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Descrição Versão Data Revisão 

Versão Inicial 1.0 01/11/2019 

Versão atualizada 3.0 01/07/2020 

Pretende-se assim através deste MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTICAS (Regulamento Interno) ter  
um documento que oriente a ação de todos os intervenientes do Departamento de Futebol de Formação do  
Grupo Sportivo de Loures, ficando aberta a possibilidade de ajustamentos futuros os quais devem ser  
registados na tabela acima, pois a operacionalidade de qualquer regulamento deve ser confirmada pela  
prática. 

NOTA DE CONFIDENCIALIDADE 
O presente documento, incluindo todos os seus anexos, contém informações de natureza confidencial  
produzida pelo Grupo Sportivo de Loures, e utilizada na sua atividade sendo propriedade intelectual do clube. 

 
Fica expressamente proibida a utilização e reprodução deste documento, sem o acordo prévio do Grupo  
Sportivo de Loures, para outro fim que não seja a avaliação da documentação no âmbito do processo em  
curso. Caso surja a necessidade de obter cópias adicionais, agradece-se que estas nos sejam solicitadas. 

CONTACTOS E ESCLARECIMENTOS 
O Grupo Sportivo de Loures está à disposição dos elementos do(a) que irão analisar a documentação, para  
qualquer tipo de esclarecimento adicional. Os pedidos podem ser realizados por correio eletrónico para  
formacao@gsloures.pt e deverão ser efetuados ao cuidado de: 

CARGO NOME EMAIL TELEFONE 

Diretor Futebol de Formação & 
Entidade Formadora 

Miguel Aleixo miguel.aleixo1968@gmail.com 965 544 232 

Coordenador Técnico Pedro Abranja pedroef73@gmail.com 933 267 408 

Coordenador Ética e 
Integridade 

Luis Santos luis.santos@gsloures.pt 966 622 707 
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mailto:formacao@gsloures.pt
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I – INTRODUÇÃO 
A formação dos jovens praticantes é baseada num sistema de desenvolvimento que envolve várias etapas e 

sempre de longo alcance, visando a formação desportiva, pessoal e social, integrado numa organização vasta 

e estruturada em que o clube é o agregador de toda a comunidade envolvente. 

Os diversos fatores de desenvolvimento, na formação desportiva dos envolvidos, nomeadamente atletas, 

treinadores, dirigentes, delegados, médicos, fisioterapeutas, massagistas, psicólogos, encarregados de 

educação, outros agentes desportivos e público em geral, as infraestruturas físicas estáticas e móveis 

assumem especial relevância uma vez que da qualidade do enquadramento organizacional, técnico e 

infraestrutural, faz com que se dê relevância ao nível de qualidade da prática desportiva. 

O Manual de Acolhimento e Boas Práticas (Regulamento Interno) elaborado e estabelecido em função dos 

recursos existentes, constitui-se como uma ferramenta estratégica de comunicação da Entidade com todos 

os seus recursos humanos englobados no processo formativo dos seus praticantes, os Pais/ Encarregados de 

Educação e toda a comunidade. 

Serve este Manual de Acolhimento e Boas Práticas (Regulamento Interno) como instrumento de orientação, 

definindo o regime de funcionamento do departamento de futebol de formação, sendo um documento que 

estipula os direitos e deveres de cada um dos intervenientes do Departamento de Fut. Formação do GS de 

Loures.  

Entra em vigor este regulamento a partir do início das atividades e funções desempenhadas de todos os 

envolvidos. 

Este documento tem como objetivo permitir e garantir a coerência das atitudes e dos comportamentos dos 

atletas e de todos os elementos que desempenham funções nesta estrutura ao longo da temporada. 

MISSÃO, VISÃO E OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
O Departamento de futebol de Formação tem o objetivo de “criar os Lourenses do Futuro” e para isso é 

necessário proporcionar uma formação de qualidade, permitindo o desenvolvimento das competências 

sociais, humanas cognitivas, técnico táticas, físicas e psicopedagógicas dos jovens atletas e treinadores. 

Pretendemos implementar uma cultura de reflexão sobre a educação dos jovens e desenvolvermos um 

processo de que seja operacionalizado com medidas exequíveis em todas as áreas que predominam em todas 

as vertentes do crescimento humano, tais como o cognitivo, o morfológico e o mental. 

A interpretação do mundo que gira ao nosso redor é um meio que valida muitos caminhos para atingirmos 

os nossos objetivos. A nossa caminhada visa sustentar os equilíbrios nas nossas escolhas, realizada com 

acções harmoniosas em que todos os intervenientes, do atleta ao cidadão comum do concelho e a sociedade 

civil, das autarquias ao tecido empresarial que sustenta todo o desenvolvimento económico, financeiro e 

político do município de Loures e outros adjacentes. Numa palavra - Educação, no sentido de ajustar o 

comportamento humano aos benefícios para a saúde, o bem-estar e que defenda a globalização ecológica 

numa perspetiva de neutralidade da combustão fóssil. 

A identificação com uma imagem de criatividade que se reveja em Educação, no sentido de ajustar o 

comportamento humano aos benefícios para a saúde, o bem-estar, desde a comunidade escolar, autarquias, 
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entidades desportivas e prevaleça a execução de ações que contribuam para o sistema desenvolvimento com 

a implementação de medidas audazes e exequíveis com jovens, pais, encarregados de educação, sócios, etc. 

O GS de Loures como o motor preferencial na organização de atividades que estejam englobadas neste 

microcosmo – futebol, com a adjudicação de todas as ferramentas que valorizem o chegar ao destino com 

menos tropeções nas etapas de desenvolvimento humano, do ser criança até ao homem maturado e 

preparado para os desafios que a sociedade nos coloca. 

A definição de um caminho que pode ser um desígnio, mas que se reveja numa comunidade que exige 

desempenhos eficazes. Seja portador duma representatividade no fenómeno desportivo, entendido como 

um Clube que seja baluarte como formador de jovens futebolistas e reproduza valor acrescentado numa 

carreira desportiva que o posso transportar até à excelência – do clube às seleções jovens distritais e seleções 

jovens nacionais. 

INFORMAÇÕES DE CARIZ ESTRATÉGICO PARA A ENTIDADE 
Outras informações de cariz estratégico para a Entidade Formadora  

• Protocolos com escolas 

• Protocolos e planos desportivos estratégicos de parceria com clubes da região 

• Protocolos desportivos para apoio à prática desportiva dos jovens com entidades públicas e 
privadas 
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INSTALAÇÕES, CAMPOS DE TREINO E JOGOS 
A prática do futebol de formação desenvolve-se nos seguintes campos com a organização apresentada: 
 

Campo Tipo de Piso Escalões 

Campo José da Silva Faria Campo Futebol 11 Relva Sintética Todos 

 
Estes espaços estão condicionados aos tempos efetivos de treino. Os praticantes só entram no campo de 
futebol após a indicação do treinador para o início do treino, devendo os atletas aguardar a sua chegada, de 
forma disciplinada. 
No Campo José da Silva Faria situa-se a secretaria servindo de apoio informativo e administrativo, sala de 
reuniões, gabinete do DFF, gabinete médico, … 
 

PLANO DE INFRAESTRUTURAS E DAS INSTALAÇÕES DISPONÍVEIS 
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PLANO DE EVACUAÇÃO DO RECINTO DESPORTIVO 
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II - ORGANOGRAMA  
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III - “QUEM É QUEM?” – ORGÃOS DO DFF 

O Departamento de Futebol de Formação – DFF – é composto pelos seguintes órgãos: 
➢ Diretor do Futebol de Formação (DiretorFF) 
➢ Diretor da Entidade Formadora (DEF) 
➢ Coordenador Técnico do Futebol de Formação (CT) 
➢ Subcoordenador Técnico Escalão do Futebol de Formação (SUBCT) 
➢ Delegados de Equipa/Team Managers (DE-TM) 
➢ Corpo Técnico – Treinadores, Treinadores Adjuntos e de Guarda Redes (CTT) 
➢ Departamento de Prospeção, Recrutamento e Angariação (DPRA) 
➢ Corpo Clínico – Médico, Fisioterapeutas, Enfermeiros, Massagistas e Nutricionista (CC) 
➢ Coordenador de Educação Escolar, Social e Pessoal (CEESP) 
➢ Gabinete de Psicologia do Desporto (GPD) 
➢ Atletas 

DIRETOR DO FUTEBOL DE FORMAÇÃO (DIRETORFF) 
O Diretor do Futebol de Formação (Diretor FF) é o representante máximo do departamento que através dos 

seus conhecimentos e competências promove no exercício da sua função o bom funcionamento do mesmo 

sendo o elemento decisor, em conjunto com o Coordenador e os Subcoordenadores Técnicos, de todos os 

aspetos relacionados com o planeamento estratégico e técnico das épocas desportivas com o único objetivo 

de alcançar as deliberações da direção do clube e/ou DEF. 

1. Atribuições/Competências: 
1.1. O Diretor FF é o representante máximo do departamento no que se refere a recursos humanos; 
1.2. Elemento responsável pela idealização, análise e dinamização da Política Desportiva do Futebol de 

Formação do clube de acordo com a Missão e Visão do mesmo; 
1.3. Elemento decisor, em conjunto com o Coordenador e os Subcoordenadores Técnicos, de todos os 

aspetos relacionados com o Planeamento estratégico e técnico das épocas desportivas; 
1.4. Cumprir e fazer cumprir as deliberações dos estatutos do clube; 
1.5. Cumprir e fazer cumprir os objetivos estratégicos emanados pela direção do clube e/ou Diretor 

Desportivo; 
1.6. Ser o representante do clube, quer a nível interno quer externo, do Departamento de Futebol de 

Formação;   
1.7. Gestão, coordenação e administração de todos os departamentos incluídos no Futebol de Formação; 
1.8. Ser elo de ligação entre o Coordenador Técnico e o Diretor Desportivo; 
1.9. Ser elo de ligação entre o Coordenador Técnico e o Diretor Entidade Formadora; 
1.10. Estreita relação com a coordenação e subcoordenações técnicas com o único objetivo de alcançar as 

deliberações da direção do clube e/ou DFF; 
1.11. Participação em todas as reuniões técnicas do Departamento de Futebol de Formação; 
1.12. Criar canais de comunicação interna de forma a informar e transmitir orientações da direção do clube 

e/ou DFF; 
1.13. Propor as alterações que considera fundamentais para a organização e/ou funcionamento do 

departamento Futebol de Formação; 
1.14. Promover o bom ambiente entre todos os recursos humanos no DFF; 
1.15. Representante máximo do Departamento nas reuniões com o Diretor Desportivo; 
1.16. Responsável pela gestão e organização das tarefas dos delegados das equipas; 
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1.17. Analisar e avaliar, em conjunto com o Coordenador Técnico, os desempenhos e competências dos 
recursos humanos do DFF.  

