
Regulamento Interno 

Federação de Jiu-jitsu de Portugal 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º Âmbito 

 

1. A Federação de Jiu-jitsu de Portugal, também abreviadamente designada por FJJP, é uma 

pessoa coletiva de utilidade pública sem fins lucrativos, constituindo uma associação com 

personalidade jurídica de representação da modalidade e das associações regionais de clubes 

participantes em quadros competitivos nela filiados. 

2. A FJJP desenvolverá a sua atividade em todo o território nacional. 

3. Fora do país tem igualmente aplicação o presente regulamento a todas as pessoas, singulares 

ou coletivas, que atuem em representação nacional ou regional. 

 

Artigo 2º Filiados 

 

São sócios ordinários da FJJP as associações de clubes que participem nos quadros competitivos 

de âmbito nacional e se constituam nos termos previstos nos estatutos, bem como os praticantes da 

modalidade que requeiram filiação em cumprimento dos estatutos e regulamentos. 

 

Artigo 3º Associações 

 

1. As associações de clubes representam os clubes seus filiados nas Assembleias Gerais. 

2. As associações referidas no número anterior regem-se pelos seus estatutos e regulamentos, 

mas não os podem invocar para não aceitarem decisões de qualquer órgão social da FJJP, 

competindo-lhes além das funções ali expressas: 

a) Colaborar com a federação na expansão territorial da modalidade e nas atividades de 

formação e divulgação; 

b) Coordenar a atividade da modalidade na respetiva região / área geográfica, de acordo com 

plano federativo; 

c) Promover a comunicação entre os clubes seus filiados, bem como dos clubes de outras 

zonas geográficas; 

d) Representar junto da federação os clubes seus filiados, servindo de seu intermediário, 

sempre que os interesses daqueles o justifiquem; 

e) Harmonizar os seus estatutos e regulamentos de acordo com os vigentes na FJJP. 

 

 



Artigo 4º Desistência 

 

1. As associações de clubes ou o praticante poderão solicitar voluntariamente a desistência da sua 

qualidade de associado, mediante requerimento para o efeito, assinado pelo órgão competente, face 

aos respetivos estatutos. 

2. A desistência da qualidade de associado não dispensa as associações ou o indivíduo atrás 

mencionados do dever de responder pelas obrigações contraídas perante a FJJP, quer das 

contraídas voluntariamente, quer das contraídas pelos seus órgãos no desempenho das suas 

funções estatutárias e regulamentares. 

 

Artigo 5º Demissão 

 

1. A FJJP poderá propor a demissão de qualquer associado. 

2. A demissão prevista no número anterior terá de ser deliberada em Assembleia Geral convocada 

para o efeito e nos termos estatutários.  

3. Desta demissão não resulta para o associado a liberação da responsabilidade e obrigações 

perante a FJJP. 

 

Artigo 6º Direitos dos Filiados 

 

1. São direitos dos sócios ordinários, além dos estatutários: 

a) Participar nas provas desportivas oficiais e particulares, organizadas pela FJJP; 

b) Participar nas atividades sociais organizadas pela FJJP; 

c) Participar nas Assembleias Gerais com direito pleno de participação e voto; 

d) Eleger os órgãos sociais da FJJP; 

e) Participar nos acordos, contratos e outras formas de gestão organizadas pela FJJP. 

2. São direitos dos sócios agregados, além dos estatutários: 

a) Eleger os Corpos Sociais da FJJP; 

b) Propor todas as providências julgadas úteis ao desenvolvimento e prestígio da modalidade; 

c) Tomar parte nas reuniões da Assembleia Geral, onde terão os votos correspondentes à sua 

filiação nos termos estatutários. 

3. São direitos dos sócios de mérito e honorários, além dos estatutários: 

a) Possuir diploma comprovativo dessa qualidade; 

b) Assistir, nas condições regulamentares, a provas oficiais; 

c) Assistir e participar nas Assembleias Gerais sem direito a voto. 

 

Artigo 7º Deveres dos Sócios 

 

1. São deveres dos sócios ordinários, além dos estatutários: 

a) Respeitar os estatutos, o regulamento interno e demais normas legais; 



b) Cumprir e respeitar os acordos validados pelos órgãos da FJJP; 

c) Enviar à Federação exemplares atualizados dos seus estatutos e corpos sociais, bem como 

dos seus relatórios anuais e demais publicações e comprovativo de situação regularizada 

junto da Administração Pública; 

d) Enviar à Federação, no final de cada época desportiva, relação completa dos clubes seus 

filiados, com menção da sua respetiva sede e da localização da sua instalação desportiva e 

das provas oficiais em que cada um tenha participado; 

e) Participar nas provas desportivas organizadas ou patrocinadas pela FJJP, em consonância 

com a sua livre vontade; 

f) Submeter a autorização da Federação a organização de provas oficiais que promovam, quer 

entre associações, quer entre associações e clubes seus filiados ou ainda entre clubes de 

mais de uma associação; 

g) Elaborar ou, quando pertinente, alterar os estatutos e regulamentos, segundo a orientação 

decorrente dos estatutos e regulamentos da FJJP; 

h) Efetuar, dentro dos prazos estabelecidos, o pagamento das quotas, taxas ou quaisquer 

outras importâncias devidas à FJJP. 

