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Fins estatutários
«A Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD, prossegue, entre outros, os seguintes objetivos gerais:
a) Promover, regulamentar, dirigir a nível nacional a prática do Taekwondo ou de um conjunto de modalidades afins ou associadas;»
(Extrato do artigo 2.º dos Estatutos da Federação Portuguesa de Taekwondo)
Órgãos Sociais (Artigo 34.º dos Estatutos)
A F. P. Taekwondo 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.

Organização
Modalidade olímpica

Composição da AG – 56 Delegados (Artigos
43.º e 44.º dos Estatutos)
- Representantes das associações de
clubes, 39 delegados;
- Representantes dos praticantes, no
regime de alto rendimento, 3 delegados;
Representantes
dos
praticantes
federados, 6 delegados;
- Representantes dos treinadores, 4
delegados;
- Representantes dos árbitros, 4
delegados.

Assim, “Taekwondo“ significa um sistema de técnicas e movimentos corporais executados
com o máximo de potência, velocidade, precisão e equilíbrio.
O Taekwondo enquanto disciplina olímpica está inserido na área das disciplinas de combate
e desportos de confronto e oposição direta.

Atual Direção – 2013/2016
Presidente: José Luís Resende Ferreira e
Sousa
Presidente Mesa da Assembleia Geral: Mário
Rosário Tadeus da Piedade Fernandes
Órgãos Sociais
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/que
m-somos

Taekwondo é uma arte marcial de defesa pessoal de origem coreana. Modernamente,
TAEKWONDO é traduzido literalmente como uma tríade de sistemas com características
muito próprias, ou seja:
TAE - significa um sistema de técnicas de pernas;
KWON - significa um sistema de técnicas de braços; e,
DO - significa o sistema ou método de treino.

Origens
«As origens não estão bem determinadas, mas são normalmente referidas as possibilidades
de ter nascido na era dos três Reis (50 anos a.C.) quando os guerreiros da Dinastia Silia
desenvolveram a arte marcial tae kyon (pé-mão), também a hipótese de ser uma forma de
boxe chinês, que foi desenvolvido no Templo de Shaolin (520 A.C.) por Bodhidharma, o
fundador do Budismo Zen, ou finalmente um desenvolvimento do karaté japonês de
Okinawa. Mas o que parece reunir hoje maior consenso é a certeza de ter sido um
desenvolvimento de artes marciais asiáticas, combinadas com técnicas tradicionais de
kickboxing.
Das diversas artes marciais coreanas, o Taekwondo começou a emergir como a mais popular
no início do século XX e acabou por se tornar dominante. Em 1955, foi escolhida pelos
mestres como a definitiva Arte Marcial Coreana, com o objetivo de a desenvolver
internacionalmente. Em 1973, o Governo da Coreia reconheceu a Federação Internacional de
Taekwondo como entidade governativa legítima da modalidade a nível internacional, e logo
nesse ano realizou-se o primeiro Campeonato do Mundo.
O Taekwondo entrou como modalidade de exibição nos programas dos Jogos de Seul 88 e
Barcelona 92. Na 103ª a Sessão do C.O.l., em 1994 em Paris, tornou-se em modalidade
oficial, a partir dos Jogos de Sydney de 2000, onde participaram 193 atletas de 51 países.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
Atualmente o Taekwondo é, também, um desporto inserido nas disciplinas de confronto e
oposição direta [...] e, um Moderno Desporto Olímpico.
O Taekwondo, através da World Taekwondo Federation (WTF), é reconhecido pelo Comité
Olímpico Internacional (IOC - International Olympic Committe) e pela General Association of
the Internacional Sports Federations (GAISF – Associação Geral das Federações de Desportos
Internacionais).
Desde a década dos Anos Sessenta, quando o Tae Kwon - Do foi divulgado pelo Mundo
inteiro, até ser reconhecido como Disciplina Olímpica decorreram etapas e factos históricos
marcantes para a prossecução do objectivo final.
São nos XXVII Jogos Olímpicos da Era Moderna (Sidney 2000), que o TAEKWONDO é aceite
como Disciplina Olímpica para júbilo de toda a família Taekwondista.

