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Fins estatutários
«Os fins da FPPq são os seguintes:
a) Promover, regulamentar e dirigir a prática desportiva da modalidade de paraquedismo em todo o território nacional»
(Extrato do Artigo 3.º dos Estatutos da FPPq)
Órgãos Sociais (Artigo 12.º dos Estatutos)
A FPPQ comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Juízes;
f) Conselho de Disciplina;
g) Conselho de Justiça.
Composição da AG – 40 Delegados (Artigo
14.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 40
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 28 Representantes de Clubes e
Sociedades associadas;
b) 6 Representantes dos Praticantes;
c) 3 Representantes dos Juízes;
d) 3 Representantes dos Instrutores.
Atual Direção
Presidente
Francisco Manuel Caeiro Martins
Presidente Mesa da Assembleia Geral
Alexandre José da Conceição Casaca Ferreira

Organização
Modalidade não olímpica
A Federação Portuguesa de Paraquedismo foi criada em 1991, detendo em Portugal os
poderes desportivos relativos ao paraquedismo cedidos pelo Aeroclube de Portugal, com o
acordo da Federação Aeronáutica Internacional (FAI) e representa Portugal junto do IPC
(Comissão Internacional de Paraquedismo) entidade reguladora da modalidade, na FAI.
Detentora de estatuto de UPD desde 1996, a Federação, após uma interrupção de dois anos,
readquiriu este estatuto em 2015, ultrapassadas as questões formais verificadas.
Nótula sobre incidente de indeferimento de renovação do estatuto de UPD
A Federação viu o pedido de renovação do estatuto indeferido em 2013, porquanto da
análise do processo instruído, concluiu-se que a Federação Portuguesa de Paraquedismo não
fez prova de que se encontra filiada em organização desportiva internacional reguladora da
modalidade, não preenchendo o requisito enunciado na alínea d) do n.º 1 do artigo 3.º da
Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro.(Despacho nº 6481/2013, de 06.05.2013, publicado
no DR, IIª Série, nº 96, de 20.05.2013)
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-nao-olimpicas/
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html?start=50
Representação Internacional
Federation Aéronautique Internationale (FAI)
http://www.fai.org/parachuting
http://www.fai.org/ipc-about-us/ipc-organisation/181-ipc/34733-ipc-delegates

Órgãos sociais – Organização
http://www.fppq.pt/docs/OrgaosSocQuadrie
nio.pdf
Historial
NIF

Estatutos

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paraquedismo
503 252 638
Aprovação em AG de 18.07.2009 – alterados em AG de 27 de março de 2010 e alterados em AG de 4 de outubro
de 2014 - Escritura de alteração em 08/10/2014 e de retificação de estatutos em 12/03/2015.
http://www.fppq.pt/docs/NovosEstatutos2009.pdf
http://www.fppq.pt/docs/altEstatutos2010.pdf
http://www.fppq.pt/docs/EscrituraAlteraEstatutos8-10-2014.pdf
http://www.fppq.pt/docs/EscrituraRectifica12-3-2015.pdf

