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2021: 

 

• Despacho n.º 1993/2021, de 23 de fevereiro - Atribui o estatuto de utilidade pública desportiva à Federação Nacional de Squash. 

• Despacho n.º 1668/2021, de 12 de fevereiro - Mantêm a atribuição de competências ao Comité Olímpico de Portugal relativas ao Programa de Preparação 
Olímpica Rio 2016 e Jogos Olímpicos 2020 e 2024 no âmbito da modalidade de taekwondo. 

• Despacho n.º 537/2021, de 13 de janeiro - Cria um grupo de trabalho com o objetivo de propor um plano para o desenvolvimento integrado e sustentável do 
Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ). 

  

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/158175306/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=158054871
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/157150032/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=157149998
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153798578/details/7/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2021-01-13&date=2021-01-01&dreId=153654244
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2020: 

 

• Portaria n.º 306/2020, de 29 de dezembro - Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a 
partir de 1 de janeiro de 2021. 

• Regulamento n.º 1123/2020, de 28 de dezembro – Publicita o Prémio de Imprensa «Desporto com Ética». 

• Regulamento n.º 1110/2020, de 23 de dezembro – Publicita o concurso literário «A Ética na Vida e no Desporto». 

• Regulamento n.º 1109/2020, de 23 de dezembro – Publicita a criação do prémio do cartão branco. 

• Portaria n.º 284/2020, de 11 de dezembro - Procede à criação do Plano Nacional de Incentivo ao Associativismo Estudantil. 

• Despacho n.º 11300/2020, de 17 de novembro - Reconhece como sendo de interesse público «Odivelas Cidade Europeia do Desporto 2020». 

• Despacho n.º 10831/2020, de 04 de novembro - Cria um grupo de trabalho para analisar os planos de adaptação das modalidades desportivas tuteladas por 
federações desportivas com o estatuto de utilidade pública desportiva e a sua conformidade com as medidas gerais e específicas de prevenção do risco de 
contágio da COVID-19. 

• Despacho n.º 9613/2020, de 06 de outubro - Determina o regime de validade dos exames médico-desportivos. 

• Listagem n.º 5/2020, de 21 de agosto - Apoios concedidos no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ), no ano de 2019. 

• Despacho n.º 7739/2020, de 06 de agosto - Estabelece as normas de funcionamento do desporto escolar para o ano letivo de 2020-2021. 

• Despacho n.º 7468/2020, de 28 de julho - Determina o preço inicial do cartão do adepto, como previsto na Portaria n.º 159/2020, de 26 de junho. 

• Portaria n.º 159/2020, de 26 de junho - Define as normas aplicáveis à requisição, emissão, funcionamento e utilização do cartão de acesso a zona com condições 
especiais de acesso e permanência de adeptos (ZCEAP), abreviadamente designado «cartão do adepto», bem como aprova os respetivos modelo e características. 

mailto:https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152422625/details/maximized?serie=I&day=2020-12-29&date=2020-12-01
mailto:https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152173770/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-28&date=2020-12-01&dreId=152173750
mailto:https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015613/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-23&date=2020-12-01&dreId=151864026
mailto:https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152015612/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-12-23&date=2020-12-01&dreId=151864026
mailto:https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/150946889/details/maximized?serie=I&day=2020-12-11&date=2020-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/148708136/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-11-17&date=2020-11-01&dreId=148708114
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/147528335/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=147532579
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/144454661/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=144454625
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140821041/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=140820975
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/139679188/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=139652103
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/138960585/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-07-28&date=2020-07-01&dreId=138946771
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/136675188/details/normal?q=Portaria+n.%C2%BA%20159%2F2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136675188/details/maximized
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• Despacho n.º 6597/2020, de 24 de junho - Cria o Gabinete de Apoio à Presidência (GAP), organicamente equiparado a divisão/unidade orgânica de segundo 
nível. 

• Portaria n.º 141/2020, de 16 de junho - Procede à definição dos aspetos relativos às ações de formação contínua obrigatória para a revalidação do título 
profissional de treinador de desporto (TPTD). 

• Regulamento n.º 524/2020, de 15 de junho - Regulamenta a Bandeira da Ética - certificação e promoção dos valores éticos no desporto. 

• Regulamento n.º 523/2020, de 15 de junho - Regulamenta o Prémio PNED «Investigação sobre Ética no Desporto». 