Taekwondo apresentou-se, pela primeira vez, como Modalidade de Demonstração aos
“Jogos” nos XXIV Jogos Olímpicos em Seoul (Coreia) de 5-8 de Setembro de 1988.
Nos XXV Jogos Olímpicos em Barcelona (Espanha) de 3-5 de Agosto de 1992, Taekwondo volta
a ser modalidade de demonstração.
Em 1996, o Taekwondo não foi apresentado, nos XXVI Jogos Olímpicos, de Atlanta (EUA),
respeitando o ciclo de integração, de quatro anos, ao programa estabelecido para as novas
disciplinas olímpicas.
Na 103.ª Reunião do COI a 04 de Novembro de 1994 em Paris (França), Taekwondo é
finalmente incluído no programa olímpico. Passando, assim, a ser considerada a mais
recente disciplina olímpica.
Nos Jogos Olímpicos de Sidney (2000), Taekwondo foi apresentado como disciplina olímpica
de pleno direito. Participaram, nesta primeira prova oficial, 103 atletas em representação
de 51 países. A competição foi realizada, no período de 20-27 de Setembro, na cidade de
Sidney.
Nos Jogos Olímpicos de Atenas (2004), Taekwondo volta a ser notícia ao disputar-se em
eliminatórias nas categorias femininas e masculinas. Participaram, nesta edição dos Jogos,
124 atletas.
Nos Jogos Olímpicos de Pequim (2008), Portugal é, pela primeira vez na sua história recente,
representado por um atleta português nesta nobre disciplina olímpica. O atleta Pedro
Miguel Moreira Póvoa foi o atleta que cometeu a façanha histórica ao ser apurado para os
Jogos. Por outro lado, ao classificar-se em 7º lugar, pontuou para Portugal na classificação
por países. Arrecadou, ainda, para o nosso País e para o Taekwondo Português, o Diploma
Olímpico.
Nos Jogos Olímpicos de Londres (2012), Taekwondo continua no programa olímpico
disputando-se nas categorias de femininas e masculinas. Participaram, nesta edição, num
total de 63 (sessenta e três) países, 59 (cinquenta e nove) países apurados através das provas
de qualificação, sendo 14 (catorze) da Ásia, 14 (catorze) da América, 18 (dezoito) da Europa,
4 (quatro) da Oceânia e 9 (nove) da África. E, foram entregues 4 (quatro) “Wildcards” aos
países do Iémen, Mali, Cambodja e Panamá. Neste Jogos, 11 (onze) países escolheram como
Porta-bandeira, atletas de Taekwondo, foram: - Grécia, Afeganistão, Arménia, Jordânia,
República Centro Africana, República Dominicana, México, Marrocos, Líbano, Cambodja e
Iémen. E, ainda, Sarah Stevenson da Inglaterra foi eleita para ler o Juramento Olímpico em
representação de todos os atletas presentes, onde se destaca que, …”todos os atletas se
comprometem no respeito pelo adversário e no desporto sem dopagem e sem drogas”. Para
toda a família taekwondista foi muito grato sentirmo-nos representados, por todos estes
atletas, que são reconhecidos e aclamados pelos seus respetivos países.
Os próximos Jogos Olímpicos realizar-se-ão na graciosa Cidade de Rio de Janeiro (Brasil), em
2016. Atualmente estão inseridos 5 (cinco) atletas no Projeto Rio/2016 do Comité Olímpico
de Portugal: Joana Cunha, Rui Bragança, Mário Silva, Júlio Ferreira e Jean Michel Fernandes.
Fonte – “Federação Portuguesa de Taekwondo, Análise da Gestão Desportiva”, Lisboa,
17 de julho de 2014
«A competição olímpica de Taekwondo, prova individual por eliminatórias diretas,
desenrola-se ao longo de um dia em sucessivos combates de três rounds de dois minutos
cada, com um minuto de descanso entre rounds. Em caso de empate, será disputado um
quarto round de dois minutos em regime de «morte súbita». A confirmação dos pesos dos
atletas é feita no próprio dia da competição.
São permitidas diversas técnicas de combate, nomeadamente a utilização dos dedos
indicador e medio das mãos, bem como do calcanhar, para atingir o adversário. São
permitidos golpes nas áreas cobertas pelo colete protetor e na cabeça (face), mas apenas
através de técnicas ao pé.
Os pontos são contados da seguinte forma: 1 ponto por ataque ao colete protetor, 2 pontos
por ataque a cabeça, 1 ponto adicional no caso de o adversário ser derrubado (contagem
pelo árbitro). O resultado do combate e o somatório dos pontos conquistados, ao longo dos
três rounds.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal
Criação da Federação
O Taekwondo chega a Portugal no ano de 1974, iniciando-se a sua prática no Sporting Clube
de Portugal. Foi contratado para ministrar o ensino desta Arte Marcial o Grão-Mestre 6.º
DAN CHUNG SON YOUNG (atualmente 9.º DAN1).
A Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD foi fundada em 27 de Novembro de 1992, sendo
reconhecida pelo estado português como entidade de Utilidade Pública Desportiva (UPD).
A Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD é a instituição que supervisiona o Taekwondo
em Portugal e tem por missão o desenvolvimento do Taekwondo enquanto arte marcial em
geral e atividade desportiva em especial.
Representação Nacional
Comité Olímpico de Portugal (COP)
http://comiteolimpicoportugal.pt/federacoes-olimpicas/
Comité Paralímpico de Portugal
http://www.comiteparalimpicoportugal.pt/Paginas/membros.aspx
Confederação de Desporto de Portugal (CDP)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html?start=50