Com a perda do estatuto de utilidade pública desportiva nos anos de 2013 e 2014 a federação viu-se sem apoios
por parte do Estado, o que criou obstáculos ao desenvolvimento da modalidade.
Em abril de 2015 a federação readquiriu o estatuto de UPD.
A Federação desenvolve as seguintes atividades: Precisão de Aterragem / Voo de Formação / Skysurf / Freefly
/ Freestyle
Disciplinas de Paraquedismo
- Voo de Formação - Equipas de 4 ou 8 paraquedistas tentam no espaço de tempo de 35 ou 50 segundos
respectivamente efetuar o maior número de figuras durante a queda-livre. As figuras são escolhidas
previamente, e a altura de saída do avião varia entre os 3.000 e 4.000 metros.
- Precisão de aterragem - O paraquedista sai do avião a cerca de 1.000 metros de altura e tenta aterrar o mais
próximo possível de um alvo que mede 3 cm de diâmetro. Só são considerados valores abaixo de 16 cm.
- Estilo em velocidade - O paraquedista tem de efetuar em queda livre um conjunto de voltas sobre o seu eixo
vertical e horizontal no menor espaço de tempo possível.
- Estilo livre - O paraquedista durante a queda livre efetua um conjunto de figuras acrobáticas que são
avaliadas em função da sua técnica e beleza.
- Surf Aéreo -Idêntica ao Estilo livre mas efectuada com uma prancha nos pés.
- Paraski - Conjunto de provas de Aterragem de Precisão e de Ski na neve.
Atividade para 2015
Na atualidade, a federação tenta ultrapassar as dificuldades vividas nos anos 2013 e 2014, tendo apresentado o
plano de atividade desportiva para 2015, em que refere «A disciplina de Precisão de Aterragem é aquela que
manteve algum ritmo competitivo, graças a alguns clubes, nomeadamente o Paraclube Nacional “Os Boinas
Verdes” e a Sky Fun Center, que organizaram provas nestes dois anos, sempre com o apoio técnico (juízes e
material electrónico) da Federação e o apoio na organização de alguns Municípios. Nas disciplinas de Voo de
Formação a 4 e de Freefly, dado à especificidade das mesmas, o seu renascer e reaparecimento torna-se
muito mais difícil, mas estamos convictos que com a união de todos iremos conseguir, para o qual contamos
como sempre, com o apoio, experiência e dedicação da equipa dos Atmosfera, para motivarem os atletas mais
novos a participarem e formas equipas. Na disciplina de SkySurf, não existem condições neste momento para o
recomeço e organização de competições. Esperamos que um dia, existam novamente condições para o seu
regresso. A participação de equipas portuguesas em competições internacionais, irá continuar a depender dos
mínimos estabelecidos a alcançar pelas mesmas e dos apoios que forem conseguidos para o efeito.»
Fonte – PAO 2015

Atividade desportiva

Diferença entre o paraquedismo e o parapente
Apesar de utilizarem algum equipamento semelhante, os objectivos das duas modalidades são muito distintos.
O principal objectivo no Parapente é voar com uma asa aberta o mais tempo e/ou longe possível não existindo
queda livre.
No paraquedismo a Queda Livre é a principal atividade, servindo os paraquedas para aterrar o mais seguro e
rápido possível.
Protocolo de Cooperação com o INAC
Considerando a especificidade da modalidade, cuja prática só é possível com recurso a meios aéreos e
infraestruturas aeronáuticas, e atenta a necessidade de se encontrarem reunidas todas as condições de
segurança no decurso das atividades, a Federação Portuguesa de Aeronáutica estabeleceu um Protocolo de
Cooperação com o INAC, Autoridade Aeronáutica Nacional.
http://www.fppq.pt/docs/ProtocoloCooperacaoINAC.pdf
Associações filiadas
Aeroclube de Castelo Branco
Aeroclube de Évora - A.C.E.
Aeroclube de Portimão
Secção de Paraquedismo
Aeroclube Universitário de Lisboa
Associação de Paraquedismo "Falcões do Marão"
Associação de Paraquedistas Desportivos Amadores
Associação de Paraquedistas de Loures
Associação de Paraquedistas do Minho
Associação de Paraquedistas do Nordeste
Associação de Paraquedistas do Norte
Associação de Paraquedistas de Setúbal
Associação de Paraquedistas do Sul
Associação de Paraquedistas Tejo-Norte
Associação de Paraquedistas Vale d'Este
CAPA - Clube Aeronáutico de Paraquedismo
Fly 4 Fun - Skydive University
José Veras.PT
Motivo Vertical - Clube de Paraquedismo
Paralvor - Centro de Paraquedismo Unipessoal
Paraclube de Águeda
Pára-clube do Alentejo
Paraclube Nacional "Os Boinas Verdes"
Para-Clube Nblueskies
Paraclube de Vila Nova de Gaia "Paragaia"
Queda Livre - Serviços aéreos e de paraquedismo, Lda.