2. São deveres dos sócios agregados, além dos estatutários: 

a) Cumprir as disposições dos estatutos e regulamentos da FJJP, bem como qualquer 

legislação desportiva de âmbito nacional; 

b) Efetuar, dentro dos prazos estabelecidos, o pagamento das quotas, taxas ou quaisquer 

outras importâncias devidas à FJJP; 

c) Acatar as resoluções da Assembleia Geral e cumprir as determinações dos corpos sociais 

da FJJP; 

d) Cooperar nas organizações desportivas da Federação para as quais sejam convidados;  

e) Dar conhecimento à FJJP de todas as iniciativas a levar a efeito dentro do âmbito dos seus 

estatutos, de forma a possibilitar a coordenação geral; 

f) Enviar à Federação exemplares atualizados dos seus estatutos, corpos sociais e seus 

filiados, bem como dos seus relatórios anuais, demais publicações e comprovativo de 

situação regularizada junto da Administração Pública. 

3. A não observância dos deveres atrás mencionados fica sujeita à aplicação de desvinculação da 

associação, clube ou indivíduo da FJJP. 

 

Capítulo II 

Clubes 

 

Artigo 8º Definições 

 

1. Clubes desportivos são as pessoas coletivas de direito privado cujo objeto seja o fomento e a 

prática da modalidade, e que se constituam sob forma associativa, sem fins lucrativos, nos termos 



gerais de direito e filiados em qualquer associação da modalidade, que cumprirem os estatutos da 

Federação e demais regulamentos. 

2. As associações representativas de centros de ensino, empresas e outros organismos 

congéneres terão o estatuto de clubes desde que, no ato de filiação, a Direção do respetivo 

organismo credencie essa associação como sua representante exclusiva e assuma a 

responsabilidade pela sua participação. 

3. Só as associações que satisfaçam os requisitos do nº 1 e 2 gozam dos direitos e têm os deveres 

consignados no presente regulamento. 

 

Artigo 9º Representação, Inscrição e Alterações 

 

1. Os clubes, através dos seus órgãos sociais, representam todos os associados e praticantes neles 

inscritos, quer junto das associações, quer junto da Federação. 

2. A inscrição de clubes, ou de sociedades anónimas desportivas, deverá ser acompanhada dos 

seguintes elementos: 

a) Documento de constituição, no caso de se tratar de associação legalmente constituída. 

b) Identificação dos corpos sociais. 

c) Designação do local onde se realizem as competições em que atue como equipa visitada, 

quando aplicável. 

d) Inscrição de pelo menos dois dirigentes. 

3. Os clubes deverão comunicar à respetiva associação e à Federação todas as alterações dos 

seus corpos sociais, com a finalidade de atualização da informação nos seus registos. 

4. No início de cada época desportiva, deverão os clubes preencher e enviar à FJJP a "Ficha de 

Clube" (Anexo VI), sem a qual não poderá o clube proceder à inscrição de praticantes. 

 

Artigo 10º Delegados dos Clubes 

 

1. No início de cada época desportiva os clubes deverão inscrever na Federação os delegados que, 

junto desta, os representam. 

2. Cada clube deverá obrigatoriamente inscrever, no mínimo, um delegado por cada duas equipas 

inscritas com menores de 16 anos, e um delegado por cada equipa com maiores de 16 anos. 

3. Os delegados dos clubes poderão, no entanto, ser substituídos, temporária ou definitivamente, 

ao longo da época. 

4. Nenhum delegado poderá representar mais do que um clube na mesma época. 

5. As obrigações assumidas, assim como as decisões tomadas pelos delegados dos clubes, no 

exercício das suas funções, não podem deixar de ser cumpridas por estes. 

6. A Federação reconhecerá, no início da cada época, a identificação a cada delegado dos clubes, 

e esse reconhecimento formalizado servirá de credencial para todos os atos em que intervenha em 

representação do clube. 

 



Artigo 11º Direitos e Obrigações dos Clubes 

 

1. Todos os clubes têm o direito e obrigação de se inscreverem e participarem nas provas nacionais 

e internacionais, nas condições estabelecidas no presente regulamento e demais regulamentos 

federativos. 

2. Os clubes podem, por si só ou em colaboração com outros, organizar campeonatos ou 

competições, de acordo com as disposições estatuárias e regulamentares. 

 

Capítulo III 

Praticantes 

 

Artigo 12º Definição 

 

Para os efeitos do presente regulamento, considera-se praticante qualquer indivíduo que junto da 

Federação de Jiu-jitsu de Portugal esteja devidamente inscrito e qualificado para a prática da 

modalidade, quer como representante de um clube, quer individualmente. 

 

Artigo 13º Representação 

 

1. A qualificação de um praticante por qualquer clube obriga-o a representar esse clube até ao final 

da época. 

