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Nos termos do disposto no Decreto do Presidente da República 
n.º 53-D/2013, de 13 de abril, S. Exa. o Senhor Presidente da Repú-
blica nomeou, sob proposta de S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro, o 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude.  

Assim, por estes fundamentos, é renovado o estatuto de utilidade 
pública desportiva da Federação Portuguesa de Damas, nos termos e para 
os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 
de 31 de dezembro. 

O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de janeiro de 
2013. 

21 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.

12872013 

 Despacho n.º 7125/2013
A Federação Académica do Desporto Universitário, pessoa cole-

tiva de direito privado n.º 502329084, com sede na Avenida Professor 
Egas Moniz – Estádio Universitário de Lisboa, 1600-190, em Lisboa, 
requereu a renovação do estatuto de utilidade pública desportiva, nos 
termos e para os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do Decreto-Lei 
n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

A publicitação do requerimento apresentado pela Federação Acadé-
mica do Desporto Universitário ocorreu através do Aviso n.º 1575/2013, 
de 14 de janeiro de 2013, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 23, de 1 de fevereiro de 2013, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

O processo de renovação do estatuto de utilidade pública desportiva 
encontra-se devidamente instruído, em conformidade com os termos 
prescritos pela Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro. 

Foi ouvido o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação do Des-
porto de Portugal e o Conselho Nacional do Desporto, sob proposta do 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude, nos termos e para os 
efeitos do disposto dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 
de 31 de dezembro. 

A Federação Académica do Desporto Universitário reúne todas as 
condições legais previstas no Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de 
dezembro, para que seja renovado o respetivo estatuto de utilidade 
pública desportiva. 

Nos termos do disposto no Decreto do Presidente da Repú-
blica n.º 53-D/2013, de 13 de abril, S. Exa. o Senhor Presidente da 
República nomeou, sob proposta de S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro, 
o Secretário de Estado do Desporto e Juventude.  

Assim, por estes fundamentos, é renovado o estatuto de utilidade pú-
blica desportiva da Federação Académica do Desporto Universitário, nos 
termos e para os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do Decreto-Lei 
n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de janeiro de 
2013. 

21 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.

12882013 

 Despacho n.º 7126/2013
A Federação Portuguesa de Motonáutica, pessoa coletiva de direito 

privado n.º 501132546, com sede na Av. Infante D. Henrique, Muralha 
Nova S/N, em Lisboa, requereu a renovação do estatuto de utilidade 
pública desportiva, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 16.º 
e 24.º do Decreto-Lei n.º 248 B/2008, de 31 de dezembro. 

A publicitação do requerimento apresentado pela Federação Por-
tuguesa de Motonáutica ocorreu através do Aviso n.º 17079/2012, de 
11 de dezembro de 2012, publicado no Diário da República, 2.ª Sé-
rie, n.º 248, de 24 de dezembro de 2012, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

O processo de renovação do estatuto de utilidade pública desportiva 
encontra-se devidamente instruído, em conformidade com os termos 
prescritos pela Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro. 

Foi ouvido o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação do Des-
porto de Portugal e o Conselho Nacional do Desporto, sob proposta do 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude, nos termos e para os 
efeitos do disposto dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 
de 31 de dezembro. 

A Federação Portuguesa de Motonáutica reúne todas as condições 
legais previstas no Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, para 
que seja renovado o respetivo estatuto de utilidade pública desportiva. 

Nos termos do disposto no Decreto do Presidente da República 
n.º 53-D/2013, de 13 de abril, S. Exa. o Senhor Presidente da Repú-
blica nomeou, sob proposta de S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro, o 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude.  

Assim, por estes fundamentos, é renovado o estatuto de utilidade 
pública desportiva da Federação Portuguesa de Motonáutica, nos ter-
mos e para os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do Decreto-Lei 
n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de janeiro de 
2013. 

21 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Despacho n.º 7127/2013
A Federação Portuguesa de Petanca, pessoa coletiva de direito privado 

n.º 502778725, com sede na Rua Poeta Bernardo de Passos, n.º 20 em 
Faro, requereu a renovação do estatuto de utilidade pública despor-
tiva, nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do 
Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

A publicitação do requerimento apresentado pela Federação Por-
tuguesa de Petanca ocorreu através do Aviso n.º 16348/2012, de 26 
de novembro de 2012, publicado no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 236, de 6 de dezembro de 2012, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro. 

O processo de renovação do estatuto de utilidade pública desportiva 
encontra-se devidamente instruído, em conformidade com os termos 
prescritos pela Portaria n.º 345/2012, de 29 de outubro. 

Foi ouvido o Comité Olímpico de Portugal, a Confederação do Des-
porto de Portugal e o Conselho Nacional do Desporto, sob proposta do 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude, nos termos e para os 
efeitos do disposto dos artigos 17.º e 18.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 
de 31 de dezembro. 

A Federação Portuguesa de Petanca reúne todas as condições legais 
previstas no Decreto-Lei n.º 248-B/2008, de 31 de dezembro, para que 
seja renovado o respetivo estatuto de utilidade pública desportiva. 

Nos termos do disposto no Decreto do Presidente da República 
n.º 53-D/2013, de 13 de abril, S. Exa. o Senhor Presidente da Repú-
blica nomeou, sob proposta de S. Exa. o Senhor Primeiro-Ministro, o 
Secretário de Estado do Desporto e Juventude.  

Assim, por estes fundamentos, é renovado o estatuto de utilidade pú-
blica desportiva da Federação Portuguesa de Petanca, nos termos e para 
os efeitos previstos nos artigos 16.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 248-B/2008, 
de 31 de dezembro. 

O presente despacho produz efeitos reportados a 1 de janeiro de 
2013. 

21 de maio de 2013. — O Secretário de Estado do Desporto e Juven-
tude, Emídio Guerreiro.
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 Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P.

Contrato n.º 346/2013

Contrato -programa de desenvolvimento desportivo
n.º 2/DICRI/2013

Programa de Cooperação Internacional no âmbito da Deteção 
de Talentos

Entre:
1) O Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., pessoa co-

letiva de direito público, com sede na Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 55, 
1250 -190 Lisboa, NIPC 510089554 aqui representado por Augusto 
Fontes Baganha, na qualidade de Presidente, e João Cravina Bibe, na 
qualidade de Vice -Presidente, adiante designados como IPDJ, I. P., ou 
1.º outorgante; e

2) A Federação Portuguesa de Voleibol, pessoa coletiva de direito 
privado, titular do estatuto de utilidade pública desportiva, concedido 
através de Despacho n.º 58/93, de 29 de Novembro, publicado na 2.ª série 
do Diário da República n.º 288, de 11 de Dezembro, com sede na(o) Av. 8 
da França, 549, 4050 -279 Porto, NIPC 501982060, aqui representada 
por Vicente Henrique Gonçalves de Araújo, na qualidade de Presidente, 
adiante designada por Federação ou 2.º outorgante.

Considerando que:
A) Foi celebrado, em 7 de Julho de 2012, um Memorando de En-

tendimento no Domínio do Desporto entre a Presidência do Conselho 
de Ministros e o Ministério da Juventude e Desportos de Moçambique 
afirmando o «interesse comum em continuar a aprofundar as relações 




