FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE RUGBY (FPR)
Fundação – 23 de setembro de 1957
SEDE
Rua Julieta Ferrão, 12-3º - Sala 303
1600 - 131
Lisboa
CONTATOS
Telefone: (+351) 217 991 690
Telefaxe: (+351) 217 936 135
E-Mail: geral@fpr.pt
Sítio Internet: www.fpr.pt

Ficha
Atualização
31.08.2015

UTILIDADE PÚBLICA
Despacho do Primeiro-Ministro, de 15.06.1978
DR, IIª Série, n.º 139, Suplemento, de 20.06.1978
UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA
Despacho n.º 54/1993, de 29.11.1993
DR, IIª Série, n.º 288, de 11.12.1993
RENOVAÇÃO UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA
Despacho n.º 5314/2013, de 05.04.2013
DR, IIª Série, n.º 78, de 22.04.2013

Fins estatutários
«A FPR tem por principal objeto promover, regulamentar e dirigir, a nível nacional, o ensino e a prática do Rugby, em todas as suas variantes
e competições;»
(Extrato do artigo 2.º dos Estatutos da FPR)
Órgãos Sociais (Artigo 15.º dos Estatutos)
A FPR comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Disciplina;
f) Conselho de Justiça;
g) Conselho de Arbitragem;
h) Conselho geral.
Composição da AG – 120 Delegados (Artigo
18.º dos Estatutos)
- 112 Delegados dos Clubes e Sociedades
- 4 Delegados representantes dos praticantes
desportivos;
- 2 Delegados representantes dos árbitros
desportivos;
- 2 Delegados representantes dos treinadores
desportivos;
Atual Direção
Presidente: Carlos Alberto Amado Pereira da
Silva
Presidente Mesa da Assembleia Geral: João
Pedro Pinto de Sousa
http://www.fpr.pt/a_fpr/orgaos_estatutarios
.asp

Organização
Modalidade olímpica
«O Rugby é praticado em campos relvados com dimensões semelhantes às de um campo de
futebol, com o acréscimo das áreas de pontuação (ensaio), que ficam atrás dos postes em
forma de "H".
O material necessário para o desenvolvimento do jogo consiste em uma bola insuflável de
formato oval, camisas e calções de material leve e resistente, meias e chuteiras. Existem
outros equipamentos opcionais, como faixas, ombreiras e protetores bucais.
Cada equipa é composta por 15 jogadores, divididos em: 8 avançados (jogam mais unidos e
são responsáveis pela recuperação da posse de bola quando um jogador vai ao chão e nas
formações fixas), e 7, responsáveis pelo jogo mais aberto, onde valem-se da velocidade nas
corridas e passes longos para vencer a linha de defesa adversária.»
Origens
«Diz a lenda que o Rugby nasceu num dia de novembro do ano de 1823, na cidade de Rugby,
na Inglaterra. Um jogo de 30 jogadores (15 para cada lado), que durante 80 minutos, tentam
realizar o maior número de ensaios possível.
O Rugby fez a sua estreia nos Jogos Olímpicos em 1900 (Paris), e até 1924, manteve a sua
participação muito inconstante. Só registando mais participações em 1908 (Londres), 1920
(Antuérpia) e 1924 (Paris).
Nos Jogos Olímpicos do Rio (2016), o Rugby voltará a fazer parte do programa olímpico,
mas desta vez, igualmente para os homens e mulheres.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal e Federação Portuguesa de Rugby
Criação da Federação
Consta que o Rugby foi introduzido em Portugal em 1903 (pelo menos é essa a data desde a
qual existe uma prova documental), altura em que foi disputado um jogo entre os oficiais de
uma esquadra inglesa e o Lisbon Football Club. Apesar desse tipo de jogos se ter mantido
durante algum tempo no nosso país, as equipas eram constituídas apenas por ingleses.
Em 1922 o Royal Football Club decidiu lançar verdadeiramente o Rugby em Portugal (sob
proposta de alguns membros franceses) utilizando, para isso, participantes nacionais.
A 22 de Março desse ano, o Royal Football Club jogou contra o Sporting aquele que foi o
primeiro jogo entre duas equipas portuguesas.
Cinco anos depois, alguns clubes fundaram a Associação de Rugby de Lisboa que organizou
o desporto até 1957, data em que foi criada a Federação Portuguesa de Rugby, dando
continuidade à Associação de Rugby de Lisboa.
A FPR é membro da World Rugby, e da Rugby Europe de que é membro fundador.
Fonte – Federação Portuguesa de Rugby e Rugby Clube de Oeiras
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?start=50

