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DISPOSIÇÕES GERAIS 
Serve este Manual de Acolhimento e Boas Práticas como instrumento de orientação definindo o regime de 
funcionamento do Departamento de Formação da Associação Desportiva “Os Limianos” (ADL) no seu conjunto e a cada 
um dos seus elementos, das relações que entre eles se estabelecem sendo também o documento que define os direitos e 
deveres de cada um dos intervenientes da ADL Formação. 
 
Aplica-se a todos os elementos da Formação a partir do momento em que esta se inicia.  
 
Pretende-se assim através deste Manual ter um documento que oriente a acção de todos os intervenientes da Formação, 
ficando aberta a possibilidade de ajustamentos futuros, pois a sua operacionalidade deve ser confirmada pela prática. 
 

IDENTIFICAÇÃO 
1. A Associação Desportiva “Os Limianos” é o clube mais representativo de Ponte de Lima e dos mais históricos na região 
do Minho, fundado a 5 de Janeiro de 1953. 

2. Desde a sua origem a Formação é considerada como elemento imprescindível na forte dinâmica de actuação do clube. 
Se jogar futebol é o passatempo preferido de muitas crianças e jovens, promover o futebol e a formação futebolística e 
cívica é o grande objectivo deste clube, já com 66 anos de história e um passado riquíssimo na formação de jovens 
talentos. 

A atividade do Departamento de Formação assenta no seguinte organograma funcional: 

 

 
MISSÃO 
A nossa missão passa por “implementar e desenvolver um processo de formação desportiva de qualidade a médio e 
longo prazo na modalidade de Futebol, dirigido a crianças e jovens, reunindo as condições que permitam a sua 
progressão da Formação à Competição”. 
 
Queremos que a Associação Desportiva “Os Limianos” seja um lugar de cidadania activa, onde a aprendizagem específica 
do Futebol vá a par com a educação para os valores, onde sejam incentivadas e privilegiadas as competências inerentes 
ao desenvolvimento da socialização, nomeadamente, o esforço individual e colectivo, o trabalho em equipa, a 
cooperação, o sentido de pertença, de compromisso, a responsabilidade, a autonomia, o mérito e a busca da excelência.  
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VISÃO 
É nossa visão, “a integração na comunidade local e assumirmo-nos como um pólo de excelência e de referência do 
Futebol de Formação no concelho e a nível distrital, sendo reconhecidos pela qualidade do trabalho desenvolvido, 
que promova, junto dos mais jovens, as boas práticas de ensino desta modalidade”. 
 

VALORES  
Os valores fundamentais pelos quais pretendemos orientar a nossa ação, são os seguintes: 
1.- Cooperação - o Futebol é um jogo de equipa que nos demonstra que o trabalho coletivo é mais eficaz do que a soma 
de todos os contributos individuais envolvidos. 

 
2.- Diversão - é um elemento que não podemos perder de vista no processo de formação desportiva, sob pena de nos 
desviarmos da essência que o norteia. 

 
3.- Saúde - todo o trabalho desenvolvido deve submeter-se ao respeito pelo indivíduo, nomeadamente pela sua 
integridade física e pela sua saúde. 
 
4.- Formação - adequar os níveis de exigência/ complexidade do trabalho a desenvolver em cada escalão de 
formação, respeitar os valores de cidadania e da educação, que devem nortear o trabalho diário com crianças e jovens. 
 
5.- Identidade - o sentido de pertença é um exponenciador do trabalho realizado e um ponto de equilíbrio fundamental 
no desenvolvimento da personalidade. 
 
Para além do enunciado anteriormente acreditamos, defendemos e praticamos os valores da Ética, Responsabilidade, 
Espírito de Equipa, Disciplina, Tolerância, Perseverança, Humanismo, Verdade, Respeito, Solidariedade, Dedicação e 
Coragem.  
 

OBJECTIVOS  
Neste âmbito, e à luz dos princípios e valores definidos anteriormente, pretendemos: 
1. Classificar o Clube em termos desportivos como grande referência regional e reconhecimento nacional. 
2. Criar uma organização dentro do Clube, que permita um trabalho de angariação/ recrutamento e prospeção de jovens 

talentos, seguindo linhas de orientação rigorosamente definidas. 
3. Apostar na formação de atletas por forma a manter a qualidade e identidade das nossas equipas, com reflexo direto 

na composição da equipa sénior, e, simultaneamente, criar ativos com capacidade de gerar receitas, com 
repercussão direta na vitalidade financeira do clube. 

4. Trabalhar com base num modelo único, permitindo ao Clube a afirmação regional e nacional de uma grande escola de 
futebol implementando uma lógica de sucesso regular em todas as competições, contribuindo para os melhores 
resultados desportivos dos escalões de formação. 

5. Consolidar a marca do Clube visando a sua exploração e expansão ao nível dos média, do merchandising e no mercado 
regional.  

 
Só com a participação de toda a comunidade envolvida no Clube será possível levar a cabo a missão, a visão, os valores e 
objetivos aqui definidos, que concorrem para a efectiva busca da excelência. 
 

INSTALAÇÕES 
1. A ADL Formação desenvolve a sua actividade nos Campos do Cruzeiro e do Triunfo.  

