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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

No passado mês de outubro, face à troca de acusações entre a direção da Federação

Portuguesa de Judo (FPJ) e algumas atletas, o Instituto Português do Desporto e da Juventude

(IPDJ), enquanto entidade que fiscaliza o cumprimento do estatuto de Utilidade Pública

Desportiva atribuído à FPJ, anunciou a abertura de um inquérito para averiguar esta situação.

As atletas acusaram a direção da FPJ de lhes cortar a verba para a preparação e presença nos

Jogos Olímpicos de 2024, o que contrastou com o reforço de financiamento para o Projeto

Olímpico 2024 anunciado pelo Senhor Secretário de Estado, cujos respetivos contratos-

programa foram assinados no passado dia 14 de outubro. A estas críticas acresceram

acusações de opressão e discriminação no seio da Federação, expressas pelas atletas em carta

aberta.

No dia 28 de outubro de 2022, na audição realizada à Senhora Ministra Adjunta e dos Assuntos

Parlamentares, em sede de discussão do Orçamento do Estado para 2023, ao ser questionado

pelo GP/PSD, o Senhor Secretário de Estado remeteu qualquer esclarecimento sobre este caso

para as conclusões do inquérito a decorrer.

Ontem, dia 17 de novembro, o GP/PSD tomou conhecimento através da comunicação social

que o inquérito realizado à Federação Portuguesa de Judo está concluído e que, de acordo com

declarações do Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, aponta para

“determinadas ilegalidades”, o que motivou a perda de mandato da direção de Jorge Fernandes,

por incumprimento do artigo 51.º do Regime Jurídico das Federações Desportivas (RJFD).

Face ao exposto, e perante uma situação de contornos muito graves, os deputados do GP/PSD,

ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis, vêm por este meio requerer ao

Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, por intermédio de Vª Excelência, o

envio das conclusões deste inquérito levado a cabo pelo IPDJ à Federação Portuguesa de Judo.



Palácio de São Bento, 18 de novembro de 2022

Deputado(a)s

ALEXANDRE POÇO(PSD)

CARLA MADUREIRA(PSD)

FERNANDA VELEZ(PSD)

INÊS BARROSO(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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