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1 – INTRODUÇÃO 
 
A União Desportiva Alta de Lisboa (UDAL) resulta da fusão do Sporting Clube da Torre e 
do Clube Desportivo da Charneca no ano de 2005.Como tal, tem como legado a história 
desses dois clubes históricos de Lisboa e a responsabilidade de nunca deixar esquecer 
as suas conquistas e valores, absorvendo todos aqueles que fizeram dos dois Clubes o 
seu símbolo, adeptos, sócios, dirigentes e atletas. 
 
A UDAL assume a sua responsabilidade social junto da comunidade, promovendo a 
prática desportiva por forma a integrar valores como a disciplina, respeito pelos outros 
e espírito de equipa, retirando assim da rua, adultos e jovens que de outra forma 
podiam ter comportamentos desviantes, uma vez que o Clube está inserido numa zona 
requalificada de Lisboa cujo nome adotado é o mesmo que o do Clube, ou seja Alta de 
Lisboa. 
 
A UDAL é um clube de futebol filiado na Associação de Futebol de Lisboa na Freguesia 
de Santa Clara, no Concelho de Lisboa.   
O presente Manual visa dar a conhecer a todos os atletas, Pais/tutores, Treinadores, 
Diretores, membros do Departamento Médico e restantes intervenientes da União 
Desportiva Alta de Lisboa (UDAL), as normas fundamentais para o bom funcionamento 
da época desportiva.  

Este documento tem como objetivo garantir a coerência desejável das atitudes e 
comportamentos, não só dos atletas, mas de todos os elementos que desempenham 
funções nesta estrutura.  
A formação é razão de existência da UDAL. Sem falsas modéstias, podemos dizer que já 
somos um clube de referência na formação de Atletas e Homens, mas a busca da 
melhoria continua a levar-nos a querer chegar mais longe. Tudo começa na captação. 
Atrair os jovens da nossa região, para o nosso clube e motivá-los para a prática 
desportiva, é a primeira etapa de todo o nosso processo. 
De seguida vem a comunicação. Ter formas de comunicar bem estruturadas, 
uniformizadas e adaptadas à faixa etária de cada um dos escalões, é fundamental, para 
que os nossos jovens atletas aprendam os ensinamentos que lhe pretendemos passar. 
Tanto a nível técnico/tático como da integridade e da ética, do espírito de grupo, da 
vontade de vencer.   
Depois de captar e comunicar, dizemos que estamos em formação, nesta etapa 
pretendemos nunca esquecer os valores do rigor, da vontade de vencer, da lealdade, 
do respeito e do companheirismo.   
O bom cumprimento das três primeiras etapas, deixa-nos mais próximos de atingir a 
meta final do nosso processo que é a Vitória.   
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1.2 - Missão 

 
 

A União Desportiva Alta de Lisboa tem como missão promover e difundir a prática 
desportiva, cultural e social junto da comunidade em que se insere, proporcionando a 
todos os seus atletas uma educação cívica e desportiva de qualidade, promovendo laços 
afetivos com o Clube e reforçando a posição junto da comunidade, da cidade e da 
região. 

 
 

1.3 - Visão 
 
 
Fazer crescer o Clube, tornando-o mais eclético e ser Clube de referência na formação 
de jovens atletas, através de um forte empenho no alcance da qualidade máxima, quer 
ao nível dos recursos humanos, quer ao nível das infraestruturas de apoio. Assumindo-
se como uma entidade viva e vibrante e reconhecida pela qualidade. 
 
 

1.4 - Identidade e Valores  
 
 
A União Desportiva Alta de Lisboa pretende que os seus atletas adquiram uma 
identidade vencedora, alicerçada numa atitude e ambição determinantes para o êxito 
e procurando sempre altos níveis de desempenho.  

Esta ambição, na busca de objetivos, requer muita humildade para que se possa chegar 
ao sucesso. Jamais essa ambição pode evitar as atitudes e os valores que pretendemos 
para uma sociedade melhor, a ética desportiva e o fair-play.  

Princípios e Valores como o Companheirismo, Compromisso, Superação, Disciplina, 
Humildade, Resiliência, Solidariedade, Esforço, Entrega, Empenho, Paixão, Tolerância, 
devem ser imagem de marca de todas as equipas dos diversos escalões que representam 
o Clube. 

 
“ Os Guerreiros de Lisboa somos nós “ 
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1.5 - Objetivos 
Objetivos Estratégicos 
O clube tem como objetivo a curto prazo aumentar o número de atletas inscritos. O 
nosso clube tem também como objetivo presente, obter melhores resultados 
desportivos, tornando-se ainda mais uma referência da cidade de Lisboa. 
Formar integralmente, em todas as vertentes, os jovens jogadores para que eles possam 
futuramente, se for seu desejo, ingressar na nossa equipa de seniores e/ou em equipas 
de futebol profissional. 
O Clube quer ser o veículo que levará os nossos jovens a estar mais perto do sucesso nos 
seus percursos desportivos. 
 
Os nossos objetivos são a vários níveis e assentam no seguinte: 
Desportivos 

• Desenvolver nos atletas competências para praticar futebol, com programas de 
formação adequados; 

• Formar desportivamente para o máximo nível competitivo, através de padrões 
de exigência e rigor; 

• Preparar toda a estrutura técnica recorrendo a uma equipa de recursos humanos 
e materiais para suportar o crescimento dos nossos atletas; 

• Acompanhamento motivacional de forma a tentar atingir o maior rendimento 
possível; 

• Consolidar a equipa de seniores, para conseguirmos segurar os atletas que 
transitam de 1º ano de juniores, para o 2º ano e futuramente garantir que o 
abandono da prática desportiva por parte da maioria dos atletas que sobem a 
seniores, não seja uma realidade, como o é, na atualidade. 

Comunidade 

• Melhorar o sucesso académico dos nossos formandos, através dum 
acompanhamento regular para que formemos, não só atletas, mas acima de 
tudo, bons homens. 

• Aproximar os nossos atletas da comunidade envolvente, promovendo sempre os 
valores da ética, integridade, conduta, solidariedade e desportivismo. 

• Garantir a todas as crianças e jovens que nos procuram uma oportunidade de 
mostrar o seu valor nas nossas equipas contribuindo assim para o seu 
desenvolvimento. 

Formativos 

• Possuir treinadores que no seu papel de formadores mantenham, entre outras 
valências, uma comunicação adequada, promovam a autoconfiança, 
desenvolvam o espírito de equipa. 
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UDAL

Assembleia Geral Direção

Área Administrativa Diretor Entidade 
Formadora

Responsavel 
Scouting

Coordenador Técnico

Coordenador Pré 
Iniciação

Fut. 5 e Fut. 7 Masculino / 
Feminino

Coordenador 
Iniciação

Fut. 7 Futebol Masculino / 
Feminino

Coordenador 
Competição

Fut. 11 Masculino

Responsavél pela 
ètica

Responsavel 
Acompanhamento 

escolar e social
Departamento 

Médico

Futebol Senior

Conselho Fiscal

• Promover a autonomia, responsabilidade, valores, diversão, crescimento e 
desenvolvimento sustentado dos nossos jovens, criando uma base de formação 
de jogadores de futebol competentes. 

• Auxiliar na formação de outras áreas pedagógicas, como na área da nutrição e 
outras áreas de interesse. 

Institucionais: 

• Dinamizar a cultura UDAL – “uma vez UDAL, sempre UDAL 

• Fomentar um comportamento disciplinar e ético. 

• Continuar a melhorar a imagem do nosso clube, como uma referência da cidade 
de Lisboa 

 

1.6 Organograma da UDAL 
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1.7 - Plano de Infraestruturas / Planta das Instalações 
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COMPLEXO DESPORTIVO ALTO DO LUMIAR 
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Legenda: 

1 – Porta Principal (Entrada e Saída de Atletas) 

2 – Porta de Gabinetes do Clube 

3 – Balneários 

4 – Posto Médico 

5 – Porta de Emergência (Entrada e Saída de Ambulância) 

6 – Bancada Coberta 

7 – Bancada Descoberta 

8 – Parque de Estacionamento 

 

CAMPO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

1 – Balneários 

2 – Porta de Acesso ao Campo 

3 – Bancada Descoberta 

1 
2 

3 

CAMPO Nº 2 
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CAMPO Nº 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.8 - Plano de Formações Complementares  
 

PLANEAMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO 
 

DATA PREVISTA TEMA PÚBLICO – ALVO 

Setembro 2021 

 
 

LEIS DE JOGO 
 
 

Atletas 
Treinadores 
Dirigentes 

JANEIRO 2022 SOFTWARE “EMJOGO” - 
CERTIFICAÇÃO Dirigentes e Treinadores 

FEVEREIRO 2022 NUTRIÇÃO Atletas 

06 MAIO 2022 

 
 

INTEGRIDADE E ÉTICA NO 
DESPORTO 

 
 

Atletas 

 
   
 
 
 
 

CAMPO FUTEBOL 5 
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2- NORMAS DE CONDUTA, DIREITOS E DEVERES 
 
2.1. Normas de conduta entre Praticantes, Dirigentes e Técnicos  
 
Representar a UDAL, significa a responsabilidade de dignificar uma instituição histórica, 
o seu passado, identidade e valores. 
 