DIRETOR DA ENTIDADE FORMADORA (DEF) 
O Diretor da Entidade Formadora (DEF) através dos seus conhecimentos e competências promove no 

exercício da sua função o bom funcionamento da Entidade Formadora (EF) sendo o elo de ligação com a 

Direção e Diretor Desportivo, que através da capacidade de organização, inovação e competitividade do 

clube enquanto Entidade Formadora (EF) promove o controlo interno pelo cumprimento dos objetivos 

estratégicos do processo de certificação e o bom funcionamento da EF. 

1. Ser elo de ligação entre a direção e entidade formadora e todo o departamento de Futebol de 
Formação; 
1.1. Conjuntamente com o Diretor FF e o DT devem promover o cumprimento do Regulamento de 

Futebol de Formação; 
1.2. Conjuntamente com o Diretor FF e o DT assegurar que se tome todas as medidas que assegurem a 

realização dos fins a que a Entidade se propõe alcançar. 
2. Coordenar os assuntos do ponto de vista de gestão dos vários departamentos ao abrigo da Certificação 

das Entidades Formadoras de Futebol. Aí se incluem: 
2.1. Em conjunto com a Direção e Diretor Desportivo; 
2.2. Em conjunto com os coordenadores e subcoordenadores técnicos; 
2.3. Em conjunto com o Diretor Clínico; 
2.4. Em conjunto com Coordenador do Gabinete de Psicologia do Desporto; 
2.5. Em conjunto com o Coordenador de Educação Escolar, Pessoal e Social; 
2.6. Em conjunto com o Coordenador de Recrutamento e/ou Angariação 

3. Principal responsável pela intermediação entre a direção do clube e restante estrutura da formação. 
4. Garantir e fazer cumprir os regulamentos internos e das entidades reguladoras. 
5. Coordenar e fazer cumprir os regulamentos internos para que os objetivos estratégicos sejam 

alcançados.  
6. Garantir e fazer cumprir em conjugação com os coordenadores técnicos os objetivos deliberados pela 

direção do clube. 
7. Promover o relacionamento entre departamentos com vista à obtenção de resultados estratégicos. 
8. Acompanhar e assegurar uma estrutura de proximidade com todos os departamentos.  
9. Propor alterações junto da direção do clube com o objetivo de alcançar melhores resultados globais da 

estrutura do Futebol de Formação. 
10. Promover relações estratégicas com entidades com objetivos da melhoria das condições e crescimento 

sustentado da entidade formadora. 
11. Em estreita relação com a coordenação técnica promover ações que visam o crescimento qualitativo da 

formação do clube 
12. Estar capacitado para liderar o processo de certificação; 
13. Ter competências e conhecimentos adequados para a organização e gestão da EF; 
14. Criar, desenvolver, controlar e avaliar o planeamento estratégico para o bom funcionamento da EF; 
15. Definir a estrutura organizacional da EF e o seu posicionamento e enquadramento na estrutura do clube; 
16. Definir as competências e envolvimento do Diretor da EF e atuar enquanto líder na gestão de recursos 

humanos e equipas que compõem a estrutura da EF; 
17. Utilizar as melhores práticas de gestão financeira com o Diretor Financeiro do clube para uma boa 

sustentabilidade da EF; 
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18. Conhecer quais os direitos jurídicos, regulamentos de certificação e disciplinares e de competições no 
âmbito desportivo da EF; 

19. Promover melhorias do processo de suporte à decisão no âmbito da gestão financeira, fiscal e desportiva 
da EF; 

20. Capacitar os Recursos Humanos para conseguirem gerir de forma sustentável, integral e com sucesso 
todas as áreas que representam a atividade diária da EF; 

21. Definir políticas e procedimentos de recrutamento de recursos humanos e praticantes para a EF; 
22. Definir e implementar com o CT um programa de formação desportiva, com processos ao nível do modelo 

de jogo, modelo e perfil de jogador, diferenciação nas várias etapas de formação e plano de transição 
para o futebol sénior; 

23. Definir com o Diretor Clínico a organização do departamento médico para acompanhamento médico-
desportivo e a sua importância na formação desportiva dos jovens jogadores; 

24. Definição de estratégia, processos e protocolos para a formação global (pessoal, social e escolar) dos 
jovens e a sua valorização enquanto seres humanos com o Coordenador de Educação; 

25. Ter conhecimentos essenciais para o registo e transferência de jogadores; 
26. Ter conhecimentos necessários sobre instalações desportivas para o bom funcionamento da EF; 
27. Competências e conhecimentos para a avaliação global de desempenho e produtividade da EF; 
28. Promover a realização de protocolos e parcerias com entidades desportivas e que promovam o futebol, 

a formação desportiva e demais aspetos relacionados direta ou indiretamente com estas áreas; 

COORDENADOR TÉCNICO DO FUTEBOL DE FORMAÇÃO (CT) 
O coordenador técnico assume um papel fundamental na construção de todo o processo de formação sendo 

o regulador e o verificador da identidade que se pretende instalar no clube ao nível do jogo, do treino e de 

todos os comportamentos fora e dentro do terreno de jogo, sendo um elemento essencial na dinamização 

desse mesmo processo. 

1. Ser elo de ligação entre o Diretor de Futebol de Formação e todo o departamento; 
1.1. Conjuntamente com o Diretor FF e o DEF devem promover a e fazer promover o cumprimento do 

Regulamento de Futebol de Formação; 
1.2. Conjuntamente com o Diretor FF e o DEF assegurar que se tome todas as medidas que assegurem a 

realização dos fins a que o DFF se propõe alcançar. 
2. Coordenar os assuntos do ponto de vista técnico das várias equipas ao abrigo da Certificação das 

Entidades Formadoras de Futebol. Aí se incluem: 
2.1. Em conjunto com os Treinadores das diversas equipas, definir planos e resolver problemas quanto: 

2.1.1. Aos Modelos de Jogo adequados às suas equipas; 
2.1.2. Ao planeamento das várias equipas e definição dos plantéis; 
2.1.3. Às estratégias definidas face aos problemas evidenciados quer no que se refere ao Clima e 

Disciplina quer também no que se refere à Instrução, Feedback, Gestão e Organização do 
Treino; 

3. Promover a melhoria da formação e qualidade dos Treinadores do Departamento através do: 
3.1. Visionamento de jogos e treinos com objetivo de realização de análise crítica e deteção de erros nos 

seguintes parâmetros: instrução em treino e jogo, condução do treino, gestão e organização do 
treino; 

3.2. Acompanhamento no terreno das várias equipas técnicas no exercício da sua atividade; 
3.3. Aplicação de estratégias pré-definidas quer junto dos Treinadores e/ou Treinadores-adjuntos, quer 

junto do coletivo da equipa;  
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3.4. Dar-lhes formação na área da Metodologia do Treino de Futebol Juvenil, Fisiologia do Exercício em 
Jovens e Pedagogia do Desporto nos jovens quer em ações informais com o grupo de Técnicos quer 
em Ações de Formação com Formadores credenciados; 

4. Promover a interação com os Gabinetes Médicos, de Psicologia, de Educação e de Scouting no sentido 
de procurar atingir os objetivos que cada Gabinete se propõe e ajudando ao mesmo tempo à 
concretização dos objetivos inerentes ao Departamento de Futebol de Formação. 

5. Auscultação mais regular dos Treinadores no sentido de saber as suas exigências, preocupações, 
possíveis propostas de alterações ao planeamento, alterações à gestão e organização da sua 
equipa/escalão; 

6. Promover o bom relacionamento quer institucional quer pessoal entre Treinadores, Delegados e Direção; 
7. Realizar reuniões quinzenais com cada Gabinete ou Departamento (Futebol Infantil, Juvenil, Psicologia 

do Desporto, Scouting e Formação Escolar e Social) para fazer o balanço das atividades e demais assuntos 
importantes na gestão e organização do departamento; 

8. Elo de ligação entre o Futebol sénior e de formação, promovendo o bom relacionamento institucional e 
pessoal, a definição de estratégias conjuntas e o planeamento técnico entre os respetivos 
departamentos; 

9. Promover a realização de protocolos e parcerias com entidades desportivas e que promovam o futebol, 
a formação desportiva e demais aspetos relacionados direta ou indiretamente com estas áreas; 

10. Promover a formação contínua dos Treinadores do Departamento; 
11. Presidir às reuniões Técnicas. 
12. Definir critérios de seleção de treinadores e atletas, e propor o seu recrutamento, assim como o de 

Médicos, Fisioterapeutas e Massagistas, de acordo com a disponibilidade económico-financeira do 
Departamento. 

13. Elaborar, propor e divulgar o Regulamento Interno do DFF, apresentando, no final da época, um relatório 
sobre o decurso da mesma, apresentando resultados e propondo eventuais soluções que possam 
potenciar a atividade do DFF. 

SUBCOORDENADOR TÉCNICO ESCALÃO DO FUTEBOL DE 
FORMAÇÃO (SUBCT) 
O Subcoordenador é elo de ligação entre os vários escalões do seu departamento e a Coordenação Técnica 

do DFF trabalhando sob a orientação deste, promovendo uma comunicação rápida, efetiva e eficaz bem 

como um bom relacionamento institucional e pessoal, a definição de estratégias conjuntas e o planeamento 

técnico. 

1. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno do DFF; 
2. Elo de ligação entre os vários escalões do seu departamento e a Coordenação Técnica do DFF 

trabalhando sob a orientação deste, promovendo uma comunicação rápida, efetiva e eficaz bem 
como um bom relacionamento institucional e pessoal, a definição de estratégias conjuntas e o 
planeamento técnico entre as duas; 

3. Promover e incentivar o diálogo e as boas práticas no subdepartamento quer por parte de Atletas, 
Pais, Treinadores e Delegados; 

4. Coordenar todos os assuntos do ponto de vista Técnico das várias equipas do subdepartamento. Aí 
se incluem: 
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4.1. Auscultação regular dos Treinadores do subdepartamento no sentido de saber as suas 
exigências, preocupações, possíveis propostas de alterações ao planeamento, alterações à 
gestão e organização da sua equipa/escalão; 

4.2. Promover o bom relacionamento quer institucional quer pessoal entre Treinadores, Delegados 
e Coordenação do DFF; 

4.3. Reunir semanalmente com o Coordenador Técnico do DFF para fazer o balanço das atividades e 
demais assuntos importantes na gestão e organização do seu departamento; 

4.4. Estar presente nas reuniões mensais presididas pelo Coordenador Técnico com os treinadores 
para fazer o balanço das atividades e demais assuntos importantes na gestão e organização do 
subdepartamento; 

4.5. Em conjunto com os Treinadores das diversas equipas, definir planos e resolver problemas 
quanto: 
4.5.1. Ao planeamento das várias equipas e definição dos plantéis; 
4.5.2. Aos Modelos de Jogo adequados às suas equipas; 
4.5.3. Às estratégias definidas face aos problemas evidenciados quer no que se refere ao 

Clima e Disciplina quer também no que se refere à Instrução, Feedback, Gestão e 
Organização do Treino; 

4.6. Promover a melhoria da formação e da qualidade dos Treinadores do subdepartamento 
através de: 
4.6.1. Acompanhamento no terreno presencial; 
4.6.2. Aplicação de estratégias pré-definidas quer junto dos Treinadores e/ou Treinadores-

adjuntos, quer junto do coletivo da equipa; 
4.6.3. Visionamento por parte do subcoordenador de jogos e treinos com objetivo de 

realização de análise crítica e deteção de erros nos seguintes parâmetros: instrução em 
treino e jogo, condução do treino, gestão e organização do treino; 

5. Disponibilizar documentação fundamental ao trabalho dos Treinadores de uma forma pronta e 
eficaz; 

6. Tomar todas as medidas que assegurem a realização dos fins a que o DFF se propõe alcançar. 

DELEGADOS DE EQUIPA/TEAM MANAGERS (DE-TM) 
Os Delegados de Equipa/Team Managers são nomeados pelo Diretor FF com o acordo da Direção do Clube.  

O número mínimo, aconselhável, de Delegados para cada Equipa é de 2 (dois). 

Trimestralmente, todos os Delegados dos Escalões devem reunir, por convocatória ou do Diretor FF ou da 

Direção do clube, a fim de analisar o trabalho do DFF durante o período que medeia entre duas reuniões. 

1. Competências do Delegados de Equipa/Team Managers: 
1.1. Solicitar ao Diretor FF a convocação de reuniões extraordinárias para tratar de problemas que 

entendam não poder esperar pelas reuniões periódicas. Para a convocação das reuniões 
extraordinárias deverá ser dado conhecimento antecipado do(s) assunto(s) a tratar. 

1.2. Angariar apoios para as atividades do DFF a serem geridos conforme estabelecido previamente pelo 
Departamento. 

1.3. Zelar pela aplicação dos Regulamentos não só do Clube, mas também das provas em que o Clube 
participa. 

1.4. Coordenar as atividades do Escalão (Treinos, Jogos, etc.) promovendo as medidas necessárias de 
modo a que não existam percalços desnecessários: 
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1.4.1. Assistindo aos treinos procurando dar resposta às solicitações dos Treinadores, 
Fisioterapeutas/Massagistas e Atletas. 

1.4.2. Assegurando a abertura dos balneários em tempo oportuno de modo a que treinos e jogos 
decorram dentro dos horários previstos para os mesmos, assim como garantir o seu bom 
funcionamento em termos disciplinares, higiénicos, de conservação e eficácia. 

1.4.3. Não utilizar telemóveis no interior dos balneários (do clube ou do adversário). Se necessitar 
de o utilizar deve fazê-lo no exterior dos mesmos. 

1.4.4. Durante os treinos e fundamentalmente durante os jogos, certificar-se que na área junto aos 
balneários só estão elementos ligados, diretamente às equipas intervenientes. Todos os 
elementos estranhos às equipas devem permanecer nas bancadas. 

1.4.5. Procurando que os equipamentos e restante material estejam em boas condições de 
utilização, promovendo e auxiliando, junto dos treinadores, a arrumação do material 
desportivo (balizas, bolas, pinos, etc.). 

1.4.6. Assegurando que o material ou, equipamento danificado ou perdido por negligência ou má 
utilização seja, reposto pelo responsável, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data de 
ocorrência sob pena de procedimento disciplinar. 

1.4.7. Coordenando os transportes necessários para as deslocações (treinos e jogos), sensibilizando 
os encarregados de educação a colaborar com o clube, caso necessário. 

1.5. Denunciar os atos antidesportivos ou outros que coloquem em causa o bom nome do clube, 
praticado por qualquer elemento do DFF (e não só do seu escalão), em treinos, jogos, deslocações 
ou em qualquer outra situação. 

1.6. Recolher todos os elementos que permitam, em tempo oportuno, a inscrição de atletas, treinadores, 
fisioterapeutas, massagistas, etc. na FPF, na AF Lisboa ou noutras instituições em que tal se torne 
necessário. 

1.7. Organizar os cartões e entregá-los, com a devida antecedência à equipa de arbitragem. 
1.8. Conjuntamente coma o Fisioterapeuta/Massagista garantir os Primeiros Socorros aos atletas e/ou 

acompanhar o atleta ao hospital sempre que tal se justifique e avisar o respetivo encarregado de 
educação. 

1.9. Colaborar com o Treinador e com o Gabinete de Apoio Escolar no acompanhamento escolar dos 
atletas-estudantes, propondo medidas que de algum modo possam contribuir para ajudá-los a 
superar eventuais dificuldades. 

1.10. Mostrar-se sempre disponível para o contacto com os encarregados de educação quer por sua 
iniciativa, quer por iniciativa destes. 

1.11. Promover as relações com a AFL, no âmbito das seleções distritais, informando, atempadamente, os 
jogadores convocados e os respetivos treinadores. Qualquer dúvida sobre as convocatórias deve ser 
colocada ao CT. 

1.12. Rececionar e acompanhar as equipas de arbitragem e as equipas adversárias, desde a sua chegada 
até ao abandono das instalações do clube. 

1.13. Responsáveis por verificar o pagamento mensal das cotas reforçando junto dos atletas o 
incumprimento. 
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CORPO TÉCNICO – TREINADORES, TREINADORES ADJUNTOS E DE 
GUARDA REDES (CTT) 
A este órgão compete estimular as capacidades físicas, técnicas, táticas e psicológicas no sentido da obtenção 

dos melhores resultados, tendo sempre em conta as características psicofisiológicas dos atletas, respeitando 

as normas de conduta dos treinadores. 

São obrigações das equipas técnicas (para além das que foram estabelecidas por contrato) a generalidade 

dos deveres de conduta e assiduidade prescritos para os jogadores que, pela sua natureza e conteúdo, lhe 

sejam aplicáveis, como por exemplo a obrigação de comparecer pontualmente às concentrações para os 

jogos, dever que se estende a todos os membros da comitiva. 

 

1. Atribuições / Deveres: 
1.1. O Treinador é responsável técnica e pedagogicamente pelos atletas, devendo exercer junto deles 

uma ação essencialmente educativa, mas também incentivadora de bons resultados a nível físico, 
técnico, tático e psicológico. 

1.2. Compete ao Treinador fazer a planificação mensal, semanal e das unidades de treino tendo em vista 
os objetivos definidos e aprovados pelo DFF. 

1.3. Manter atualizado o Dossier de Treino não devendo atrasar a entrega em mais de 3 dias qualquer 
um dos documentos com prazos definidos. 

1.4. Elaborar as convocatórias dos atletas para os jogos. 
1.5. Preencher e entregar atempadamente ou deixar em qualquer plataforma web a documentação 

solicitada pelo CT. 
1.6. Comunicar ao CT todos os factos que impeçam o bom rendimento da equipa. 
1.7. Evidenciar nos treinos, deslocações e jogos uma atitude ético-desportiva que seja exemplar para os 

seus atletas. 
1.8. É expressamente proibido o uso de equipamentos tradicionais de outros clubes. 
1.9. Exigir dos atletas assiduidade, pontualidade e empenho, além de atitudes de respeito pelos colegas, 

treinadores, Delegados, funcionários, associados, adversários, árbitros e espectadores. 
1.10. Exigir em competição ou no seu contexto uma atitude de entrega e respeito por todos os seus 

componentes de modo a dignificar o bom nome do clube. 
1.11. Comunicar aos Delegados os factos disciplinares cuja solução transcenda a sua competência. 

1.12. Colaborar com os Delegados no cumprimento das disposições internas, estabelecidas pelo DFF. 
1.13. É responsável, durante e no final do treino pelo material de apoio ao treino e assegurar que o local 

e os materiais utilizados fiquem arrumados e em boas condições de utilização, no tempo de treino 
seguinte. Na falta de algum material deve informar o seu Delegado. 

1.14. Respeitar o horário e local de treino previamente estabelecido, salvo indicação em contrário. 
1.15. Comunicar sempre aos seus Delegados e ao CT, qualquer ausência prevista, obtendo destes a 

necessária autorização. Quando não o puder fazer antecipadamente deverá fazê-lo o mais 
rapidamente possível. O tempo de ausência poderá implicar alterações no subsídio a atribuir pelo 
DFF, mesmo que haja autorização prévia dos Delegados da equipa. 

1.16. Não utilizar telemóveis no interior dos balneários (do clube ou do adversário). Se necessitar de o 
utilizar deve fazê-lo no exterior dos mesmos. 

1.17. Disponibilizar informação do ponto de vista técnico ao CT sempre que este o solicite. 
1.18. Comunicar previamente ao clube, através do CT e Delegado de escalão, a intenção de convidar ou 

dispensar atletas, cabendo, somente, à CA a decisão final sobre o assunto. É expressamente proibido 
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de contactar qualquer atleta de outros clubes, sem que, atempadamente, o GSL dê conhecimento 
desse facto ao clube do atleta em causa. 

1.19. Ter a maior disponibilidade para colaborar com o Gabinete Técnico da AF Lisboa, no âmbito das 
seleções distritais. Devem informar o clube, e só o clube, das causas (lesão, assiduidade ou outras) 
para eventual indisponibilidade de comparência a treinos ou jogos dos atletas convocados. 