Representação Internacional
International Rugby Board (IRB)
http://www.worldrugby.org/member-unions
Fédération International du Rugby Amateur/Association Européenne de Rugby (FIRA-AER)
http://www.rugbyeurope.eu/rubrique-21.htm
Historial

http://www.fpr.pt/seleccoes/historico.asp
http://rugbyoeiras.paginas.sapo.pt/historiaRugby.htm

NIF

501 617 523

Estatutos

Aprovação em AG – Aprovados em Assembleia Geral a 15/01/2015 – Escritura em 03/06/2015
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/NOVOS_ESTATUTOS_15JAN2015_VF.pdf
Jogos Olímpicos de 2016, Rio de Janeiro
A inclusão do Rugby Sevens no programa dos Jogos Olímpicos de 2016 a realizar no Rio de Janeiro é um fator
da maior importância para a continuada expansão mundial da prática do rugby.
Em Portugal, esse facto originou também um redobrado interesse, já que Portugal tem-se afirmado como uma
das nações com grande representatividade competitiva a nível mundial nesta variante do rugby.
Competitividade, essa, manifestada pelas boas prestações no circuito mundial IRB Sevens Series em que
Portugal participa desde o seu início, no ano de 2001, e pelas conquistas de 7 títulos de Campeão Europeu de
Sevens, organização da então FIRA – Associação Europeia de Rugby, nos anos de 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2008 e 2010.
Fonte: Federação Portuguesa de Rugby - Projeto Esperanças Olímpicas – Rio de Janeiro 2016
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/doc

Atividade desportiva

Projeto rugby escolar Rugby nas autarquias
O rugby escolar tem sido uma das fortes apostas da FPR, através da área do desenvolvimento, ao realizar uma
profunda intervenção na forma de introduzir o rugby nas escolas.
Em 2013, foi lançado no âmbito do rugby juvenil o projeto DropKids, que pretende dar a conhecer o rugby a
crianças dos 2 aos 6 anos. Neste sentido foram realizadas ações experimentais com crianças do ensino préescolar. Em 2015 a Federação deu continuidade a este programa.
Através do “Tag Rugby nas Escolas”, e utilizando o tag rugby, rugby adaptado a pisos duros, como instrumento
para divulgar o rugby, e com as ações de formação a FPR envolveu os professores de educação física no ensino
do rugby nas escolas.
Este projeto nasce da necessidade de divulgar o rugby no meio escolar, mas também com o objectivo de ajudar
os clubes a captarem atletas nas escolas. Ao fim de cinco anos são 500 as escolas inscritas no programa.
Apoiar e fornecer ferramentas aos professores para avançarem para o rugby formal, com uma abordagem
progressiva ao contacto, deverá ser o objectivo para os próximos anos. A interligação dos projetos escolares –
DropKids, Tag Rugby, Colégios Rugby Cup, Rugby de 7 – com o desporto federado, através dos convívios sub
12 e os torneios de rugby de 7 dos clubes federados terá de ser cada vez mais incentivado.
Integrado no projeto de rugby escolar, será iniciado um programa de identificação de talentos nas escolas da
região do grande Porto, Coimbra e Lisboa. Numa primeira fase serão estabelecidos contactos com os
Professores de Educação Física que irão indicar os alunos com mais potencial, numa segunda fase serão
realizadas ações de captação nas escolas e numa última fase tentaremos encaminhar os alunos para os clubes
mais próximos.
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/desenvolvimento/Rugby_nas_Autarquias_(1_Ciclo).pdf
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/PlanodeoActividades_e_
Orcamento_2015-%20FPR.pdf
Rugby para Todos – Projeto Escolinhas de rugby
Este projeto visa proporcionar a prática regular do rugby, através da criação de escolinhas em bairros críticos,
fomentar e proporcionar às populações mais jovens (entre os 6 e os 14 anos) o contacto e conhecimento com o
jogo de rugby, e contribuir para a formação, educação e integração social, de crianças e jovens através do
desporto - neste caso especifico o rugby.
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/desenvolvimento/Escolinhas_Rugby_para_TODOS.pdf
Variantes
Touch Rugby
O Touch Rugby (TR) é um jogo variante do rugby tradicional, evasivo e rápido com um nível de contacto
mínimo, jogado em todo o mundo por homens e mulheres de todas as idades e níveis.
O jogo é semelhante ao Rugby, mas sem placagens sem rucks, mauls ou formações ordenadas, sem
alinhamentos e sem pontapés.
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/desenvolvimento/Variante_Touch_Rugby_site_FPR.pdf
Rugby de Praia
Ver variações sobre o rugby de praia
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/desenvolvimento/Leis_de_Jogo_Rugby_de_Praia.pdf
Tag Rugby
Rugby adaptado a pisos duros