Assim todos os agentes desportivos devem: 
 

• Revelar comportamento exemplar, demonstrando respeito mútuo, 
solidariedade e amizade; 

• Promover o espírito de grupo e coesão de equipa em todas as atividades; 
• Respeitar as decisões da direção e coordenação, de uma forma ordeira e 

civilizada;  
• Não iniciar ou manter qualquer discussão com os colaboradores do clube, 

devendo sempre participar qualquer atitude incorreta, à Direção; 
• Apresentar compromisso com toda a estrutura do clube, respeitando os 

princípios instituídos; 
• Participar nas atividades promovidas pelo clube; 
• Respeitar todos os agentes desportivos; 
• Ser assíduo e pontual; 
• Apresentar-se devidamente equipado (treinos, jogos e outras representações); 
• Avisar previamente, sempre que haja impossibilidade de comparecer a uma 

atividade (treinos, jogos e outras representações); 
• Respeitar as opções técnicas; 
• Promover uma utilização responsável das instalações (mantendo o estado de 

conservação, limpeza e higiene); 
• Cumprir e fazer cumprir as normas e orientações do departamento clínico; 
• Participar com empenho e interesse nas ações de formação promovidas pelo 

Clube. 
  
2.2 Normas de conduta dos atletas em treino e/ou competição  
 
“O treino e competição iniciam no momento de entrada nas instalações desportivas e 
terminam após saída das mesmas.” 
 
Todos os atletas no treino e/ou jogo devem cumprir as seguintes regras: 
 

• Ser assíduos e pontuais; 
• Evitar trazer valores para os treinos e/ou jogos; 
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• Estar pronto para treinar (corretamente equipado), 5 minutos antes da hora 
estabelecida. Na eventualidade de necessitar de ajuda para se equipar, deve 
solicitar ajuda ao seu treinador ou colegas; 

• Não é permitida a entrada dos atletas nos campos sem autorização dos 
treinadores; 

• Os atletas são responsáveis pelo material de treino/jogo que utilizam, sendo que, 
a falta de material dará consequente penalização, de não treinar/jogar; 

• Sempre que o atleta não possa comparecer ao treino/jogo, por lesão, doença, 
ou outro motivo, deve informar o Diretor/Coordenador Técnico com a maior 
antecedência possível e comparecer no Posto Médico do Clube, para ser 
observado pelos Profissionais de saúde, em caso de lesão ou doença; 

• No dia do jogo, tem de comparecer no local e à hora marcada para a 
concentração; 

• Deve estar sempre equipado a rigor. Não é permitido uso de adereços (brincos, 
pulseiras, etc.) para o bem da sua integridade física e dos demais colegas; 

• Não serão tolerados atos de indisciplina para com os seus companheiros, 
adversários, treinadores, árbitros e/ou outros elementos afetos aos 
treinos/jogos; 

• O atleta deve respeitar sempre todas as pessoas que o rodeiam em qualquer 
atividade; 

• Se for suplente no dia de jogo, deve respeitar a decisão do treinador, apoiando 
os colegas e estando sempre pronto para entrar em jogo a qualquer momento, 
pois mesmo nessa situação é um elemento importante na estratégia do 
treinador; 

• No horário de treino e/ou jogo, a utilização de telemóveis e aparelhos áudio por 
parte dos atletas fica sujeita às indicações do Treinador. 

 
2.3. Normas de conduta nos transportes 
 
Apenas em casos excecionais o transporte é garantido pelo Clube, nessas situações a 
utilização dos transportes da UDAL rege-se pelas seguintes normas: 
 

• Os transportes da UDAL, destinam-se somente a atletas, treinadores e/ou 
pessoas autorizadas pela Direção; 

• Respeito pelos horários definidos; 
• É obrigatório avisar o Treinador em caso de alteração ou imprevisto; 
• Tratar com correção o motorista; 
• É proibido comer e beber nos meios de transporte do Clube; 
• Manter o bom estado de conservação e limpeza da carrinha/autocarro; É 

obrigatório o uso do cinto de segurança; 
• É proibido colocar os pés em cima dos bancos;  
• A utilização de colunas de música, telemóveis e tablets só é permitida se 

autorizada pelo Treinador; 
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2.4 - Do Diretor da Entidade Formadora 
 

O Diretor da Escola de Futebol responde perante a Direção do Clube, recebendo 
diretrizes dela para cumprir e atingir os objetivos pretendidos. 

Este responsável trabalha e elabora em conjunto com a Direção do Clube um plano 
estratégico de modo a cumprir os objetivos pretendidos e recebe desta um orçamento 
que terá de gerir ao longo da época. 

As suas principais funções incidem em coordenar e ajudar os outros responsáveis da 
entidade (diretor coordenador técnico, responsáveis da ética e acompanhamento 
escolar e social, departamento médico, ou seja todos os recursos humanos) de modo a 
que os resultados da entidade formadora sejam cada vez melhores. 
 
Todas as regras a cumprir na entidade formadora são ditadas por este diretor aos 
responsáveis de cada área, desde os procedimentos a adotar no recrutamento de 
treinadores, aos contatos com outros clubes e pais no recrutamento de novos 
jogadores, a protocolos a realizar com escolas e ações de formação a serem realizadas. 
 
Tem uma relação muito próxima com o Diretor Coordenador Técnico devido aos muitos 
cuidados a ter no recrutamento de jogadores e treinadores pois são estes estes dois 
conjuntos de recursos que vão contribuir muito para o sucesso desportivo e consecução 
dos objetivos delineados. 
 

2.5 - Do Coordenador Técnico 
 
Tem a seu cargo o recrutamento dos treinadores, contando aqui com a colaboração do 
diretor da entidade e a definição dos métodos de angariação e recrutamento de novos 
jogadores seguindo as regras que lhe foram dadas pelo diretor da entidade. 
 
O dossier de treino, escolha e adoção do modelo de jogo, criação do plano anual de 
treinos com respetivos macro ciclos e microciclos, explicação e implementação deles 
junto dos treinadores dos diversos escalões, certificação do uso correto e completo da 
plataforma informática do clube, que é uma importante ferramenta de trabalho, pelos 
diversos técnicos. 
O plano de transição para os seniores também faz parte das suas funções. 
 

2.6 - Dos Coordenadores de Fase 
 
A UDAL apresenta uma estrutura do futebol de formação dividida em três etapas 
distintas: a pré-iniciação, a iniciação e a competição. Esta estrutura é repartida por três 
coordenadores que apresentam as seguintes funções:  
 

• Implementam as linhas orientadoras do modelo de jogo e modelo de treino nas 
respetivas Fases;  
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• Assistem com regularidade aos treinos e jogos das equipas da sua Fase;  
• Colaboram com o Coordenador Técnico na planificação dos jogos de preparação 

na pré época bem como outros de carácter pontual (torneios e outros) durante 
a época desportiva;  

• Organizam, sempre que acharem conveniente, reuniões técnicas com os 
Treinadores;  

• Dão aval aos treinadores quanto à nomeação dos capitães de equipa.  
 

2.7 – Dos Treinadores 
 

“O Treinador de formação apresenta um papel vital, dado ser o responsável direto pelo 
presente e futuro dos jovens que lhe são confiados” Marques (1999).  
Desta forma é responsável por:  

• Ser um exemplo para todos;  
• Manter uma postura correta dentro e fora do campo;  
• Incutir nos atletas gosto pela modalidade e transmitir uma constante ideia de 

querer ser cada vez melhor;  
• Abster-se de consumir bebidas alcoólicas e principalmente de fumar na presença 

de qualquer atleta;  
• Planear, realizar e avaliar o treino de acordo com os ideais do Clube e com o 

respetivo escalão etário;  
• Atribuir e delegar funções nos seus Treinadores-Adjuntos;  
• Ter muito cuidado com fotografias ou comentários expostos nas redes sociais; 
• Implementar regras para o bom funcionamento do grupo, mas normalizada a 

todas as equipas do Clube;  
• Articular com o staff administrativo do escalão a hora de concentração para o 

jogo;  
• Elaborar a convocatória para o jogo;  
• Não utilizar nem permitir que seja utilizada linguagem imprópria;  
• Reportar ao Diretor todas as lesões dos atletas que tenha conhecimento, não 

consentindo qualquer tratamento sem autorização do Departamento Médico do 
Clube e do Diretor/Delegado do escalão;  

• Ceder atletas da equipa que lidera, sempre que o Coordenador Técnico lhe 
proponha, para serem utilizados noutras equipas do Clube;  

• Eleger os capitães em concordância com o Coordenador;  
• Chegar antecipadamente aos treinos e jogos;  
• Utilizar em todos os treinos e jogos o material desportivo fornecido e indicado 

pelo Clube para cada circunstância;  
• Apresentar-se nas reuniões formais com os restantes Agentes Desportivos na 

sede do Clube, quando notificados;  
• Participar nas atividades promovidas pelo Clube.  
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Departamento de 
Recrutamento

Responsavel Scouting

Gabinete de Prospeção 
e Seleção de Novos 

Talentos

Observador Pré 
Iniciação Observador Iniciação Observador 

Competição

Gabinete de 
Acompanhamento e 

Reintegração de 
Jogadores Formados 

no Clube

• A multa pecuniária no serviço nas suas funções perante a AFL será 
responsabilidade exclusiva do Treinador, salvo situações alheias ao seu 
controlo/responsabilidade; 

• Manter atualizada a Plataforma “EMJOGO” e o Dossier do Treinador (“mais-
valias para que, dentro do amadorismo, possamos ser um pouco de 
profissionais”, naquilo que fazemos) 

 

2. 8 - Gabinete de Scouting 
 

2.8.1 - Gabinete de Recrutamento e Angariação 
É virado para a procura de possíveis atletas com idades compreendidas entre os 6-8 e 
16 anos, com capacidades já reconhecidas ou com margens de progressão elevadas, que 
em simultâneo possam integrar a filosofia desportiva do clube, o modelo de jogador 
(por posição), o modelo de jogo e o modelo de treino preconizado. 