• Despacho n.º 6329/2020, de 15 de junho - Aprova a tabela de taxas e preços de venda de bens e serviços prestados pela Autoridade Antidopagem de Portugal. 

• Despacho n.º 3667/2020, de 25 de março - Atribui o estatuto de utilidade pública desportiva à Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo – FPLK. 

• Despacho n.º 2748/2020, de 28 de fevereiro - Reconhece como sendo de interesse público o Portugal Rugby Youth Festival 2020. 

• Despacho n.º 1817/2020, de 7 de fevereiro - Reconhece como sendo de interesse público o evento Challenge Lisboa 2020. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136380445/details/3/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=136380402
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135844797/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711001/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=135707108
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135711000/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=135707108
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135710993/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=135707108
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130600850/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-25&date=2020-03-01&dreId=130600835
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129678834/details/5/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-02-28&date=2020-02-01&dreId=129578351
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/129093875/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-02-07&date=2020-02-01&dreId=129088988
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2019: 

 

• Despacho n.º 11885/2019, de 13 de dezembro - Reconhece como sendo de interesse público os torneios IberCup Cascais e Estoril 2020. 

• Decreto-Lei n.º 171/2019, de 12 de dezembro - Altera o regime de proteção jurídica a que ficam sujeitos os símbolos olímpicos e paralímpicos e reforça os 
mecanismos de combate a qualquer forma de aproveitamento ilícito dos benefícios decorrentes do uso dos mesmos. 

• Portaria n.º 404/2019, de 10 de dezembro - Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a 
partir de 1 de janeiro de 2020. 

• Declaração de Retificação n.º 53-A/2019, de 18 de outubro − Retifica a Portaria n.º 258/2019, de 19 de agosto, que cria o Programa Cuida-te + e aprova o 

respetivo Regulamento da Rede. 

• Declaração de Retificação n.º 52/2019, de 7 de julho − Retifica a Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, que estabelece o regime jurídico da segurança e combate 

ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho. 

• Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro − Estabelece o regime jurídico da segurança e combate ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, 

alterando a Lei n.º 39/2009, de 30 de julho. 

• Lei n.º 111/2019, de 10 de setembro − Publicita a terceira alteração à Lei n.º 38/2012, de 28 de agosto, que aprova a lei antidopagem no desporto, adotando 

na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. 

• Despacho n.º 7729/2019, de 02 de setembro − Publicita a manutenção da atribuição de competências ao Comité Olímpico de Portugal relativas ao Programa de 

Preparação Olímpica Rio 2016 e Jogos Olímpicos 2020 e 2024 no âmbito da modalidade de Taekwondo. 

• Portaria n.º 258/2019, de 19 de agosto − Cria o Programa Cuida-te + e aprova o respetivo Regulamento. 

• Lei n.º 57/2019, de 07 de agosto − Altera o regime jurídico do associativismo jovem, procedendo à primeira alteração à Lei n.º 23/2006, de 23 de junho. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127188799/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=127176919
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127145521/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/127017058/details/maximized?serie=I&day=2019-12-10&date=2019-12-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125468539/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/125074529/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124609256/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/493201/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124609256/details/maximized?serie=I&day=2019-09-11&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/493201/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124572524/details/maximized?serie=I&day=2019-09-10&date=2019-09-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/174785/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/124353903/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&date=2019-09-01&dreId=124324773
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124044598/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/123770987/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/359360/details/normal?l=1
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• Despacho n.º 5502/2019, de 06 de junho − Criação de Divisão de Contraordenações na Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, da 

Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD). 

• Despacho n.º 5501/2019, de 06 de junho − Reconhece como sendo de interesse público «Portimão Cidade Europeia do Desporto 2019». 

• Lei n.º 38/2019, de 04 de junho − Estabelece o regime fiscal aplicável às competições UEFA Nations League Finals 2019 e UEFA Super Cup Final 2020. 

• Portaria n.º 160/2019, de 24 de maio − Procede à terceira alteração à Portaria n.º 155/2013, de 18 de abril, que regulamenta a concessão de apoios financeiros 

destinados ao incentivo à gestão da atividade das associações e federações de jovens, inserida no plano estratégico de iniciativas de promoção da empregabilidade 

juvenil, no âmbito da medida Estágios Emprego, através do programa Incentivo ao Desenvolvimento Associativo (IDA). 