Federação Portuguesa de Rugby - Plano Estratégico 2011 - 2015
A Federação desenvolveu um plano estratégico com vista ao seu desenvolvimento entre 2011 e 2015:
«O rugby português tem a oportunidade de consolidar o seu crescimento através da implementação de novas
estruturas e da continuidade na aplicação de programas de desenvolvimento e alto rendimento de carácter
nacional.
No ano de 2010 foi atingido o recorde de 5.300 jogadores de rugby federados além dos 25.000 que anualmente
iniciam a sua prática no rugby escolar, criando as bases sólidas e fundamentais para uma significante expansão
a nível nacional e internacional.
Os constantes bons resultados nas variantes de XV e Sevens da última década, masculinos e femininos, permite
às nossas seleções ambicionar a permanência entre as melhores 16 equipas de XV e as 10 melhores de Sevens do
rugby mundial.
A crescente procura pela prática do rugby em Portugal torna-a referência desportiva do momento e o exemplo
dos valores comportamentais a seguir por toda a sociedade portuguesa que olha o jogo com curiosidade e como
exemplo a experimentar. Os Lobos servem de modelo individual e colectivo para os jovens, independentemente
da sua origem social, empresas, entidades públicas, tornando-o num produto sócio desportivo atrativo. A sua
postura comportamental e educacional converte-os num valor humano insubstituível e credor do investimento
capital a ser feito na sua permanente valorização.
A competência dos técnicos, dirigentes, árbitros e jogadores oferece credibilidade e a sustentabilidade para o
crescimento gradual e sistemático do rugby, transformando-o num desporto seguro, pedagógico e de grande
energia competitiva.
O entusiasmo, paixão e responsabilidade na liderança e gestão da modalidade garantem a aplicação
permanente e transversal dos valores definidos para toda a comunidade do rugby nacional.
Estratégia
A Federação definiu os seus objetivos e a sua estratégia para as variantes XV, Sevens e para a seleção feminina,
a incidir em várias áreas.
Objetivos
- Recuperação financeira
- Reorganização interna administrativa e financeira
- Administração e controle do programa de alto rendimento
- Implementação e monitorização de programas de alto rendimento
- Infraestruturas da Academia
- Programas médico científico desportivo
- Formação de treinadores e árbitros de alto rendimento
- Competição nacional e internacional
- Rugby escolar, social e promocional
- Captação e Formação de Jogadores, Árbitros, Treinadores e Dirigentes
- Reforçar o apoio e o relacionamento com os clubes
Tendo como período de referência o ano de 2007 – primeira presença de Portugal numa fase final de um
Campeonato do Mundo de Rugby de XV – foram grandes as expectativas criadas, mas cedo se percebeu que
quer a FPR quer os Clubes não estavam preparados para acolher os milhares de jovens candidatos a praticar a
modalidade.
Carências infraestruturais, de treinadores, de árbitros e, sobretudo, de organização e implantação territorial
nacional, foram grandes obstáculos ao desenvolvimento desejado.
Todavia, apesar destas insuficiências, quer a população, quer o poder político, passaram a ter uma visão e uma
expectativa diferentes relativamente ao rugby nacional.
Na verdade, a política desportiva atualmente defendida, virada fundamentalmente para a obtenção de
resultados como corolário natural das opções estratégicas, encontra no rugby a sua boa expressão.
Os resultados obtidos pelas nossas seleções nacionais, tanto em XV como em Sevens, vieram dar uma nova
imagem pública ao rugby e aos seus intérpretes, ultrapassando a ideia tradicional de um desporto familiar e
elitista, agora um exemplo de sucesso, fruto da aposta na criação de um Centro de Alto Rendimento e com a
atribuição do estatuto respetivo aos jogadores, o que lhes permite melhores condições de trabalho e um
subsídio monetário compensatório.
Portugal pode vir a ser – já o é, particularmente na variante de Sevens – um exemplo de um pequeno país que
se conseguirá afirmar pela qualidade do seu rugby.
Todavia, para além da definição de uma política desportiva correta, plasmada num Plano Estratégico bem
elaborado e credível, é necessário criarem-se as necessárias condições sustentadas numa estrutura de
funcionamento devidamente normalizada que respeite os procedimentos definidos que possam conduzir aos
resultados esperados.
Esperamos com este Plano, que é afinal a tradução fiel do trabalho que atualmente desenvolvemos e que
iremos prosseguir, com responsabilidade e total empenho, conseguir os nossos objetivos que passam,
internamente, por uma maior competitividade dos nossos campeonatos e por uma implantação nacional do
rugby e, internacionalmente, pela conquista dos Campeonatos da Europa – tanto em XV como em Sevens – a
presença no próximo Mundial de XV, em 2019, no Japão, e, finalmente e apesar das enormes dificuldades de
apuramento - só estarão 11 lugares em disputa, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, 2016.»
Fonte: Federação Portuguesa de Rugby - Plano Estratégico 2011 - 2015
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Plano_estrategico_FPR_2011_2015.pdf
Academia - Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Rugby
A Academia do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Rugby tem como principais objectivos:
1. Estimular e preparar o aparecimento de novos valores para a Seleção Nacional XV e Sevens
2.Apoiar a preparação técnica e física dos jogadores, visando a sua futura integração nas Seleções Nacionais,
num percurso integrado e direcionado para uma presença na Seleção Nacional sénior
3.Assegurar uma formação desportiva de elite, do grupo de jogadores que o integra, sem descurar a sua
formação profissional e/ou académica
4.Transmitir aos jogadores hábitos de trabalho e vida de acordo com os mais altos índices desportivos atuais