2. Todavia, mesmo depois de inscrito por um clube, se o praticante demonstrar que nunca atuou 

em representação desse clube poderá, na mesma época, inscrever-se em qualquer outro, desde que 

o primeiro o desvincule. 

3. O praticante inscrito por um clube que já depois de ter atuado em representação do mesmo 

pretender, na mesma época, inscrever-se em qualquer outro, poderá igualmente fazê-lo desde que 

o respetivo processo de transferência dê entrada nos serviços da FJJP entre o dia 15 de Dezembro 

e 15 de Janeiro (ou no primeiro dia útil seguinte) da mesma época desportiva, e desde que exista 

acordo expresso do clube do qual se transfere o indivíduo. 

 

Artigo 14º Graduações, Categorias e Idades 

 

1. A FJJP estabelece as seguintes categorias, quer para os praticantes masculinos quer femininos, 

por divisões de idades considerando o ano de nascimento: 

a) Kids 1 (código KD1); 4 a 5 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza; 

b) Kids 2 (código KD2); 6 a 7 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza, amarela; 

c) Kids 3 (código KD3); 8 a 9 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza, amarela; 

d) Kids 4 (código KD4); 10 a 11 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza, 

amarela, laranja; 



e) Kids 5 (código KD5); 12 a 13 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza, 

amarela, laranja, verde; 

f) Kids 6 (código KD6); 14 a 15 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, cinza, 

amarela, laranja, verde; 

g) Juvenil 16-17 (código JV16-17); 16 a 17 anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

h) Adulto 18 (código AD18); 18 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

i) Master 30 (código MT30); 30 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

j) Master 36 (código MT36); 36 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

k) Master 41 (código MT41); 41 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

l) Master 46 (código MT46); 46 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

m) Master 51 (código MT51); 51 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

n) Master 56 (código MT56); 56 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta; 

o) Master 61 (código MT61); 61 ou mais anos no ano de realização do torneio; faixa branca, 

azul, roxa, marrom, preta. 

2. A FJJP reconhece a competição de praticantes homens e mulheres, mas não entre si. O mesmo 

se aplica a crianças maiores de 12 anos. 

3. A FJJP reconhece aos praticantes menores até aos 15 anos inclusive a graduação por faixa. 

Cada faixa possui 5 níveis (faixa lisa e mais 4 graus), atribuídos, apenas por faixas pretas certificados 

pela FJJP, por tempo, conhecimento, comportamento e desempenho em torneios. Cumpre o seguinte 

esquema de graduação: 

a) Faixa Branca: Grupo faixa branca; qualquer idade; principiante; 

b) Faixa Cinza/branca: Grupo faixa cinza; 4 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

c) Faixa Cinza: Grupo faixa cinza; 5 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa anterior; 

d) Faixa Cinza/preta: Grupo faixa cinza; 6 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

e) Faixa Amarela/branca: Grupo faixa amarela; 7 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na 

faixa anterior; 

f) Faixa Amarela: Grupo faixa amarela; 8 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

g) Faixa Amarela/preta: Grupo faixa amarela; 9 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na 

faixa anterior; 



h) Faixa Laranja/branca: Grupo faixa laranja; 10 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na 

faixa anterior; 

i) Faixa Laranja: Grupo faixa laranja; 11 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

j) Faixa Laranja/preta: Grupo faixa laranja; 12 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na 

faixa anterior; 

k) Faixa Verde/branca: Grupo faixa verde; 13 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na 

faixa anterior; 

l) Faixa Verde: Grupo faixa verde; 14 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

m) Faixa Verde/preta: Grupo faixa verde; 15 aos 15 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa 

anterior; 

n) Na vertente No Gi a correspondência é a seguinte: 

i. Principiante – Grupo faixa branca; 

ii. Iniciante – Grupo faixa cinza e grupo faixa amarela; 

iii. Avançado – Grupo faixa laranja e grupo faixa verde. 

4. A FJJP reconhece aos praticantes com idade superior a 16 anos e adultos a graduação por faixa. 

Cada faixa possui 5 níveis (faixa lisa e mais 4 graus), atribuídos, apenas por faixas pretas certificados 

pela FJJP, por tempo, conhecimento, comportamento e desempenho em torneios. Cumpre o seguinte 

esquema de graduação: 

a) Faixa Branca: Qualquer idade; principiante; 

b) Faixa Azul: Acima dos 16 anos de idade; cumpridos 8 meses na faixa anterior; 

c) Faixa Roxa: Acima dos 17 anos de idade; cumpridos 1,5 anos na faixa anterior; 

d) Faixa Marrom: Acima dos 18 anos de idade; cumprido 1 ano na faixa anterior; 

e) Faixa Preta: Acima dos 19 anos de idade; cumprido 1 ano na faixa anterior; 

f) Na vertente No Gi a correspondência é a seguinte: 

i. Principiante – Faixa branca; 

ii. Iniciante – Faixa azul e roxa; 

iii. Avançado – Faixa marrom e preta. 