1.20. Participar em reuniões para as quais seja convocado por qualquer órgão do clube. 
1.21. Participar nas Ações de Formação sobre Futebol organizadas pelo clube. 

1.22. Ser sócio do GS Loures 
    &- Único. A eventual acumulação de cargo idêntico noutro clube carece de conhecimento, avaliação e 

decisão prévia do CT e da Direção. 

DEPARTAMENTO DE PROSPEÇÃO, RECRUTAMENTO E 
ANGARIAÇÃO (DPRA) 
A este órgão compete assegurar a Prospeção e Avaliação de Jogadores, é uma das áreas fulcrais de 

desenvolvimento da nossa estratégia na área de formação do GS Loures. 

O departamento tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas que 

futuramente farão parte das nossas equipas de formação e competição.  

O recrutamento e/ou Angariação de atletas será finalizada pelo Conselho Técnico composto pela Direção 

do Futebol, Coordenação Técnica, Coordenador de Prospeção e Equipa Técnica. 

1. Atribuições / Deveres: 
1.1. Seguir as políticas de recrutamento e/ou angariação do clube; 
1.2. Cumprir com a leis de proteção de menores; 
1.3. Cumprir com os comportamentos de atuação, comunicação interna e com os Pais/Encarregados de 

Educação, clubes e demais agentes desportivos; 
1.4. Cumprir e seguir os procedimentos de observação e metodologias, registo da informação de acordo 

com os parâmetros de seleção e critérios de avaliação; 
1.5. Registo das observações, avaliações e relatórios na base dados; 

CORPO CLÍNICO – MÉDICO, FISIOTERAPEUTAS, ENFERMEIROS, 
MASSAGISTAS E NUTRICIONISTA (CC) 
A este órgão que é essencial para a prática desportiva saudável e segura compete assegurar e proporcionar 

a todos os que têm direito a promoção, prevenção e cuidados de saúde, informando e divulgando os cuidados 

a ter com a saúde, através da realização de ações de formação e prevenção, palestras e seminários com 

intervenção direta em todo o clube e junto da comunidade GS Loures em geral. 

1. Atribuições / Deveres: 
1.1. Cumprir e fazer cumprir o Manual de Acolhimento e Boas Práticas (Regulamento Interno). 
1.2. Proporcionar boas condições de trabalho em ordem à saúde, higiene e segurança no trabalho e ao 

bem-estar dos profissionais que ai desenvolvem a sua atividade. 
1.3. São deveres dos profissionais, designadamente:  
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1.3.1. Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade e realizar o trabalho com zelo e 
diligência; 

1.3.2. Zelar pela conservação e boa utilização dos bens que lhes forem confiados, relacionados com 
o seu trabalho; 

1.3.3. Promover e executar todos os atos tendentes à melhoria da produtividade do gabinete; 
1.3.4. Cumprir escrupulosamente as normas sobre a saúde, higiene e segurança no trabalho; 
1.3.5. Cumprir rigorosamente as normas técnicas, funcionais e comportamentais  
1.3.6. Dar de imediato conhecimento aos responsáveis hierárquicos dos acidentes ou ocorrências 

anormais que tenham surgido durante o trabalho; 
1.4. Tratamentos:  

1.4.1. São beneficiários do tratamento prestado pelo gabinete todos e quaisquer atletas do GS 
Loures, sendo o seu registo na plataforma emjogo da responsabilidade do respetivo 
profissional de serviço; 

1.4.2. Os tratamentos serão iniciados após avaliação realizada pelo fisioterapeuta responsável e/ou 
em caso de dúvida solicitar e contatar o médico para avaliação superior; 

2. Corpo Clínico: 
2.1. Médico: 

2.1.1. Compete ao Médico o acompanhamento das situações mais complicadas que não possam ser 
resolvidas com a intervenção dos fisioterapeutas e/ou massagistas. 

2.1.2. É da responsabilidade do Médico a coordenação da atividade dos Fisioterapeutas e 
Massagistas. 

2.1.3. É do interesse do clube que todos os exames médico-desportivos dos atletas sejam efetuados 
pelo médico do clube. 

2.1.4. O Médico deve colaborar em ações de formação a proporcionar pelo DFF 
2.1.5. Não utilizar telemóveis no interior dos balneários (do clube ou do adversário). Se necessitar de 

o utilizar deve fazê-lo no exterior dos mesmos. 
2.2. Fisioterapeuta / Massagista / Enfermeiros: 

2.2.1. O Fisioterapeuta/Massagista é responsável pela funcionalidade e recuperação dos atletas. 
2.2.2. Cooperar com os Delegados e Treinadores nas tarefas para que for solicitado dentro do seu 

âmbito de trabalho. 
2.2.3. Prestar apoio aos atletas nos jogos para que for destacado ou atende-los no local previamente 

estabelecido. 
2.2.4. Opor-se ao uso de qualquer método que não esteja de acordo com os princípios sãos do 

desporto e que possam ser prejudiciais ao atleta. 
2.2.5. Decidir se o atleta deve permanecer em treino ou jogo após diagnóstico de eventual lesão. Esta 

decisão não pode ser delegada noutra pessoa, salvo caso em que o próprio 
Fisioterapeuta/Massagista lhe reconheça mais competência. 

2.2.6. Solicitar aos Delegados os meios necessários ao desempenho da sua tarefa. 
2.2.7. Cooperar em ações de formação a proporcionar pelo DFF. 
2.2.8. Não utilizar telemóveis no interior dos balneários (do clube ou do adversário). Se necessitar de 

o utilizar deve fazê-lo no exterior dos mesmos. 
2.2.9. Comunicar sempre aos seus Delegados, qualquer ausência prevista, obtendo destes a 

necessária autorização. Quando não o puder fazer antecipadamente deverá fazê-lo o mais 
rapidamente possível. O tempo de ausência (Fisioterapeuta/Massagista “residente”) poderá 
implicar alterações no subsídio a atribuir pelo DFF, mesmo que haja autorização prévia dos 
Delegados da equipa. 

2.3.  Nutricionista  
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2.3.1. O Nutricionista é responsável pela avaliação da composição corporal dos jovens atletas. 
2.3.2. É da responsabilidade do nutricionista, a avaliação nutricional dos jovens atletas. 
2.3.3. O nutricionista tem como função a definição de planos nutricionais adaptados às diferentes 

faixas etárias dos atletas, e aos diferentes momentos de treino/ competição e lesão. 
2.3.4. É da responsabilidade do nutricionista identificar jovens atletas em risco nutricional, para 

posterior avaliação e acompanhamento nutricional. 
2.3.5. O nutricionista deverá realizar sessões informativas a pais/ encarregados de educação 
2.3.6. O nutricionista deverá realizar sessões informativas/ workshops aos jovens atletas. 
2.3.7. O nutricionista poderá ainda informar a equipa técnica, se houver necessidade, sobre o estado 

nutricional dos atletas. 

GABINETE DE PSICOLOGIA DO DESPORTO (GPD) 
Caberá ao Gabinete de Psicologia do Desporto, assegurar uma orientação e apoio, junto dos agentes 

desportivos, nomeadamente treinadores, na promoção e desenvolvimento de competências psicológicas 

para uma liderança e gestão dos seus recursos humanos mais eficaz, bem como junto de pais/encarregados 

de educação, com o objetivo de estimular uma melhor e maior orientação educacional para a construção do 

atleta, enquanto Ser Humano. 

Em casos mais pontuais, serão igualmente alvo de apoio, as eventuais lacunas que sejam detetadas a nível 

psicossocial. 

1. Psicólogo do Desporto: 
1.1. Gabinete 

1.1.1. Metodologias de diagnóstico psicológico – Em contextos de iniciação e formação desportiva a 
utilização de entrevistas bem como de outras metodologias qualitativas complementares é 
essencial., A sua utilização tende a facilitar um entendimento mais completo e profundo acerca 
das áreas e fatores que se relacionam com os ambientes desportivos positivos e que 
determinam o desenvolvimento pessoal e desportivo dos atletas.  

1.1.2. Aconselhamento Psicológico (Counselling) – Sessões individuais de Life & Sport coaching, 
especificamente para necessidades evidenciadas de apoio em questões de natureza mais 
existencial fora do âmbito da intervenção psicoterapêutica, numa vertente mais positiva e 
holística. Dar-se-á resposta a questões mais direcionadas para o equilíbrio biopsicossocial, 
orientação de vida, realização pessoal e bem-estar. 

1.2. Coordenação do futebol de formação: 
1.2.1. Reuniões semanais com treinador (s) e coordenador com o objetivo de balanço e possível 

intervenção/aconselhamento acerca das seguintes temáticas:  

− Compreensão do papel do treinador enquanto Líder, e seu impacto no 
desempenho da Equipa/Atleta. 

− Atualização de conhecimentos sobre modelos e práticas emergentes de 
liderança sobre atletas e equipas. 

− Promoção de consciência sobre as competências de Liderança dos 
intervenientes, e da possibilidade de melhoria das mesmas. 

− Compreensão da importância da autorregulação do treinador do ponto de 
vista psicológico e emocional. 

− Desenvolvimento de equipas de rendimento, a partir do treinador.  
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− O treinador/líder e o desenvolvimento de competências psicológicas nos 
seus atletas. 

 
1.2.2. Possível intervenção direta na (s) equipa (s) de Futebol de Formação – Programas de 

trabalho assentes numa avaliação/diagnóstico, intervenção e autonomização de atletas, 
com competências psicológicas, tais como atenção, concentração, tomada de decisão, 
auto motivação, comunicação interpessoal, controlo emocional, espirito de equipa, entre 
outras. 

ATLETAS 
À inscrição do atleta no Grupo Sportivo de Loures corresponde direitos e deveres: 

1. Atletas 
1.1. Direitos: 

1.1.1. O atleta tem direito á pratica do futebol em condições técnicas, materiais e pedagógicas, de 
modo a que possibilitem apropriar-se das habilidades, das táticas, das técnicas e 
conhecimentos que lhe permitam desenvolver aptidões, formar atitudes e valores conducentes 
á realização das suas capacidades, através de: 

1.1.2. Treinadores com formação mínima adequada. 
1.1.3. Espaços desportivos adequados. 
1.1.4. Equipamentos adequados á práticos da modalidade. 
1.1.5. Acompanhamento médico-desportivo. 
1.1.6. Quadro competitivo adequado à sua idade. 

