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Fins estatutários
«Os fins da F.T.P. são os seguintes:
a) Promover, regulamentar e dirigir a prática desportiva da modalidade de Triatlo, e das modalidades afins de Duatlo, Aquatlo e Aquabike em
todo o território nacional»
(Extrato do artigo 3.º dos Estatutos da Federação de Triatlo de Portugal)
Órgãos Sociais (Artigo 12.º dos Estatutos)
A F.T.P. comporta a seguinte estrutura
orgânica:
a) Assembleia Geral;
b) Presidente;
c) Direção;
d) Conselho Fiscal;
e) Conselho de Arbitragem e Competições;
f) Conselho de Disciplina;
g) Conselho de Justiça.
Composição da AG – 100 Delegados (Artigo
14.º dos Estatutos)
Clubes Associados – 68 Delegados;
Treinadores – 8 Delegados;
Árbitros – 8 Delegados;
Praticantes – Alto Rendimento – 4
Delegados;
Praticantes licenciados pela F.T.P. – 12
Delegados.
* Pelo menos, vinte e cinco por cento dos
delegados dos praticantes, dos
treinadores
e
dos
árbitros
terão,
obrigatoriamente, de ser do género
feminino.
Atual Direção
Presidente: Fernando Henriques Feijão
Presidente Mesa da Assembleia Geral: Carlos
Raimundo

Órgãos Sociais – 2013/2016
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/afederacao/orgaos-sociais/

Organização
Modalidade olímpica
«O Triatlo leva os atletas aos seus limites em três diferentes modalidades: natação, ciclismo
e corrida. Cada modalidade exige que o atleta esteja na sua melhor condição física. As
distâncias no triatlo consistem em 1500m de natação, 40km Ciclismo e 10 km de corrida e
todas realizadas consecutivamente. Para as mulheres, leva habitualmente cerca de duas
horas, para os homens cerca de dez minutos menos.
Triathlon é a palavra grega que designa um evento atlético composto por três modalidades.
Atualmente, o nome Triatlo é em geral aplicado a uma combinação de Natação, Ciclismo e
Corrida, nessa ordem e sem interrupção entre as modalidades.
Pode-se dizer que o triatlo moderno surgiu no San Diego Track Club na década de 1970.
A primeira grande competição foi a Ironman Triathlon, organizada em 1978, no Hawai. Nessa
ocasião, a competição foi organizada com o intuito de esclarecer qual dos atletas (nadador,
ciclista ou corredor) era o melhor condicionado fisicamente e que possuía a maior
resistência.
A modalidade estreou-se no programa nos Jogos de Sydney em 2000, após sofrer
modificações definidas pela União Internacional de Triatlo (ITU), fundada em 1989, e que
visavam torná-lo mais atrativo para o público em geral.
Nos Jogos Olímpicos os países podem, de acordo com critérios de desempenho, enviar no
máximo três atletas tanto no masculino, quanto no feminino, que farão parte de uma mesma
seleção de seus países. Pode-se classificar as provas de Triatlo de acordo com as distâncias
percorridas e com os locais onde as provas são disputadas.
As principais são as seguintes:
- Sprint: 760 metros de natação / 20 km de bicicleta / 5 km de corrida
- Olímpico: 1.5 km de natação / 40 km de bicicleta / 10 km de corrida
Em 1990, Fernando Damas foi o primeiro português a participar no “Ironman” no Havai, mas
os melhores resultados de sempre surgiram com Vanessa Fernandes, recordista mundial de
triunfos em Taças do Mundo, campeã europeia e mundial (2007), depois de se ter estreado
nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 com um 8.º lugar.
Em Pequim, Portugal disputou pela primeira vez a prova masculina, com a presença de dois
atletas, Duarte Marques e Bruno Pais. Na prova feminina, Vanessa Fernandes conseguiu o
melhor resultado de sempre para Portugal nesta modalidade, conquistando a medalha de
Prata, naquela que foi a primeira medalha do Triatlo nacional em Jogos Olímpicos.
Em Londres (2012), foi alcançado o melhor resultado masculino, um 9º lugar, por João
Silva.»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal e Federação de Triatlo de Portugal
Fundação da Federação de Triatlo de Portugal
«A Federação de Triatlo de Portugal, que usa a abreviatura FTP, nasceu a 16 de outubro de
1989, sucedendo à Associação Portuguesa de Triatlo, criada dois anos antes. A sua sede
situa-se na Alameda do Sabugueiro, 1B, Murganhal, em Caxias.
Com estatuto de utilidade pública desportiva, a FTP é membro da European Triathlon Union