2. O Estádio do Cruzeiro (Fig. 1), sito em Arca, Ponte de Lima, usufruindo de um campo de futebol 11/7 piso sintético com 
bancada coberta e lotação para cerca de 2500 espectadores e respectivo edifício de apoio onde engloba balneários, sede 
(servindo de apoio informativo e administrativo, sala de reuniões e de estudo, sala de troféus, gabinete de treinadores), 
sala do departamento médico, arrecadação de material, lavandaria, loja de venda de artigos, bar e casas de banho 
públicas.  
 
3. O Complexo do Triunfo (Fig. 2), sito nas veigas de Crasto, Ribeira, Ponte de Lima, usufruindo de dois campos de futebol 
11 dividindo-se em quatro campos de futebol de 7 com piso sintético. Este equipamento tem balneários, arrecadação de 
material, casa das máquinas, casas de banho públicas e lotação para cerca de 500 espectadores. 
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        Fig. 1 – Estádio do Cruzeiro                                                                          Fig. 2 – Complexo do Triunfo 
 
 

UTILIZAÇÃO DOS ESPAÇOS 
1. O acesso aos campos de futebol é condicionado aos tempos efectivos de treino (horário do treino), contudo aconselha-
se a chegada ao recinto com a antecedência necessária. 

2. Os praticantes só entram no campo de futebol após a presença do Treinador, devendo aguardar a sua chegada, de 
forma disciplinada. 

3. É apenas autorizado a entrada nos recintos de Treino e Jogo a Atletas, Treinadores e Dirigentes. É vedado o acesso a 
pessoas alheias ao funcionamento da ADL Formação, mesmo com ligação familiar aos intervenientes, salvo com 
autorização expressa dos responsáveis do clube.  

 

TEMPORADA  
1. A ADL Formação inicia a sua actividade (treinos) durante o mês de Julho e Agosto, terminando em finais de Junho do 
ano seguinte. 

2. O início dos treinos é determinado pelos respectivos técnicos que convocarão os atletas. Para os escalões de petizes, 
traquinas, benjamins e infantis, os treinos serão abertos durante as primeiras duas semanas, com o objectivo de 
promover a captação de jovens talentos. 

3. Nas interrupções escolares pelo Natal, Carnaval e Páscoa a ADL Formação dará continuidade ao seu trabalho, podendo 
alargar o leque de opções com outro tipo de actividades (campos de férias, torneios de futebol etc.). 

4. Nos feriados pode também desenvolver as suas actividades. 

5. Realizar-se-ão 3 treinos semanais com a duração de uma hora, para os escalões de Petiz, Traquinas, Benjamins e 
Infantis. No escalão de Iniciados e Juvenis os treinos são de uma hora e meia de duração. Os Juniores realizarão 4 treinos 
semanais com uma hora e meia de duração. 

 

TREINOS  
1. Se por razões de força maior, os Treinadores se virem impossibilitados de comparecer no treino à hora definida, a ADL 
Formação providenciará através do Coordenador Técnico a informação aos praticantes e/ou os pais dos praticantes com a 
devida antecedência. 

2. Qualquer atraso do praticante deverá ser sempre justificado ao seu Treinador. 

3. Qualquer atraso do Treinador deverá ser sempre justificado ao Coordenador Técnico. 

4. Fazer um lanche antes de treino com a antecipação conveniente, de modo que não interfira com a digestão, mas que 
garanta o estado de saciedade e conforto conferindo uma boa prestação na actividade.  
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5. Apresentar-se no local de treino mesmo se estiver lesionado (tendo em conta a natureza da lesão). 

6. Durante o treino os atletas devem: colaborar na organização e recolha do material utilizado. Em cada sessão de treino 
será indicado um grupo para a recolha dos coletes, bolas, cones, estacas, etc… Cada atleta entrega o material que utilizou 
de forma correcta e em boas condições.  

7. Os atletas no treino não devem: utilizar material de treino sem autorização do treinador; suspender-se nas balizas ou 
outros equipamentos existentes no recinto desportivo; entrar em campo com calçado inapropriado; comer, beber, 
mascar pastilhas elásticas, cuspir, arremessar lixo (papéis, pastilhas elásticas ou outros objectos) no recinto desportivo; 
entrar nos balneários e relvado sem autorização do treinador e/ou dirigente; permanecer no relvado para além da hora 
do treino (sem autorização); realizar acções susceptíveis de colocar em risco a sua integridade física e a dos outros 
atletas.  
 

JOGOS  
1. O atleta deve nos Jogos fazer-se acompanhar sempre do seguinte material: Saco; Casaco (com temperaturas baixas); 
Fato de treino; Pólo de passeio; Camisola de treino cardada manga comprida (com temperaturas baixas); T-shirt de treino 
manga curta (para o aquecimento); Camisola de jogo; Calção; 2 Pares de meias (altas e de encher); Caneleiras; Botas de 
futebol (piton de borracha obrigatório); Luvas se for Guarda-Redes; e Produtos de higiene pessoal. 