 
&-Único. O GS Loures atribui, no final da época desportiva, prémios individuais que visam premiar os 

atletas que mais se evidenciarem nas áreas de “assiduidade”, estudante” e “companheiro” (ver anexo X)   

 

1.2. Deveres: 
1.2.1. Todo o atleta que faz parte do DFF terá, obrigatoriamente, de ser sócio do clube, na qualidade 

de “Sócio Atleta”. 
1.2.2. Quotas – As mensalidades das quotas terão de ser pagas até ao dia 8 de cada mês. 

1.2.2.1.  Após dia 8 - com atraso superior a 8 dias, o atleta fica impedido de ser convocado 
para jogos. 

1.2.2.2.  Após dia 8 - com atraso superior a 20 dias, o atleta fica impedido de praticar 
atividade. 

1.2.3. Jóia – Cada atleta do GSL terá de contribuir com uma Jóia anual cujo valor será definido no 
início de cada época, que será paga no ato da entrega da documentação para inscrição como 
atleta federado. No caso da existência de mais de um elemento, do mesmo agregado familiar, 
o valor da Jóia será menos 20% por atleta. 

1.2.4. Transferências – Os atletas oriundos de outros clubes terão de contribuir com 50% do valor do 
custo da transferência. 

1.2.5. Exames Médicos – O atleta deverá apresentar um exame médico desportivo, entregue no clube 
no ato da entrega da documentação para inscrição como atleta federado. O Boletim do exame 
médico será fornecido pelo clube. 



  
 

 
 
MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTICAS 

22 

Até á apresentação do exame médico desportivo, o encarregado de educação assinará um 

“termo de responsabilidade”. 

1.2.6. Ceder a sua imagem, a título gracioso, para fins promocionais do clube (página oficial na 
Internet, caderneta de cromos, calendários, etc.). 

1.2.7. Cumprir as orientações dos Delegados, Treinadores, Médico, Fisioterapeutas e Massagistas. 
1.2.8. Demonstrar cuidado consigo próprio, ser pontual e assíduo. 
1.2.9. Demonstrar perseverança e espírito de sacrifício. 
1.2.10. Adotar uma atitude responsável no plano ético-desportivo, de modo a preservar a boa 

imagem do clube. 
1.2.11. Ser responsável pelo equipamento e material desportivo que lhe for distribuído, sendo 

qualquer má utilização ou negligência passível de sanção disciplinar. 
1.2.12. Equipamento de treino – Enquanto não for exequível a utilização de um “kit-equipamento”, 

o traje a utilizar, nos treinos, deve constar de: bota/sapatilha, caneleiras, calção, t-
shirt/polo/camisola, obrigatoriamente nas cores amarela, preta, branca ou cinza, de 
preferência sem publicidade, exceto nos casos em que a equipa tenha patrocínio para 
equipamentos de treino. 

1.2.13. É expressamente proibido o uso de equipamentos tradicionais de outros clubes. 
1.2.14. No caso de equipamento distribuído para representação do clube, jogo a jogo, o mesmo deve 

ser entregue, ao clube, até ao 3º dia seguinte ao jogo. Caso tal não se verifique, o atleta fica, 
automaticamente, impedido de ser convocado para o jogo seguinte. 

1.2.15. Finda a época desportiva ou quando lhe for exigido, o atleta restituirá todo o material e 
equipamento que lhe tenha sido distribuído. 

1.2.16. Comparecer aos treinos, jogos, estágios, concentrações, exames médicos, tratamentos e 
outras atividades para que seja expressamente convocado.  

1.2.17. Justificar aos Delegados e ao Treinador a sua não comparência a treinos e/ou jogos, com a 
maior antecedência possível. A não comparência a treinos e/ou jogos, ou ainda a chegada 
atrasada, de uma forma repetida e sem motivo plausível, implicará sanção disciplinar. 

1.2.18. Entrar para o balneário a fim de se equipar, para os treinos e/ou jogos com a antecedência 
determinada pelos Delegados e Treinador. 

1.2.19. Não utilizar telemóveis no interior dos balneários (do clube ou do adversário). Se necessitar 
de o utilizar deve fazê-lo no exterior dos mesmos. 

1.2.20. Participar nos treinos e jogos de forma dinâmica e disciplinada e integrar-se de forma 
adequada no grupo de modo a valorizar o trabalho da equipa com a sua participação. 

1.2.21. Apresentar-se para as deslocações no local e horário indicado nas convocatórias. 
1.2.22. Quando em deslocações nos transportes do clube, ou noutros que estejam ao seu serviço o 

Atleta deve ter um comportamento exemplar tal como se estivesse nas instalações do clube. 
1.2.23. Respeitar as regras das competições em que participe. 
1.2.24. Estar disponível para participar, ao serviço da AF Lisboa/FPF, nos treinos e jogos para que 

eventualmente venha a ser convocado, no âmbito das seleções distritais/nacionais 
Desde que lesionado ou com falta de assiduidade aos treinos do clube, o atleta fica inibido de 

participar nos trabalhos das seleções. Esta situação deve ser comunicada, pelo CT, com a maior 

antecedência possível à AFL/FPF.  

1.2.25. O Atleta do GSL, durante o período de atividade no clube (exceto no período de defeso) fica 
impedido de participar em qualquer atividade desportiva organizada, excluindo as atividades 
de âmbito escolar, sem autorização do D.F F, sob pena de sanção disciplinar.  
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1.3. Lesionados: 
1.3.1. Salvo motivos de força maior, ou por indicação do médico, Fisioterapeuta ou massagista, ou 

ainda por dispensa de Delegados do escalão, os Atletas lesionados devem comparecer às 
sessões de treino/tratamento. 

1.3.2. Por norma, quando da situação de “acidente desportivo” ao serviço do clube, a deslocação de 
um atleta a uma unidade de saúde, deverá ser acompanhada de um Delegado. Quando o Atleta 
se desloque por sua exclusiva iniciativa, ou do seu encarregado de educação, tal facto deve ser 
comunicado o mais rapidamente possível a um Delegado do seu escalão, para eventual 
participação à Companhia de Seguros de modo a acionar o seguro de atleta. 

1.3.3. Todos os atletas que se encontrem de “baixa” do seguro desportivo estão proibidos de treinar, 
exceto quando a prescrição médica, durante o período de recuperação, indique expressamente 
algum tipo de treino específico 

1.3.4. Quando uma lesão resultar da participação do Atleta em atividades de âmbito escolar, o 
tratamento da mesma deve ser assegurado pelo Seguro Escolar. 

1.4. Disciplina: 
1.4.1. O Atleta que em qualquer altura da época tenha comportamento incorreto, quer na 

participação em competição (oficiais ou particulares), treinos ou noutras ações em 
representação do clube, ou em qualquer outra circunstância que coloque em causa o normal 
funcionamento da instituição/clube, sancionado ou não pelos Delegados ou Treinadores, serão 
alvo de um auto de averiguações (sumário), do qual constará: 
a) Relatório e parecer do treinador/Delegado/CT 
b) Parecer do Diretor FF 
c) Ratificação da Direção do GS Loures 

1.4.2. A violação pelo praticante de alguns deveres e normas de conduta previstos no Regulamento 
Interno em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal do clube 
(treinos/jogos), constitui infração disciplinar a qual pode levar à aplicação das seguintes 
medidas disciplinares: 
a) Advertência/Repreensão verbal e/ou escrita 
b) Treino fora da equipa 
c) Suspensão de treinos e/ou jogos 
d) Expulsão/rescisão 

 

1.5. Regime de Faltas: 
1.5.1. É através de uma prática desportiva regular e sistemática que o praticante pode elevar a sua 

qualidade e melhorar num processo adequado de formação desportiva, provocando assim, 
desenvolvimento nos domínios motor, cognitivo e sócio afetivo. Para que isso aconteça é 
necessário e indispensável que o atleta seja responsável e assíduo. Assim, o clube estabelece 
um limite de 2 faltas por mês justificadas, podendo ser o atleta excluído do clube. 
 

1.6. Estágios: 
1.6.1. Durante o tempo de estágio, os jogadores obedecerão escrupulosamente ao regime que lhes 

for estabelecido, nomeadamente treinos, alimentação e ocupação dos tempos livres. 
1.6.2. Caso o estágio inclua alojamento, é expressamente proibido ausentar-se do local do 

alojamento, exceto, com autorização do Treinador Principal / Diretor. Os jogadores não estão 
autorizados a alterar a ordem e companheiro de quarto que lhe seja atribuído. 
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1.7. Deslocações: 
1.7.1. Em todas as competições da equipa é obrigatória o jogador estar pontualmente no local 

previamente fixado para a partida, bem assim como efetuar em conjunto o respetivo regresso. 
1.7.2. Os eventuais pedidos de dispensa por parte dos jogadores de efetuar o regresso em conjunto, 

devem ser transmitidos ao Treinador Principal / Diretor. 
 

1.8. Relações Pessoais: 
1.8.1. Os jogadores devem obedecer aos princípios gerais do respeito, lealdade e franqueza mútuos 

para com todos os elementos do GS Loures, agentes desportivos e público em geral. 
1.8.2. Qualquer mal-entendido deve ser de imediato colocado à consideração da Equipa Técnica, 

Diretor e à Direção do Clube e de imediato tratado com clareza e pontualidade. 
1.9. Vestuário e Equipamento: 

1.9.1. Os jogadores sempre que estejam em representação do Clube, envergarão obrigatoriamente o 
vestuário ou o equipamento deste, devendo ter o cuidado de o manter em condições de asseio 
e dignidade. O vestuário e equipamento são pertença do Clube e deve ser restituído em bom 
estado no final de cada época desportiva na rouparia, devidamente conferido. 

1.9.2. A colaboração com o Técnico de Equipamentos deve ser uma constante, devendo o jogador ter 
a devida atenção com o material que utiliza. É da total responsabilidade dos jogadores o 
extravio de qualquer peça de equipamento que lhes tenha sido distribuído. 

1.9.3. No início ou no final dos jogos, ou em outras atividades, os jogadores devem levantar e entregar 
o material desportivo na rouparia devidamente conferido. 