Para mais informação
http://www.fpr.pt/academia/objectivos.asp
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/PlanodeoActividades_e_
Orcamento_2015-%20FPR.pdf
Total de Praticantes: 6.683
Filiação

Femininos: 466
Masculinos: 6.217
Coletivos: 66 Clubes
Fonte – Elementos fornecidos pela FPR respeitantes a 2014
Regulamento Eleitoral – Aprovado – Aprovado em Assembleia Geral a 30 de Agosto de 2009
http://www.fpr.pt/ficheiros_site_fpr/documentos/regulamento_eleitoral.pdf
Regulamento Disciplinar – Aprovado - Alteração em reunião de Direção de 28 de Junho de 2012
http://www.fpr.pt/ficheiros_site_fpr/documentos/regulamentos/REGUL_DISCIPLINAR.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência – Aprovado - Aprovado em reunião de Direção a 27 de Janeiro de 2010
http://www.fpr.pt/ficheiros_site_fpr/documentos/REGULAMENTO_DE_PREVENCAO_E_PUNICAO.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem – Aprovado – Entrada em vigor: Junho 2013
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/AntiDoping/Regulamento_Federativo_Antidopagem_20_j
unho_2013.pdf
Regulamento Geral de Competições 2015/2016
http://www.fpr.pt/ficheiros_site_fpr/documentos/regulamentos_2015-2016/RG_COMPETICOES_2015-2016.pdf
Para mais informação, consultar federação
http://www.fpr.pt/regulamentos/regulamentos2015-2106.asp
http://www.fpr.pt/regulamentos/index.asp
Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/PlanodeoActividades_e_
Orcamento_2015-%20FPR.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/PA&%20ORÇAMENTO%202
014.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/PA&ORÇ%202013.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/PlanosActividades_Orcamentos/Plano_Actividades_2012.
pdf

Planos de Atividades e
Relatórios

Relatório e Contas 2014
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/RELATÓRIO%20DE%20ACTIVIDADES%
20E%20CONTAS%202014.pdf
Relatório e Contas 2013
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/RELATÓRIO%20ACTIVIDADES%20E%2
0CONTAS%202013.pdf
Relatório e Contas 2012
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/RELATORIO_ACTIVIDADES_E_CONTA
S_2012.pdf
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/ERRATA%20R&C%202012.pdf
Relatório e Contas 2011
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/Relatorios_Contas_2011.pdf
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Relatorios_e_Contas/Relatorios_Contas_2011_ERRATA.pd
f
Plano Estratégico 2011 - 2015
http://www.fpr.pt/FICHEIROS_SITE_FPR/documentos/Plano_estrategico_FPR_2011_2015.pdf
Para mais informação, consultar federação
http://www.fpr.pt/a_fpr/planos_actividade.asp