5. A FJJP considera que: 

a) Qualquer faixa cinza, amarela, laranja ou verde torna-se automaticamente faixa azul, no ano 

que completa 16 anos de idade; 

b) O praticante que tenha cumprido 2 anos na faixa verde pode-lhe ser concedida a faixa roxa 

aos 16 anos de idade; 

c) O praticante que tenha cumprido 1 ano na faixa verde ou 1 ano na faixa azul, pode-lhe ser 

concedida a faixa roxa aos 17 anos de idade; 

d) Para que o praticante faixa verde, que tenha sido graduado faixa roxa diretamente, possa 

ser graduado faixa marrom necessita de cumprir no mínimo 2 anos na graduação inferior. 

6. A faixa preta cumpre o seguinte esquema de graduações: 

a) Faixa Preta: Grupo faixa preta; acima dos 19 anos de idade; cumprido 1 ano na faixa anterior; 



b) Faixa Preta: Grupo faixa preta; acima dos 19 anos de idade; cumprido 1 ano na faixa anterior; 

c) Instrutor: 

i. Grupo faixa preta 1º grau; acima dos 22 anos de idade; cumprido 3 anos na faixa 

anterior; 

ii. Grupo faixa preta 2º grau; acima dos 25 anos de idade; cumprido 3 anos na faixa 

anterior; 

d) Professor: 

i. Grupo faixa preta 3º grau; acima dos 28 anos de idade; cumprido 3 anos na faixa 

anterior; 

ii. Grupo faixa preta 4º grau; acima dos 33 anos de idade; cumprido 5 anos na faixa 

anterior; 

e) Mestre: 

i. Grupo faixa preta 5º grau; acima dos 38 anos de idade; cumprido 5 anos na faixa 

anterior; 

ii. Grupo faixa preta 6º grau; acima dos 43 anos de idade; cumprido 5 anos na faixa 

anterior; 

f) Grande Mestre: 

i. Grupo faixa vermelha e preta 7º grau; acima dos 50 anos de idade; cumprido 7 anos 

na faixa anterior; 

ii. Grupo faixa vermelha e preta 8º grau; acima dos 57 anos de idade; cumprido 7 anos 

na faixa anterior; 

iii. Grupo faixa vermelha 9º grau; acima dos 67 anos de idade; cumprido 10 anos na 

faixa anterior; 

iv. Grupo faixa vermelha 10º grau; acima dos 82 anos de idade; cumprido 15 anos na 

faixa anterior; 

g) Na vertente No Gi a correspondência é a seguinte: 

i. Avançado – Instrutor; Professor; Mestre; Grande Mestre. 

7. Para ser graduado faixa preta, o praticante necessita de estar filiado na Sport Jiu-jitsu 

International Federation (SJJIF) e reconhecido como Instrutor Principal ou Instrutor Assistente num 

clube ou associação filiado à SJJIF. Para ser graduado Grande Mestre, o praticante necessita de 

estar filiado na Sport Jiu-jitsu International Federation (SJJIF) e reconhecido como Instrutor Principal 

ou Instrutor Assistente num clube ou associação membro da SJJIF. 

 

Artigo 15º Competência de Graduação 

 

A FJJP define que o professor/instrutor: 

1. Faixa preta pode graduar os alunos de faixa branca a faixa roxa; 

2. Faixa preta 1º grau pode graduar os alunos de faixa branca a faixa marrom; 

3. Faixa preta 2º grau pode graduar os alunos de faixa branca a faixa preta. 

 



Artigo 16º Direitos do Praticante 

 

1. O praticante é a base do Jiu-jitsu, devendo, em consequência, como tal ser considerado e 

respeitado. 

2. Todas as disposições deste regulamento devem respeitá-lo na sua condição humana e 

salvaguardar o desenvolvimento da sua personalidade, quer no aspeto psicossomático, quer no 

âmbito da prática da modalidade. 

3. Para além dos direitos de participação desportiva, o praticante tem ainda os seguintes direitos 

em relação ao clube: 

a) Liberdade de assinar os pedidos de inscrição nos termos preceituados no Artigo 13º; 

b) Ser devidamente treinado e preparado por indivíduos competentes e com as habilitações 

que a Federação exija; 

c) Receber do treinador e diretores tratamento afável, educado e de respeito à sua 

personalidade; 

d) Seguro do atleta. 

 

Artigo 17º Seleções Regionais ou Nacionais 

 

1. Para constituição das Seleções Regionais ou Nacionais, as associações ou a Federação 

comunicarão por escrito, a cada praticante e respetivo Clube, a sua convocação com a antecedência 

mínima de 8 dias em relação à ação em causa. 

2. Em caso de Seleção Nacional, a comunicação deverá ser feita pela FJJP ao respetivo Clube e 

Associação. 

3. Qualquer das obrigações e direitos anteriormente enunciados poderão estar sujeitos a 

regulamento a aprovar pela entidade competente. 