Representação Internacional
World Taekwondo Federation (WTF)
http://www.worldtaekwondofederation.net/europe
All Europe Taekwon-Do Federation
http://www.itfeurope.org/members.html
European Taekwondo Union (ETU)
União Mundial Ibero-Americano (UMIT)
Eventos
2013 - Campeonato da Europa de Juniores de Taekwondo - Kyorugi, Vila Nova de Gaia
2009 - Campeonato da Europa de Formas (Poomsae), “Arena Portimão”, Algarve

Historial
NIF

Estatutos

http://ate.home.sapo.pt/Historia_TKD.htm
http://sintrataekwondo.jimdo.com/hist%C3%B3ria/
503 016 071
Aprovação em AG – 26/02/2015
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/estatutos
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Departamentos/Estatutos/Estatutos_FPT2015.pdf

Desde a obtenção do estatuto de UPD, a Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD organiza anualmente os
campeonatos nacionais de:
- Seniores, Juniores, SUB21, Cadetes (femininos e masculinos) e Taça de Portugal.
Tem vindo a participar em todos os Campeonatos da Europa e do Mundo, para além das provas do circuito
internacional.
Em 2009, pela primeira vez, a federação assumiu a organização de uma prova internacional, concretamente o
Campeonato da Europa de Formas (Poomsae), que decorreu no “Arena Portimão”, no Algarve.
A ETU entregou à Federação Portuguesa de Taekwondo, UPD a organização do Campeonato da Europa de
Juniores de 2013, na disciplina de combates, o qual decorreu no Centro de Alto Rendimento, e Gaia, no passado
mês de Setembro de 2013.
A Federação mantém em curso as seguintes atividades
Todos os anos a Federação Portuguesa de Taekwondo atribui os seguintes títulos de campeões nacionais:
- Na disciplina de Combates: individualmente em todas as categorias de peso das classes cadetes, júnior e
sénior (feminino e masculino). Por equipas nas classes cadetes, júnior e sénior (feminino e masculino).
- Na disciplina de Poomsae: individualmente nas várias categorias de KUP (de acordo com regras de
competição estabelecidas em documento próprio) e nas várias categoria de DAN (de acordo com regras de
competição estabelecidas pela WTF). Por equipas nas categorias de KUP’s e DAN’s.

