogo com «Stick e bola» conhece em França grande popularidade.
No séc. XII jogava-se em França um jogo chamado Crosse ou Hoquet, uma palavra que significa:
“conduzir com um bastão (stick) ”, da qual se assume a origem da palavra inglesa “Hockey”.
O jogo também pode ser reconhecido em jogos antigos denominados de “Hurling”, “Shinty” e “Bandy”
nos quais o objetivo era dirigir a bola até uma zona marcada no campo do oponente. Esta “zona”
poderia ser demarcada por dois postes, um buraco no chão, um círculo ou simplesmente zona marcada
por uma linha reta final. Poucas regras existiam nesses jogos: permitia-se jogar a bola com todo o

representativa de agentes
desportivos, que como tal esteja
em cada momento reconhecida,
tem o direito de designar um
delegado para integrar a
Assembleia Geral, de entre os
seus representantes.
Atual Direção
Presidente: Joana Catarina Martins
Gonçalves
Presidente Mesa da Assembleia
Geral:
José Alípio Ferreira de Oliveira
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corpo, tal como agarrar a bola e transportá-la ao longo de algumas jardas. A bola movimentava-se
frequentemente pelo ar, tornando o jogo muito perigoso. No entanto, ninguém demonstrava muita
preocupação pelo facto. Aliás, apesar do seu caráter rude e da sua dureza, o jogo era muito apreciado
e praticado em ambientes mais calmos como abóbadas de claustros e seminários.
O que era um jogo confuso, praticado na Idade Média evoluiu e tornou-se na versão moderna surgida
em Inglaterra durante o final do Séc. IXX.
South-east London é a casa do Blackheath, o primeiro clube de Hóquei fundado em 1849. O jogo
desenvolvia-se num descampado selvagem, com bastões de madeira primitivos e uma “bola”, que era
de facto um pedaço sólido de borracha em forma cúbica. Nesta fase não existiam grandes definições
táticas tanto no ataque como na defesa.
Algumas décadas depois, os clubes de críquete do Middlesex desenvolveram o jogo moderno; os
jogadores de críquete procuravam uma atividade que os ocupasse durante os rigorosos meses de
inverno e começaram a esboçar as regras do novo jogo. Um clube chamado Teddington ficou
especialmente conhecido pelo importante papel que desempenhou na modernização e
estandardização do jogo com a introdução de novas regras. Não era permitido aos jogadores jogar a
bola – agora esférica – com as mãos, nem erguer os Sticks acima da altura do ombro. Em 1883 o
número de jogadores por equipa foi reduzido a 11, mas a maior evolução deu-se com a introdução da
área de remate. Todas estas regras foram incorporadas em 1886 pela recém formada English Hockey
Association.
O exército britânico expandiu o jogo por todo o Império Britânico, com destaque para a Índia,
Paquistão e Austrália, nações que se tornaram em importantes potências da modalidade.
O Hóquei continuou a crescer e sua popularidade é mundial. Atualmente existem 127 federações
nacionais reconhecidas internacionalmente.
O Hóquei em Campo Feminino foi introduzido nas universidades e escolas britânicas na década de
1880. O primeiro clube, Molesey Ladies Hockey Club, foi fundado em 1887.
Em 1895, o hóquei em campo (masculino) teve a sua primeira competição internacional: Irlanda vs
País de Gales. A Irlanda venceu, por 3-0.
Em 1971, a Federação Internacional de Hóquei (FIH) organizou o primeiro Campeonato do Mundo
Masculino em Barcelona (Espanha). No jogo da final o Paquistão sairia vencedor frente à Espanha
(1:0), sagrando-se assim o 1º Campeão do Mundo.
Na década de cinquenta do século passado, desenvolveu-se na Europa, nomeadamente na Alemanha e
Áustria, o Hóquei de Sala.
O primeiro relvado sintético foi instalado em 1966 no Astrodome de Houston, Texas. Era um tapete de
fibras baixas em nylon, pouco espaçadas entre si e sem carga de enchimento. Nos anos 70 do século
passado a relva sintética chegou à Europa, as fibras já não eram em nylon, mas sim em poliprotileno,
uma fibra sintética mais económica e também mais confortável. Estes dois tipos de piso são
conhecidos como relvados de primeira geração.»
Fonte: Federação Portuguesa de Hóquei
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/a-historia-do-hoquei
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
European Hockey Federation (EHF)
http://www.eurohockey.org/associations/
International Hockey Federation (FIH)
http://www.fih.ch/inside-fih/our-members/
Grandes Eventos
Eurohockey Junior Championship III (M), Jamor, Oeiras, 2012
Eurohockey Junior Championship III (W), Jamor, Oeiras, 2012
World League — Round 1, Lousada, 2012