Os olheiros são pessoas ligadas ao clube, por vezes treinadores, professores, que 
assistem a jogos, trabalham com crianças de diferentes faixas etárias, a fim de descobrir 
futuras promessas na modalidade. 

O perfil dos olheiros: podem ser profissionais contratados para o efeito, ou pessoas com 
vínculo ao Clube, que reportam, dão indicações referentes aos potenciais jogadores, ao 
treinador e à direção. 

2.8.2 – Gabinete de Acompanhamento e reintegração de Jogadores formados no 
Clube 
Pretende-se coma criação deste gabinete, o acompanhamento de jogadores que não 
integrem de imediato a equipa sénior, a curto prazo pretendemos celebrar um 
protocolo um clube das divisões secundárias da AFL. Deste modo, a sua evolução poderá 
ser avaliada e se possível, a curto prazo, reintegrado no plantel sénior. 

2.8-3 - ORGANOGRAMA DEPARTAMENTO SCOUTING 
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DIRETOR

DR JOÃO ROSSA

ORTOPEDISTA

DR GUSTAVO MARTINS

FISIOTERAPEUTA

INÊS PEREIRA

AUXILIAR 
FISIOTERAPIA

CARLOS CORREIA

MASSAGISTA

RICARDO PROENÇA

MASSAGISTA

INÊS ABRANTES

MASSAGISTA

MARCO REGO

2.9 - ORGANOGRAMA DO POSTO MÉDICO 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.10 - Dos Capitães de Equipa  
 

Ser Capitão de uma Equipa é a maior responsabilidade que um atleta pode ter, mas a 
recompensa é igualmente enorme. É o reconhecimento do seu mérito, da sua 
capacidade de liderança e, sobretudo, das suas qualidades que contribuem para que 
mereça envergar a braçadeira de Capitão.  

Capitão é um atleta forte da Equipa, que possui melhor sensatez e responsabilidade em 
campo. É a figura que inspira todos os colegas e aquele que detém a maior capacidade 
de tomar decisões, nos bons e maus momentos.  

Representa toda a Equipa e possui a responsabilidade de dar a cara por todos e de tomar 
decisões pelo grupo, sempre que necessário. Após ouvir a opinião de todos, cabe-lhe 
sempre a tomada de decisão final e responsabilizar-se pelas suas consequências;  

Em algum momento que não esteja presente um adulto, cabe ao Capitão zelar pela boa 
conduta da Equipa;  

Tem a responsabilidade de manter e transmitir uma imagem de atleta empenhado e 
que faz o necessário para manter a sua boa performance intelectual e desportiva;  

Sempre que existam aversões ou rivalidades dentro do balneário, cabe ao Capitão de 
equipa impor a ordem. Possui a responsabilidade de garantir o bom espírito da Equipa 

UDAL MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTCAS 2021/22 



 

 

UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA 
 

ENTIDADE FORMADORA 
 

16 

e a camaradagem entre colegas. Sempre que se verifique um conflito deverá interferir 
e apelar ao entendimento de ambas as partes, para que as discussões, rivalidades ou 
egos não prejudiquem os restantes elementos do grupo;  

O Capitão de Equipa representa os colegas junto do Treinador e do Diretor/Delegado do 
escalão;  

No decorrer dos jogos representa os colegas junto dos árbitros de uma forma civilizada 
e tem a responsabilidade de conversar com estes, defendendo a ação dos colegas ou 
reconhecer os seus erros;  

No decorrer dos jogos, o Capitão de Equipa deverá ter uma conduta exemplar, respeitar 
os adversários, os árbitros e o público. Tem a responsabilidade de promover o jogo limpo 
e de incentivar o fair-play;  

Para o Capitão de Equipa, a sua equipa está acima de tudo. Deverá defender os colegas 
e promover um bom relacionamento entre todos de modo a lutar pelos interesses 
destes. Tem a responsabilidade de privilegiar o grupo e de reclamar qualquer situação 
que considere injusta para os colegas. 

 

2.11 - Direitos dos Atletas  
 

• São o foco da ação formar / ensinar. Os atletas têm direito a:  
• Ser tratado com respeito, dignidade e tolerância por todos os agentes do Clube;  
• Beneficiar de um ambiente proporcionado por toda a estrutura que lhe permita 

condições ótimas para o seu desenvolvimento físico, técnico, tático, psicológico, 
intelectual, moral, cívico e cultural, contribuindo assim para a formação da sua 
personalidade;  

• Treinar de forma que lhe permita uma constante evolução desportiva;  
• Usufruir de todas as condições físicas, nomeadamente instalações desportivas 

de qualidade, com balneário equipado com vestuário, banhos, sanitários com 
ótimo padrão de higiene;  

• Ver reconhecido e valorizado o seu mérito, a sua dedicação, o seu esforço no 
treino e o seu desempenho escolar e ser estimulado nesse sentido;  

• Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de lesão manifestada no 
decorrer dos treinos ou jogos (oficiais ou de preparação) e tratada com respeito 
e correção por qualquer elemento do Clube;  

• A utilização dos serviços médicos do Clube, bem como a prescrição de 
tratamentos e medicamentos, é da responsabilidade exclusiva do Departamento 
Médico do Clube, sendo que as instruções dadas terão de ser cumpridas 
integralmente;   

• Todo o atleta inscrito pelo clube assume a condição de sócio da UDAL na 
categoria de sócio atleta, adquirindo assim todos os direitos e deveres dos 
sócios.  
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2.12- Deveres dos Atletas  
  

Para além de direitos, os atletas têm os seguintes deveres:  

• Respeitar e dignificar o Clube, lembrando-se que envergando o emblema do 
Clube está em qualquer momento a representá-lo;  

• Mostrar espírito desportivo, isto é, demonstrando respeito mútuo, 
solidariedade, amizade, promover o espírito de grupo e coesão da equipa, 
respeitando os atletas adversários, dirigentes de clubes adversários, equipas de 
arbitragem e público em geral, evitando situações desagradáveis, tanto para o 
grupo, como para o próprio atleta;  

• Participar em todas as atividades do Clube, para as quais seja solicitado;  
• Apresentar-se antecipadamente no balneário evitando atrasos aos treinos e 

jogos;  
• Cumprimentar colegas, técnicos e restantes elementos do staff no início e final 

de cada treino ou jogo;  
• O banho é obrigatório após os treinos e jogos para as equipas de Iniciação e 

Competição. Na Pré-Iniciação, não sendo obrigatório, aconselhamos que seja 
tomado;  

• Ter uma atitude exemplar em competição, não recriminando os erros dos 
colegas e procurando sempre contagiá-los através de incentivos;  

• As faltas aos treinos ou às competições deverão ser justificadas e anunciadas 
com antecedência;  

• Respeitar as instruções dos Treinadores, sabendo aceitar as suas opções técnicas 
e táticas;  

• Quando entra no balneário o telemóvel deverá ser desligado não sendo 
permitido mexer no mesmo; 

• Utilizar em todos os treinos e jogos a roupa desportiva fornecida e indicada pelo 
Clube para cada circunstância;  

• Manter em bom estado de conservação todas as peças de vestuário social ou 
desportivo que lhes forem entregues e proceder à sua devolução logo que lhe 
for solicitado;  

• Promover uma utilização responsável das instalações, material desportivo e 
transportes, mantendo o estado de conservação, higiene e limpeza;  

• Não é permitido o consumo de bebidas ou alimentos sem autorização dos 
Treinadores;  

• Em qualquer circunstância, não é permitido abandonar o grupo sem autorização;  
• É proibida a captura de fotografias ou vídeos nos balneários sem autorização;  
• É proibido publicar fotografias ou vídeos nas redes sociais de momentos privados 

da Equipa;  
• Os comentários nas redes sociais, blogues e páginas pessoais, são considerados 

públicos, pelo que os atletas estão, por isso, proibidos de fazer qualquer 
observação nesses meios sobre a vida interna e organização da UDAL. O atleta é 
responsável pela página pessoal e por todas aquelas que lhe forem associadas;  

UDAL MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTCAS 2021/22 



 

 

UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA 
 

ENTIDADE FORMADORA 
 

18 

• Não prestar declarações sobre assuntos que digam respeito à particularidade da 
organização desportiva do Clube, expondo assuntos confidenciais, não prestar 
declarações que sejam lesivas ao grupo de trabalho, não produzir comentários 
que tenham como destinatários membros de órgãos sociais, atletas ou técnicos 
de outros clubes ou que, de alguma forma, incitem à indisciplina em futuros 
eventos desportivos;  

• Em caso de doença, ou lesão, o atleta deve informar a equipa técnica ou o 
Diretor/Delegado. Em caso de lesão desportiva, não deve dirigir-se aos serviços 
de urgência sem autorização do Diretor/Delegado do escalão;  

• Cumprir o presente Manual de Acolhimento e Boas Práticas.  

