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Fins estatutários
«A F.P.P. prossegue, entre outros, os seguintes objetivos gerais:
a) Promover, regulamentar e dirigir a nível nacional a prática da Petanca»
(Extrato do artigo 3.º dos Estatutos da F.P.P.)
Órgãos Sociais (Artigo 17.º dos Estatutos)
A F.P.P. comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Arbitragem;
e) Conselho de Fiscal;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Disciplina.
Composição da AG – 79 Delegados (Artigo
19.º dos Estatutos)
A Assembleia Geral é composta por 82
delegados, distribuídos da seguinte forma:
a) 4 Representantes das 4 Associações
distritais;
b) 50 Representantes dos 50 clubes;
c) 13 Representantes dos Jogadores;
d) 6 Representantes dos Árbitros;
e) 6 Representantes dos Treinadores
Atual Direção
Presidente: José Francisco de Campos
Santana
Presidente Mesa da Assembleia Geral:
João Manuel Camacho Gameiro Alves
Órgãos Sociais – 2013 - 2016
http://www.fppetanca.com/orgaos_sociais.h
tml
http://www.fppetanca.com/contactos.html

*** (Nota - à data de 31.08.2015 o sítio
internet da federação encontra-se
desatualizado)

Organização
Modalidade não olímpica
Origens
A petanca é um jogo de origem francesa, criado no princípio do século XX.
O seu nome deriva da expressão “pieds tanqués”, que significa pés juntos.
Jogada em todo o sul da Europa, a petanca foi trazida para Portugal na década de 80 pelos
emigrantes, e é no Algarve, onde a prática é comum e bastante conhecida, que tem maior
aceitação.
Mais do que apenas um jogo, é já considerada um desporto, e existem Federações Nacionais
que regulamentam a sua prática. É uma atividade de grupo, que se pratica em equipas de
número variável de jogadores – triplas (3x3, com 2 bolas cada um) e duplas (2x2, com 3 bolas
cada um) – ou individualmente (1x1, com 3 bolas cada um).
O jogo consiste no lançamento de uma série de bolas metálicas, com o objectivo de ficar o
mais próximo possível de uma pequena bola de madeira (cochonette), lançada previamente
por um jogador.
A petanca tem a vantagem de não ser uma atividade cara e de se poder praticar em
qualquer terreno plano, de preferência arenoso, e por qualquer pessoa. Homens ou
mulheres, velhos ou novos, fortes ou fracos, todas as pessoas podem “atirar as bolas”. A
petanca não conhece nem sexo, nem idade, nem estatuto social.
Desporto simples, exercita, contudo, capacidades mentais e físicas que vão para além das
exigidas num passatempo banal. Os praticantes desenvolvem concentração, habilidade,
inteligência, paciência, estratégia e resistência muscular.
A Federação de Petanca foi criada em 1992.
Fonte – Federação
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
Federação Internacional de Petanca e Jogos Provençal (FIPJP)
http://fipjp.org/index.php/fr/
Confederação Europeia de Petanca (CEP)
http://www.cep-petanque.com/
Eventos
2000 - Mundial de Petanca
2012 - Open Internacional de S. Pedro do Estoril
2016 – A Federação vai candidatar-se em 2016 à realização do Campeonato Europeu Juvenil
de Petanca

Historial

http://www.fppetanca.com/petanca.html
http://fipjp.org/index.php/fr/la-fipjp/historique

NIF

500 778 725

Estatutos

Aprovação em AG – 21/02/2015 – Escritura – 01/04/2015
http://www.fppetanca.com/Documentos/Estatutos_2011.pdf
A FPP tem uma organização de âmbito geográfico
APA – Associação de Petanca do Algarve
APZC – Associação de Petanca da Zona Centro
APBASA - Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste Alentejano
A F.P.P. promove anualmente as seguintes provas nacionais
Mão – a – Mão
Este campeonato nacional tem 3 eliminatórias (no mês de Fevereiro), uma em cada zona da associação.
Caracteriza-se pelo facto de ser jogado individualmente, um jogador contra outro. Cada atleta utiliza 3 bolas.
Habitualmente, a Final deste campeonato realiza-se no 1º Domingo do mês de Maio.
Doublete
Esta prova compõe-se de 3 eliminatórias (mês de Março), cada uma nas zonas das associações. Caracteriza-se
pelo facto de cada jogador utilizar 3 bolas e cada equipa é constituída por 2 elementos. A Finalíssima realiza-se
no 1º Domingo de Julho.
Triplete
Caracteriza-se por ser jogado por equipas de 3 elementos, cada atleta utiliza 2 bolas. As 3 eliminatórias (mês
de Abril) são realizadas, à semelhança dos anteriores provas nas zonas de cada uma das associações. A Final é
disputada no 1º Domingo de Junho.
Tiro de precisão
Esta prova caracteriza-se em obter o melhor jogador em termos de precisão, pontaria, perícia e técnica.
Compõe-se por várias fases, com grau de dificuldade crescente no jogo das bolas.
Taça de Portugal
Esta prova caracteriza-se por reunir, tanto os seniores, os juniores, os juvenis, bem como masculinos ou
femininos, promovendo um convívio saudável e uma promoção alargada da modalidade na localidade que a
acolhe. No sexo masculino, a prova é disputada em triplete e no feminino é em doublete. A data da final é no
2º Domingo do mês de Setembro. Nesta prova, não existe qualquer fase eliminatória, participando todos os
atletas inscritos na finalíssima.