SFC - Associação de Desportos Aeronáuticos
Sky 4 Pombal - Associação de Desportos Aeronáuticos
Sky Medley - Escola de Pára-quedismo
Zonas de Saltos
Águeda - Aeródromo do Casarão - Casarão airfield
Alvor - Aeródromo da Penina - Penina airfield (Alvor - Portimão)
Braga - Aeródromo da Palmeira - Palmeira airfield
Figueira dos Cavaleiros - Aeródromo de Figueira dos Cavaleiros - Figueira dos Cavaleiros airfield
Évora - Aeródromo de Évora - Évora airfield
Ponte de Sor - Aeródromo Municipal de Ponte de Sor - Ponte de Sor airfield
Proença-a-Nova - Aeródromo das Moitas - Moitas airfield
Tancos - Base Aérea de Tancos - Tancos Military Airbase
Vila Real - Aeródromo de Vila Real - Vila Real airfield

Filiados

Elementos provisórios colhidos junto do IPDJ, I.P., sujeitos a confirmação, indicam a existência de 549
praticantes federados, sendo 38 mulheres.
Fonte – IPDJ, I.P.
Regulamento Eleitoral
http://www.fppq.pt/docs/RegulmtoEleitoral.pdf
Regulamento de Disciplina
http://www.fppq.pt/docs/RegulmtoDiscipJustica.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência
http://www.fppq.pt/docs/RegulmtoCtrlViolencDesporto.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem
http://www.fppq.pt/docs/RegulmtoAntidopagem.pdf
Regulamento Geral
http://www.fppq.pt/docs/ReglmtoGeralEstat2013.pdf
Para mais informação, consultar a federação
http://www.fppq.pt/
Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://www.fppq.pt/docs/PlanActiv-Orcamento2015.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fppq.pt/docs/Orcamento2013.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fppq.pt/docs/Orcamento2012.pdf

Planos de atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2011
http://www.fppq.pt/docs/Orcamento2011.pdf
Relatório e Contas 2012
http://www.fppq.pt/docs/relatContas2012.pdf
Relatório e Contas 2011
http://www.fppq.pt/docs/relatContas2011.pdf
Relatório e Contas 2010
http://www.fppq.pt/docs/relatContas2010.pdf
Para mais informação, consultar a federação
http://www.fppq.pt/

Contratos-Programa

Contrato n.º 114/2012 - DR 30 SÉRIE II de 2012-02-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/42/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Paraquedismo - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
n.º 199/DDF/2011 e n.º 200/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/030000000/0491104911.pdf

Contrato n.º 372/2012 - DR 126 SÉRIE II de 2012-07-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/155/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Paraquedismo
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/126000000/2302023022.pdf
Contrato n.º 389/2012 - DR 128 SÉRIE II de 2012-07-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/156/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Paraquedismo
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/128000000/2338323385.pdf
Contrato n.º 578/2012 - DR 192 SÉRIE II de 2012-10-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/9/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Paraquedismo
http://dre.pt/pdf2s/2012/10/192000000/3331333315.pdf
Para mais informação, consultar o sítio Internet do IPDJ, IP
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

Regime jurídico aplicável à atividade de trabalho aéreo
Decreto-Lei n.º 44/2013, de 2 de abril
Estabelece o regime jurídico aplicável à atividade de trabalho aéreo, conformando-o com a disciplina do
Decreto-Lei n.º 92/2010, de 26 de julho, que transpôs a Diretiva n.º 2006/123/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 12 de dezembro de 2006, relativa aos serviços no mercado interno, com aplicação,
designadamente, o lançamento de paraquedistas.
http://dre.pt/pdf1s/2013/04/06400/0192901941.pdf
Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC)
Legislação específica
aplicável

Decreto-Lei n.º 145/2007, de 27 de Abril
Aprova a orgânica do Instituto Nacional de Aviação Civil, I. P. (Agora, designado por Autoridade Nacional da
Aviação Civil)
http://dre.pt/pdf1s/2007/04/08200/27122719.pdf
Portaria n.º 543/2007, de 30 de Abril
Aprova os Estatutos do Instituto Nacional da Aviação Civil, I. P.
Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto
Lei-quadro das entidades administrativas independentes com funções de regulação da atividade económica dos
sectores, privado, público e cooperativo
http://dre.pt/pdf1s/2013/08/16500/0518405196.pdf