 

2.13 – Nos Treinos 
 

• Um atleta que vai faltar a um treino deve avisar antecipadamente o treinador, 
justificando a sua falta;  
Deve estar devidamente equipado e pronto para treinar, com antecedência 
devida;  

• Ser responsável pelos bens materiais deixados no balneário;  
• Esperar no respetivo balneário pela indicação do Treinador para se poderem 

deslocar para o campo;  
• Os treinos não servem para repetir de forma rotineira os exercícios ou para 

passar o tempo. Pretende-se que se melhore todos os dias os fundamentos do 
jogo. É imprescindível, portanto que se tenha muita concentração e empenho e 
que se entenda porquê e para quê de cada aspeto do treino;  

• Durante o treino, não se pode entrar e sair sem autorização, nem se pode falar 
com estranhos à Equipa, mesmo que pertençam à UDAL;  

• Não se pode beber água, nem sentar durante um treino sem autorização do 
Treinador;  

• Deve-se colocar as garrafas/bidons de água nos respetivos suportes, após a sua 
utilização;  

• É obrigatório o uso de caneleiras durante todo o período de treino, a sua falta 
implica que o atleta seja impedido de treinar com o restante plantel;  

• É proibido o uso de joias, relógios, brincos e piercings;  
• Sempre que haja distribuição de equipamentos para utilização nos treinos 

(exemplo: camisolas e calções, etc.), os mesmos são de utilização obrigatória;  
• Os atletas devem cuidar do estado do seu calçado e, durante os treinos, devem 

ter os atacadores bem atados;  
• Colaborar na organização e recolha de material.  
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2.14 - Nos Estágios ou Torneios  
 

• Em cada caso concreto a equipa técnica definirá os horários de trabalho, de 
recreio e de descanso que devem ser respeitados escrupulosamente e com 
pontualidade;  

• Os atletas devem recolher aos quartos à hora definida, devendo permanecer aí 
em silêncio absoluto;  

• Os atletas estão proibidos de se ausentar do local onde o estágio/torneio se 
realiza;  

• Devem apresentar-se devidamente equipados e com bons hábitos de higiene, 
com o material desportivo, consoante as circunstâncias;  

• As camisolas devem estar sempre por dentro das calças de fato de treino ou dos 
calções; Não é permitido o uso dos casacos de fato de treino atados à volta da 
cintura. Bonés ou gorros só podem ser usados se estiverem devidamente 
identificados com emblema do Clube;  

• As refeições são tomadas na sala destinada para o efeito, sendo que o primeiro 
elemento a entrar é o Diretor/Delegado. Os atletas só podem dar início à refeição 
quando todos os elementos se encontrem na sala;  

• Os atletas abandonam a sala apenas quando todos os atletas tiverem terminado 
a refeição e com a devida autorização dada pelo Diretor/Delegado, com o 
conhecimento do Treinador, a um dos capitães;  

• É expressamente proibido o uso de telemóveis nas refeições, quer sejam para 
chamadas, jogos ou mensagens escritas;  

• O Departamento Médico é responsável pela escolha das refeições, não havendo, 
por isso, lugar a reclamações ou alterações;  

• É proibido o uso de SPA’s, piscinas ou ginásios dos locais de estágio sem a 
autorização da equipa técnica.  

2.15 - Em Competição  
 

• As convocatórias serão informadas aos atletas pelo treinador, após o último 
treino que antecede o jogo, tomando conhecimentos todos os atletas que 
assinam a convocatória;  

• Os atletas não convocados estão obrigados a encontrarem-se contactáveis para 
a eventualidade de serem ainda integrados no grupo convocado, substituindo 
um atleta convocado que se tenha lesionado ou por outro impedimento, no 
período entre a convocatória e o jogo;  

• Nos jogos disputados em casa, os atletas não convocados, na medida da sua 
disponibilidade, devem marcar presença e permanecer numa zona específica;  

• Não se pode jogar com qualquer tipo de joias, pulseiras, fios, relógios, brincos, 
etc;  
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• Nas entradas em campo, a Equipa deve entrar junta e em passo de corrida, 
assumindo uma atitude vencedora. Esta situação aplica-se tanto no aquecimento 
como no regresso para início da 2ª parte;  

• Na reentrada para a 2ª parte dos jogos, o guarda-redes deve ser sempre o último 
a abandonar o balneário, de forma a certificar-se que nenhum colega ficou para 
trás;  

• Os atletas no banco durante os jogos deverão manter a correção e prestar 
atenção e interesse pelo jogo dos seus companheiros, sendo estritamente 
proibido dirigir-se aos árbitros ou ao público;  

• Desde que se entre dentro do recinto de jogo para iniciar o aquecimento até sair 
do balneário depois do jogo, não se podem manter conversações com pessoas 
estranhas à Equipa. Em caso de familiares, amigos ou conhecidos, os 
cumprimentos devem ser feitos com educação, mas breves, reservando para o 
final da partida qualquer conversa;  

• O uso de telemóveis é expressamente proibido a partir da entrada no balneário 
e até ao final do jogo 

 

2.16 – Na Escola 
 

2.16.1 - Procedimento do Acompanhamento Escolar   
  
• O Encarregado de Educação deve entregar ao Diretor de Escalão, o documento 

com a avaliação do aproveitamento escolar e assiduidade do seu educando.   
• O Diretor de Escalão informa o Treinador de que o documento está arquivado 

no Dossier de Treino   
• O Treinador analisa todos os documentos dos atletas da sua equipa e comenta, 

individualmente, os resultados, incentivando o Atleta na busca dos melhores 
resultados.   

• O Treinador do Escalão, dá informação ao Coordenador Técnico, identificando, 
quais os atletas do seu escalão que têm notas e/ou faltas que possam 
comprometer o sucesso do aproveitamento escolar.   

• O Coordenador Técnico / Responsável pelo Acompanhamento Escolar reúne 
com os Encarregados de Educação de cada Atleta, com o objetivo de, em 
conjunto, decidirem que medidas tomar para melhorar o aproveitamento 
escolar.   

• O Coordenador Técnico / Responsável pelo Acompanhamento Escolar, em horas 
marcadas antes do treino, com a autorização dos Encarregados de Educação, 
reúne com alguns atletas com mais dificuldades na sala de estudo, onde os 
mesmos realizam fichas das diversas disciplinas, sob a orientação do 
Coordenador.   
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2.16.2 - Prémio previsto para o melhor desempenho Escolar:   
  
Premio “Mérito Escolar”, a ser entregue por Trimestre escolar. 

Este prémio será entregue ao melhor atleta por escalão, com melhor média escolar, 
entre todos os atletas da Escola de Formação da UDAL. 

Todos os atletas da UDAL devem seguir as normas e condutas na escola. Como:  

• Ser assíduo e pontual cumprindo os horários escolares;  
• Seguir as orientações do pessoal docente relacionado com o processo de 

ensino/aprendizagem;  
• Evitar faltar e caso tenham que o fazer, estas serem devidamente justificadas 

pelos atletas e pelos Encarregados de Educação;  
• Respeitar a integridade física e moral de todos os elementos na Escola;  

• Devem manter sempre limpos e arrumados, os espaços utilizados pertencentes 
à Escola;  

• Conhecer as normas de funcionamento e do Regulamento Interno da Escola e 
cumpri-los integralmente.  

 

2.17 - Nos Transportes  
 

• Nas deslocações para jogos na condição de visitante e torneios os atletas devem 
utilizar os meios de transporte facultados pela UDAL. Quaisquer exceções só 
poderão ser concedidas pelo Treinador ou pelo Diretor/Delegado de escalão.  

• Salvo casos pontuais e expressamente previstos, todos devem viajar juntos, 
devendo os atletas reunir-se na hora e local definidos e nunca deixar o grupo 
sem uma autorização expressa.  