 

Artigo 18º Participação em Seleções Nacionais ou Regionais 

 

1. Nenhum praticante competidor e filiado pode recusar-se a fazer parte de uma Seleção, salvo em 

caso devidamente justificado, provado e reconhecido como válido pela FJJP ou Associação 

respetiva. 

2. Os praticantes selecionados devem aceitar a autoridade das pessoas responsáveis pela 

Seleção, mesmo nas fases de preparação, estágio ou competição. 

 

Capítulo IV 

Inscrições e Transferências 

 

Secção I – Inscrições 

 

 



Artigo 19º Procedimento de Inscrição 

 

1. A inscrição de qualquer praticante será efetuada obrigatoriamente através da respetiva 

Associação ou, por via eletrónica, diretamente na Federação. 

2. O pedido de inscrição deverá ser acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Inscrição nova: Ficha de inscrição; identificação civil do praticante; identificação civil do pai, 

mãe ou tutor, quando aplicável; licença federativa; comprovativo de exame de avaliação 

Médico-Desportivo, de acordo com as disposições normativas e legais vigentes; registo e 

depósito na FJJP do contrato de trabalho do praticante desportivo ou do contrato de 

formação desportiva, quando aplicável; declaração na ficha de inscrição, seguida de 

assinatura pelo praticante ou pai, mãe ou tutor, no caso de menores de idade ou quando 

aplicável, de “Declaro para os devidos efeitos que li, entendi e aceito a declaração de 

autorização de dados pessoais que consultei no sítio da FJJP em www.fjjportugal.pt”. 

b) Inscrição de praticante proveniente de federação estrangeira: Ficha de transferência 

internacional, quando aplicável; ficha de Inscrição; licença federativa; Passaporte do Atleta, 

quando aplicável; comprovativo de exame de avaliação Médico-Desportivo, de acordo com 

as disposições normativas e legais vigentes; obrigatoriedade de registo e depósito na FJJP, 

do contrato de trabalho do praticante desportivo ou do contrato de formação desportiva, 

quando aplicável; declaração na ficha de inscrição, seguida de assinatura pelo praticante ou 

pai, mãe ou tutor, no caso de menores de idade ou quando aplicável, de “Declaro para os 

devidos efeitos que li, entendi e aceito a declaração de autorização de dados pessoais que 

consultei no sítio da FJJP em www.fjjportugal.pt”. 

c)  Revalidações: Ficha de inscrição; identificação civil do praticante; identificação civil do pai, 

mãe ou tutor, quando aplicável; licença federativa; comprovativo de exame de avaliação 

Médico-Desportivo, de acordo com as disposições normativas e legais vigentes; registo e 

depósito na FJJP do contrato de trabalho do praticante desportivo ou do contrato de 

formação desportiva, quando aplicável; declaração na ficha de inscrição, seguida de 

assinatura pelo praticante ou pai, mãe ou tutor, no caso de menores de idade ou quando 

aplicável, de “Declaro para os devidos efeitos que li, entendi e aceito a declaração de 

autorização de dados pessoais que consultei no sítio da FJJP em www.fjjportugal.pt”. 

d) Transferências: Ficha de Inscrição; licença federativa; comprovativo de exame de avaliação 

Médico-Desportivo, de acordo com as disposições normativas e legais vigentes; pedido de 

transferência; autorização do pai, mãe ou tutor, no caso de menores de idade ou quando 

aplicável; deferimento da FJJP do pedido de transferência; registo e depósito na FJJP do 

contrato de trabalho do praticante desportivo ou do contrato de formação desportiva, quando 

aplicável; declaração na ficha de inscrição, seguida de assinatura pelo praticante ou pai, 

mãe ou tutor, no caso de menores de idade ou quando aplicável, de “Declaro para os devidos 

efeitos que li, entendi e aceito a declaração de autorização de dados pessoais que consultei 

no sítio da FJJP em www.fjjportugal.pt”. 



e) Pela taxa da atualização de licença será paga a quantia que for fixada anualmente, pela 

Direção, exceto para os escalões de formação. 

3. Todos os processos de inscrição deverão ser entregues pelo respetivo clube. 

4. Por definição inscrição nova é a que é feita em relação a um praticante que nunca esteve inscrito 

na FJJP. 

5. Define-se revalidação a que é feita em relação a um praticante que já foi anteriormente inscrito 

no mesmo Clube. 

6. Entende-se por transferência a que é feita em relação a um praticante cuja última inscrição foi 

feita noutro Clube. 

7. As associações deverão, no prazo de 5 dias úteis, após a entrada de qualquer pedido de 

inscrição enviá-lo à Federação. 

8. A Federação, no prazo de 5 dias úteis, emitirá a competente licença que enviará à Associação 

respetiva, considerando-se o praticante apenas e só devidamente inscrito na data que constar na 

lista publicada no sítio eletrónico da FJJP. 

 

Artigo 20º Pedidos de Inscrição 

 

1. Os pedidos de inscrição que não estiverem devidamente preenchidos ou não obedecerem aos 

requisitos do presente regulamento, serão encaminhados às associações para regularização. 