 

1.10. Vida Pessoal: 
1.10.1. O respeito pelo repouso noturno é fundamental para a saúde do atleta e revela da parte 

deste brio, espírito de sacrifício e respeito pelo Clube e pelos colegas, bem assim como a 
intenção de dar o seu melhor ao Clube que representa. Sendo assim é aconselhável os 
seguintes horários de repouso na sua residência habitual: 

1.10.1.1. Na véspera de qualquer jogo, até às 21H00; 
1.10.1.2. Nos dias de treino, até às 00h00. 

1.10.2. Em véspera de jogo, o atleta deverá pernoitar obrigatoriamente na sua residência habitual e 
em caso de alteração de morada, deverá informar o Treinador / Diretor. 

1.10.3. O jogador deverá evitar os excessos, no que concerne a bebidas ou a frequência de locais 
pouco recomendáveis, uma vez que estas advertências são essenciais para o seu bom 
rendimento enquanto atleta. 

1.10.4. O atleta deverá levar uma vida digna em todos os aspetos para que não seja objeto de 
críticas, publicitadas ou do domínio público. 

1.10.5. O atleta deverá estar sempre contactável através do número de telemóvel que indicou, 
devendo comunicar qualquer alteração do mesmo ao Treinador / Diretor. 

  



  
 

 
 
MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTICAS 

25 

IV – NORMAS DE CONDUTA… 

ENTRE JOGADORES, DIRIGENTES, TREINADORES E DEMAIS 
AGENTES DESPORTIVOS 
Disposições comuns entre todos os elementos do Departamento de Formação devem seguir as seguintes 

normas de conduta: 

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

✓ Colaborar ativa e empenhadamente para que a ação educativa e formativa seja de todos; 
✓ Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários; 
✓ Zelar pela conservação do material de treino, do campo de futebol bem como de tudo o que é 

propriedade do Grupo Sportivo de Loures e, portanto, do interesse comum; 
✓ Respeitar as regras de higiene quando permanecerem ou circularem nos espaços desportivos; 
✓ Adotar atitudes e comportamentos dignos dentro do recinto desportivo; 
✓ Proceder com correção para com todos os elementos do clube; 
✓ Cumprir e zelar pelo cumprimento do Regulamento Interno. 
✓ Cumprimentar e/ou saudar todas as pessoas que se cruzem ao entrar nas instalações do clube em 

treino ou em competições 
✓ Todos os elementos da estrutura da formação, em caso de situação de emergência no Complexo 

Desportivo, devem seguir as diretrizes do plano de emergência médica e evacuação implementado. 
 

 

DOS TREINADORES 
✓ Respeitar todos os atletas, treinadores, funcionários, delegados/team-manager, diretores e pais 

/encarregados de educação dos atletas; 
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✓ Planear e orientar todas as sessões de treino de acordo com os objetivos e conteúdos bem definidos 
pelo Departamento de Formação e segundo as faixas etárias dos atletas do escalão; 

✓ Registar e arquivar em devido tempo toda a documentação e orientações emanadas pelo 
Coordenador Técnico do Departamento de Formação do clube; 

✓ Valorizar fundamentalmente o esforço no treino/jogo e o progresso na aprendizagem do futebol 
formação, ensinando e desenvolvendo nos atletas as regras de jogo, espírito de fair play e 
comportamento desportivo apropriado; 

✓ Proporcionar aos atletas a alegria e o prazer do jogo, promovendo o gosto e o hábito pela prática 
desportiva; 

✓ Não utilizar e nem permitir que seja utilizada, linguagem abusiva, nem atos agressivos, abusivos e 
repetidos de comportamentos de ordem física ou moral sobre um ou mais atletas; 

✓ Ser responsável por levantar todo o material de treino; no final do mesmo, recolher e certificar-se 
que todo o material desportivo levantado é colocado na casa do material de treino; 

✓ Ser o primeiro a entrar o último a sair. Deve ordenar que um elemento da equipa técnica verifique 
os comportamentos, as atitudes e a higiene nos balneários do seu escalão. 

DO ATLETA EM TREINO  
✓ Desde que se entre nas instalações ou em meios de transporte do clube, considera-se desde logo 

que está iniciado o treino. 
✓ O acesso à zona de balneários e dos campos de treino só será permitido a dirigentes, delegados, 

treinadores, jogadores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, massagistas, e funcionários do clube 
que estejam diretamente ligados ao treino ou ao jogo/competição. 

✓ Só com a devida autorização dos responsáveis, será permitido a presença dos pais nos respetivos 
balneários, nos escalões da formação de Traquinas e Petizes. 

✓ Não é permitido a entrada no espaço de treino sem que a anterior equipa tiver saído desse local. Os 
horários e espaços de treino são para serem rigorosamente cumpridos. O treinador da equipa será 
responsável pela transição do local de treino. 

✓ A equipa técnica terá também a responsabilidade do transporte e arrumação de todo o tipo de 
material de treino e pelo acompanhamento dos atletas até aos balneários, terminando aí o treino. 

✓ A assiduidade e a pontualidade são factores fundamentais e terão importância extrema no processo 
evolutivo de aprendizagem de um atleta no futebol. Assim, aquando de uma falta injustificada ou 
não comunicada a qualquer treino semanal, passa a ser motivo válido para a não convocação para o 
jogo, e o atleta terá que se justificar perante o treinador da equipa. 

✓ Os atletas que se encontram lesionados por longo tempo, devem ser tratados exclusivamente pelo 
Departamento Médico do clube e sem interferir nos preparativos dos atletas que vão para o treino. 

✓ No Departamento Médico do clube não é permitido ao atleta lesionado levar o telemóvel para o seu 
tratamento e só poderão permanecer no espaço, os atletas efetivamente em tratamento segundo 
os seus responsáveis. 

✓ O atleta deve estar pronto, 5 minutos mais cedo do que a hora prevista para o treino. 
✓ É obrigatório o uso de caneleiras em todos os treinos, salvo na condição em que o treinador da equipa 

informe o contrário. 

DO ATLETA EM COMPETIÇÃO/JOGO 
✓ A pontualidade faz parte do cumprimento rigoroso do horário que está estabelecido na convocatória 

para o jogo. 
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✓ Nos jogos fora de casa e nas concentrações das convocatórias, a saída e a chegada, são sempre 
realizadas a partir do local designado pelo treinador da equipa. 

✓ Por norma, esse local de concentração será sempre no campo de jogo do clube, podendo 
pontualmente abrir-se exceções, mas com total responsabilidade do treinador da equipa. 

✓ O atleta deve atempadamente comunicar ao treinador ou ao delegado da equipa, qualquer 
impedimento para estar presente na concentração da convocatória. 

✓ A falta injustificada à convocatória é considerada de incumprimento do regulamento interno, e 
sujeito a sanção disciplinar a aplicar. 

✓ A direção, o coordenador técnico e o treinador da equipa analisarão qualquer caso de sanção 
disciplinar ocorrido durante os jogos, e tomarão as devidas consequências para o atleta. 

✓ Todos os atletas, sem exceção, ao entrar no terreno de jogo, quer em casa, quer nos jogos disputados 
fora, devem saudar o público em geral e os adeptos do GS Loures em especial, abstendo-se de 
quaisquer gestos provocatórios para o público ou qualquer interveniente no jogo, sendo que, sempre 
que substituídos no decorrer do jogo terão obrigatoriamente de passar pelo banco de suplentes. 

✓ Não reclamar, no decurso ou no final dos jogos, das decisões dos árbitros e árbitros assistentes. 
✓ Nas palestras em treino e dias de jogo, o telemóvel, obrigatoriamente, terá que estar em silêncio ou 

desligado. 
✓ É aconselhável levar dois pares de chuteiras para o dia da competição / jogo. 

DO ATLETA NA ESCOLA 
Todo o atleta do GS Loures 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/ diretor de turma relacionadas com o processo de ensino/ 
✓ aprendizagem; 
✓ As faltas deverão ser devidamente justificadas com o seu diretor 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 ligação com o clube; 
✓ Devem manter sempre conservados e limpos, os espaços utilizados das infraestruturas da escola, 
✓ fazendo uso correto dos mesmos; 
✓ Ser conhecedor das normas de funcionamento da secretaria da escola e do Regulamento Interno da 
✓ Escola, cumprindo-o integralmente. 

DO ATLETA NOS TRANSPORTES 
A utilização dos transportes do clube ou alugados pelo clube deverá reger-se pelas seguintes normas: 

✓ Respeito pelos horários definidos; 
✓ Avisar o responsável em caso de alteração ou imprevisto; 
✓ Tratar com correção os motoristas; 
✓ É proibido comer e beber nos transportes; 
✓ Manter o bom estado de conservação e limpeza do veículo; 
✓ É obrigatório o uso do cinto de segurança 
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RECOMENDAÇÕES SOBRE INTEGRIDADE E COMPORTAMENTOS A 
ADOTAR RELATIVAMENTE A APOSTAS E MATCH FIXING 
A iniciativa de integridade concentra-se em cinco áreas principais: Prevenção, Deteção, Recolha de 

informações, Investigação e Sanções. O objetivo 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 adotar abordagens sustentáveis de longo prazo sobre questões de 

ética e integridade. Nesta perspetiva, adotamos o seguinte código de conduta: 

✓ Nunca combines o resultado de um evento; 
✓ Conta a alguém que te tentaram subornar; 
✓ Conhece as regras; 
✓ Nunca apostes no teu próprio desporto. 
✓ Adotando estes comportamos, ficas mais apto a reconhecer, resistir e reportar esta ameaça 

 
PLATAFORMA DE DENÚNCIA - https://integridade.fpf.pt 

 

http://antimatchfixing.sjogadores.pt  

 

https://integridade.fpf.pt/
http://antimatchfixing.sjogadores.pt/
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VI – NORMAS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE JOGADORES 

RECOMENDAÇÕES ALIMENTARES E DE NUTRIÇÃO, ALINHADAS 
COM O PLANO NUTRICIONAL 
Entre os muitos fatores que contribuem para o sucesso no desporto, incluem-se o talento, o treino, a 

motivação e a resistência a lesões. Sempre que jogadores de talento, motivados e bem treinados, competem, 

a margem entre a vitória e a derrota costuma ser mínima. A atenção ao detalhe pode representar essa 

diferença fundamental, e a nutrição é um elemento-chave na preparação do atleta disciplinado. 

Nas crianças e adolescentes uma alimentação saudável assume ainda mais importância, para um crescimento 

e desenvolvimento adequados. 