 

2.18- Recomendações sobre a integridade e comportamento a adotar 
relativamente a Apostas e Match Fixing 
 

A UDAL realiza as suas recomendações baseadas na problemática dos 3R, através de 
medidas concretas (role play), coloca os jogadores em confronto com o fenómeno e dar-
lhes ferramentas que os ajudem a reconhecer, resistir e a reportar esta ameaça. 
 
RECONHECER - O jogador de futebol deve estar atento aos sinais e às abordagens que 
lhe fazem, reconhecendo quando se trata de tentativas de viciação de resultados. 
 
RESISTIR - O match-fixing destrói a própria essência do desporto. Proteger o jogador e a 
integridade do futebol e resistir a qualquer abordagem, tendo em vista a viciação de 
resultados. 
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REPORTAR - O jogador deve denunciar a alguém da sua confiança ou através do sítio 
https://integridade.fpf.pt/, todas as informações recebidas serão tratadas 
prontamente, com a mais estrita confidencialidade e utilizadas exclusivamente para 
efeitos de proteção da Integridade do futebol. 
 
A UDAL pede e incute aos seus jogadores que: 
Sejam TRANSPARENTES: Nunca combinem o resultado de um evento; 
Sejam ABERTOS: Contem a alguém que vos tentaram subornar; 
Sejam CUIDADOSOS: Nunca partilhem informação sensível; 
Sejam INTELIGENTES: Conheçam as regras; 
SALVAGUARDEM-SE: Nunca apostem no seu próprio desporto 

Nunca apostes em jogos de futebol e futsal, pois estão sobre a alçada da FPF e o 
mesmo é sancionado; 

2.19 BULLYING E VIOLÊNCIA NO DESPORTO 

BULLYING NÃO É BRINCADEIRA -  A UDAL condena e repudia todo a prática de bullying, 
pelos seus atletas e violência no desporto, dentro e fora de campo. Considera-se 
brincadeira, qualquer ato pontual em que não há a promoção de danos psicológicos 
e/ou físicos no outro, sendo algo esporádico que não ultrapassa o limite do próximo. 
Bullying é um conjunto de atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem sem 
motivação evidente, causando dor, angústia e sofrimento. O limite entre brincadeiras e 
bullying que não é fácil de identificar, mas se as “piadas” são repetidamente centradas 
no mesmo atleta, e esse não gosta da forma como é tratado pelos colegas, então 
podemos estar perante uma situação de bullying. 

Tipos de Bullying 

Bullying Físico - como o próprio nome indica, implica a existência de atos agressivos 
como empurrar, amarrar ou prender a vítima, bem como dar pontapés, cuspir, roubar 
dinheiro ou estragar objetos pessoais. 

Bullying Verbal - os principais comportamentos a registar são as injúrias, gritos, 
humilhações verbais e críticas. 

Bullying Social - apresenta como comportamentos típicos a invenção de mentiras, 
boatos/rumores, comentários negativos e exclusão da vítima em trabalhos de 
grupo/atividades. 

Cyberbullying - consiste numa tipologia de bullying mais recente, impulsionado pelo 
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação. Esta forma de bullying 

UDAL MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTCAS 2021/22 



 

 

UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA 
 

ENTIDADE FORMADORA 
 

23 

carateriza-se pela divulgação de informação falsa, assédio, perseguição, tudo isto 
através de SMS, e-mail, redes sociais, ou outros veículos de comunicação semelhantes.  

NÃO ALINHES: Nunca incentives o bully e evita as risadas, mesmo que subtis. O teu 
comportamento pode piorar (ou melhorar) a situação do teu colega atacado. Tu tens 
um papel importante. 

NÃO IGNORES: Mesmo que não apoies os comportamentos de bullying, o teu silêncio 
contribui para que esses episódios se repitam. 

DEFENDE E APOIA: Com o teu apoio, a vítima pode sentir-se mais segura para lidar com 
o problema 

 TOMA UMA POSIÇÃO: Regista todos os episódios (quando, onde, quem) e reporta-os a 
um adulto de confiança (ex. pai, amigo, treinador ou outro técnico do clube, etc.). Pede-
lhes ajuda para resolver deste problema junto do clube. 

In http://www.desportosembullying.pt/ 

3 - NORMAS DE ACOMPANHAMENTO DOS ATLETAS  
 

3.1 - Recomendações Alimentares, Nutrição e Hidratação 
 

Com exceção das melhorias físicas associadas ao treino e dos limites impostos pela 
hereditariedade, nenhum fator tem um papel tão importante para a performance como 
a Nutrição.  

Neste sentido, a Nutrição contribui para:  

• Melhorar o desempenho físico;  

• Fornecer substratos necessários ao músculo;  

• Realizar uma adaptação ótima ao exercício.  

A alimentação deve ser adequada quer em valor energético quer em macro e 
micronutrientes dependendo da atividade física praticada. É necessário um ajuste 
específico para cada pessoa tendo em conta vários fatores:  

• Idade;  

• Género;  

• Altura;  
• Necessidades nutricionais;  
• Intensidade, duração e frequência do exercício físico praticado;  
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• Patologias;   
• Hábitos alimentares;  
• Horários.    

Os atletas devem fazer uma alimentação completa, equilibrada e variada, de acordo 
com as necessidades nutricionais individuais. A alimentação de um atleta não tem de 
ser drasticamente diferente de um não atleta. As diferenças fundamentais entre a dieta 
de um atleta e a da população em geral encontram-se nas necessidades acrescidas em 
lípidos, para anular as perdas de sudação, e de energia para desempenhar o exercício.  

Os atletas em treino e competição devem fazer uma alimentação polifraccionada (várias 
refeições ao longo do dia).  

Exemplo de um possível plano alimentar:  

 
Além deste exemplo, deve-se ainda ter em conta o tipo de refeição a ingerir: antes, 
durante ou depois do exercício físico.  

Antes do exercício (3 a 4 horas antes)  

Devem ser ingeridos líquidos suficientes para manter a hidratação. Os alimentos 
devem ser relativamente pobres em gorduras e fibras para facilitar o esvaziamento 
gástrico e minimizar o sofrimento gastrointestinal, ricos em hidratos de carbono para 
manter a glicemia e maximizar as reservas de glicogénico, moderados em proteínas, e, 
não menos importante, familiares ao atleta.  

As orientações gerais recomendam 2-4 gramas de hidratos de carbono/kg de peso 
corporal e 0,150,25 g de proteínas/kg de peso corporal.  

Sugere-se assim uma ingestão de uma refeição contendo:  

• 3 a 4 horas antes:  
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o Sopa de legumes  

o 2º prato: carnes brancas/ peixes magros + arroz/massa + salada de 
tomate e/ou alface + sumo de fruta natural + peça de fruta.  

• 60 a 30 minutos antes:  
Optar por uma refeição/snack com açúcar de rápida absorção. Sugere-se:  

o 1 Peça de fruta e/ou 1 barra de cereais ou 1 iogurte de aromas + 1 peça 
de fruta.  

 Durante o exercício  

A disponibilidade de hidratos de carbono durante o exercício e os níveis de glicogénio 
muscular são os principais determinantes do desempenho em esforços prolongados.  

Em treinos longos, o consumo de 0,7 g de hidratos de carbono por kg/peso corporal 
(aproximadamente 30-60 g/hora) melhora o desempenho.  

Uma opção possível é um Gel energético + Água ou Bebida Desportiva.  

Depois do exercício, o principal objetivo da alimentação é restabelecer os líquidos e 
eletrólitos perdidos e permitir a reposição energética e do glicogénio muscular. Após o 
exercício físico o corpo apresenta maior sensibilidade para a insulina conseguindo, desta 
forma, colocar a glicose rapidamente na circulação sanguínea e aumentar a conversão 
de glicose em glicogénio.  

As duas primeiras horas após o treino são as mais importantes e decisivas. Se a 
alimentação for adequada, a síntese de glicogénio durante este período pode ocorrer 2 
a 3 vezes mais rápido.   

Após o exercício, a alimentação deve também considerar a ingestão proteica, já que a 
proteína fornece os aminoácidos necessários para a reparação de tecido muscular, 
atenuando a lesão muscular, promovendo uma maior recuperação do glicogénio 
muscular e promovendo um perfil hormonal mais anabólico.   

É recomendável a ingestão de 1,2-1,5 g/kg de hidratos de carbono simples em 
associação com 0,3-0,5 g/kg de proteína, contendo aminoácidos essenciais. A ingestão 
de 6-20 g de aminoácidos essenciais e 30-40 g de hidratos de carbono simples nas 
primeiras três horas após qualquer tipo de exercício e imediatamente antes do exercício 
seguinte estimula a síntese proteica muscular. 

Os tipos de alimentação a administrar aos jovens atletas variam conforme o período de 
treino, do período de competição ou do período de recuperação, sendo cada individuo 
um caso. 