2. As associações, no prazo de 3 dias, enviá-los-ão aos clubes indicando os motivos da devolução, 

sem prejuízo de comunicação prévia pela Federação para o efeito. 

3. Não se consideram recebidos pela Federação os pedidos de inscrição não conformes. 

 

Artigo 21º Ficha Única 

 

A Federação estabelece um tipo único de fichas de inscrição, de revalidação e de transferência. 

  

Artigo 22º Licença 

 

1. A licença é a credencial do praticante e será requisito indispensável a posse da mesma para 

justificar a participação em provas oficiais. 

2. As licenças dos praticantes, exclusivamente emitidas pela Federação, terão o formato que esta 

fixar. 

 

Artigo 23º Taxa 

 

Os pedidos de inscrição ou de revalidação de licença de praticantes, estão sujeitos ao pagamento de 

uma taxa, de acordo com tabela publicada em circular federativa vigente. 

 

 



Secção II – Vinculação 

 

Artigo 24º Vinculação de Praticantes 

 

Para efeito de inscrições e transferências, a Federação reconhece as seguintes formas de vinculação 

de praticantes aos clubes por: 

1. Contrato de trabalho de praticante desportivo; 

2. Contrato de formação desportiva; 

3. Inscrição e emissão da correspondente licença desportiva. 

 

Artigo 25º Contratos 

 

1. Os Contratos de Trabalho de Praticante Desportivo e de Formação Desportiva serão celebrados 

nos termos do Regime Jurídico do Contrato de Trabalho do Praticante Desportivo, ficando sujeitos 

ao registo e depósito na FJJP. 

2. Nos casos previstos no número anterior, a participação do praticante desportivo em provas 

oficiais promovidas pela Federação, depende de prévio registo do contrato de trabalho desportivo, 

caso exista, nesta federação. 

3. O registo é efetuado mediante o envio à FJJP de cópia do contrato celebrado, considerando-se 

tacitamente depositado se nada em contrário for informado pela Federação até à consumação da 

inscrição. 

4. O disposto nos números anteriores é aplicável às modificações que as partes integrem no 

contrato. 

5. A falta de registo do contrato ou das cláusulas adicionais presume-se culpa exclusiva da entidade 

empregadora desportiva, salvo prova em contrário. 

6. Os clubes que não cumpram as obrigações estabelecidas nos contratos celebrados com os 

atletas, poderão ser sancionados pela Direção da Federação com a sanção de proibição de inscrição 

de novos atletas vinculados por contrato, pelo período que durar a situação de incumprimento. 

 

Artigo 26º Contrato de Trabalho Desportivo 

 

1. Só podem celebrar contratos de trabalho desportivo os menores que hajam completado 16 anos 

de idade e que reúnam os requisitos exigidos pela lei geral do trabalho. 

2. O contrato de trabalho desportivo celebrado por menor deve ser igualmente subscrito pelo seu 

representante legal. 

3. É anulável o contrato de trabalho desportivo celebrado com violação do disposto no número 

anterior. 

4. Sem prejuízo do disposto em outras normas legais ou em instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho, o contrato de trabalho desportivo é lavrado em triplicado, ficando cada uma das 

partes com um exemplar e a terceira para efeitos de registo. 



5. O contrato de trabalho desportivo só é válido se for celebrado por escrito e assinado por ambas 

as partes. 

 

Artigo 27º Contrato de Formação Desportiva 

 

1. Podem celebrar Contratos de Formação Desportiva os jovens que tenham idade compreendida 

entre 14 e 18 anos. 

2. O Contrato de Formação Desportiva caduca, em qualquer caso, no final da época em que o 

formando desportivo completa 18 anos, podendo ser prorrogado, por acordo entre as partes, por mais 

uma época desportiva. 

3. O contrato de formação desportiva deve ser reduzido a escrito e é feito em triplicado. 

4. Os três exemplares são assinados pelo representante da entidade formadora, pelo formando 

desportivo e pelo seu representante legal, quando aquele for menor. 

5. Dos três exemplares um é para a entidade formadora, outro para o formando desportivo ou seu 

representante legal e outro para a FJJP. 

6. O incumprimento dos requisitos previstos no presente artigo determina a nulidade do contrato. 

 

Artigo 28º Clubes Formadores 

 

1. Poderão requerer o Estatuto de Clube Formador, aqueles que garantam um ambiente de trabalho 

e os meios humanos e técnicos adequados à formação desportiva na área da modalidade, 

nomeadamente: 

a) Instalações desportivas; 

b) Quadro Técnico adequado, composto por treinadores devidamente habilitados; 

c) Prática desportiva regular para os atletas; 

d) Material desportivo adequado à prática da modalidade; 

e) Corpo médico que acompanhe a atividade desportiva dos atletas. 

2. A FJJP reconhecerá como clubes formadores, todos aqueles que reúnam as condições previstas 

na Lei 54/2017 de 14 de julho de 2017 e no presente Regulamento. 

3. A obtenção do estatuto de clube formador é requisito indispensável para a celebração de 

contratos de formação desportiva. 