Atividade desportiva

CAR - Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia
Integrado no Parque Municipal da Lavandeira, este CAR contempla a remodelação do pavilhão existente, a
construção de um pavilhão para ténis de mesa, outro para taekwondo e uma unidade de acolhimento para
alojamento de atletas em estágio, sendo possível o funcionamento autonomizado de cada um deles ou
sinergindo num evento desportivo de grande dimensão.
O Pavilhão de taekwondo tem uma área de jogo de 530m2
Associações filiadas
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/associacoes
Medalheiro – Federação Portuguesa de Taekwondo
«Em 1996, o atleta Eurypdes Costa conquista a Medalha de Bronze no Campeonato da Europa em Helsínquia
(Finlândia).
Em 1997, Hélio Costa conquista a Medalha de Bronze no Campeonato Europeu de Juniores em Patras (Grécia).
Em 2003, a atleta Cláudia Oliveira conquista a Medalha de Bronze nos Campeonatos Europeus de Juniores em
Atenas (Grécia).
Em 2004, Pedro Póvoa conquista a Medalha de Bronze no Campeonato Europeu de Seniores em Lilehammer
(Noruega).
Em 2006 o atleta Sérgio Afonso conquista a Medalha de Prata nos 1ºs Jogos da Lusofonia em Macau,
Em finais de 2007, o atleta Rui Bragança alcança a Medalha de Bronze nos Campeonatos Europeus de Juniores
em Baku (Azerbaijão).
Em 2008, tivemos, pela primeira vez, e única até aos dias de hoje, um atleta [Pedro Miguel Moreira Póvoa] nos
Jogos Olímpicos - Pequim (China), o que constituíra um feito histórico. No final dos jogos Olímpicos – Pequim
2008, Pedro Póvoa, alcançara o honroso 7º Lugar e consequente Diploma Olímpico.
Em 2009, os atletas Pedro Póvoa e Rita Lopes, conquistam o Ouro nos Jogos da Lusofonia, entre várias
medalhas de prata e bronze. Ainda neste ano, a atleta Márcia Silva obteve o título de Vice Campeã da Europa
em SUB21.
Em 2010, Nuno Costa obtivera o título de Campeão da Europa em SUB21, e o atleta Mário Silva obtivera uma
Medalha de Prata nos primeiros Jogos Olímpicos da Juventude, em Singapura, facto que, para glória do
Taekwondo Nacional, foi a melhor classificação de toda comitiva olímpica. E, ainda, o atleta Jean Michel
Fernandes conquistara a Medalha de Prata no Campeonato do Mundo de Juniores.