UDAL MANUAL DE ACOLHIMENTO E BOAS PRÁTCAS 2021/22 



 

 

UNIÃO DESPORTIVA ALTA DE LISBOA 
 

ENTIDADE FORMADORA 
 

26 

 

DIETA | DIA DE JOGO - EXEMPLO GERAL - É uma refeição que deverá ser quantitativa e 
qualitativamente normal, embora de fácil digestão e, dentro do possível, de acordo com 
os hábitos do atleta. Esta refeição deve ser tomada entre três a quatro horas antes da 
competição, não menos de três para que a digestão já se tenha feito aquando o início 
da prova. 

 

DIETA | DURANTE O JOGO - EXEMPLO GERAL  

Ingerir líquidos, de preferência água 

Ao intervalo: Ingerir alimentos ricos em hidratos de carbono por exemplo, uma Banana 
madura, ou pão com marmelada  

Nota: Evitar alimentos ricos em gordura por causarem desconforto abdominal 

DIETA | APÓS O JOGO - EXEMPLO GERAL 

Fazer uma refeição com alimentos ricos em hidratos de carbono como arroz, batata, 
pão, cereais, fruta. De salientar, nesta refeição a ausência de carne, peixe e pão pois 
estes alimentos são acidificantes. As bebidas alcoólicas, o café e o chá também não 
devem ser consumidas pois entre outros inconvenientes, têm efeito diurético, assim 
prejudicando a reidratação 
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EXEMPLO 

Creme ou sopa de legumes; 

Arroz, batata ou massa cozida; 

Salada de vegetais com azeite e sumo de limão; 

Fruta madura; 

Água ou sumo de frutos naturais 

Alimentos um pouco mais salgados do que o habitual; 

No caso de ter que escolher um pequeno snack o leite com chocolate é uma boa opção. 

 

Hidratação 

Uma boa hidratação é determinante para um desempenho desportivo ótimo. 
Dependendo do grau de desidratação poderá ocorrer uma diminuição do desempenho 
físico, falta de concentração, dor de cabeça, irritabilidade ou até mesmo risco de morte 
(numa perda superior a 8%). A desidratação aumenta o risco de doenças provocadas 
pelo calor, potencialmente fatais, como a insolação. Os atletas devem ser pesados antes 
e depois do treino/jogo para conseguirmos estimar a perda de peso relativa à perda de 
líquidos. A maior parte dos atletas não ingere líquidos suficientes para compensar as 
perdas, consequentemente a maioria acaba o exercício com algum grau de desidratação 

Antes do exercício  

Os atletas devem beber mais ou menos 5-7 mL/kg do peso corporal de água ou de 
bebida desportiva, de modo a otimizar o estado de hidratação. Se a urina permanecer 
escura, ou altamente concentrada, deverá consumir um volume extra de mais 3 a 5 
mL/kg peso corporal cerca de 2 horas antes do início do evento. O líquido a ingerir 
deverá conter sódio já que aumenta a palatabilidade e o desejo de beber, estimula a 
sede, reduz a produção de urina, facilitando a retenção de líquidos. Assim, recomenda-
se a ingestão de bebidas com 20-50 mmol/L de sódio ou o consumo de refeições com 
alimentos ricos em sal e de líquidos simultaneamente. Estas recomendações surgem 
porque beber um excesso de água antes, é ineficaz a induzir a hiperhidratação. A água 
é rapidamente excretada, daí a alternativa passar pela ingestão de soluções com sódio, 
o qual é considerado um efetivo agente hidratante. Suspender a ingestão de líquidos 
nos últimos 20-30 minutos antes do exercício. 

Durante o exercício  

O propósito de beber durante o exercício é evitar um défice de água superior a 2% do 
peso do corpo. As cãibras musculares estão relacionadas com a desidratação com o 
défice de eletrólitos e com a fadiga muscular e são mais comuns em atletas que 
transpiram abundantemente e que experimentam perdas elevadas de sódio durante a 
sudação. Considera que os atletas devem beber periodicamente, de acordo com as 
oportunidades que vão surgindo durante o exercício, sobretudo se é previsível ficarem 
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excessivamente desidratados. Salienta-se ainda que devem de evitar beber mais 
líquidos do que a quantidade que necessitam para repor as suas perdas de suor.  

A inclusão de glicídeos (açúcares) na bebida é importante e poderá ser benéfica para 
manter o rendimento durante os exercícios de elevada intensidade com duração igual 
ou superior a uma hora, tal como nos exercícios de menor intensidade, mas de maior 
duração. Estes, quando ingeridos à taxa de 30 a 60 g/hora mantêm a glicemia, o 
rendimento e diminuem a fadiga. 

 Após o exercício  

O processo de reidratação após o treino/jogo deve ser feito ingerindo entre 450-675ml 
de água por 0,5kg de peso perdido durante o exercício. A água deve ser 
preferencialmente alcalina (ph>7) para ajudar a neutralizar produtos ácidos produzidos 
durante o exercício.  

A água simples não é a melhor bebida para ser consumida depois do exercício físico com 
objetivo de repor as perdas de água e eletrólitos, particularmente o sódio, isto porque 
a água simples diminui a natremia e aumenta o volume sanguíneo e a sua diluição, com 
diminuição da sensação de sede e aumento da produção de urina, o que poderá levar à 
desidratação. Foi demonstrada a maior eficácia de bebidas com sódio na rehidratação, 
quando comparadas com a água simples, pelas razões anteriormente citadas.  

A utilidade do leite como bebida de rehidratação no pós-exercício, tem sido investigada. 
O leite magro (0,2% de gordura) é uma bebida adequada para reverter a desidratação 
ligeira induzida pelo exercício físico comparativamente à água simples e às bebidas 
desportivas. Além disso, o seu teor proteico poderá ter um efeito adicional na síntese 
proteica e no balanço proteico positivo, importante para a reparação e aumento da 
massa muscular.  

Não deverão ser ingeridas bebidas alcoólicas, cafeína ou bebidas com gás. Consumir 
bebidas de reidratação e alimentos salgados nas refeições seguintes pode ajudar a repor 
as perdas de fluídos e de eletrólitos.  

Após cerca de 24 horas com uma ingestão normal de refeições e bebidas será reposto o 
estado de hidratação. É sempre importante analisar a urina: o ideal é ter cor pálida e 
não ter cheiro.  
 

3.2 - Plano de Emergência Médica 
 

No Departamento Médico do Clube pretendemos salvaguardar, sempre em primeiro 
lugar, a saúde e a integridade dos nossos atletas, por isso todas as situações clínicas 
devem ser comunicadas logo ao Treinador e/ou Diretor/Delegado, que os encaminham 
para este Departamento Médico, onde será definido o melhor procedimento a adotar.  

• Em caso de doença, o atleta deve informar a mais rapidamente possível o 
Treinador e/ou o Diretor/Delegado do Escalão;  
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• Em caso de lesão contraída ao serviço do Clube, quer seja em treino ou em jogos, 
não se deve dirigir aos serviços de urgência sem autorização do 
Diretor/Delegado;  

• A utilização dos serviços médicos do Clube, bem como a prescrição de 
tratamentos e medicamentos, é da responsabilidade exclusiva do Departamento 
Médico do Clube, sendo que as instruções dadas terão que ser cumpridas 
integralmente.  

 
PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA MÉDICA 
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3.3 - Normas sobre acompanhamento Escolar, Pessoal e Social  
 

Os treinadores, o Coordenador Técnico e o Diretor da Entidade, têm a responsabilidade 
de estar atentos ao rendimento escolar dos seus atletas, em estreita cooperação com o 
responsável pelo acompanhamento social, pessoal e escolar. 

Devem solicitar uma cópia do registo de avaliação no final de cada período/semestre 
letivo. No entanto, o acompanhamento deve ser feito da forma mais regular possível, 
em especial no caso dos alunos que manifestam maiores dificuldades. 

Após a recolha de dados, é efetuado o registo na Plataforma de Administração do Clube 
(EMJOGO), das notas, faltas e maus comportamentos. É ao responsável pelo 
acompanhamento social, pessoal e escolar, que compete este processo de identificação 
e registo dos dados escolares dos atletas. 

Todos os atletas que sejam identificados com três ou mais negativas será elaborada uma 
ficha individual, onde serão detetadas e registadas as dificuldades de aprendizagem, 
assim como, todas as medidas que serão tomadas para a correção dos comportamentos 
desviantes. 

 

De forma a premiar os atletas com melhor aproveitamento escolar deve-se conceder 
incentivos: 

• Integrar o Quadro de Honra Escolar da UDAL;  
• Oferta de brinde alusivo à UDAL 
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• Possibilidade da realização de uma semana de treinos no escalão imediatamente 
superior 

 
Para ajudar os atletas com maiores dificuldades escolares e/ou socias os treinadores, o 
Coordenador Técnico, o responsável pelo acompanhamento social, pessoal e escolar e 
o Diretor da Entidade devem junto deles:  

 

• Ter um maior envolvimento em ações pedagógicas.  
• Promover reuniões com os atletas e com os Pais/Encarregados de Educação de 

forma a tentar perceber em conjunto o que está a levar a essas dificuldades e 
tentar ultrapassá-las.  