2. Tomar sempre um pequeno-almoço rico e equilibrado. 

3. Chegar sempre ao local da convocatória 10 minutos antes da hora marcada. 

4. Chegado à concentração deve cumprimentar todos os colegas de equipa, dirigentes e equipa técnica. 

5. Os atletas da ADL Formação devem ter como premissa marcar presença em todos os jogos que o clube está a competir 
(desde os Petizes até aos Seniores), fazendo-se representar com o espírito de apoio permanente e interactivo, por forma, 
a reforçar a mística, a identidade e a força do clube, numa demonstração de união, exemplo e coesão d’ “Os Limianos”, 
que elevarão o clube à Excelência. 

 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
Os serviços administrativos do clube funcionarão na Sede, no Campo do Cruzeiro, que estará aberta todos os dias de 2ª a 
6ª Feira, a partir das 17:30H até às 20:00H. 

 

QUOTA MENSAL 

1. Todos os atletas pagarão uma quota mensal de 30,00€, condição essencial para integrar o plantel e participar nos 
treinos/ jogos. A primeira mensalidade será paga juntamente com o Kit no acto da inscrição. A quota passará para 20,00€ 
mensais, desde que, um dos pais (ou o atleta) seja sócio do Clube; passando neste caso a usufruir de descontos na Loja do 
Clube e noutros estabelecimentos (a consultar em listagem fornecida pelo Clube). 

2. Atletas com mensalidade em atraso do ano anterior, é solicitado no acto da reinscrição, o pagamento das mensalidades 
em falta, no caso de ser mais do que uma poder-se-á estabelecer um plano de pagamentos.   

3. A quota mensal deverá ser paga, antecipadamente até ao dia 8 de cada mês, após o qual existirá um agravamento de 
5€ sobre cada mensalidade em atraso. 

4. No caso de atletas com um ou mais irmãos no clube, haverá um desconto de 50% na quota mensal. 

5. Os juniores pagam quota mensal com o valor de 10,00€ (sendo sócio um dos pais ou o atleta) e de 15,00€ não sócio. 
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KIT ADL - EQUIPAMENTOS  

Ao realizar a inscrição, os atletas terão que adquirir um kit de material, que terão de usar obrigatoriamente durante os 
treinos/ jogos e restantes eventos em representação do Clube, nomeadamente: 

- Destinado a todos os atletas: 1 camisola de jogo, 1 calção e 1 par de meias.  

Considerando a obrigatoriedade de dignificarmos a imagem do Clube e dos atletas e do asseio destes, a ADL disponibiliza 
na sua Loja do Clube diverso material que poderá/ deverá ser adquirido conforme as necessidades de cada um, 
nomeadamente:  

- Fato de treino, polo, camisola de treino de manga comprida, camisola de treino de manga curta… 

De realçar que em treino os atletas só podem utilizar equipamentos com matriz ADL (cores amarelas, roxas e ou brancas). 

 

INSCRIÇÕES 

1. A inscrição de atletas é feita junto dos serviços administrativos do Clube na Sede. 

2. Para a inscrição são necessários os seguintes documentos: Cartão de Cidadão do atleta (original e fotocópia), 1 
fotografia; Fotocópia do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade do Encarregado de Educação; Ficha de inscrição/ 
matrícula (a fornecer pelo Clube); Assinatura da Ficha de Inscrição do Jogador, em duplicado, modelo da Federação 
Portuguesa de Futebol (a fornecer pelo Clube). 

3. No acto da inscrição o praticante terá que pagar as taxas de inscrição em vigor, correspondentes a despesas 
administrativas (AFVC/ FPF), tais como: Cartão/ Licença; Inscrição (revalidação, 1ª inscrição e/ ou transferência); Seguro 
Desportivo e mais o Exame Médico. 

 

EXAMES MÉDICO-DESPORTIVOS 

1. A fim de validar a inscrição do atleta é obrigatório a apresentação de um exame médico-desportivo (que comprove a 
aptidão do atleta para a prática desportiva). 

2. Todos os atletas deverão efectuar o exame, podendo o mesmo ser efectuado junto do médico de família, devendo ser 
portadores da respectiva ficha, que será por nós disponibilizada, ou agendar com o médico do Clube. 

 

ESCALÕES ETÁRIOS  
A ADL Formação destina-se a todos os jovens do sexo masculino e feminino com idades compreendidas entre os 6 e os 19 
anos, formando três grupos, a saber: 
 

RECREAÇÃO FUNDAMENTOS RENDIMENTO 

 
PETIZ 

Sub 6  
BENJAMINS 

Sub 10  
INICIADOS 

Sub 14 

Sub 7 Sub 11 Sub 15 

 
TRAQUINAS 

Sub 8  
INFANTIS 

Sub 12  
JUVENIS 

Sub 16 

Sub 9 Sub 13 Sub 17 

 
 
 

   JUNIORES 
Sub 18 
Sub 19 
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COORDENADOR TÉCNICO 
1. A ADL Formação é liderada pelo Coordenador Técnico, a quem compete: 

a) Orientar todo o Departamento; 

b) Nomear e decidir todo o quadro técnico baseado em critérios de selecção da sua responsabilidade; 

c) Estipular os critérios metodológicos a aplicar pelos treinadores nos escalões;  

d) Articular a acção dos directores tutores e delegados;  

e) Acompanhar, analisar e avaliar as actividades desenvolvidas;  

f) Assegurar a comunicação com a Direcção do clube.  

