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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ESGRIMA 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

25 MARÇO 2021 

Proposta de Alteração de Estatutos 

 

Artigo Versão Actual Versão Proposta Comentários 

Artigo 3º 

Duração, 

sede e 

símbolos 

 

1. A FPE, constituída em 10 de maio de 1922, durará 
por tempo indeterminado. 

2. A FPE tem a sua sede em Lisboa ou em concelhos 
limítrofes, podendo ser deslocada, por deliberação 
da Assembleia Geral, para outra localidade do 
território nacional. 

3. A FPE usa como símbolo a bandeira, insígnia e 
emblema anexos a estes Estatutos e que deles 
fazem parte integrante. 

1. [inalterado] 

2. A FPE tem a sua sede na Avenida 
de Berna, n.º 31, 1.º Direito, 1050-
038 Lisboa, podendo ser 
deslocada, por deliberação da 
Assembleia Geral, para outra 

localidade do território nacional. 

3. [inalterado] 

Propõe-se a 
alteração do n.º 2 
do artigo 3.º. 

Artigo 32º 

Competência 

1. À Assembleia Geral compete, designadamente: 

a) A eleição ou destituição da mesa da assembleia 
geral; 

b) A eleição e a destituição dos titulares elegíveis dos 
órgãos federativos referidos no artigo 21º e a 
ratificação da cooptação dos respetivos membros; 

c) A aprovação do plano de atividades e do 
orçamento para cada exercício, bem como do 
relatório, dos documentos de prestação de contas 

1. À Assembleia Geral compete, 
designadamente: 

a) [inalterado]; 

b) [inalterado]; 

c) [inalterado]; 

d) [inalterado]; 

e) [inalterado]; 

f) [inalterado]; 

Propõe-se a 
revogação da 
alínea l) do n.º 1 do 
artigo 32.º 
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e do parecer do Conselho Fiscal de cada exercício 
passado; 

d) A aprovação e a alteração dos Estatutos; 

e) A aprovação da proposta de extinção da FPE; 

f) A aprovação da qualidade de sócio extraordinário; 

g) A atribuição das distinções honoríficas 
consignadas nos artigos 11º, 12º e 13º; 

h) Eleger comissões para o desempenho das 
funções de qualquer órgão social exonerado ou 

demissionário; 

i) Conceder louvores a pessoas singulares ou 
coletivas que tenham prestado relevantes serviços 
à esgrima; 

j) Autorizar a aquisição, oneração e alienação de 
bens imóveis; 

k) Resolver os conflitos de competência entre os 
órgãos sociais, com exceção dos que envolvam o 
Conselho de Justiça; 

l) Aprovar as quotas de filiação e outras 
contribuições obrigatórias exigíveis dos sócios, 

sob proposta da Direção; 

m) Indultar ou comutar as penas, ouvidos os 
Conselhos de Disciplina e de Justiça, exceto nos 
casos de dopagem, corrupção e violência; 

n) Deliberar sobre todas as matérias que não sejam 
da competência de outros órgãos. 

2. Por requerimento subscrito por um mínimo de 20 
% dos delegados à Assembleia Geral pode ser 
solicitada a apreciação, para efeitos de cessação 

g) [inalterado]; 

h) [inalterado]; 

i) [inalterado]; 

j) [inalterado]; 

k) [inalterado]; 

l) [revogado]; 

m) [inalterado, passando a ser a 

alínea l)]; 

n) [inalterado, passando a ser a 

alínea m)]. 

2. [inalterado]. 

3. [inalterado]. 

4. [inalterado]. 
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da sua vigência ou de aprovação de alterações, de 
todos os regulamentos federativos. 

3. O requerimento referido no número anterior deve 
ser apresentado no prazo de 30 dias após a 
publicitação da aprovação do regulamento em 
causa. 

4. A aprovação de alterações a qualquer 
regulamento federativo só pode produzir efeitos a 
partir do início da época desportiva seguinte, salvo 
quando decorrer de imposição legal, judicial ou 
administrativa. 

Artigo 42º 

Competência 

Compete à Direção administrar a FPE, incumbindo-lhe 
designadamente: 

a) Assegurar o exercício dos direitos e velar pelo 
cumprimento dos deveres dos sócios; 

b) Aprovar a admissão de sócios efetivos e propor à 
Assembleia Geral a admissão de sócios 
extraordinários, honorários, de mérito e 
beneméritos; 

c) Decidir e executar a política internacional da FPE 
sem prejuízo do disposto no artigo 40.º, n.º 2, 
alínea b); 

d) Assegurar a filiação da FPE em organismos 
nacionais e internacionais; 

e) Elaborar anualmente o Plano de Atividades e 
submetê-lo à apreciação do Conselho Geral e à 
deliberação da Assembleia Geral; 

f) Elaborar anualmente e submeter a parecer do 
Conselho Fiscal e à deliberação da Assembleia 

Compete à Direção administrar a FPE, 
incumbindo-lhe designadamente: 

a) [inalterado]; 

b) [inalterado]; 

c) [inalterado]; 

d) [inalterado]; 

e) [inalterado]; 

f) [inalterado]: 

g) [inalterado]; 

h) [inalterado]; 

i) [inalterado]; 

j) [inalterado]; 

k) [inalterado]; 

Propõe-se a 
alteração da alínea 
l) do artigo 42.º 
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Geral o orçamento, o relatório, o balanço e os 
documentos de prestação de contas: 

g) Aprovar os regulamentos sobre as matérias 
previstas na lei, bem como os que se revelarem 
necessários para a organização, desenvolvimento 
e prática da modalidade; 

h) Organizar as competições desportivas oficiais; 

i) Organizar as seleções nacionais; 

j) Administrar o património e fundos da FPE de 
acordo com o orçamento; 

k) Celebrar os contratos-programa e protocolos de 
apoio financeiro com a Administração Pública; 

l) Propor as quotas de filiação e outras contribuições 
obrigatórias exigíveis dos sócios e submetê-las à 
aprovação da Assembleia Geral; 

m) Cobrar as receitas e realizar as despesas; 

n) Zelar pelo cumprimento dos Estatutos e das 
deliberações dos órgãos da FPE; 

o) Administrar os negócios e exercer as 
competências que não sejam especialmente 

atribuídas a outros órgãos; 

p) Angariar patrocínios e submeter os respetivos 
contratos à decisão do Presidente. 

l) Fixar as quotas de filiação e outras 
contribuições obrigatórias exigíveis 
dos sócios; 

m) [inalterado]; 

n) [inalterado]; 

o) [inalterado]; 

p) [inalterado]. 

 

 