4. O Requerimento para a concessão do estatuto de clube formador, constante do Anexo VII, 

deverá ser dirigido à Direção da FJJP, órgão competente para a sua atribuição e caduca no fim da 

época em que foi atribuído, tal estatuto tem a sua validade circunscrita à época em que foi concedido, 

podendo ser reapreciado a todo o tempo. 

 

Artigo 29º Deveres da Entidade Formadora 

 

1. Constituem deveres da entidade formadora: 



a) Proporcionar ao formando desportivo os conhecimentos necessários à prática da 

modalidade; 

b) Não exigir do formando tarefas que não se compreendam no objeto do contrato; 

c) Respeitar as condições de higiene, segurança e ambiente compatíveis com a idade do 

formando; 

d) Informar regularmente o representante legal do formando sobre o desenvolvimento do 

processo de formação, e prestar os esclarecimentos que lhe forem por ele solicitados; 

e) Proporcionar ao formando a frequência e a prossecução dos seus estudos, garantindo a não 

sobreposição da formação com o horário escolar; 

f) Promover o respeito pelas regras da ética desportiva no desenvolvimento da atividade 

desportiva. 

2. A entidade formadora é responsável pela realização de um exame médico anual, se 

periodicidade mais reduzida não for exigida pelo desenvolvimento do processo de formação, por 

forma a assegurar que das atividades desenvolvidas no âmbito da formação não prejudiquem a 

saúde, o desenvolvimento físico e psíquico do formando. 

 

Artigo 30º Deveres do Formando Desportivo 

 

Constituem deveres do formando desportivo: 

1. Ser assíduo, pontual e realizar as suas tarefas com zelo e diligência; 

2. Observar as instruções das pessoas responsáveis pela sua formação; 

3. Utilizar cuidadosamente e zelar pela boa conservação dos bens materiais que lhe sejam 

confiados; 

4. Conformar-se, no exercício da atividade desportiva, com as regras próprias da disciplina e da 

ética desportiva. 

 

Secção III – Transferências de Atletas 

 

Artigo 31º Competência 

 

Compete à FJJP a aceitação e o deferimento dos pedidos de transferência de atletas. 

 

Artigo 32º Transferências de Atletas Vinculados por Contrato de Trabalho Desportivo ou de 

Formação Desportiva 

 

1. A transferência de atletas que estejam vinculados a um clube por contrato de trabalho ou de 

formação desportiva, durante a sua vigência, fica sujeita ao prévio acordo do clube, ou ao 

cumprimento das condições constantes das cláusulas de rescisão e/ou de transferência, que constem 

dos respetivos títulos contratuais. 



2. O acordo de transferência de atletas entre dois clubes deverá ser celebrado por documento 

escrito, assinado por ambas as partes e remetido à FJJP para deferimento da transferência. 

3. Do acordo deverão constar todas as condições negociadas entre os clubes e as respetivas 

formas e prazos de cumprimento. 

4. O clube que não cumprir as condições constantes do acordo de transferência ficará impedido de 

utilizar o atleta e de proceder a novas inscrições ou revalidações de atletas com contrato de trabalho 

ou de formação, até ao respetivo cumprimento, competindo à Direção da Federação a análise dos 

conflitos entre clubes nesta matéria. 

 

Artigo 33º Compensação a Título de Promoção ou Valorização 

 

1. No caso de atletas vinculados por Contrato de Formação Desportiva, haverá lugar ao pagamento 

de compensações por transferência nos termos da Tabela prevista no Anexo II ao presente 

Regulamento. 

2. A compensação a título de promoção ou valorização devida a um clube pela transferência de um 

atleta, que nele esteja vinculado por contrato de formação será determinada da seguinte forma: 

a) Soma dos valores atribuídos nas épocas em que esteve inscrito nesse clube desde a 

primeira inscrição como iniciado, ou desde a época da última transferência, se veio de outro 

clube, designadamente: 

i. Por cada época de inscrição num clube e para os escalões de formação e 

aperfeiçoamento, é atribuído um valor para o efeito de compensação de investimento, 

explicitado na tabela que constitui o Anexo II e que será atualizada cada época, pela 

Direção da FJJP, quando pertinente. 

b) Ao valor determinado na alínea a) somar-se-á 50% do valor pago como compensação, no 

caso de ter sido anteriormente transferido de outro clube e ter havido lugar ao pagamento 

dessa compensação. 

 

Artigo 34º Possibilidade de Negociação do Valor da Compensação 

 

O clube no qual praticante se encontra vinculado por contrato de formação desportiva, pode negociar 

a compensação a título de promoção ou valorização por valores mais baixos dos que estão previstos 

na tabela que constitui o Anexo II podendo, inclusive, libertar o mesmo. Para tal, será necessário 

preencher a declaração de desvinculação (Ficha modelo nº 1). 