• Ajudar os Pais/Encarregados de Educação na procura de um Centro de 
Explicações e/ou ajuda com Psicólogos, Psicopedagogos ou outros técnicos na 
área em que o atleta necessita de ajuda ou apoio. 

• Caso exista a autorização dos Pais/Encarregados de Educação o Responsável por 
este acompanhamento entra em contato com a Diretora de Turma do jogador 
em questão para tentar em conjunto e usando as mesmas estratégias ajudar o 
jovem a ultrapassar o problema. 

• Nos casos que sejam detetados problemas económicos na família informar esta 
das entidades e apoios a que podem recorrer para minorar as situações, ficando 
a Entidade ao dispor da família para a ajudar. 

• Nos casos que sejam detetados problemas que envolvam drogas, violência 
doméstica e outros tipos de problemas que ponham em perigo a vida normal do 
atleta entrar em contato com as autoridades competentes e sinalizar os casos 
ficando a Entidade ao dispor para a ajuda necessária 

 

 

 

3.4- Normas sobre a relação com os Pais/Tutores dos Atletas 
 

Para que o processo de ensino/aprendizagem decorra da melhor forma é essencial que 
os Pais/Tutores dos atletas compreendam qual o seu papel no ambiente desportivo, 
pelo que devem seguir as seguintes orientações:  

• Devem representar um forte apoio à equipa, mas demonstrando sempre 
otimismo e fair play perante todos os agentes desportivos;  

• Os Pais/Tutores não devem emitir indicações de cariz técnico ou tático, visto que 
essa é uma missão dos Treinadores e muitas vezes essa dupla indicação irá 
certamente prejudicar o atleta, que logicamente ficará confuso;  

• O Treinador deverá ser visto como um promotor da evolução do atleta, da 
transmissão de valores pelo que as suas decisões devem ser respeitadas e 
apoiadas;  
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• As decisões da Direção e da Coordenação devem ser respeitadas de uma forma 
ordeira e civilizada;  

• Não devem exercer uma exercer uma pressão desmedida sobre a prestação do 
educando;  

• O Clube deve ser conhecedor de toda a lesão ou doença que o atleta tenha. 
Tratando-se de lesão desportiva deverá ser tratada ou acompanhada pelo 
departamento médico do Clube;  

• Quando necessitarem de transmitir alguma informação sobre o seu educando, 
seja de que tipo for, devem recorrer-se do Diretor/Delegado da equipa, afeto ao 
treino ou jogo;  

• Qualquer tipo de injúrias a um agente desportivo terá consequências;  
• Aos Pais/Tutores não é permitido entrar dentro do recinto de jogo, balneários e 

bancos de suplentes. A exceção aplica-se à Pré-Iniciação em que podem entrar 
no balneário no final para auxiliar as crianças no banho;  

• Devem saber valorizar o empenho em detrimento do resultado;  
• Sempre que solicitado devem disponibilizar as avaliações escolares dos seus 

educandos;  
• Informar os seus filhos ou educandos sobre a problemática da luta contra a 

dopagem, nomeadamente nos deveres e direitos dos jovens praticantes 
desportivos e alertar os médicos que os assistem para o facto de os mesmos 
serem praticantes desportivos;  

• Divulgar e valorizar, junto dos seus filhos ou educandos, os bons exemplos 
ocorridos no desporto e na vida;  

• Ter uma relação correta e cooperante com os pais e encarregados de educação 
dos outros praticantes. 
 
 

4 - INFRAÇÕES E QUADRO DISCIPLINAR 
 

4.1– Bullying 
 

 A nossa entidade, participa no dever de zelar pelo interesse e bem-estar dos seus jovens 
praticantes, para contribuir no combate a comportamentos que violem os princípios da 
educação. Este manual é um documento orientador da formação desportiva, pessoal e 
social, de todos os agentes envolvidos, nas atividades desenvolvidas pelo Departamento 
de Futebol de Formação da UDAL. O desporto tem benefícios para a saúde e educação 
e cumulativamente providencia, a oportunidade para o desenvolvimento pessoal e 
social, promovendo a inclusão. 

Todas as crianças e jovens, têm o direito de praticar desporto, independentemente do 
seu nível, fazendo-o em condições de segurança e livres de bullying.,assim: 
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1.-São alvo de intervenção disciplinar, todas as situações perpetradas por 
atletas, Pais/Encarregados de Educação e demais colaboradores que configurem 
em: 

• Ofensa verbal (gozo, ofensas verbais, provocações); 
• Agressões ou ameaças físicas (murros, pontapés, rasteiras premeditadas, 

empurrões); 
• Ofensas sociais (exclusão, furtar ou roubar pertences, espalhar rumores); 
• Ofensas levadas a cabo com recurso a uso de tecnologias; 

2. Configuram ainda ocorrências disciplinares as ações – Ofensas dirigidas por 
Pais/Encarregados de Educação, atletas e demais colaboradores que configurem 
pronuncio negativo sobre: 

• Comentários sobre performances desportivas baixas reiteradas sobre o 
mesmo atleta, na sua presença; 

• Comentários sobre excesso de peso na presença ou ausência do visado 
com conotação diminutiva; 

• Comentários sobre diferenças físicas e de aparência na presença ou 
ausência do visado com conotação diminutiva; 

3. Todos os Intervenientes que participarem nos episódios reportados nos 
pontos anteriores, na qualidade de Observadores e não intervirem ou Denunciarem, 
estarão também sujeitos ao quadro disciplinar abaixo apresentado 

 Quadro Disciplinar  

Os atletas, pais/encarregados de educação ou outros colaboradores do clube 
que violem os princípios constantes no n.º 1 e n.º 2, serão alvo de um processo de 
inquérito disciplinar levado a cabo pelo Diretor da Entidade Formadora e o Responsável 
pelo Acompanhamento Pessoal, Social e Escolar. No âmbito desse mesmo inquérito 
disciplinar, apurando-se a veracidade dos factos, que constituam real violação dos 
princípios expostos, o visado, em função da gravidade dos factos e consequências da 
sua ação serão alvo das seguintes sanções, pela seguinte ordem de gravidade:  

Atletas 

1. Repreensão verbal e viabilização de um pedido de desculpas entre o 
interveniente e a vítima; 2. Inclusão em treino, durante uma semana em escalão 
imediatamente abaixo; 

3. Repreensão escrita e suspensão de treinar e jogar durante uma semana; 

4. Atleta convidado a deixar de participar permanentemente na atividade do 
clube; 

 

Pais/Encarregados de Educação 

1. Repreensão verbal e viabilização de um pedido de desculpas entre o 
interveniente e a vítima;  
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2. O Educando praticante não será convocado para, pelo menos, um jogo de 
competição; 

3. Repreensão escrita e o educando praticante será suspenso de treinar e jogar 
durante uma semana; 

4. Pais/Encarregado de Educação e atleta convidados a deixar de participar 
permanentemente na atividade do clube; 

 

Outros Colaboradores 

1. Repreensão verbal e viabilização de um pedido de desculpas entre o 
interveniente e a vítima;  

2. Repreensão escrita e impedimento de frequentar as instalações do Clube 
durante uma semana; 

3. Colaborador será convidado a deixar de colaborar permanentemente na 
atividade do clube;  

 

O Bullying e a violência são fatores de exclusão e abandono precoce da prática 
desportiva, bem como trazem consequências graves para as vítimas, portanto, a 
UDAL com este quadro disciplinar oferece um Cartão Vermelho ao Bullying! 

 
 

4.2 Geral 
O presente Manual é um documento orientador da formação desportiva, 

pessoal e social de todos os agentes envolvidos nas atividades desenvolvidas pelo 
Clube. Assim sendo qualquer infração a este Manual pode levar os agentes a incorrer 
nas seguintes sanções:  

a) Advertência;  
b) Repreensão escrita ou verbal;  
c) Suspensão Temporária;  
d) Expulsão. 
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4.2.1 Especifico para praticantes 
 

INFRAÇÃO SANÇÃO 
Atraso ao treino, jogo ou concentração A aplicar pelo treinador 
Falta sem aviso prévio ao treino   A aplicar pelo treinador 
Falta injustificada a um treino   Sanção a aplicar pelo coordenador 
Não comparência ao jogo, não justificada   Proibição de Treinar e Processo 

Disciplinar 
Desavenças com colegas, falta de 
respeito ou má educação com algum 
agente desportivo   

Proibição de Treinar e Processo 
Disciplinar 

lEm representação do clube, atitudes que 
denigram ou manchem o bom nome do 
mesmo   

Suspensão Imediata e Processo 
Disciplinar 

Não cumprimento das normas internas   Sanção a aplicar pelo coordenador e 
diretor da Entidade formadora, após 
consulta aos treinadores 

 

 

4.2.2 Específico para Pais/Encarregados Educação 

 

Os castigos são emanados pelo Diretor da Entidade em conjunto com o Coordenador 
Técnico depois de terem conhecimento dos casos. 

