FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE REMO
FILIADA NA FISA - FUNDADA EM 1920, COM UTILIDADE PÚBLICA DESPORTIVA

LISTA DE DISTRIBUIÇÃO:
CLUBES
AR’s
ANAR
APAR
ATREMO
Circular Nº65/14

Lisboa, 2014-06-09
Assuntos: Atrasos na liquidação de verbas por parte da FPR

Exmos. Senhores,

Consciente dos atrasos nos pagamentos devidos a diversas entidades, e dos transtornos que
deles resultam, a Direção da Federação Portuguesa de Remo gostaria de lhes dar conta do
seguinte:

1. Embora consideremos que os atrasos sejam da nossa inteira responsabilidade,
julgamos ser necessários dar conhecimento dos pontos abaixo aos Clubes e
Associações;
2. No novo modelo de financiamento posto em prática pelo IPDJ, as Federações
Desportivas, após receberem a proposta de valores de financiamento, têm duas
hipóteses:

a. Aceitar de imediato a proposta e proceder à assinatura dos contratos;
b. Solicitar reunião com o IPDJ por forma a negociar os valores do financiamento;

3. A FPR escolheu a hipótese b. Uma opção que implica o cancelamento das
transferências mensais do IPDJ para as Federações até nova negociação;
4. Dos pontos anteriores resultou que, até à data a FPR ainda não tenha recebido as
verbas relativas aos meses de Abril e de Maio, facto que motiva e explica as
dificuldades de tesouraria sentidas.

Cabe-nos ainda informar que as negociações tidas com a tutela foram muito favoráveis à FPR
tendo esta conseguido garantir mais financiamento para os programas de Enquadramento
Técnico e para o projeto “Desporto para Todos”.
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Finalmente, gostaríamos de os informar que os novos contratos negociados estão já assinados
aguardando-se a sua publicação em Diário da República ao longo dos próximos dias, o que
significa que a FPR espera regularizar todos os pagamentos na semana de 17 de Junho.

Apresentamos os melhores cumprimentos aproveitando para agradecer a compreensão,

Luís Ahrens Teixeira
Presidente da F.P. de Remo
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