(ETU) e da International Triathlon Union (ITU), respectivamente, as federações europeia e
mundial de triatlo. Também é membro do Comité Olímpico Português (COP), com assento na
respectiva Assembleia Plenária, e membro fundador da Confederação do Desporto de
Portugal (CDP).
A principal missão da FTP é promover, regulamentar, dirigir e expandir a prática desportiva
do triatlo e das modalidades afins – o duatlo e o aquatlo – em todo o território nacional, ao
mesmo tempo garantir uma representação condigna dos atletas portugueses em provas
internacionais.
Em 2008, a FTP tinha 976 associados e em setembro de 2013 já passou a fasquia dos 2000, o
que diz bem do enorme crescimento que a modalidade tem tido em Portugal, fruto
naturalmente do trabalho realizado pela federação, mas também pelos 80 clubes, a
Associação Regional da Madeira e as autarquias.
A FTP dá a cara pela modalidade perante a Administração Pública e as demais entidades
públicas e privadas, cabendo-lhe também organizar os respectivos quadros competitivos
oficiais - campeonatos nacionais ou regionais – e atribuir os correspondentes títulos.
Os atuais Órgãos Sociais da FTP foram eleitos a 24 de Novembro de 2012 para o quadriénio
2013-2016. A Lista B, liderada por Fernando Feijão, foi a vencedora da eleição para a
presidência, com 54 dos 98 votos possíveis, tendo a lista B triunfado também nos restantes
Órgãos Sociais: Assembleia Geral, Conselho de Arbitragem e Competições, Conselho Fiscal,
Conselho de Disciplina e Conselho de Justiça.
O Triatlo é um desporto combinado de resistência no qual o atleta efetua três segmentos
seguidos - sem paragem de cronómetro - de Natação, Ciclismo e Corrida.
Em Portugal a primeira prova teve lugar em Peniche a 15 de Agosto de 1984.
Hoje em dia o Triatlo é uma modalidade de grande expressão nacional, está solidamente
implantado em todo o território nacional contando com mais perto de 2000 praticantes.
A título internacional as principais competições são:
- Jogos Olímpicos
- Campeonato do Mundo (realiza-se uma vez por ano)
- Taças do Mundo (Circuito Mundial de 14 etapas)
- Campeonatos Continentais (Europa, Ásia, Oceânia, África e América)
- Taças Continentais»
Fonte – Comité Olímpico de Portugal e Federação de Triatlo de Portugal
MEDALHA OLÍMPICA - XXIX Olimpíada – Pequim 2008
Vanessa Fernandes – Medalha de Prata – Triatlo (Prova Feminina)
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) (Membro Fundador)
http://www.cdp.pt/cdp/confederacao/associados.html
Representação Internacional
International Triathlon Union (I.T.U.)
http://www.triathlon.org/federations
European Triathlon Union (E.T.U.)
http://etu.triathlon.org/federations
Factos relevantes
Entre as principais conquistas dos atletas destacam-se os títulos de Campeã do Mundo em
Elite, e da Europa em Elite e Sub-23 e as oito vitórias consecutivas em Taças do Mundo de
Vanessa Fernandes.
Bruno Pais conta também com um título de Campeão da Europa na categoria Sub-23 e duas
medalhas de bronze em Taças do Mundo.
Entre os mais jovens destaca-se ainda o título de Campeã do Mundo de Juniores de Anaís
Moniz.
Eventos
2016 - O ano de 2015 será igualmente de preparação para o Campeonato da Europa de 2016
que se irá disputar em Lisboa, no Terreiro do Paço, em Maio de 2016
2015 - Triatlo Internacional de Quarteira (Taça da Europa de Elites e Juniores)
2015 - Triatlo Internacional de Lisboa (prova internacional de Triatlo Longo)
2015 - XTerra Golegã, European Tour
2014 - Triatlo Internacional da Quarteira
2014 - Triatlo Internacional de Lisboa
2014 - X Terra Golegã, European Tour
2013 - Taça da Europa de Triatlo & Taça da Europa de Triatlo Júnior, Faro
2013 - Triatlo Internacional de Lisboa, Lisboa
2012 - Aveiro ETU Triathlon Junior European, Aveiro
Historial

http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=81
http://www.triathlon.org/about
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Estatutos