Caso estes decidam pela instalação de processos disciplinares estes decorrerão segundo 
as seguintes normas 

O processo disciplinar será realizado por uma comissão composta por 5 elementos 

• Diretor da Entidade Formadora – Responsável da Comissão 
• Coordenador Técnico 
• Responsável Acompanhamento Escolar e Social 
• Responsável pela Ética 
• 1 Elemento da Direção do Clube 

Quem for alvo de Processo Disciplinar será notificado por correio eletrónico, tem o 
direito de apresentar a sua defesa, apresentar testemunhas para serem ouvidas pela 
Comissão e será sempre ouvido antes da reunião que dita o castigo aplicado. 

São admissíveis recursos desde que sejam apresentadas pelos processados novas provas 
em sua defesa. 

Nos casos onde haja recurso o Elemento da Direção que integrará a comissão será o 
Presidente da Direção. 
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Sendo os processos disciplinares para os casos mais graves as penas serão sempre de 
suspensão treinar e frequentar as instalações do Clube por um determinado período de 
tempo ou pela decisão dos Pais/Encarregado de Educação e atleta serem convidados a 
deixar de participar permanentemente na atividade do clube. 

Qualquer que seja a pena aplicada, os Pais/Encarregados de Educação têm a obrigação 
de manter as mensalidades dos atletas em dia. 

Consoante a infração praticada estão previstas as seguintes sanções 

A - Em casos relacionados com Bullying e Racismo 

1. Repreensão verbal e viabilização de um pedido de desculpas entre o 
interveniente e a vítima;  

2. O Educando praticante não será convocado para, pelo menos, um jogo de 
competição; 

3. Repreensão escrita e o educando praticante será suspenso de treinar e jogar 
durante uma semana; 

4. Processo disciplinar e suspensão do atleta até à conclusão do mesmo 

5. Pais/Encarregado de Educação e atleta convidados a deixar de participar 
permanentemente na atividade do clube; 

 

B - Em casos relacionados com Match-Fixing  

1. Processo disciplinar e suspensão do atleta até à conclusão do mesmo 

2. Pais/Encarregado de Educação e atleta convidados a deixar de participar 
permanentemente na atividade do clube; 

 

C - Em casos de: 

• Comportamento incorreto para com os elementos internos ou externos ao Clube  
• Não cumprimento das Normas Internas  
• Falta de respeito e indisciplina para com árbitros, diretores e treinadores 
• Qualquer tipo de invasão de campo e/ou entrada em zonas restritas a atletas e 

dirigentes 

 

1. Repreensão verbal e viabilização de um pedido de desculpas entre o 
interveniente e a vítima;  

2. O Educando praticante não será convocado para, pelo menos, um jogo de 
competição; 

3. Repreensão escrita e o educando praticante será suspenso de treinar e jogar 
durante uma semana; 
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4. Processo disciplinar e suspensão do atleta até à conclusão do mesmo 

5. Pais/Encarregado de Educação e atleta convidados a deixar de participar 
permanentemente na atividade do clube; 

 

D - Para todos os casos descritos nos pontos A,B e C e outras situações ocorridas em que 
o Clube seja alvo de multas pecuniárias por parte da Entidade Organizadora da 
competição em disputa os Pais/Encarrados de Educação que tenham praticado a ação 
que penalizou a UDAL, ficam obrigados a pagarem a coima em causa. 

Se a penalização envolver interdição de campo e processos disciplinares nas Entidades 
Organizadoras da prova ficam os Pais/Encarregados de Educação responsabilizados pelo 
pagamento de todas as despesas que a UDAL venha a ter. 

 

E – Casos omissos decididos pelos Diretor da Entidade e Coordenador Técnico depois de 
terem conhecimento dos casos 

 

QUADRO RESUMO DAS SANÇÕES PARA PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

INFRAÇÃO CASTIGO OBSERVAÇÕES 

MATCH FIXING 

Processo disciplinar e suspensão 
do atleta até à conclusão do 
mesmo 

OU 
Pais/Encarregado de Educação e 
atleta convidados a deixar de 
participar permanentemente na 
atividade do clube 

As situações que envolvam o 
Match Fixing serão duramente 
punidas, desde que o caso esteja 
provado sem margem para 
duvidas o convite para os 
envolvidos deixarem o Clube é 
automático 

Bullying e Racismo 

Repreensão verbal e viabilização 
de um pedido de desculpas entre 
o interveniente e a vítima 

Para situações isoladas ocorridas 
durante jogo ou treino. 
Intenção de travar 
comportamentos futuros  

O Educando praticante não será 
convocado para, pelo menos, um 
jogo de competição 

Reincidência da situação anterior. 
Fomentar o mesmo 
comportamento junto de outros 
pais e encarregados de educação 

Repreensão escrita e o educando 
praticante será suspenso de 
treinar e jogar durante uma 
semana 

Reincidências de situações já 
sinalizadas. 
Ameaças físicas. 
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INFRAÇÃO CASTIGO OBSERVAÇÕES 

Processo disciplinar e suspensão 
do atleta até à conclusão do 
mesmo 

Reincidências de situações já 
sinalizadas e penalizadas 
Tentativas de agressão 
Quando situações continuam a 
ocorrer fora do contexto Clube 
(escola, redes sociais, etc) 

Pais/Encarregado de Educação e 
atleta convidados a deixar de 
participar permanentemente na 
atividade do clube 

Agressões 
Reincidências de situações já 
sinalizadas e penalizadas 

Desrespeito às 
normas do Clube 

Repreensão verbal e viabilização 
de um pedido de desculpas entre 
o interveniente e a vítima 

Comportamento incorreto para 
com os elementos internos do 
Clube e incumprimentos de 
normas 

Falta de respeito e 
indisciplina para 
com árbitros, 
diretores e 
treinadores 

Repreensão por escrito, 
suspensão temporária do 
educando ou Pais/Encarregado de 
Educação e atleta convidados a 
deixar de participar 
permanentemente na atividade 

  

Dependendo da gravidade da 
situação, de ser ou não 
reincidente. 
Para casos mais grave será 
realizado Processo Disciplinar 

Qualquer tipo de 
invasão de campo 
e/ou entrada em 
zonas restritas a 
atletas e dirigentes 
 

Suspensão temporária do 
educando ou Pais/Encarregado de 
Educação e atleta convidados a 
deixar de participar 
permanentemente na atividade 

Decisão após Processo Disciplinar 

Multas e despesas 
imputadas ao 
Clube derivadas de 
comportamentos 
dos pais e 
encarregados de 
educação 

Além do castigo aplicado 
obrigatoriedade pagamento da 
totalidade das multas e despesas 

Os pagamentos não são passiveis 
de recurso 

 

 4.3 Regulamento Disciplinar 
 

a) Os atletas têm que justificar as suas faltas aos treinos, de preferência com 
antecedência. Caso falte a 50 % ou mais, injustificadamente - não é convocado 
para o próximo jogo;  

b) Ausência não justificada a um jogo - não é convocado para o próximo;  
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c) Incumprimento de normas internas - o castigo a aplicar passa pelo 
Diretor/Delegado e Coordenador Desportivo, após consulta ao Treinador;  

d) Comportamento incorreto para com elementos internos ou externos ao Clube – 
o castigo aplicar passa pelo Diretor/Delegado e Coordenador Desportivo, após 
consulta ao Treinador;  

e) Desavenças graves – o castigo a aplicar passa pelo Diretor da Entidade, 
Coordenador Desportivo, Treinador e Direção da UDAL.  

 

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 pelo Diretor da Entidade e pelo Coordenador Técnico 

 

5 - PRECÁRIO 
 

Inscrição 

Para todos os escalões (inclui inscrição na AFL, kit de jogo, exame médico desportivo e 
seguro desportivo) 

 

Renovação da inscrição na UDAL - € 115.00  

Nova Inscrição - € 125.00 

Taxa de transferência para atletas oriundos de outros Clube - € 37.50 

Mensalidades 

As mensalidades são cobradas entre os meses de Setembro de 2021 e Julho de 2022. 

Nas 4 primeiras mensalidades são cobrados mais 50% do valor que correspondem ao 
pagamento antecipado dos 2 últimos meses (Junho e Julho) 

Benjamins e Infantis – Atletas nascidos em 2009, 2010, 2011 e 2012 - € 40.00 

Iniciados e Juvenis – Atletas nascidos em 2005, 2006, 2007 e 2008 - €35.00 

Juniores – Atletas nascidos em, 2003 e 2004 - € 20.00 

 

Este Manual de Acolhimento e Boas Práticas foi aprovado pela Direção da União 
Desportiva da Alta de Lisboa para vigorar na época Desportiva 2021/22 e faz parte 
integrante do Processo de Certificação que a UDAL concorreu na Federação Portuguesa 
de Futebol, processo esse em que obtivemos a certificação como ENTIDADE 
CERTIFICADORA de 3 ESTRELAS 
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