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AVISO CONVOCATÓRIO 
 
De acordo com a alínea c) do número 1. do Artigo 14.º e do Artigo 20.º dos Estatutos da Federação 
Portuguesa de Lutas Amadoras, convoco a Assembleia Geral Extraordinária da Federação Portuguesa de 
Lutas Amadoras, para o dia 9 de outubro de 2022, pelas 11:00, na sede administrativa da FPLA, sita na Rua da 
Lapa, 14 – 2.º, Lisboa e por videoconferência, com a seguinte 
 

ORDEM DE TRABALHOS 
 
1. Alteração dos Estatutos de acordo com a proposta que se transcreve abaixo. 
 
Redação atual: 
 

Artigo 2.º 
Sede 

 
A FPLA tem a sua sede social na Rua do Quelhas, 32-34, 1200-781 Lisboa, Portugal e a sua sede 
administrativa na Rua da Lapa, 14 – 2.o, 1200-702 Lisboa, Portugal.  
 
Proposta de Alteração: 
 
A FPLA tem a sua sede social na Rua da Lapa, 14 – 2.º, 1200-702 Lisboa, Portugal.  
 
Redação atual: 
 

Artigo 3.º 
Âmbito e Fim 

 
1. A FPLA é a entidade máxima da modalidade, a nível nacional, e tem por fim prosseguir, entre outros, 

os seguintes objectivos: 
a) Promover e dirigir a prática a todos os níveis e em todos os seus âmbitos das Lutas Olímpicas e 

Disciplinas Associadas, em todos os seus estilos, denominações e variantes, as MMA - Mixed Martial 
Arts em todos os seus estilos, denominações e variantes, bem como outros estilos de Luta (com 
prioridade aos actuais estilos Olímpicos) em ambos os géneros, em articulação com os organismos 
do Estado responsáveis pela tutela do desporto nacional; 

 
Proposta de Alteração: 
 
1. A FPLA é a entidade máxima da modalidade, a nível nacional, e tem por fim prosseguir, entre outros, 

os seguintes objetivos: 
a) Promover e dirigir a prática a todos os níveis e em todos os seus âmbitos das Lutas Olímpicas e 

Disciplinas Associadas no âmbito da tutela da United World Wrestling, em todos os seus estilos, 
denominações e variantes, as MMA – Mixed Martial Arts em todos os seus estilos, denominações e 
variantes, em ambos os géneros, em articulação com os organismos do Estado responsáveis pela 
tutela do desporto nacional; 
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b) Promover e dirigir a prática a todos os níveis e em todos os seus âmbitos dos estilos de Luta 
Tradicional Portuguesa (vulgarmente conhecida por Luta Galhofa), em ambos os géneros, em 
articulação com os organismos do Estado responsáveis pela tutela do desporto nacional; 

c) De todos os estilos e variantes sob a tutela da FPLA deverá ser dada prioridade aos atuais estilos 
Olímpicos. 

 
Redação atual: 
 
Artigo 7.º 
Associados  
 
4. São associados extraordinários as pessoas singulares ou colectivas, praticantes das Disciplinas 
Associadas e/ou das modalidades afins ou não, que requeiram ser associados e como tal sejam aceites, 
por deliberação da Assembleia-Geral, por maioria de dois terços dos associados efectivos. 
(...) 
7. A qualidade de Associado (Efectivo, Extraordinário, Honorário, Mérito e Presidente Honorário) poderá 
ser perdida como sanção por cometimento de infracção grave apurada em processo disciplinar.  
 
Proposta de Alteração: 
 
4. São associados extraordinários as pessoas singulares ou coletivas, praticantes dos Estilos Olímpicos e das 
modalidades afins ou não, identificadas na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, que requeiram ser 
associados e como tal sejam aceites, por deliberação da Assembleia-Geral, por maioria de dois terços 
dos associados efetivos.  
(...) 
Art. 7.º, n.º 7: revogado.  
 
Redação atual: 
 

Artigo 9.º 
Deveres dos Associados 

 
1. São deveres gerais dos associados:  
(...) 
c) Contribuir para o progresso e desenvolvimento da modalidade de Lutas Associadas e/ou das 
modalidades afins e da FPLA e velar pelo seu bom nome, abstendo-se de condutas que as prejudiquem;  
d) Prestar colaboração nas actividades da modalidade de Lutas Associadas e/ou das modalidades afins, 
designadamente nas organizações e representações nacionais.  
 
Proposta de Alteração: 
 
c) Contribuir para o progresso e desenvolvimento da modalidade dos Estilos Olímpicos e das modalidades 
afins identificadas na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, e da FPLA e velar pelo seu bom nome, abstendo-
se de condutas que as prejudiquem; 
d) Prestar colaboração nas atividades da modalidade de Lutas Associadas e/ou das modalidades afins 
identificadas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 3.º, designadamente nas organizações e representações 
nacionais.  
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Redação atual: 
 

Artigo 14.º 
Assembleia-Geral 

 
1. A Assembleia-Geral é o órgão deliberativo da FPLA e as suas deliberações vinculam os órgãos sociais 
bem como todos os associados, cabendo-lhe designadamente: 
(...) 
e) As alterações ao Regulamento Eleitoral;  
(...) 
 
Art. 14.º, n.º 1, al. e): revogado.  
 
Redação atual: 
 
Artigo 23.º 
Presidente 
 
(...) 
2. O Presidente da FPLA é, por inerência e simultaneamente, o Presidente da Direção, e compete-lhe 
especialmente: 
a) Representar a FPLA junto da Administração Pública;  
b) Representar a FPLA junto das organizações suas congéneres, nacionais, estrangeiras ou internacionais.  
c) Representar a FPLA em juízo;  
d) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços, bem como a escrituração dos livros, nos 
termos da lei;  
e) Contratar e gerir o pessoal ao serviço da FPLA;  
f) Assegurar a gestão corrente dos negócios da FPLA;  
g) [Revogada];  
h) Solicitar ao Presidente da mesa da Assembleia-Geral da Federação, a convocação de reuniões 
extraordinárias deste órgão; 
i) Constituir as direcções técnicas necessárias ao regular funcionamento da FPLA e ao exercício das 
competências estatutariamente atribuídas ao Presidente, Direção e Conselho de Arbitragem e 
Competições.  
 
Proposta de Alteração: 
 
Aditar a al. j): 
j) Convocar as reuniões da direção e dirigir os respetivos trabalhos, cabendo-lhe o voto de qualidade 
quando exista empate nas votações;  
 
Redação atual: 
 

Artigo 24.º 
Direcção 

(...) 
4. Compete à Direção administrar a FPLA, incumbindo-lhe, designadamente: 
(...) 
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f) Aprovar os regulamentos gerais da FPLA e suas alterações, com exceção do Regulamento Geral de 
Atribuição de Distinções Honorificas e Regulamento Eleitoral, bem como a sua publicação nos termos do 
artigo 39.º n.º 1 dos estatutos; 
(...) 
 
Proposta de Alteração: 
 
f) Aprovar os regulamentos da FPLA, as suas alterações, e proceder à sua publicação nos termos do artigo 
39.º n.º 1 dos estatutos;  
 
Se à hora marcada não houver número suficiente de presenças, os trabalhos iniciar-se-ão, meia hora depois, 
com qualquer número de presenças. 
 
Lisboa, 22 de setembro de 2022 
 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral 
 
 
 
Miguel Manaças 