Aprovação em AG – 18/10/2014
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=83
Associados
A modalidade tem vindo a crescer, fruto do trabalho realizado pela federação, pelos 80 clubes, pela Associação
Regional da Madeira e pelas autarquias.
A Federação que em 2008 tinha 976 associados registava em setembro de 2013 mais de 2000.
TRIATLO
O Triatlo é modalidade Olímpica desde Sydney 2000.
É um desporto combinado de resistência no qual o atleta efetua três segmentos seguidos - sem paragem de
cronómetro - de Natação, Ciclismo e Corrida.
Em Portugal a primeira prova teve lugar em Peniche a 15 de Agosto de 1984.
Hoje em dia o Triatlo é uma modalidade de grande expressão nacional, está solidamente implantado em todo o
território nacional contando com mais de 2000 praticantes.
ESCOLAS DE TRIATLO
A constituição e o apoio ao desenvolvimento da atividade desportiva pelas Escolas de Triatlo é uma missão que
a Federação de Triatlo de Portugal vem cumprindo desde 1997.
Com este projeto, que coloca as Escolas de Triatlo como o núcleo central do processo de desenvolvimento da
prática desportiva, pretende-se incentivar e fidelizar os clubes que apostem na formação desportiva de jovens
atletas com idades entre os 8 e os 15 anos.
Através deste projeto, as Escolas de Triatlo têm a possibilidade de celebrar um Contrato-Programa com a
Federação de Triatlo de Portugal que se traduz no apoio à Formação de Treinadores, ao Financiamento da
Atividade e à organização de eventos.
As escolas de Triatlo são as principais estruturas de desenvolvimento da modalidade e de formação de jovens.
Fruto da reformulação dos critérios de apoio à constituição de Escola de Triatlo, o número de estruturas tem
crescido de forma sustentada, em 2012 a federação tinha 25 escolas, em 2013, 28 e em 2014 atingiu as 33.
Esta dinâmica necessita de ser fomentada de forma sustentada, razão pela qual foi necessário alterar as
condições de licenciamento, que permitem continuar a promover um apoio financeiro e logístico a um leque
mais alargado de Escolas.

Atividade desportiva

CENTROS ALTO RENDIMENTO
Ao longo dos últimos anos a atividade desenvolvida nos Centros de Alto Rendimento vem desempenhando um
papel preponderante na obtenção de resultados desportivos de excelência.
Dando cumprimento ao planeado e com o objectivo de dar sequência ao trabalho que ali é desenvolvido, são
anualmente abertas as candidaturas à integração nos Centros de Alto Rendimento onde a modalidade de Triatlo
é desenvolvida: Jamor.
Foi em 1997 que o Triatlo lançou as bases de uma estratégia que visa a obtenção de resultados desportivos de
excelência. De entre as medidas delineadas para o concretizar está o desenvolvimento da modalidade em
Centro de Alto Rendimento.
As exigências de um processo de treino que vise a obtenção de resultados de relevo a nível internacional vêm
reforçar a necessidade de serem criadas condições excepcionais de preparação e apoio a triatletas com
reconhecido potencial.
Nesse sentido, a FTP pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos CAR, ali constituindo grupos de
trabalho de grande qualidade.
CAR Jamor
A FTP pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido nos anos anteriores, lançando em 2015 uma nova
candidatura ao Centro de Alto Rendimento do Jamor (CAR Jamor)
http://jamor.idesporto.pt/index.php?s=centroaltorendimento
CAR de Vila Real de Stº António
O Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António é um Centro de Treino de Alto Rendimento – “High
Performance Training Centre” de nível europeu, reconhecido pela Federação Internacional das Associações de
Atletismo (International Association of Athletics Federation – IAAF. Os seus espaços têm sido utilizados – com
primazia para a área ligada ao Atletismo – desde há muitos anos (e por época desportiva) por atletas de cerca
de quatro dezenas de países, referindo-se ainda as modalidades de Futebol, Natação, Pentatlo Moderno, Rugby
e Triatlo, especialmente em treino para as várias competições, marcando presença, por vezes, mais do que
uma vez em cada ano.
http://www.fundacaodesporto.pt/pt/projetos-e-atividades/car-vrsantonio.aspx
SELEÇÃO NACIONAL DE TRIATLO - Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro, 2016
Com o aproximar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, o ano de 2015 é de capital importância com
totalidade das provas de WTS, Campeonatos da Mundo, Europa e Evento de Qualificação Olímpica a atribuírem
pontos para a qualificação olímpica. Adicionalmente o Evento de Qualificação Olímpica e Jogos Europeus Baku
2015 atribuem ainda vagas diretas para atletas medalhados.
Com o objetivo de premiar a excelência e promover o trabalho por objetivos, em 2014 implementou-se um
modelo de apoio ao Alto Rendimento e Seleções Nacionais, conjugando os critérios do Comité Olímpico de
Portugal, do IPDJ e os objetivos da Direção para o Alto Rendimento, permitiram definir objetivamente um
conjunto de resultados de excelência desportiva. Só desta forma foi possível, em 2014, o país alcançar os
resultados desportivos a que se propôs com os escassos recursos financeiros disponíveis.