2. Cada equipa será dirigida por um Treinador e um Treinador Adjunto; um Treinador de Guarda Redes; um 
Fisioterapeuta/Massagista; um director tutor; e um director delegado. 

 

EQUIPA TÉCNICA 
1. Cada equipa técnica é composta por um Treinador e um Treinador Adjunto, podendo contar com a colaboração de um 
Treinador de Guarda-Redes e um Fisioterapeuta/Massagista. 

2. O Treinador é o responsável máximo da Equipa Técnica. É sua competência organizar e dirigir o processo de treino e 
comandar a equipa em competição, respeitando as Etapas de Desenvolvimento do Jogador de Futebol e o seu Nível de 
Desempenho. 

3. Os restantes elementos da equipa – adjuntos e fisioterapeuta/massagista – coadjuvam o Treinador cumprindo as suas 
orientações e justificando-lhe sempre que necessário a sua acção. 

4. O Treinador Adjunto é na ausência do técnico principal o responsável por todas as competências do treinador. 

5. O Fisioterapeuta/Massagista desempenha toda a sua função sustentado pelos pareceres do Médico do clube. É 
responsável pela acção na área clínica em termos pedagógicos, de prevenção e reabilitação, dando sempre a conhecer o 
seu trabalho ao Treinador. 

6. A Equipa Técnica deve participar nas reuniões técnicas e assegurar a comunicação permanente com o Coordenador 
Técnico.  

7. A responsabilidade pelas multas aplicadas, advindo de comportamentos impróprios, é assumida pelo prevaricador. 

8. Em todas as suas acções a Equipa Técnica deverá ter uma postura que possa ser encarada pelos seus atletas como um 
exemplo a seguir, tendo sempre presente que está a lidar com crianças e jovens.  

 

DIRECTOR TUTOR 
1. É da responsabilidade do Director Tutor dirigir toda a acção em termos logísticos (deslocações, espaços, alimentação e 
material) da equipa que lhe está atribuída. 

2. A sua acção deve ser concertada com a Direção e com o Coordenador Técnico participando sempre que possível nas 
reuniões de trabalho. 

3. É da sua responsabilidade dirigir toda a acção junto da equipa de arbitragem, nas competições da equipa que lhe é 
atribuída. 

4. A sua acção deve ser concertada com a Equipa Técnica sem interferir nos domínios do treino e jogo de 
responsabilidade técnica. 
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DISPOSIÇÕES COMUNS 
1. Todos os elementos da ADL Formação devem: 

a) Promover entre si um bom convívio, de modo a que no clube se viva um clima de harmonia e sã camaradagem; 

b) Colaborar activa e empenhadamente para que a acção educativa e formativa seja de todos; 

c) Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários; 

d) Zelar pela conservação do material de treino e jogo, nos campos de futebol, bem como de tudo o que é propriedade do 
clube e, portanto, do interesse comum; 

e) Respeitar as regras de higiene quando permanecerem ou circularem nos espaços desportivos; 

f) Adoptar atitudes e comportamentos dignos dentro do recinto desportivo, respeitando árbitros e adversários; 

g) Proceder com correcção para com todos os elementos do clube; 

h) Cumprir e zelar pelo cumprimento do Manual de Acolhimento e Boas Práticas; 

i) No arranque da época desportiva apresentar o Registo Criminal, referente ao contacto com menores. 

 

ATLETAS – DIREITOS E DEVERES 
À inscrição do atleta na ADL Formação correspondem direitos e deveres. 

1. São Direitos do atleta: 

a) Usufruir de um ensino e de um treino de qualidade de forma a proporcionar a realização de aprendizagens bem-
sucedidas; 

b) Usufruir de um ambiente proporcionado pela Equipa Técnica que permita condições óptimas para o seu 
desenvolvimento físico, técnico, táctico, psicológico, intelectual, moral, cultural e cívico, como também para a formação 
da sua personalidade; 

c) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, o esforço no treino e no desempenho escolar (notas) e ser 
estimulado nesse sentido; 

d) Usar material de treino e jogo apropriado e em boas condições de utilização; 

e) Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de lesão manifestada no decorrer dos treinos/ jogos e beneficiar do 
apoio do Departamento Médico; 

f) Ser tratado com respeito e correcção por qualquer elemento do clube; 

g) Ver salvaguardada a sua segurança no clube e respeitada a sua integridade; 

h) Ter direito ao seguro desportivo; 

i) Ser convocado, desde que cumpra as suas obrigações para com o clube e que o Treinador assim o entenda. 