Historial

http://www.fphoquei.pt/fph/historia-hoquei
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/05/a-historia-do-hoquei

NIF

501 742 220

Estatutos

Aprovação em AG – 27.03.2015
http://www.fphoquei.pt/fph/estatutos
A Federação mantém em curso as seguintes atividades

Atividade desportiva

Hóquei Campo
Masculino – Seniores - Sub21 - Sub18 - Sub16
Feminino – Seniores - Sub21 - Sub18 - Sub16
Hóquei Sala
Masculino – Seniores - Sub21
Feminino – Seniores - Sub21

Provas Nacionais Organizadas pela Federação Portuguesa de Hóquei
- Super Taça Carlos Fernandes
- Taça de Portugal de Hóquei em Campo Seniores Masculinos
- Taça de Portugal de Hóquei em Campo Seniores Femininos
- Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Seniores Masculinos
- Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Seniores Femininos
- Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Sub-18
- Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Sub-15
- Campeonato Nacional de Hóquei em Campo Sub-13
- Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Seniores Masculinos
- Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Seniores Femininos
- Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Sub-18
- Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Sub-15
- Campeonato Nacional de Hóquei de Sala Sub-13
- Challenge de Veteranos
Palmarés
http://www.fphoquei.pt/seleccoes/palmares
Seleções
Melhores resultados obtidos:
EuroHockey Indoor Champioinship III (Men), 17-19 Janeiro 2014, Croácia
Portugal: 1º lugar
EuroHockey Junior Championship II (Men), 13 -19 Julho 2014, Lousada
Portugal: promovido à 1ª Divisão Europeia
Programa Desporto Escolar – 2013/2017
http://www.fphoquei.pt/escolas/desporto-escolar
Programas da FPH 2015
Programas em curso na FPH:
- Hóquei na Escola, fortalecendo as ligações entre Escolas circundantes de clubes com hóquei;
- Hóquei de Praia, promovido como novo local para a prática da modalidade;
- ParaHóquei, variante que permitirá que o hóquei se assuma como um desporto para todos;
- Hóquei Turismo;
- Hóquei e a Mulhe;
- Programa Clube +.
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Filiados coletivos: 12 Clubes e 1 Associação
Fonte – Elementos fornecidos pela Federação Portuguesa de Hóquei em 2014
Regulamento Eleitoral – Aprovado – 28.12.2009
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Regulamento de Disciplina – Aprovado – 29.07.2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Regulamentos

Regulamento Anti Violência Associada ao Desporto – AG – 17.03.2006
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Regulamento Antidopagem – Direção – 04.03.2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Regulamento Interno – Direção – 29.07.2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Regulamentos Geral de Provas – 2013/2014 – Direção – 29.07.2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph

Para mais informação, consultar Federação Portuguesa de Hóquei
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/regulamentos-fph
Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
Plano de Atividades e Orçamento 2011
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
Planos de Atividades e
Relatórios

Relatório e Contas 2014
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Relatório e Contas 2013
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Relatório e Contas 2012
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Relatório e Contas 2011
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Relatório e Contas 2010
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Para mais informação, consultar Federação Portuguesa de Hóquei
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/planos-de-atividade-e-orcamento
http://www.fphoquei.pt/blog/2013/04/relatorios-de-gestao
Contrato n.º 99/2012 - DR 28 SÉRIE II de 2012-02-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/34/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os
153/DDF/2011 e 154/DDF/2011 - Desenvolvimento da Prática Desportiva — Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/028000000/0460804609.pdf
Contrato n.º 408/2012 - DR 131 SÉRIE II de 2012-07-09
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/203/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Desenvolvimento da Prática Desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/131000000/2395023951.pdf
Contrato n.º 421/2012 - DR 136 SÉRIE II de 2012-07-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/206/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Eurohockey Junior Championship III (M)
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/136000000/2495524957.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 422/2012 - DR 136 SÉRIE II de 2012-07-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/205/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Eurohockey Junior Championship III (W)
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/136000000/2495724959.pdf
Contrato n.º 423/2012 - DR 136 SÉRIE II de 2012-07-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/214/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - World League — Round 1
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/136000000/2495924961.pdf
Contrato n.º 465/2012 - DR 143 SÉRIE II de 2012-07-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/204/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/143000000/2639626398.pdf
Contrato n.º 576/2012 - DR 192 SÉRIE II de 2012-10-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/16/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2012/10/192000000/3331133312.pdf