Este programa de apoio foi concebido para apoiar o processo de qualificação olímpica tendo em atenção a
perspetiva de médio e longo prazo daí decorrente e a estabilidade necessária no trabalho dos atletas e
respetivas equipas técnicas para que possam atingir esse objetivo. Nos três primeiros níveis estão inscritos os
atletas com resultados que evidenciam potencial para disputar a qualificação olímpica. O nível seguinte,
identificado como de “Seleções Nacionais”, serve de suporte aos três primeiros níveis assumindo-se que os
atletas que dele fazem parte têm por objetivo representar Portugal ao mais alto nível em Campeonatos da
Europa e do Mundo das diferentes disciplinas. A constituição das Seleções Nacionais continuará a fazer-se a
partir dos critérios de seleção definidos anualmente.
SELEÇÃO NACIONAL DE PARATRIATLO - Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, 2016
Em 2014 foram definidos as classes que vão estar presentes nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
A escassa participação de paratriatletas em Portugal, conjugada com a definição das classes pelo Comité
Paralímpico Internacional não perspetiva a existência de atletas em Portugal com possibilidades de disputar o
processo de qualificação para esses Jogos Paralímpicos.
FESTA DO TRIATLO
Em 2015 irá manter-se o figurino da Festa do Triatlo, como um momento importante de convívio entre todos os
agentes e também um espaço de homenagem aos protagonistas da modalidade: os atletas e os clubes.
Em 2008, a FTP tinha 976 associados e em finais de 2014 terminou o ano com 2238, o que diz bem do enorme
crescimento que a modalidade tem tido em Portugal, fruto naturalmente do trabalho realizado pela federação,
mas também pelos 88 clubes, a Associação Regional da Madeira e as autarquias.
Total:
F

M

Total

Atletas até 15 anos

289 (57,57%)

472 (27,44%)

761 (34,25%)

Atletas até 18 anos

336 (66,93%)

602 (35,00%)

938 (42,21%)

Atletas até 23 anos

361 (71,91%)

688 (40,00%)

1049 (47,21%)

Atletas até 30 anos

392 (78,09%)

830 (48,26%)

1222 (55,00%)

Atletas + 30 anos

110 (21,91%)

890 (51,74%)

1000 (45,00%)

Total

502

1720

2222

Filiação

Clubes:
Nº de Clubes por Distrito

Nº

Aveiro

4

Beja

1

Braga

1

Castelo Branco

2

Coimbra

5

Évora

2

Faro

9

Guarda

1

Leiria

3

Lisboa

26

Madeira

7

Portalegre

1

Porto

8

Santarém

10

Setúbal

7

Viana do Castelo

1

Viseu

1

Total geral

89

Fonte – Elementos fornecidos pela Federação em 2014
Distinções - A nível nacional:
Vanessa Fernandes - Medalha de Mérito Desportivo
Atleta do ano na Gala do Desporto CDP:
João Silva (2010)
Vanessa Fernandes (2008)
Distinções - A nível internacional:
Vanessa Fernandes - Medalha de Prata nos Jogos Olímpicos 2008
Resultados desportivos de Vanessa Fernandes
http://www.triathlon.org/athletes/results/5365/vanessa_fernandes
Resultados desportivos de Bruno Pais
http://www.triathlon.org/athletes/results/5823/bruno_pais
Resultados desportivos de João Silva
http://www.triathlon.org/athletes/results/10539/joao_silva
Resultados desportivos de João Pereira
http://www.triathlon.org/athletes/results/10536/joao_pereira
Regulamento Eleitoral – 2009
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=84
Regulamento de Disciplina – 2014
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/
Regulamento de Prevenção da Violência – 2009
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/
Regulamentos

