
 

Estatutos 

Artigo 1.º 

DESIGNAÇÃO E NATUREZA 

A UESPT PORTUGAL – União Europeia Desporto para Todos, adiante designada por  UESPT 

PORTUGAL é uma associação de duração indeterminada, sem fins lucrativos, independente do 

Estado, de partidos políticos e de instituições religiosas. 

Artigo 2.º 

OBJETO E MISSÃO 

1. A UESPT PORTUGAL tem  por objeto: Promover o Desporto para Todos, organizando 

atividades desportivas, recreativas, culturais e sociais para pessoas de todas as idades, 

independentemente da sua condição física e intelectual. 

2. Na prossecução do seu objeto a associação poderá: 

a) Promover iniciativas voltadas para a formação e o fortalecimento da identidade dos cidadãos, 

valorizando as diferentes identidades culturais que os caracterizam, colaborando e estabelecendo 

ligações com outras instituições nacionais e internacionais; 

b) Contribuir para o desenvolvimento educacional, bem como o crescimento material, moral, 

intelectual e espiritual dos cidadãos, promovendo eventos educacionais garantidos para todos os 

cidadãos e, em particular, para pessoas portadoras de deficiência que deles possam beneficiar; 

c) Favorecer a cooperação entre escolas, organizações desportivas e outras entidades, a fim de 

incrementar a prática desportiva, de forma estruturada e sustentável; 

d) Promover os valores da liberdade, da compreensão, da tolerância, da lealdade, do respeito e da 

solidariedade, respeitando a identidade cultural de cada um; 

e) Incentivar a educação de uma consciência que se baseie nos princípios da liberdade e da dignidade 

humana, sem qualquer discriminação em termos de idade, género, limitações físicas ou intelectuais, 

nacionalidade, origem étnica ou raça, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas ou 

condição económica ou social; 

f) Promover a interação e o trabalho em equipa sustentada nos valores da solidariedade, da tolerância 

e da compreensão mútua, favorecendo o desenvolvimento do comportamento cooperativo e adoção 

de um estilo de vida inspirado pelo melhor uso possível da energia física e espiritual, com o objetivo 

de um crescimento e progresso comuns e em harmonia; 

g) Criar parcerias efetivas e de longo prazo com diferentes instituições designadamente, 

estabelecimentos de ensino, associações, fundações, empresas, institutos públicos ou privados e com 

a comunicação social visando divulgar os objetivos que a UESPT se propõe prosseguir. 

 

 

 

 

 

http://www.uespt.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedido de audiência 

 

EXMO SENHOR 

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA , JUVENTUDE E DESPORTO da A.R. 

 

A UESPT PORTUGAL - UNIÃO EUROPEIA DESPORTO PARA TODOS é uma ONG sem fins lucrativos 

cujo Objetivo ( como se pode ver com mais detalhe no documento anexo ) é Promover o 

Desporto para Todos, organizando actividades desportivas, recreativas, culturais e sociais para 

pessoas de todas as idades, independentemente da sua condição física e intelectual. 

Nestas condições e considerando que estamos no início da XIV Legislatura, vimos solicitar o favor de 

nos receber a fim de apresentarmos os nossos cumprimentos institucionais e de nos colocarmos à 

disposição para todas as actividades que caibam no âmbito da nossa missão e que possam contribuir 

significativamente para a melhoria da actividade física dos Portugueses 

Ficando a aguardar o obséquio duma resposta, que desde já agradecemos, enviamos 

as nossas saudações 

 

Pela Direcção da UESPT 

 

F. Fonseca Santos 

(Tesoureiro ) 



 