 

Artigo 35º Falta de Acordo 

 

1. Na falta de acordo, e sem prejuízo do termo da duração do contrato de formação desportiva, 

qualquer clube pode requerer a transferência de um praticante nas seguintes condições cumulativas: 

a) Depositar na associação respetiva o valor correspondente à compensação prevista no artigo 

33º, nos termos do certificado passado pela FJJP; 



b) Entregar o certificado federativo (Anexo IV); 

c) Preencher a ficha de inscrição e liquidar a respetiva taxa e custas. 

2. Para obter o certificado previsto na alínea a) e b) deste artigo, o clube interessado deve preencher 

a ficha modelo nº 2 (Anexo III), pagar a taxa respetiva e a importância a fixar, anualmente, pela 

Direção a título de custas. 

3. A FJJP enviará o certificado ao clube a que o atleta está vinculado, que terá um prazo de 3 dias 

úteis a partir da data de receção para contestar. Qualquer reclamação deverá ser fundamentada e 

documentada. Findo o prazo mencionado, a FJJP decidirá. Se a pretensão do clube requerente for 

atendida, ser-lhe-á enviado o certificado autenticado, num prazo que não poderá exceder 15 dias. 

 

Artigo 36º Transferência Condicionada 

 

A transferência condicionada, ou seja, a que se faz de um clube a que o praticante está vinculado 

(por contrato de trabalho ou de formação desportiva), para outro, por prazo certo, findo o qual 

regressará ao clube de origem, efetuar-se-á com o acordo do clube a que o praticante está vinculado, 

após deferimento da Federação (Anexo V). 

 

Artigo 37º Transferência de Atletas Nacionais para o Estrangeiro 

 

Na transferência de atletas nacionais para o estrangeiro, vigora o regulamento aprovado pela SJJIF. 

 

Artigo 38º Liberdade de Transferência de Atletas Não Vinculados por Contrato 

 

Os atletas vinculados a um clube por inscrição e licença desportiva podem transferir-se livremente, 

após a cessação do período de duração da inscrição. 

 

 

Capítulo V – Dirigentes Desportivos 

 

Artigo 39º Dirigentes Desportivos 

 

1. São dirigentes desportivos, para efeitos do presente regulamento, todos os indivíduos que constituem 

os órgãos sociais da FJJP, bem como os órgãos sociais de qualquer clube filiado da FJJP. 

2. Consideram-se equiparados aos dirigentes desportivos os treinadores, médicos, fisioterapeutas ou 

massagistas e funcionários dos clubes. 

3. No início de cada época, a FJJP reconhecerá todos os dirigentes desportivos, desde que habilitados 

para a sua função. 

 

 

 



Capítulo VI – Delegados Técnicos 

 

Artigo 40º Atribuições 

 

1. A FJJP poderá nomear Delegados Técnicos para qualquer campeonato/torneio, devidamente 

reconhecidos, que terão as seguintes atribuições: 

a) Representar a FJJP; 

b) Zelar pela boa organização e a sua normal realização; 

c) Elaborar um relatório, que será enviado à FJJP, no qual se mencionem as ocorrências 

anormais verificadas e as faltas disciplinares cometidas pelos praticantes, árbitros, dirigentes 

e público; 

d) Decidir sobre condições do recinto; 

e) Proceder à avaliação dos árbitros quando solicitado. 

2. Estes delegados não poderão intervir no desenvolvimento do campeonato/torneio, bem como na 

atuação dos árbitros. 

3. Os Delegados Técnicos não podem estar inscritos na Federação vinculados a um clube. 

 

Capítulo VII – Instrutores, Professores, Mestres e Grandes Mestres 

 

Artigo 41º Instrutores, Professores, Mestres e Grandes Mestres 

 

1. São considerados Instrutores, Professores, Mestres e Grandes Mestres para efeitos do presente 

regulamento, todos os indivíduos devidamente credenciados e inscritos na FJJP. 

2. Compete à FJJP a emissão de licenças a todos os Instrutores, Professores, Mestres e Grandes 

Mestres devidamente habilitados para a sua função, de acordo com o definido no artigo 14º e artigo 

15º do presente regulamento. 

3. No sentido de responder às necessidades de formação dos Instrutores, Professores, Mestres e 

Grandes Mestres, bem como dos clubes a FJJP organizará, de acordo com a sua disponibilidade e 

número de interessados, cursos de treinadores para os diferentes graus (1, 2, 3 e 4), de acordo com 

as disposições normativas e legais vigentes. 

 

Capítulo VIII – Normas Transitórias 

 

Artigo 42º Normas transitórias 

 

1. Conforme o artigo 44º dos Estatutos e o explanado no artigo anterior, o definido no presente 

regulamento quer no âmbito de entidade com estatuto de utilidade pública desportiva, quer como 

entidade formadora reconhecida e os respetivos regime jurídico, serão aplicadas integralmente a 

partir do momento de reconhecimento dos mesmos a esta Federação, e enquanto os mesmos se 

mantiverem. 



2. Até aos referidos reconhecimentos, as normas previstas nesses âmbitos serão aplicadas em 

regime de ausência de conflito com tal regime jurídico, e somente quando aplicável. 

 