2. São Deveres do atleta: 

a) Respeitar e dignificar sempre o Clube, o emblema e a História da A. D.“Os Limianos”;  

b) Ser assíduo e pontual. Em relação à assiduidade, existirá um mapa de presenças aos treinos que será fundamental para 
possíveis escolhas dos praticantes em outras actividades da ADL Formação (convívios desportivos, intercâmbios, torneios, 
campos de férias, etc.); 

c) Seguir as orientações do Treinador relativas ao seu processo de treino (ensino – aprendizagem); 

d) Tratar com respeito e correcção qualquer elemento do clube; 

e) Ser leal para com o seu Treinador e colegas; 

f) Respeitar as instruções do Treinador e outros elementos do clube; 

g) Respeitar as decisões e atitudes dos árbitros, adversários e de qualquer outro elemento presente no treino e/ou jogo; 

h) Contribuir para a harmonia da convivência no seio do Clube, promovendo o espírito de grupo e coesão da equipa; 

i) Respeitar a integridade física e moral de todos os elementos do Clube; 
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j) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações, bem como do material de treino fazendo uso correcto, 
colaborar na recolha e arrumação dos mesmos; 

k) Respeitar a propriedade dos bens de todos os elementos do Clube; 

l) Conhecer as normas de funcionamento dos serviços administrativos e do Manual de Acolhimento cumprindo-as 
integralmente; 

m) Comunicar ao Treinador e/ou Coordenador Técnico a sua participação em eventos desportivos de natureza escolar, 
com a devida antecedência; 

n) Não participar em torneios desportivos e/ ou treinar noutros clubes sem autorização do clube; 

o) Não utilizar peças de vestuário alusivas a outros clubes, nomeadamente nos treinos/ jogos; 

p) Utilizar obrigatoriamente o vestuário oficial da ADL, em representação desta; 

q) Não consumir alimentação/ suplementos não autorizados pelo clube; 

r) Não fumar, não beber bebidas alcoólicas e consumir substâncias ilícitas; 

s) Respeitar os prazos estipulados pelo clube para efectuar a inscrição e pagamento da mensalidade; 

t) Não levar para os treinos/jogos, objectos de valor. Tudo o que for perdido ou estragado será da inteira 
responsabilidade dos pais/atletas; 

u) Não comentar nas redes sociais ou na praça pública assuntos de interesse estrito da ADL; 

v) Cumprir as regras básicas de civismo, promovendo a igualdade e a não discriminação, evitando todo e qualquer tipo de 
violência, repudiando o racismo e a xenofobia na prática desportiva. 

 

INTEGRIDADE E COMPORTAMENTOS A ADOPTAR RELATIVAMENTE A 
APOSTAS E MATCH-FIXING  
1. A iniciativa de integridade concentra-se em cinco áreas principais: Prevenção, Detecção, Recolha de Informações, 

Investigação e Sansões. O Objectivo será sempre o de adquirir o conhecimento e as capacidades necessárias para 
combater a manipulação de resultados a nível nacional e apoiar a implementação de uma série de medidas preventivas, 
bem como adoptar abordagens sustentáveis de longo prazo sobre questões de ética e integridade. Nesta perspectiva, 
adoptamos o seguinte código de conduta: 
a) Nunca combines o resultado de um jogo; 
b) Conta a alguém que te tentaram subornar; 
c) Conhece as regras; 
d) Nunca apostes no teu próprio desporto. 
 
2. Adoptando estes comportamentos, ficamos mais aptos a reconhecer, resistir e reportar esta ameaça, pelo que não 
devemos utilizar aplicações relacionadas com sites de apostas on-line, nomeadamente aqueles que enveredam pela 
manipulação de jogos relacionados com apostas (Match-Fixing), pois eticamente é reprovável e representa um crime. 
 

REGIME DE FALTAS 
1. É através de uma prática desportiva regular e sistemática que podemos elevar a qualidade de trabalho dos nossos 
atletas, num processo adequado de formação desportiva, provocando, assim, desenvolvimento nos domínios motor, 
cognitivo e sócio-afectivo. 

2. Para que isso aconteça, é necessário e indispensável que o atleta seja responsável e assíduo. Assim sendo, a ADL 
estabelecerá um limite de seis faltas por mês.  

3. O atleta, ultrapassando esse limite sem justificação, poderá ser excluído do clube, sendo a sua vaga ocupada por um 
praticante em lista de espera e sem a reposição do valor da mensalidade. 

 

RELACIONAMENTO - PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO E O CLUBE 
1. O contato com os encarregados de educação é de vital importância para facilitar o trabalho do Treinador na formação 
do jovem futebolista. Assim, sempre que os pais quiserem obter informações dos seus filhos, podem fazê-lo com o 
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respectivo Treinador, nos escalões de Recreação e Fundamentos, ou ainda com o Coordenador Técnico, nos casos 
reportados aos atletas do Rendimento. 

2. Poderão estabelecer-se reuniões periódicas a nível geral/grupo, como também a nível individual. Ficará ao critério de 
cada Treinador e/ou Coordenador Técnico o estabelecimento das datas propícias a essas mesmas reuniões e as suas 
formas de contato (pessoal, telefone, sms, e-mail). 

3. No final de cada período lectivo haverá uma reunião entre equipa técnica, atletas e respectivos pais, para poderem 
realizar um balanço do trabalho até aí desenvolvido no clube, obterem informações do comportamento e 
aproveitamento do atleta no seu estabelecimento de ensino (notas) e, assim, conseguirem estabelecer e planear todo o 
trabalho futuro. 

4. No que concerne ao transporte de atletas a colaboração dos pais/ encarregados de educação é fundamental, dado que 
o clube não possui uma frota de veículos que consiga dar resposta a todos os atletas da ADL. Assim, solicita-se o 
transporte dos seus educandos sempre que possível para os jogos e treinos. 