É por isso essencial que nestas fases de crescimento se desenvolvam hábitos alimentares saudáveis, 

contribuindo também para a sua manutenção no futuro. 

Consultar os documentos Recomendações Alimentares Gerais e Brochura Nutrição e Hidratação que 

contemplam detalhadamente por sectores de idade as recomendações alimentares e de nutrição para as 

refeições diárias e períodos antes, durante e depois dos Treinos e Jogos. 
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NOTA: As recomendações apresentadas são gerais, devendo ser individualizadas a cada jogador. 
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PLANO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
Plano de Emergência Médica 

Apresenta-se o resumo de um protocolo estabelecido, para ser seguido de forma eficaz e eficiente na 

gestão de uma situação de emergência médica que ocorra no campo de jogo durante um jogo de futebol: 

1. A vítima não deve ser movida, a não ser que seja necessário iniciar SBV (Suporte Básico de Vida) ou 

se não estiverem reunidas as condições de segurança no local. Averiguar se a área que circunda a 

vítima é segura e, se exequível, direcioná-la para a área médica. 

2. Verificar da via aérea, ventilação e circulação (ABC), bem como o nível de consciência e a 

severidade da hemorragia caso tal situação se verifique. 

3. Dependendo do local em que ocorra o incidente, a avaliação inicial será feita pelo médico do 

respetivo clube caso se trate de um jogador ou elemento da equipa técnica do mesmo. Caso o 

incidente ocorra, por exemplo, com algum espetador, será fulcral que algum elemento e/ou 

elementos da equipa de segurança, agente da PSP ou Bombeiro Voluntário faça a avaliação inicial 

e, nesses casos, comunique de pronto via rádio para a equipa médica caso tal se justifique. 

4. Contactar 112 

a. Diretor de campo/equipa contata o 112 

b. Localização da vítima 

c. Nº de vítimas 

d. Condições da vítima 

e. Tratamento efetuado 

f. Outras informações 

5. Iniciar SBV (Suporte Básico de Vida), se necessário. 

6. Após avaliação da equipa médica acerca da gravidade do quadro clínico, poderá ser necessário o 

transporte para hospital de referência. 

7. Aguardar pela equipa médica de urgência (ambulância/VMER). 

a. A vítima e/ou atleta deve ser acompanhada por um elemento da equipa médica e os 

familiares devem ser contactados e informados da situação clínica. 

8. Contactar Pessoa de Contacto em caso de acidente (já no hospital) e informá-la da situação. 

 

Estabelecimentos Médicos Disponíveis 

Hospital Beatriz Ângelo – Loures: Telefone 21 984 7200 (a cerca de 2,5km do Campo de Jogos)  

Endereço: Av. Carlos Teixeira 514, Loures 

Centro Hospitalar Lisboa Norte – Hospital de Santa Maria (CHLN-HSM): Telefone 21 780 5000; Telemóvel 96 
590 5000 (a cerca de 12,5km do Campo de Jogos) 

Contactos De Emergência Externos Contactos De Emergência Interna 

Número de emergência (INEM): 112 Dr. Fausto Roxo – 964022762 
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Bombeiros Voluntários de Loures: 219 839 999 Alexis Pedrosa – 919286430 

PSP e GNR de Loures: 219 835 502 Carlos Peres Santos - 931900084 

Polícia Municipal de Loures - 211 150 382 

Câmara Municipal de Loures: 211 150 100 

Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures - 211 
151 470 - N.º de Emergência: 800 966 112 

EXEMPLO DE FLUXOGRAMA DE PROCEDIMENTOS AFIXADO NO CAMPO 
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NORMAS SOBRE O ACOMPANHAMENTO ESCOLAR, PESSOAL E 
SOCIAL 
Introdução 

A Formação de jovens jogadores num Clube, numa Academia ou Escola de Futebol, obriga a que a Entidade 

Formadora reflita sobre uma série de valores inerentes à prática desportiva, aos jovens e à sua formação. 

Temos um objetivo muito claro que é criar uma estratégia bem definida relativamente à Carreira Dual: 

interligação do Desporto com a Formação Escolar, Pessoal e Social do jovem atleta. 

No que diz respeito à Formação Escolar é nossa intenção reunir informações sobre os alunos junto das Escolas 

que estes frequentam, através de Protocolos, relativamente à frequência, ao comportamento e 

aproveitamento escolar, bem como junto dos Encarregados de Educação.  

Na área da Formação Complementar estão previstas ações de Formação de caráter geral que induzam o 

jovem atleta a mais vastos conhecimentos.        

      Cabe ao órgão responsável pelo Acompanhamento Escolar, Pessoal e Social criar um serviço, (Sala de 

Estudos) que possa assegurar uma orientação e um apoio na realização das tarefas escolares e no estudo 

promovendo junto dos atletas uma dinâmica e motivação dirigidas para o Sucesso Escolar. Deverá 

implementar mecanismos de incentivo e/ou correção ao Comportamento e Aproveitamento escolar, bem 

como detetar eventuais lacunas a nível Pessoal e Social. 

Formação Escolar 

Frequência Escolar 

 A entidade tem um registo organizado de frequência escolar de todos os seus atletas.  

 Ficha de Acompanhamento Escolar por Equipas do GS Loures 

Protocolos com Escolas e Centros de Estudo 

Estão já estabelecidos três Protocolos com os seguintes Estabelecimentos de Ensino e Apoio ao Estudo do 

Concelho de Loures, de modo a compatibilizar da melhor forma a vida escolar do jovem com a prática 

desportiva no GS Loures. 

➢ Protocolo – Mais Conhecimento  
➢ Protocolo – Agrupamento de Escolas  
➢ Protocolo – Escola Secundaria 
➢ Protocolo – Escolas Básica  

Nestes Protocolos, estão assegurados alguns critérios de informação tais como: 

➢ Obtenção dos Registos de Avaliação, no final de cada período escolar 
➢ Relatórios que reportem desvios comportamentais e de assiduidade 
➢ Relatórios de alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou ao abrigo de Legislação Especial 
➢ Todo e qualquer assunto que seja relevante para a Formação Integral da Personalidade do 

jovem atleta 
 

Sucesso Escolar 
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Registo Organizado e Permanente do Aproveitamento Escolar 

Teremos um registo organizado e permanente dos indicadores de aproveitamento escolar de todos os 

atletas. Documentos que suportam estes indicadores:  

Registos da Avaliação no final de cada período escolar, que serão entregues à Coordenadora do 

Acompanhamento Escolar pelos Diretores de Turma e a Ficha de Acompanhamento Escolar por Equipas do 

GS Loures. 

Relativamente ao registo dos indicadores de aproveitamento escolar, estes só estarão disponíveis nos 

ficheiros da Entidade no final do 1º Período Escolar do presente ano letivo 

Registo das Fichas de Avaliação do 1º, 2º e 3º período escolar de cada atleta e a Ficha de Acompanhamento 

Escolar 

Promover o Sucesso Escolar através  

Estando o GS Loures interessado na obtenção de bons resultados escolares por parte dos seus jovens atletas, 

através de apoio e complemento educativo, onde os jovens, em local próprio (Sala de Estudo), podem realizar 

as suas tarefas escolares, dedicar-se ao estudo e ou a melhorar áreas onde apresentem maiores dificuldades 

com planos mais individualizados. 

Promover o Sucesso Escolar através de atribuição de Prémios  

É de extrema importância premiar e/ou valorizar os alunos e atletas pelo reconhecimento em momentos 

marcantes do seu percurso, sejam de Mérito Escolar, Desportivo ou Cívico. Estes prémios não devem apenas 

premiar os bons resultados, estes devem também reconhecer o gosto pelas aprendizagens, a capacidade de 

se auto superar em dificuldades encontradas e deverão estar orientados para incentivar os alunos/atletas na 

busca da excelência.  

Exemplos de alguns mecanismos de incentivos de âmbito escolar  

Prémios entregues no final de cada época desportiva relativamente ao melhor aluno que se destacou no 

Aproveitamento e no Comportamento. Entrega de um Troféu, tal como uma taça, uma placa, um livro, com 

a inscrição do nome do Clube, Época e Escalão, assim como a criação de um Quadro de Honra para os 

melhores alunos de cada equipa. 

 Acompanhamento da Vida Escolar  

O  GS Loures dispõe de um protocolo com o centro de estudos +Conhecimento (Sala de Estudo), equipado 

com os materiais necessários para efetuar o apoio ao estudo. 

A Entidade dispõe de um responsável pelo acompanhamento escolar orientando os jovens nos estudos e 

interagindo com os Encarregados de educação e escolas. 

O Coordenador do Acompanhamento Escolar fará a ligação entre as Entidades Escolares e os jovens 

relativamente ao seu percurso escolar. 

Estará também disponível para o atendimento dos Encarregados de Educação e Atletas, que desejem obter 

informações ou esclarecer eventuais dúvidas. 

Acompanhamento dos jogadores deslocados da sua residência 
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Não estão inscritos no GS Loures jogadores deslocados da sua residência 

Formação Complementar 

Para além da Formação Escolar que a Entidade deve assegurar que todos os seus atletas a recebam, deve 

também promover Ações de Formação a nível geral como forma de enriquecimento pessoal, social e 

desportivo dos jovens. 

Está no plano de Formações Anuais direcionadas aos jovens abranger temas tais como:  

➢ Nutrição  
➢ Ética Desportiva  
➢ Leis de Jogo 
➢ Educação para a Cidadania 
➢ Tecnologias e seus Perigos 
➢ Bullying no Desporto 
➢ Adolescente (álcool, drogas, sexo, doenças)  
➢ Noções Básicas de Primeiros Socorros 
➢ Integridade 

A Entidade assegura a realização de quatro a seis Formações anuais aos Encarregados de Educação dos jovens 

atletas nas áreas da: 

➢ Regras de Conduta para Pais no Futebol de Formação 
➢ Ética Desportiva 
➢ Leis de Jogo 
➢ Nutrição 
➢ Integridade 

NORMAS SOBRE A RELAÇÃO COM PAIS/ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO DOS JOGADORES 
No início de cada época desportiva haverá uma reunião, por escalão ou escalões, entre o diretor FF, os 

Coordenadores e os pais dos praticantes com o intuito de abordar a época desportiva, estabelecer e planear 

todo o trabalho futuro. 