• Aviso n.º 6357/2019, de 17 de maio − Publica lista dos apoios concedidos no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo Jovem (PAAJ) - Lei n.º 23/2006, 

de 23 de junho elaborada nos termos e para efeitos do disposto no artigo 44.º da Lei n.º 23/2006, de 23 de junho, e nos artigos 2.º a 4.º da Lei n.º 64/2013, de 

27 de agosto - ano de 2017. 

• Aviso n.º 8125/2019, de 10 de maio − Publicita o procedimento de seleção de entidade organizadora da Edição de 2019 do Programa Jovens Criadores. 

• Despacho n.º 4486/2019 , de 02 de maio − Reconhece como sendo de interesse público os torneios IberCup Cascais e Estoril. 

• Despacho n.º 4097/2019, de 15 de abril − Fixa valores para bolsas horárias, nas modalidades Curta e Longa Duração, do Programa de Ocupação de Tempos Livres 

no ano de 2019. 

• Despacho n.º 3894/2019, de 08 de abril − Reconhece como sendo de interesse público a 1.ª edição dos ISF Inclusive Games 2019. 

• Decreto-Lei n.º 41/2019, de 26 de março − Altera o regime jurídico dos contratos-programa de desenvolvimento desportivo. 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 59/2019, de 22 de março − Aprova os princípios técnicos, a metodologia e as regras de operacionalização aplicáveis à 

terceira edição do Orçamento Participativo Jovem Portugal, no ano de 2019. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122526490/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-06-06&date=2019-06-01&dreId=122513352
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122526489/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-06-06&date=2019-06-01&dreId=122513352
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122500804/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122393534/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/260408/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122313646/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-05-17&date=2019-05-01&dreId=122313614
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/359360/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2023%2F2006
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123737632/view?q=Lei+n.%C2%BA%2023%2F2006https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/359360/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2023%2F2006
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499522/details/normal?q=Lei+n.%C2%BA%2064%2F2013
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122278137/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122265758
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122201959/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122201876
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122091186/details/4/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-04-15&date=2019-04-01&dreId=122087923
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122049591/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=122033455
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121579605/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121403392/details/maximized?serie=I&day=2019-03-22&date=2019-03-01
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• Aviso n.º 4656-C/2019, de 19 de março − Publicita o projeto EduMove-te: Educar para a mobilidade sustentável. 

• Aviso n.º 4656-B/2019, de 19 de março − Publicita o projeto Re-Educa: Educar para uma economia circular. 

• Aviso n.º 4656-A/2019, de 19 de março − Publicita o projeto EducarTe: Educar para o Território. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121277191/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-19&date=2019-03-01&dreId=121277187
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121277190/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-19&date=2019-03-01&dreId=121277187
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121277189/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2019-03-19&date=2019-03-01&dreId=121277187
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2018: 

 

• Portaria n.º 332-A/2018, de 27 de dezembro − Procede à primeira alteração à Portaria n.º 103/2014, de 15 de maio. 

• Portaria n.º 329/2018, de 20 de dezembro − Aprova, em anexo a esta portaria e que dela faz parte integrante, a lista de substâncias e métodos proibidos a 

partir de 1 de janeiro de 2019. 

• Despacho n.º 11566/2018, de 04 de dezembro − Determina a possibilidade de concessão de apoios pelo IPDJ, I. P., no âmbito da Divisão de Desporto para Todos. 

• Despacho n.º 8890/2018, de 20 de setembro − Aprova a tabela de taxas e outras receitas referentes à prestação de serviços e utilização das instalações afetas 

ao Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. (IPDJ, IP). 

• Resolução do Conselho de Ministros n.º 114-A/2018, de 04 de setembro − Aprova o Plano Nacional de Juventude. 

 

ANTERIOR: 

 

• Portaria n.º 103/2014, de 15 de maio − Fixa os resultados desportivos a considerar, o montante e os termos da atribuição de prémios em reconhecimento do 

valor e mérito de êxitos desportivos. 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117506378/details/maximized?serie=I&day=2018-12-27&date=2018-12-01
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344774/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117447717/details/maximized?serie=I
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/117220154/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-12-04&date=2018-12-01&dreId=117220114
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/116448599/details/2/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2018-09-20&date=2018-09-01&dreId=116439265
https://dre.pt/application/file/a/116321812
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25344774/details/normal?l=1

