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  Memorando de 
Entendimento 

DATA: 21 de Janeiro de 2014 
 
Exmos. Srs. Dirigentes das APD´s presentes, 
 
Relativamente ao primeiro ponto da reunião de dia 25 de Janeiro de 2014, cabe-nos também 
apresentar as nossas linhas gerais para futuro Memorando de Entendimento, ratificado pelas 
interessadas a seguir essas mesmas linhas de pensamento e acção. 
As nossas linhas propostas são: 
 
1 - Fim de declarações públicas por parte de Dirigentes, que em fóruns, redes sociais ou até 
mesmo fisicamente que visem denegrir a imagem colocando em causa procedimentos, 
documentos ou qualquer outro assunto a respeito de uma APD congénere. Se isso se verificar 
por parte de um associado ou simpatizante, emitir assim que possível comunicado a esclarecer 
que não nos revemos nessas declarações. 
 
2 - Ter uma atitude pedagógica perante as organizações de eventos e os seus clubes para que: 
Os primeiros não tenham atitudes discriminatórias perante outras APDs na aceitação de 
apoios e presenças aos seus eventos, nem em relação a sócios de outras APDs principalmente 
em questões de preços de inscrição.  
E que não seja imposto nem sugerido aos Clubes um espírito ou regime de exclusividade de 
filiação a uma APD, indo portanto contra ao verdadeiro objecto social de uma APD que é a de 
promover a prática desportiva. 
 
3 - Que em questões vinculativas de interesse nacional, no que toca á modalidade que 
praticamos, nada seja acordado, discutido, sem que haja reunião prévia. Convocada para esse 
efeito com a devida ordem de trabalhos, da qual sairá uma acta lavrada e assinada por todos 
os presentes. 
 
4 - Que sejam marcadas pelo menos 2 vezes por ano, 1 por semestre reuniões Inter-APDs 
aderentes, e que as APDs posteriormente aderentes declarem mediante documento assinado 
concordar e colocar em prática os desígnios deste futuro memorando. 
Também que, alterações ao mesmo memorando só seja possível, quando estiverem e 
concordarem pelo menos 2/3 das APDs subscritoras. 
 
Sem outro assunto, 
O Presidente de Direcção. 

 