O ano de 2011 não ficou aquém em relação aos anos anteriores, vindo mesmo a consolidar o alto nível do
Taekwondo praticado e desenvolvido em Portugal, com o resultado de excelência alcançado pelo atleta Rui
Bragança ao sagrar-se, com todo o mérito, Vice-campeão do Mundo, conquistando, assim, pela primeira vez
para Portugal, uma Medalha de Prata em Campeonatos do Mundo de Seniores (Absoluto). Ainda, em 2011,
conquistara-se duas brilhantes medalhas para Portugal, através dos atletas José Rodrigues e Júlio Ferreira, no
Campeonato da Europa de Juniores.
Em 2012, na classe etária de Juniores, Portugal, obtivera uma Medalha de Bronze, na categoria de peso de 59Kg, através do atleta André Magone. E, Mário Silva no Campeonato da Europa Absoluto (com apenas 19 anos)
conquistara a Medalha de Bronze. Os atletas José Rodrigues, Júlio Ferreira e Jean Michel Fernandes
conquistaram brilhantemente a Medalha de Ouro e correspondente título de Campeões da Europa nas suas
categorias de peso. Neste Campeonato, Portugal foi declarado Campeão da Europa por Equipas Masculina, feito
nunca antes alcançado, tudo isso só foi possível com o honroso 5.º Lugar dos atletas Hugo Abreu e Mário Silva.
E, Vice Campeão da Europa em Absoluto (femininos + masculinos), juntando-se a este grandioso feito as atletas
Ana Coelho e Joana Cunha.
Em 2013, a Seleção Nacional Sénior – na disciplina de Poomsae – representada pelos atletas Sérgio Ramos,
Tiago Francisco e Pedro Tomás, conquistaram a Medalha de Bronze nos Campeonatos da Europa de Poomsae
[Formas] que se disputou em Alicante (Espanha). O atleta Sérgio Ramos alcançou a 6º Posição na categoria de
SUB29, assegurando, assim, a segunda melhor classificação de sempre de um atleta português neste palcos. No
último Campeonato do Mundo de Poomsae, em Bali (Indonésia), que se disputou no período de 30OUT –
3NOV13, os mesmos atletas obtiveram brilhantemente o 6º Lugar na classificação geral. Este evento contou a
participação de 497 atletas em representação de 53 países. O atleta Sérgio Ramos competira, ainda, na
categoria individual de SUB39 onde se classificou na 11ª Posição. Ainda, o atleta Hélder Gomes conquistara, nos
XVI Jogos Surdolímpicos, em Sófia, Bulgária, conquistara a Medalha de Bronze na sua categoria de peso. Nesta
mesma senda de bons resultados o atleta, Júlio Ferreira, do Sporting Clube de Braga, conquistara o título de
Campeão Europeu Universitário. O atleta Jean Michel Fernandes conquista a Medalha de Bronze nos
Campeonatos Europeus de SUB21, em Chisinau (Moldávia).
Até Junho de 2014, em absolutos, o atleta Rui Bragança conquista o título de Campeão da Europa em
Absolutos na categoria de peso de -58Kg, em Baku (Azerbaijão). Foi a primeira vez que Portugal conquistara
este título.
Dois atletas, Rui Bragança e Mário Silva, integram o dificílimo Ranking Mundial aos Jogos Olímpicos – Rio/2016 –
nas posições Rank 3 (-58Kg) e Rank 29 (-68Kg), respetivamente. Na terceira edição dos Jogos da Lusofonia que
decorreram em Goa (Índia) os atletas de Taekwondo conquistaram as seguintes medalhas. Medalha de Ouro
para Joana Cunha, Rui Bragança, Mário Silva e Júlio Ferreira.»
Fonte - Elementos fornecidos pela Federação Portuguesa de Taekwondo
4.025 atletas + 310 outros agentes desportivos
Filiação

Femininos: 1.742
Masculinos: 2.283
Fonte – Elementos referentes a 2014 fornecidos pela federação
Regulamento Eleitoral – Aprovado – AG - 21 de Novembro de 2009 - 17 de Março de 2012 - 25 de Maio de 2013
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Departamentos/Outros_Reg/2013/Reg_Eleitoral_2013.pdf
Regulamento de Disciplina – Aprovado – R. Direção de 28 de Janeiro de 2010
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Departamentos/Outros_Reg/reg_disciplinar.pdf
Regulamento de Prevenção da Violência – Aprovado – R. Direção de 28 de Janeiro de 2010
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Departamentos/Outros_Reg/reg_antiviolencia.pdf

Regulamentos

Regulamento Antidopagem – Aprovado – R. Direção - 20 de Maio de 2010
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Departamentos/Outros_Reg/regul_antidopagem_fpt.pdf
Regulamento de Provas
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Regulamentos_Tecnicos/reg_competicoes.pdf
Regulamentos Técnicos
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/regulamentos-tecnicos
Para mais informação, consultar a federação
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/outros-regulamentos
Plano de Atividades e Orçamento 2015
http://fptkd.com/Taekwondo/images/RelatorioEcontas/2015/PAT_2015.pdf