Regulamento Antidopagem – 2014
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=84
Regulamento Geral de Competições – 2013
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=84
Para mais informação, consultar a federação
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/estatutos/
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=84

Planos de Atividades e Orçamento – 2015 - 2014 – 2013 - 2012
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=85
Planos de Atividades e
Relatórios

Relatórios de Atividades – 2013 – 2012 - 2011
http://www.federacao-triatlo.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=86
Para mais informação, consultar a federação
http://www.federacao-triatlo.pt/ftp2015/a-federacao/relatorios-e-contas/

Contrato n.º 927/2011 - D.R. n.º 187, Série II de 2011-09-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 66/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
de Triatlo de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/09/187000000/3860038602.pdf
Contrato n.º 975/2011 - D.R. n.º 196, Série II de 2011-10-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º 58/DF/2011, celebrado entre o IDP, I. P., e a Federação
de Triatlo de Portugal - Formação de Recursos Humanos
http://dre.pt/pdf2sdip/2011/10/196000000/4032540326.pdf
Contrato n.º 112/2012 - DR 30 SÉRIE II de 2012-02-10
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/11/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo n.os
129/DDF/2011, 130/DDF/2011 e 131/DDF/2011
http://dre.pt/pdf2s/2012/02/030000000/0490904910.pdf
Contrato n.º 213/2012 - DR 61 SÉRIE II de 2012-03-26
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/76/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/03/061000000/1083510836.pdf
Contrato n.º 214/2012 - DR 61 SÉRIE II de 2012-03-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/75/DDF/2012, celebrado entre o IDP, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/03/061000000/1083610838.pdf
Contrato n.º 410/2012 - DR 133 SÉRIE II de 2012-07-11
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/139/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/133000000/2438324385.pdf
Contrato n.º 424/2012 - DR 136 SÉRIE II de 2012-07-16
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/137/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação Portuguesa de Triatlo
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/136000000/2496124963.pdf
Contratos-Programa

Contrato n.º 448/2012 - DR 141 SÉRIE II de 2012-07-23
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/208/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Aveiro ETU Triathlon Junior European, Aveiro 2012
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/141000000/2600826010.pdf
Contrato n.º 468/2012 - DR 143 SÉRIE II de 2012-07-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/11/DFQ/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/07/143000000/2640226403.pdf
Contrato n.º 524/2012 - DR 170 SÉRIE II de 2012-09-03
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/138/DDF/2012, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2012/09/170000000/3052730528.pdf
Contrato n.º 146/2013 - DR 39 SÉRIE II de 2013-02-25
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/13/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/137/DDF/2012, CP/138/DDF/2012 e CP/139/DDF/2012
http://dre.pt/pdf2s/2013/02/039000000/0735107352.pdf
Contrato n.º 335/2013 - DR 102 SÉRIE II de 2013-05-28
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/025/DFQ/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2013/05/102000000/1690516906.pdf
Contrato n.º 392/2013 - DR 112 SÉRIE II de 2013-06-12
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/133/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Taça da Europa de Triatlo & Taça da Europa de Triatlo Júnior, Faro 2013,
Faro, de 3 a 7 de Abril de 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/112000000/1901019012.pdf
Contrato n.º 418/2013 - DR 121 SÉRIE II de 2013-06-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/130/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/121000000/2015920162.pdf