Atividade desportiva

Objetivos da F.P.P.
Desde do ano de 1992, data da constituição da Federação Portuguesa de Petanca (FPP), tem-se procurado
conferir à modalidade desportiva da Petanca um cariz federativo e estruturado, sustentando uma organização
desportiva organizada. A FPP em parceria com o Estado Português desde de 1994, tem como objectivo
principal, entre outros, para o ano de 2013, continuar a optimizar e fomentar/promover o desempenho da
prática da modalidade desportiva.
A Petanca é por excelência um desporto que dá grande relevo ao convívio e sociabilidade entre os atletas, as
equipas e as “claques”.
Dada a sua especificidade encontramos que não há limite imediato para haver companheirismo entre idosos,
jovens, mulheres e homens, todos podem praticar esta modalidade, pois tem características diferentes de
outras modalidades desportivas.
É neste ambiente amigável, mas saudavelmente competitivo que a Federação deseja ver propagada ao longo do
país, garantindo o seu fomento e continuidade.
Os objectivos principais mantêm-se, pois estão intrinsecamente ligados ao progresso da modalidade a que esta
Federação representa. Note-se que a ordem dada aos objectivos não tem qualquer cariz classificativo de
preferência, pois qualquer um deles é de grande importância para a modalidade.
«Valorização social do desporto»
Ao contrário de muitas outras modalidades, este desporto tem uma vertente social muito própria que permite a
integração dos jovens nos jogos em conjunto com jogadores mais experientes (veteranos) e permite que haja
mistura de equipas masculinas com femininas, ou ainda, equipas mistas. Cria oportunidade para famílias
inteiras estarem juntas e jogar num ambiente saudável. O exercício físico proporcionado pela prática deste
desporto, não é tão exigente, como o de outras modalidades pelo que, também se torna atrativo para pessoas
idosas ou com menor preparação física. Obriga à movimentação quase completa do corpo, exercitando grande
parte da estrutura muscular, sem esforços abruptos. A Federação tem procurado evidenciar estas
vantagens da Petanca e manterá as condições especiais para a inscrição das atletas femininas e jovens
(masculinos e femininos) na modalidade.
«Uniformização e disciplina organizativa»
Zelar pela união de critérios disciplinadores e regras em todo o espaço nacional. As associações e os clubes têm
que fazer convergir as ações que são promovidas dentro do âmbito da petanca de modo a criar disciplina e
situações de direitos iguais. Neste ponto a aposta na formação e a promoção de Congressos é essencial para
garantir uma uniformização de critérios e um desportivismo justo. A união e o respeito pela correta prática das
regras são atitudes fundamentais para obrigar a modalidade a evoluir.
«Assegurar a continuidade da divulgação da modalidade»
A atenção da FPP está focada na zona Centro e Norte do país, aonde ainda, há muito trabalho a fazer na
divulgação da modalidade. O contributo da Associação de Petanca da zona Centro (APZC) tem sido notável,
contudo estes elementos não conseguem abranger toda a zona geográfica a que nos referimos. Daí que, com o
apoio da Federação será feito um maior esforço no intuito de angariar mais clubes e eventualmente, a criação