Contrato n.º 172/2013 - DR 40 SÉRIE II de 2013-02-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/29/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.º
CP/203/DDF/2012 e n.º CP/204/DDF/2012 - Desenvolvimento da Prática Desportiva - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/040000000/0751207513.pdf
Contrato n.º 265/2013 - DR 90 SÉRIE II de 2013-05-10
Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/108/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Enquadramento Técnico
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/090000000/1485314855.pdf
Contrato n.º 279/2013 - DR 91 SÉRIE II de 2013-05-13
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/018/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/091000000/1505315054.pdf
Contrato n.º 427/2013 - DR 121 SÉRIE II de 2013-06-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/107/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Desenvolvimento da prática desportiva
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/121000000/2017620178.pdf
Contrato n.º 434/2013 - DR 122 SÉRIE II de 2013-06-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/263/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - aditamento ao contrato-programa de enquadramento técnico
CP/108/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/122000000/2037220372.pdf
Contrato n.º 65/2014 - DR 23 SÉRIE II de 2014-02-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/34/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/107/DDF/2013 e CP/108/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/023000000/0327903280.pdf
Contrato n.º 355/2014 - DR 109 SÉRIE II de 2014-06-06
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/136/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei
http://dre.pt/pdf2s/2014/06/109000000/1494014942.pdf
Contrato n.º 483/2014 - D.R. n.º 170, Série II de 2014-09-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/18/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/170000000/2296322964.pdf
Contrato n.º 626/2014 - Diário da República n.º 244/2014, Série II de 2014-12-18
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/199/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - World League - Round 1 Men
https://dre.pt/application/file/65930590
Contrato n.º 627/2014 - Diário da República n.º 244/2014, Série II de 2014-12-18
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/200/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Hóquei - EuroHockey Junior Nations Championship II Men
https://dre.pt/application/file/65930591
Contrato n.º 133/2015 - Diário da República n.º 40/2015, Série II de 2015-02-26
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/33/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P. e a
Federação Portuguesa de Hóquei - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/136/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66598789
Contrato n.º 371/2015 - Diário da República n.º 105/2015, Série II de 2015-06-01
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/136/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Hóquei - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67354477
Contrato n.º 524/2015 - Diário da República n.º 132/2015, Série II de 2015-07-09
Presidência do Conselho de Ministros - Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/247/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Hóquei - Eventos Desportivos Internacionais.
EuroHockey Championship III Men
https://dre.pt/application/file/69744154
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

Instalação e Manutenção das Balizas de Hóquei
Decreto-Lei n.º 100/2003, de 23 de maio
Aprova o Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança a Observar na Concepção, Instalação e
Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e de Polo Aquático e dos Equipamentos de
Basquetebol Existentes nas Instalações Desportivas de Uso Público
http://dre.pt/pdf1s/2003/05/119A00/32153218.pdf

Legislação específica
aplicável

Decreto-Lei n.º 82/2004, de 14 de abril
Altera o Regulamento das Condições Técnicas e de Segurança a Observar na Concepção, Instalação e
Manutenção das Balizas de Futebol, de Andebol, de Hóquei e Polo Aquático e dos Equipamentos de
Basquetebol Existentes nas Instalações Desportivas de Uso Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 100/2003, de
23 de Maio
http://dre.pt/pdf1s/2004/04/088A00/22682269.pdf
Portaria n.º 1049/2004, de 19 de agosto
Fixa as condições do contrato de seguro de responsabilidade civil, e o valor mínimo do respectivo capital, que
as entidades responsáveis pelos equipamentos desportivos devem celebrar, que abranja o ressarcimento de
danos causados aos utilizadores em virtude de deficientes condições na concepção, instalação e manutenção
das Balizas de futebol, de Andebol, de hóquei e de polo aquático e dos equipamentos de basquetebol
existentes nas instalações desportivas de uso público.
http://dre.pt/pdf1s/2004/08/195B00/54415442.pdf