5. Não é permitido aos pais dos atletas a permanência nos balneários antes e depois dos jogos/treinos, com excepção dos 
pais dos Petizes (com autorização da Equipa Técnica). 

6. Em caso de doença informar rapidamente o Treinador e/ou Coordenador Técnico. 

7. Informar imediatamente o Treinador e/ou Coordenador Técnico em caso de lesão, cuja sintomatologia se manifeste 
após o treino ou jogo.  

8. Os pais/ encarregados de educação devem incentivar os filhos, quer nas vitórias, quer nas derrotas, utilizando 
vocabulário apropriado, respeitando os restantes colegas de equipa, os adversários, os árbitros, os treinadores e os 
adeptos de ambos os conjuntos, procurando ter uma postura que não os deprecie. 

9. Apela-se aos pais/ encarregados de educação que colaborem no incentivo aos atletas para o cumprimento destas 
normas orientadoras.  

 

ACOMPANHAMENTO MÉDICO   
1.- O Departamento Médico é do Clube, dos atletas e treinadores.   

Pretendemos salvaguardar, sempre em primeiro lugar, a saúde dos nossos atletas, para isso, todas as situações do foro 

clínico têm de ser comunicados logo ao Departamento para que possamos, juntos com os médicos e fisioterapeutas, 

definir qual o melhor caminho a seguir.   

  
Procedimentos no caso de lesão:  

  

Treinos:  

O primeiro contato será sempre o Fisioterapeuta de serviço.   

Os treinadores encaminham o atleta para o Departamento Médico ou o Fisioterapeuta desloca-se ao local de treino.  

 

Jogos:  

Jogos em casa e fora (escalões dos iniciados aos juniores) terão acompanhamento por parte de um profissional de saúde,  

sendo  que,  este  irá  decidir  qual  o  melhor procedimento para salvaguardar o bem estar do atleta.  

  

No caso dos jogos fora (dos Petizes aos Infantis), a equipa da casa irá dar apoio ao jogo. 

 

Na eventualidade de uma lesão mais grave contactar o Fisioterapeuta. 

 

2. O Seguro Desportivo apenas cobre os riscos resultantes das actividades realizadas no Clube. 

3. O Departamento Médico deverá anualmente efectuar campanhas de sensibilização dos atletas do Clube, em particular 

na área da nutrição, doping, tabagismo e outros comportamentos de risco. 
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Plano de Emergência Médica e Evacuação 
1. São casos de emergência médica: Paragem cardiorrespiratória, Crises convulsivas, Traumatismo crânio-encefálico 

grave, Queimadura grave, entre outros. 

2. Os seguintes passos definem o protocolo geral a seguir na abordagem eficaz e eficiente de uma emergência que ocorra: 

 2.1- O membro da equipa médica presente (médico, enfermeiro, fisioterapeuta,…) avalia a situação e inicia o 

Suporte Básico de Vida (SBV) segundo o respectivo algoritmo afixado no Complexo Desportivo. 

2.2- O Delegado ao treino/jogo contacta o 112, fornecendo as seguintes informações: 

a) Local da vítima; 

b) Nº de vítimas; 

c) Condições da vítima; 

d) Tratamento efectuado; 

e) Outras informações (manter calma e responder às questões). 

2.3- Aguardar pela equipa médica de urgência (ambulância/VMER), e a vítima deve ser acompanhada por um 

elemento dos Limianos. 

2.4- O delegado ao jogo contacta a pessoa de contacto em caso de acidente e informa-a da situação. 

 

3. Os algoritmos de SBV encontram-se afixados no posto médico junto ao material de primeiros socorros. 

4. Os algoritmos em caso de emergência encontram-se afixados nos corredores dos balneários, no Posto Médico e nos 

painéis informativos. 

5. A evacuação da(s) vítima(s) é feita pela entrada de acesso da ambulância. 

6. Em caso de situações médicas não emergentes, como exemplos de feridas corto-contusas, traumatismos músculo-

esqueléticos (entorses, fracturas,…) traumatismos oculares, queimaduras, entre outras, a actuação deve ser a seguinte: 

a) Avaliação pelo membro do departamento médico presente (enfermeiro, fisioterapeuta, médico); 

b) Contactar um dos médicos do clube em caso de necessidade de avaliação pelo mesmo e caso não 

se encontre presente, 

c) Orientação para o hospital ou devidos cuidados/acompanhamento, caso necessário. 

7. Deverá ser feita uma leitura mais aprofundada do “Plano de Emergência Médica e Evacuação” onde estão descritas 

com mais pormenor as acções a tomar em caso de acidentes mais graves. 