No final do período o treinador principal de cada escalão realizará uma ficha de informação (ficha de 

avaliação) de cada praticante, sendo um meio de fornecer informações aos praticantes e aos respetivos pais 

sobre o comportamento e o aproveitamento do praticante na escola. 

O contacto 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 através do Coordenador Técnico Geral, o Subcoordenador de Escalão ou ainda com o 

Diretor Futebol de Formação. 

Poderão estabelecer-se reuniões periódicas a nível geral/grupo, como também a nível individual. Ficará ao 

critério da coordenação o estabelecimento das datas propícias a essas mesmas reuniões e as suas formas de 

contacto (pessoal, telefone, carta, e-mail). 

PRINCIPIOS DE CONDUTA DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
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• Seja o principal fã do seu filho; 
• Respeite os Treinadores, os outros Pais e todos os Praticantes; 
• Após os treinos, fale com o seu filho sobre os aspetos positivos e negativos da sua prestação, 

enfatizado os positivos; 
• Ajude o seu filho a centrar-se na prestação e não no resultado; 
• Não entre no campo durante a sessão de Treino; 
• Apoie o seu filho, mas não lhe dê indicações (deixe isso a cargo dos Treinadores); 
• Não esqueça que o jogo é para as crianças e não para a glória dos Pais; 
• Cumpra todas as normas definidas no Manual para Pais e Encarregados de Atletas do GS Loures 

NORMAS DE CONDUTA DOS PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
✓ Acompanhar a carreira desportiva dos seus filhos, incentivando o dever de assiduidade e de 

pontualidade. Todos os treinos/jogos são importantes para o desenvolvimento do processo de 
aprendizagem desportiva do seu filho; 

✓ Respeitar o investimento e as decisões que o Clube está a fazer na formação sócio desportiva dos 
seus filhos. Valorizar o divertimento no processo de aprendizagem desportiva; 

✓ Reforçar os domínios do fair-play, incutindo o respeito pelos colegas, adversários, treinadores, 
delegados, funcionários do clube, regras de jogo e árbitros; 

✓ Valorizar mais os aspetos sociais, físicos e técnicos de aprendizagem do que dar relevo aos 
resultados; 

✓ Reforçar as instruções do treinador e não discutir ou opinar as opções do treinador, perto dos atletas; 
durante os jogos/treinos, os atletas só gostam de ouvir o que o treinador tem para dizer; 

✓ Fazer seguir o “Plano de Nutrição” orientado pelo Departamento Médico do Clube; 
✓ Ajudar a conciliar as atividades escolares e desportivas do seu filho. Perante maus resultados 

escolares, não dê como castigo a proibição da prática desportiva. Estudos revelam que a atividade 
física ajuda a melhorar o rendimento escolar; 

✓ Evitar atitudes de vaidade e de sobranceria; 
✓ Responsabilizar-se por liquidar as despesas de inscrição que o clube teve com o seu Educando, bem 

como as quotas mensais no decorrer da época. 
✓ Ler, cumprir e fazer cumprir o Manual de Acolhimento e Boas Práticas da formação; 

 

NORMAS SOBRE O ACOMPANHAMENTO DE JOGADORES 
DESLOCADOS DAS SUAS FAMÍLIAS, A VIVER SOB 
RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE 
Os Jogadores Residentes, regem-se pelas normas e orientações dos demais jogadores da formação do Clube, 

sendo que estão ainda abrangidos especificamente pelas seguintes orientações: 

AREAS COMUNS 

Nestas áreas, sala de convívio e sala de refeições os residentes devem manter comportamento adequado 

com as normas de educação e de higiene. Não está autorizado, retirar destas salas ou levar para os quartos, 

qualquer aparelho, mobiliário ou outros objetos que lá se encontrem, bem como alterar a distribuição do 

mobiliário ou decoração existente. 
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QUARTOS 

Deve ser mantido comportamento adequado de higiene, zelando pela manutenção do espaço e colaborando 

no que for necessário com as equipas de limpeza e manutenção do Apartamento/Residencia/Hotel. É 

expressamente proibido FUMAR nos quartos e varandas, efetuar refeições, lavar roupas, cortar cabelo, 

consumir bebidas alcoólicas ou outros comportamentos não adequados e não previstos neste documento. 

Não está autorizado aos residentes alterarem a distribuição de quartos efetuada pelos responsáveis do 

Clube. 

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 manha. 

LIMPEZA 

A limpeza e manutenção dos quartos e áreas comuns é efetuada por funcionários do Clube, os residentes 

devem manter um comportamento correto e adequado, acatando as suas instruções. Ás 2a, 4a e 6a feira 

entre as 08:30 e as 09:30 serão efetuadas as limpezas nos respetivos quartos. 

ALIMENTAÇÃO 

As refeições decorrem no refeitório. A ausência a alguma das refeições deve ser comunicada previamente ao 

responsável do restaurante antecipadamente, o desrespeito pela mesma incorre numa falta grave, sendo 

comunicado ao responsável do acompanhamento dos atletas. 

Horários: 

Despertar – 08:00 Lanche - 16:30 

Pequeno Almoço – 09:00 Jantar – 20:00 

Almoço - 12:30 Hora de recolher aos quartos – 22:30 

 

DEVERES / RESPONSABILIDADES 

Aos residentes assiste a responsabilidade de cumprir com o estipulado neste regulamento, bem como manter 

comportamentos adequados promovendo ações de socialização, privilegiando as boas e salutares relações 

de amizade e camaradagem entre todos. 

Não é permitido aos residentes introduzir ou consumir bebidas alcoólicas, fumar ou foguear nos quartos, 

salas de convívio, sala de refeições, quartos, varandas, corredores ou outros espaços interiores. 

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 quer nas salas de estar ou nos 

quartos. 

É expressamente proibido aos residentes utilizarem os quartos para tomar duche no final dos treinos ou de 

jogos. Essa higiene pessoal deve ser efetuada nos balneários.  

ACOMPANHAMENTO ESCOLAR 

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 
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aproveitamento. O acompanhamento dos atletas é feito pelo responsável da Entidade Formadora Professor 

(a designar). O aproveitamento e acompanhamento escolar a estes atletas engloba também apoio 

individualizado (se for necessário), feito pelos professores que se encontram destacados na instituição. 

TRANSPORTE ESCOLAR 

Todos os atletas que estão envolvidos na escolaridade mínima obrigatória ou outra, possuem transporte 

garantido pela a entidade formadora para os respetivos agrupamentos escolares. 
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VII – INFRAÇÕES E QUADRO DISCIPLINAR 

GERAL 
Todos os elementos que constem da ficha de jogo/ou de apoio em competição poderão ser alvos de 

processo disciplinar e responsáveis pelo pagamento de toda e qualquer multa/processo a que o clube seja 

punido pelas autoridades organizadoras das respetivas competições (AFL e FPF) pelos seus 

comportamentos antidesportivos. 

1. A cada multa que surja, o visado terá de justificar a mesma; 

2. Toda e qualquer multa que seja da responsabilidade do elemento da estrutura, seja ele Jogador, 

Treinador, Médico, Fisioterapeuta, Massagista, Delegado ou Dirigente, serão pagas pelo 

interveniente; 

Os Treinadores devem comunicar e justificar as suas faltas a treinos, de preferência com a devida 

antecedência. Em caso de 50% de faltas injustificadas, o subsídio de apoio será reduzido também em 50%; 

O atleta deve justificar as suas faltas a treinos, de preferência com a devida antecedência. Em caso de 50% 

de faltas injustificadas, o atleta não deverá ser convocado para o jogo do fim de semana; 

Um atleta que falte injustificadamente a um jogo, não será convocado para o próximo; 

Desavenças graves – sanção a aplicar pelo Treinador/Coordenação/Direção; 

Falta de respeito e indisciplina para com os responsáveis – sanção a aplicar pelo coordenador e diretores, 

após consulta aos treinadores; 

Não cumprimento das normas internas – sanção a aplicar pelo coordenador e diretores, após consulta aos 

treinadores. 

Comportamentos incorretos para com elementos internos ou externos ao Clube – sanção a aplicar pelos 

diretores, após consulta ao treinador e coordenador. 

As sanções a aplicar serão: 

a) Advertência 

b) Repreensão 

c) Suspensão 

d) Exclusão 

Todos os infratores terão o direito a serem previamente ouvidos antes da aplicação de qualquer sanção. 

Todas as situações não previstas neste Regulamento e que impliquem sanção disciplinar serão analisadas 

pela coordenação e equipa de treinadores que posteriormente dará conhecimento à direção do Clube. 
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ESPECÍFICO PARA OS COMPORTAMENTOS DOS PAIS/ 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO) 
O comportamento incorreto para com elementos internos ou externos ao Clube implica sanção a aplicar 

pela direção, após consulta ao treinador, diretor de equipa e coordenador. 

O não cumprimento das normas internas – sanção a aplicar pela direção e coordenador. 

Falta de respeito e indisciplina para com os diretores e os treinadores – sanção a aplicar pela direção e 

coordenador. 

As sanções a aplicar serão: 

a) Advertência ao Encarregado de Educação; 

b) Advertência ao atleta sobre o comportamento dos pais/Encarregados de Educação; 

c) O atleta não ser convocado; 

d) Não permitir que os Pais/Encarregados de Educação vejam os treinos e jogos oficiais; 

e) Suspensão ou rescisão de contrato. 

Todos os infratores terão o direito a serem previamente ouvidos antes da aplicação de qualquer sanção. 

Todas as situações não previstas neste Manual de Acolhimento e Boas Práticas e que impliquem sanção 

disciplinar serão analisadas pela direção. 
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VIII – CASOS OMISSOS E ALTERAÇÃO 

Os casos omissos e as dúvidas resultantes da aplicação do presente Manual/Regulamento serão resolvidos  

pelo DFF. 

O Grupo Sportivo de Loures reserva-se ao direito de decidir os casos omissos, após auscultação dos  

intervenientes e com o bom senso adequado, dentro do espírito do Manual/Regulamento e em  

conformidade com a lei. 

O presente Manual/Regulamento aplica-se a todos os intervenientes nele previstos e designados e ainda,  

com as necessárias adaptações, assim como, a todos os colaboradores do clube. 

O presente Manual/Regulamento entra em vigor após homologação pela Direção do clube, ou outro órgão  

que legalmente a substitua. 

 

 
Loures, 1 de Julho de 2020 