Planos de Atividades e
Relatórios

Plano de Atividades e Orçamento 2014
http://fptkd.com/Taekwondo/images/RelatorioEcontas/2014/2.PAT_2014.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2013
http://fptkd.com/Taekwondo/images/RelatorioEcontas/2013/2.PAT_2013.pdf

Relatório de Atividades 2013
http://fptkd.com/Taekwondo/images/RelatorioEcontas/2013/RelAtividades_2013.pdf
Plano de Atividades e Orçamento 2012
http://fptkd.com/Taekwondo/images/RelatorioEcontas/2012/2.PAT_2012.pdf
Relatórios de Atividades
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/relatorios-e-contas
Para mais informação, consultar a federação
http://fptkd.com/Taekwondo/images/stories/Legislacao/Analise_TKD/AnalisedaSituao_FPTKD.pdf
http://fptkd.com/Taekwondo/index.php/relatorios-e-contas
Contrato n.º 898/2011 - D.R. n.º 181, Série II de 2011-09-20
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 33/DF/2011, celebrado entre o Instituto do Desporto de
Portugal, I. P., e a Federação Portuguesa de Taekwon-Do - Programa Nacional de Formação de Treinadores
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/181000000/3768237683.pdf
Contrato n.º 343/2012 - DR 121 SÉRIE II de 2012-06-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/125/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2012/06/121000000/2207622078.pdf
Contrato n.º 344/2012 - DR 121 SÉRIE II de 2012-06-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/123/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2012/06/121000000/2207822080.pdf
Contrato n.º 391/2012 - DR 128 SÉRIE II de 2012-07-04
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/145/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/128000000/2338623388.pdf
Contrato n.º 461/2012 - DR 143 SÉRIE II de 2012-07-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/124/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/143000000/2638926390.pdf
Contrato n.º 559/2012 - DR 188 SÉRIE II de 2012-09-27
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/254/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e o
Comité Paralímpico de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/09/188000000/3251232513.pdf
Contratos-Programa

Contrato n.º 234/2013 - DR 87 SÉRIE II de 2013-05-07
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/41/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.º
CP/123/DDF/2012, n.º CP/124/DDF/2012 e n.º CP/125/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/087000000/1433114332.pdf
Contrato n.º 464/2013 - DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/279/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/130000000/2141221413.pdf
Contrato n.º 465/2013 - DR 130 SÉRIE II de 2013-07-09
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/278/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/130000000/2141321415.pdf
Contrato n.º 474/2013 - DR 132 SÉRIE II de 2013-07-11
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/257/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/132000000/2179821800.pdf
Contrato n.º 518/2013 - DR 148 SÉRIE II de 2013-08-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/280/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo - Campeonato da Europa de Juniores de Taekwondo - Kyorugi 2013, Vila
Nova de Gaia
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/148000000/2423324234.pdf
Contrato n.º 519/2013 - DR 148 SÉRIE II de 2013-08-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/281/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo - Open de Portugal de Taekwondo, Coimbra 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/08/148000000/2423524236.pdf

Contrato n.º 648/2013 - DR 209 SÉRIE II de 2013-10-29
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/322/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo - aditamento ao contrato-programa de alto rendimento e seleções
nacionais CP/257/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/209000000/3206132061.pdf
Contrato n.º 82/2014 - DR 27 SÉRIE II de 2014-02-07
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/48/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/278/DDF/2013, CP/279/DDF/2013 e CP/257/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/027000000/0382303824.pdf
Contrato n.º 319/2014 - DR 97 SÉRIE II de 2014-05-21
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/129/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Taekwondo
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/097000000/1311713119.pdf
Contrato n.º 533/2015 - Diário da República n.º 136/2015, Série II de 2015-07-15
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/90/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação Portuguesa de Taekwondo - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/69795492
Para mais informação, consultar o sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