Contrato n.º 419/2013 - DR 121 SÉRIE II de 2013-06-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/131/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/121000000/2016220163.pdf
Contrato n.º 431/2013 - DR 122 SÉRIE II de 2013-06-27
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/134/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Triatlo Internacional de Lisboa, Lisboa 2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/06/122000000/2036620367.pdf
Contrato n.º 470/2013 - DR 132 SÉRIE II de 2013-07-11
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/260/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2013/07/132000000/2179021792.pdf
Contrato n.º 646/2013 - DR 209 SÉRIE II de 2013-10-29
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/347/DDF/2013, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação de Triatlo de Portugal - aditamento ao contrato-programa de
desenvolvimento da prática desportiva CP/130/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/209000000/3205932060.pdf
Contrato n.º 655/2013 - DR 210 SÉRIE II de 2013-10-30
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/365/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Aditamento ao contrato-programa de enquadramento técnico
CP/131/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/210000000/3215032151.pdf
Contrato n.º 673/2013 - DR 211 SÉRIE II de 2013-10-31
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/327/DDF/2013, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - aditamento ao contrato-programa de alto rendimento e seleções nacionais
CP/260/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2013/10/211000000/3222932230.pdf
Contrato n.º 56/2014 - DR 23 SÉRIE II de 2014-02-03
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/13/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - aditamento aos contratos-programa de desenvolvimento desportivo
CP/130/DDF/2013, CP/131/DDF/2013 e CP/260/DDF/2013
http://dre.pt/pdf2s/2014/02/023000000/0327303274.pdf
Contrato n.º 280/2014 - DR 87 SÉRIE II de 2014-05-07
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/93/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Taça da Europa de Triatlo, ITU Points Race & Taça da Europa de Triatlo
Júnior, Quarteira 2014
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/087000000/1187911881.pdf
Contrato n.º 288/2014 - DR 88 SÉRIE II de 2014-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/95/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/088000000/1196711969.pdf
Contrato n.º 290/2014 - DR 88 SÉRIE II de 2014-05-08
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/94/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/088000000/1197111973.pdf
Contrato n.º 331/2014 - DR 100 SÉRIE II de 2014-05-26
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/150/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2s/2014/05/100000000/1343213435.pdf
Contrato n.º 480/2014 - D.R. n.º 168, Série II de 2014-09-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/29/DFQ/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal
http://dre.pt/pdf2sdip/2014/09/168000000/2272922730.pdf
Contrato n.º 509/2014 - Diário da República n.º 190/2014, Série II de 2014-10-02
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo CP/217/DD/2014, celebrado entre o IPDJ, I. P., e a
Federação de Triatlo de Portugal - Programa de Dinamização do Triatlo no Jamor – 2014
https://dre.pt/application/file/57847881
Contrato n.º 655/2014 - Diário da República n.º 251/2014, Série II de 2014-12-30
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/246/DDF/2014, celebrado entre o IPDJ, I.P., e a
Federação de Triatlo - Aditamento ao contrato-programa de Desenvolvimento Desportivo N.º CP/150/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/65997850

Contrato n.º 39/2015 - Diário da República n.º 26/2015, Série II de 2015-02-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/57/DDF/2015, celebrado entre o IPDJ, I. P. e a
Federação de Triatlo de Portugal - Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º
CP/150/DDF/2014
https://dre.pt/application/file/66396454
Contrato n.º 195/2015 - Diário da República n.º 58/2015, Série II de 2015-03-24
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/117/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação de Triatlo de Portugal - Eventos Desportivos Internacionais. Taça da
Europa de Triatlo 2015 - Elites e Juniores
https://dre.pt/application/file/6681832
Contrato n.º 346/2015 - Diário da República n.º 93/2015, Série II de 2015-05-14
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo CP/102/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português do
Desporto e Juventude, I. P., e a Federação de Triatlo de Portugal - Atividades Regulares
https://dre.pt/application/file/67210599
Contrato n.º 387/2015 - Diário da República n.º 109/2015, Série II de 2015-06-05
Contrato-programa de desenvolvimento desportivo n.º CP/201/DDF/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P. e a Federação de Triatlo de Portugal - Eventos Desportivos Internacionais. X
Terra European Tour, Golegã 2015
https://dre.pt/application/file/67412398
Contrato n.º 580/2015 - Diário da República n.º 152/2015, Série II de 2015-08-06
Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo n.º CP/27/DFQ/2015, celebrado entre o Instituto Português
do Desporto e Juventude, I. P., e a Federação de Triatlo de Portugal - Formação de Recursos Humanos
https://dre.pt/application/file/69948031
Para mais informação, consultar sítio Internet do IPDJ, I.P.
http://www.idesporto.pt/ContratosPrograma.aspx?id=82&idMenu=3