de uma Associação na zona norte. A constituição da Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e Sudoeste
Alentejano (APBASA), levou a uma maior presença do associativismo na modalidade e angariou um maior
número de atletas, apostando no facto de haver uma maior proximidade física com clubes eventualmente
interessados nesta modalidade na zona abrangida. O contributo da APBASA, relativamente a este objectivo tem
sido, na sua área de influência, bastante notável, pois tem promovido a modalidade junto das populações locais
e mostrando um grande nível organizacional. As Associações e os clubes são grandes motores de divulgação
local e de dinamização, captando por isso novos atletas. A FPP, sem estes agentes desportivos, não conseguiria
cumprir este objectivo, realçando o bom trabalho que têm efectuado ao longo destes anos. No entanto,
continuamos a pensar que muito há, ainda, por realizar.
«Consolidar a posição da Federação Portuguesa de Petanca a nível internacional»
A participação em eventos internacionais tem levado, a que a Federação reforce a sua posição junto dos
restantes países praticantes. A participação em congressos e seminários internacionais permite obter um
intercâmbio de conhecimentos e ideias; um “Know-How” valioso para incrementar a modalidade.
A nível nacional é reconhecido o esforço que a FPP tem feito para levar os nossos atletas além-fronteiras, em
representação do nosso país. Para além da consolidação do nosso patriotismo junto dos restantes países, e de
conseguir uma prestação cada vez mais notória; os próprios atletas sentem-se mais motivados e confiantes. A
participação das seleções Portuguesas nos Campeonatos da Europa e do Mundo tem sido reconhecida pelos
restantes países participantes. É preciso não esquecer que os atletas portugueses selecionados são amadores, e
nestes campeonatos, a maior parte das seleções apresentam-se com jogadores profissionais.
«Incrementar a Gestão e a Qualidade do Jogo»
Apostar na formação dos elementos da Direção, dos Associados e dos representantes das secções de petanca
dos vários clubes para permitir uma maior eficácia na gestão do futuro da modalidade. Assim como, a aposta
em formação a nível da arbitragem e de treinadores para garantir a qualidade da vigilância e prática das regras
do jogo.
«Participar em Seminários/Congressos»
Apostar na participação destes seminários/congressos nacionais ou internacionais, permite à Federação obter
um intercâmbio de conhecimentos e ideias, de forma a aplicar na própria modalidade.
«Realização do Congresso Anual de Petanca»
Pretende-se verificar o ponto da situação da Petanca no país e obter um intercâmbio de ideias e de sugestões
entre os agentes desportivos da modalidade para a boa prática e propagação do desporto na sociedade
portuguesa.
(Fonte – Objetivos da Federação desde 2013, referenciados no PAO 2013)

Filiados

Elementos provisórios colhidos no âmbito do IPDJ, I.P., sujeitos a confirmação, apontam para a existência de
890 praticantes federados em 2014, sendo 61 mulheres.
Fonte – IPDJ, I.P.
Regulamento Eleitoral
http://www.fppetanca.com/Documentos/REGULAMENTO%20ELEITORAL.pdf
Regulamento de Disciplina
http://www.fppetanca.com/Documentos/REGULAMENTO%20DE%20DISCIPLINA.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência
http://www.fppetanca.com/Documentos/Regulamento%20de%20Violencia%20no%20Desporto%20FINAL%20(1).pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem
http://www.fppetanca.com/Documentos/Regulamento%20controlo%20AntiDoping.pdf
Regulamento Interno
http://www.fppetanca.com/Documentos/regulamento_oficial_petanca_2013.pdf
Regulamentos de Competições
http://www.fppetanca.com/Documentos/regulamento_de_provas_2013.pdf
Para mais informações, consultar a federação
http://www.fppetanca.com/documentos.html
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fppetanca.com/Documentos/PLANO_ACTIVIDADES_ORCAMENTO_2013.pdf

Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fppetanca.com/Documentos/PLANO_ACTIVIDADES_PETANCA_2012.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2011
http://www.fppetanca.com/Documentos/PLANO%20ACTIVIDADES%202011.pdf
Relatório e Contas 2012
http://www.fppetanca.com/Documentos/relatorio_actividades_contas_2012.pdf

Relatório e Contas 2011
http://www.fppetanca.com/Documentos/Relatorio%20de%20Actividades%20e%20Contas%20de%202011.pdf
Relatório e Contas 2010
http://www.fppetanca.com/Documentos/Relatorio%20de%20Actividades%20e%20Contas%202010.pdf
Para mais informações, consultar a federação
http://www.fppetanca.com/documentos.html
Contrato n.º 240/2013 - DR 88 SÉRIE II de 2013-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/37/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º
CP/212/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/088000000/1452014521.pdf
Contrato n.º 326/2013 - DR 100 SÉRIE II de 2013-05-24
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/170/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Associação Novas Olimpíadas Especiais - Special Olympics Portugal (Petanca)
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/100000000/1659616597.pdf
Contrato n.º 569/2013 - DR 174 SÉRIE II de 2013-09-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/039/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca
http://dre.pt/pdf2s/2013/09/174000000/2834128342.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 573/201 -. DR 178 SÉRIE II de 2013-09-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/283/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca
http://dre.pt/pdf2s/2013/09/178000000/2877728779.pdf
Contrato n.º 80/2014 - DR 27 SÉRIE II de 2014-02-07
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/44/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento desportivo
CP/283/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/027000000/0382203822.pdf
Contrato n.º 427/2014 - D.R. n.º 133, Série II de 2014-07-14
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/146/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Petanca
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/07/133000000/1802918031.pdf
Contrato n.º 476/2014 - D.R. n.º 159, Série II de 2014-08-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/23/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Pétanca
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/08/159000000/2164821649.pdf
Para mais informações, consultar sítio Internet do IPDJ
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