 

MAPA E CIRCUITO DE EVACUAÇÃO 

Estádio do Cruzeiro                                                                                              Complexo do Triunfo 

                                            

  Ponto Encontro  Posto de Socorros  Localização DAE 

 Acesso Ambulâncias 
Trajecto das Ambulâncias 

 

Trajecto dos Utentes do Recinto 
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CHEGADA DA AMBULÂNCIA - EVACUAÇÃO
O atleta será sempre acompanhado por um elemento do departamento médico/ diretor

NÃO EMERGÊNCIA

DEPARTAMENTO 

MÉDICO

AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR      

PLANO DE TRATAMENTO

AVISAR COORDENADOR 

TÉCNICO

AVISAR PAIS

ATIVAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA

AVISAR COORDENADOR 

TÉCNICO

INICIAR SUPORTE BÁSICO                    

DE VIDA COM DAE

REDUÇAO/ 

IMOBILIZAÇÃO

EMERGÊNCIA MÉDICA

TRAUMAFRATURA
PARAGEM 

CARDIORESPIRATÓRIA

LIGAR PARA O 112

PLANO DE EMERGÊNCIA MÉDICA E EVACUAÇÃO

Campo do               

Cruzeiro/ Triunfo

LIGAR PARA A 

SECRETARIA

AVISAR PAIS

AVALIAÇÃO E 

PLANO

ACIDENTE

AVALIAÇÃO LOCAL                                        

(ELEMENTO DO DEPARTAMENT MÉDICO)    

DETERMINAR A GRAVIDADE

 
 
ALGORITMO SBV                                            ALGORITMO SBV+DAE                                  PROTOCOLO DE EMERGÊNCIA 

              
 

PLANO ALIMENTAR   
1. O Plano Alimentar tem como objetivo melhorar a performance e o desenvolvimento de um jogador de futebol ao longo 
da época.  
  
2. Sabendo que a alimentação é um factor de extrema importância no processo de preparação, o Departamento Médico 
promove um programa que poderá ajudar a “comer melhor” e a saber escolher os alimentos. Esta dieta tem em 
consideração a situação familiar e profissional de cada um.   
3. Abaixo indicam-se alguns dos princípios a ter em atenção, mas aconselha-se a leitura atenta ao “Plano de Nutrição” do 
Clube onde esta temática se encontra mais aprofundada.  
 
ALGUNS PRINCÍPIOS BÁSICOS:  

- Não comer batatas fritas;   
-  Evitar comer porco (devido à presença de esteróides);   

- Evitar bebidas gaseificadas;   

- Não abusar na quantidade de comida;   
-  Beber muita água ao longo do dia (1 a 2 litros);    

- Evitar beber mais que 2 Cafés por dia; 

- A meio da manhã e durante a tarde comer fruta, iogurtes ou bolachas integrais. 
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ACOMPANHAMENTO ESCOLAR   
Os treinadores de cada grupo deverão estar atentos ao rendimento escolar dos seus atletas.  
Devem solicitar uma cópia do registo de avaliação no final de cada período escolar. 
  
No entanto, o acompanhamento deve ser feito de forma o mais regular possível, em especial no caso dos alunos que 
manifestem maiores dificuldades. 
  
Todos os atletas residentes, em idade escolar e envolvidos na escolaridade mínima obrigatória, têm a obrigação de frequentar e 

obter uma boa prestação escolar tanto ao nível do comportamento como aproveitamento. 

O Clube disponibiliza um espaço de estudo para os seus atletas (localizada na Sede do Clube) devidamente equipada e 
com o material necessário ao desenvolvimento e apoio ao estudo das atividades escolares. 
Este apoio é realizado em estreita ligação entre o treinador e o encarregado de educação do atleta. 
  
Mediante o rendimento escolar dos seus atletas, algumas sanções / incentivos poderão ser aplicados: 
  
- Repreensão verbal;   
- Não convocação para jogo (a definir com a Coordenação);   
  
Promover reuniões com o diretor de turma e com o encarregado de educação do atleta para uma tentativa, em conjunto, 
de ajudar o rendimento escolar do atleta.    
  
Em sentido oposto, os alunos cujo seu aproveitamento escolar é exemplar, usufruem de um conjunto de benefícios que o 
Clube tem todo o gosto de divulgar de maneira a todos lutarem pelos mesmos objetivos.  
 
Benefícios para os alunos de excelência:  
 
- Proposto para atleta do mês;    
- Indicado para receber o Diploma de Mérito no final de cada período escolar; 
- Possibilidade de acompanhar a equipa sénior num jogo fora de casa. 
 

O ATLETA E A ESCOLA  
Todo o Atleta em meio escolar, deve seguir as normas de conduta na escola, como: 

- Ser assíduo e pontual cumprindo os horários da escola; 

- Seguir as orientações dos professores/ director de turma relacionadas com o processo de ensino/ aprendizagem; 

- As faltas deverão ser devidamente justificadas junto do respectivo director de turma; 

- Respeitar a integridade física e moral de todos os elementos da escola; 

- A falta de respeito a professores e/ ou funcionários da escola origina a abertura de um inquérito com processo 
disciplinar em ligações com o Clube; 

- Devem manter sempre conservados e limpos, os espaços utilizados das infraestruturas da escola, fazendo uso correcto 
dos mesmos; 

- Ser conhecedor das normas de funcionamento da Secretaria da escola e do Regulamento Interno da Escola, cumprindo-
o integralmente. 