Contrato n.º 903/2011 - D.R. n.º 181, Série II de 2011-09-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 55/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Rugby - Programa Nacional de Formação de Treinadores
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/181000000/3768837689.pdf
Contrato n.º 976/2011 - D.R. n.º 196, Série II de 2011-10-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 64/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
Portuguesa de Rugby - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/10/196000000/4032740328.pdf
Contrato n.º 84/2012 - DR 26 SÉRIE II de 2012-02-06
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/48/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os
98/DDF/2011, 99/DDF/2011 e 100/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/026000000/0441104411.pdf
Contrato n.º 348/2012 - DR 121 SÉRIE II de 2012-06-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/161/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - Torneio de Rugby de Sevens — World Cup 2013
http://dre.pt/pdf2s/2012/06/121000000/2208722088.pdf
Contrato n.º 368/2012 - DR 126 SÉRIE II de 2012-07-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/168/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/126000000/2301123013.pdf
Contrato n.º 382/2012 - DR 127 SÉRIE II de 2012-07-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/170/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/127000000/2323023231.pdf
Contrato n.º 427/2012 - DR 137 SÉRIE II de 2012-07-17
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/189/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/137000000/2513325135.pdf

Contratos-Programa

Contrato n.º 428/2012 - DR 137 SÉRIE II de 2012-07-17
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/190/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/137000000/2513525137.pdf
Contrato n.º 433/2012 - DR 139 SÉRIE II de 2012-07-19
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/6/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/139000000/2544725449.pdf
Contrato n.º 122/2013 - DR 36 SÉRIE II de 2013-02-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/39/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/189/DDF/2012, CP/168/DDF/2012 e CP/190/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/036000000/0686506865.pdf
Contrato n.º 383/2013 - DR 111 SÉRIE II de 2013-06-11
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/115/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/111000000/1878518787.pdf
Contrato n.º 394/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/116/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1901419016.pdf
Contrato n.º 425/2013 - DR 121 SÉRIE II de 2013-06-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/117/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - Campeonato da Europa de Sub19 — Rugby XV
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/121000000/2017220174.pdf
Contrato n.º 471/2013 - DR 132 SÉRIE II de 2013-07-11
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/251/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/132000000/2179221794.pdf
Contrato n.º 498/2013 - DR 140 SÉRIE II de 2013-07-23
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/035/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/140000000/2312423125.pdf

Contrato n.º 623/2013 - DR 205 SÉRIE II de 2013-10-23
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/344/DDF/2013 celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento ao contrato-programa de desenvolvimento da prática desportiva
n.º CP/115/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/205000000/3160331604.pdf
Contrato n.º 633/2013 - DR 206 SÉRIE II de 2013-10-24
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/362/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento ao contrato-programa de enquadramento técnico
CP/116/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/206000000/3174731747.pdf
Contrato n.º 678/2013 - DR 212 SÉRIE II de 2013-11-01
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/320/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento ao contrato-programa de alto rendimento e seleções nacionais
CP/251/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/11/212000000/3242832428.pdf
Contrato n.º 36/2014 - DR 23 SÉRIE II de 2014-02-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/46/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/115/DDF/2013, CP/116/DDF/2013 e CP/251/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/023000000/0325803258.pdf
Contrato n.º 383/2014 - DR 116 SÉRIE II de 2014-06-19
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/137/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
http://dre.pt/pdf2s/2014/06/116000000/1597315975.pdf
Contrato n.º 517/2014 - Diário da República n.º 192/2014, Série II de 2014-10-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/24/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação Portuguesa de Rugby
https://dre.pt/application/file/57951010
Contrato n.º 44/2015 - Diário da República n.º 26/2015, Série II de 2015-02-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/49/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P. e a
Federação Portuguesa de Rugby - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/137/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66396459
Contrato n.º 343/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série II de 2015-05-14Contrato-programa de
Desenvolvimento Desportivo n.º CP/114/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do Desporto e
Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Rugby - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67210596
Contrato n.º 376/2015 - Diário da República n.º 105/2015, Série II de 2015-06-01
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/234/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Rugby - Eventos Desportivos Internacionais. World
Rugby U20 Trophy 2015
https://dre.pt/application/file/67354482
Contrato n.º 523/2015 - Diário da República n.º 130/2015, Série II de 2015-07-07
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/222/DD/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P., e a Federação Portuguesa de Rugby - Apoio à Atividade Desportiva. O Rugby
Desperta Valores
https://dre.pt/application/file/69726817
Contrato n.º 586/2015 - Diário da República n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/25/DFQ/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Rugby - Formação de Recursos Humanos
https://dre.pt/application/file/69948037
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