 

UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTES  
Para além do cumprimento das disposições do Código da Estrada e das Regras de Segurança Rodoviária são deveres do 

utilizador, seja nos veículos da ADL ou de outra entidade, ter em atenção as seguintes normas: 

- Respeito pelos horários definidos;   
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 - Avisar o responsável em caso de alteração ou imprevisto;   
- Tratar com correção os motoristas;   
- É proibido fumar, comer e beber nos transportes do Clube;   
- Manter o bom estado de conservação e limpeza de todas as viaturas;   
- É obrigatório o uso do cinto de segurança.   
 

ACOMPANHAMENTO DOS JOGADORES RESIDENTES 

Os Jogadores Residentes, regem-se pelas normas e orientações preceituadas neste Manual, sendo que estão ainda abrangidos 
especificamente pelas seguintes orientações: 
Áreas Comuns: 

Nestas áreas, sala de convívio e sala de refeições, os residentes devem manter o comportamento adequado com as normas de 
educação e de higiene. 

Casa/Quartos: 

Deve ser mantido comportamento adequado de higiene, zelando pela manutenção do espaço e colaborando no que for 
necessário. 

É expressamente proibido fumar nos quartos ou consumir bebidas alcoólicas. 

Não está autorizado aos residentes alterarem a distribuição de quartos efetuada pelos responsáveis da ADL. 

As roupas pessoais sujas serão colocadas dentro de um saco individual existente nos quartos e devem ser entregues na 
lavandaria/rouparia do Estádio, devidamente identificado ao funcionário respetivo, todas as segundas-feiras e quintas- 
feiras da parte da manhã. 

Limpeza: 

A limpeza e manutenção dos quartos e áreas comuns é efectuada pelos residentes. 

Alimentação: 

As refeições podem ser confeccionadas pelos residentes ou decorrerem em algum Restaurante local designado pelo Clube. 

A ausência de alguma das refeições deve ser comunicada previamente ao responsável pelo acompanhamento dos atletas. 

O desrespeito pela mesma incorre numa falta grave, sendo comunicado ao responsável do acompanhamento dos atletas. 

Outros Deveres: 

A visita de familiares e amigos dos residentes apenas é permitido após autorização expressa dos responsáveis do Clube. 

É expressamente proibido a prática de jogos de fortuna e de azar. 

 

INFRACÇÕES E QUADRO DISCIPLINAR (Atletas e Treinadores) 
1. A violação pelo praticante de alguns deveres previstos no Manual de Acolhimento e Boas Práticas em termos que se 
revelem perturbadores do funcionamento normal do clube (treinos/jogos), constitui infracção disciplinar a qual pode 
levar à aplicação de medidas disciplinares: 

a) Advertência; 

b) Ordem de saída do treino/jogo; 

c) Repreensão; 

d) Suspensão; 

e) Expulsão. 
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2. Sendo que, nos casos citados nas alíneas d) e e) no ponto anterior, não haverá direito ao retorno da mensalidade do 
mês da ocorrência. 

3. Os treinadores pelo papel que representam no seio da ADL, por força de comportamentos desviantes, ficam sujeitos a 
processo disciplinar interno, que poderá passar, como última consequência, pela sua cessação de funções. 

4. Todos os infractores terão direito a serem previamente ouvidos antes da aplicação de qualquer sansão. 

 

INFRACÇÕES E QUADRO DISCIPLINAR (Pais/ Encarregados de Educação) 
1. Os pais/ encarregados de educação que tenham atitudes e comportamentos inadequados para com a Instituição ou 
para quem a representa, poderão ficar sujeitos a sanções a aplicar pela Direcção, após consulta ao Treinador, Director de 
equipa e Coordenador Técnico. 

As sansões a aplicar serão: 

a) Advertência ao Encarregado de Educação; 

b) Advertência ao atleta sobre o comportamento do Pai/ Encarregados de Educação; 

c) O atleta não ser convocado; 

d) Não permitir que o Pai/ Encarregado de Educação assista aos treinos e jogos oficiais; 

e) Suspensão ou rescisão de acordo. 

2. Todos os infractores terão direito a serem previamente ouvidos antes da aplicação de qualquer sansão. 

 

CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Toda a informação pertinente será encaminhada através dos seguintes elementos: 
- Pelo Treinador/ Diretor oralmente nas sessões de treino; 
- Nos placards informativos situados nos campos do Cruzeiro e/ ou Triunfo; 
- Através dos e-mails institucionais:  

adl.formacao@gmail.com (assuntos de Coordenação do Departamento de Formação); 
adlimianosinscricoes@gmail.com (envio de documentação para a inscrição na AFVC/ FPF); 
adlimianos@gmail.com (e-mail geral). 

 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
1. No final da época desportiva, realizar-se-á uma primeira reunião com treinadores, pais e praticantes onde o Manual de 
Acolhimento e Boas Práticas será alvo de análise. 

2. O Manual de Acolhimento e Boas Práticas estará disponível para consulta na Sede, no placard informativo do Cruzeiro 
e no site do clube: www.limianos.com 

 

CASOS OMISSOS 
A ADL Formação reserva-se ao direito de decidir os casos omissos, após auscultação dos intervenientes e com o bom 
senso adequado. 
 

Ponte de Lima, Agosto de 2020. 

 

Associação Desportiva “OS LIMIANOS” 

Director da Entidade Formadora,  

___________________________________ 

(Adelino Silva) 


