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CAPÍTULO 1 - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1. Disposições Gerais
1. A Academia de Futsal encontra-se integrada na Associação Vale d’Ouro como grupo autónomo desta
estando por isso sujeita ao seu regulamento interno e estatutos.
2. No presente regulamento, sempre que aplicável, um atleta com idade inferior a 18 anos é substituído pelo
respetivo encarregado de educação ou representante legal nos seus direitos, deveres e compromissos.
3. O disposto no presente regulamento é aplicável a todos os agentes desportivos e não desportivos afetos
ao projeto da Academia de Futsal.

Artigo 2. Enquadramento
1. Ao presente regulamento sobrepõe-se o disposto, cumulativamente o Regulamento Interno da Associação
Vale d’Ouro e Estatutos da Associação Vale d’Ouro.
2. Todos os atletas, membros das equipas técnicas, staff, colaboradores e outros agentes desportivos, além
do disposto no ponto 1 do presente artigo, encontram-se sujeitos ao disposto na Política de Privacidade e
Proteção de Dados Pessoais e outros regulamentos ou planos que a Associação Vale d’Ouro venha a elaborar
e com aplicação na atividade deste grupo autónomo.

CAPÍTULO 2 - MODELO FUNCIONAL
Artigo 3. Disposições Gerais
1. A organização da Associação Vale d’Ouro e o enquadramento dos seus grupos autónomos encontram-se
previstas no Regulamento Interno.
2. O Grupo Autónomo da Academia de Futsal é composto pelas seguintes unidades:
a) Direção Desportiva
b) Equipa Técnica
c) Capitães (Capitão e Sub-capitão)
d) Plantel
3. As unidades referidas no ponto anterior hierarquizam-se pela mesma ordem com que são apresentadas.
4. A Academia de Futsal integra-se no organigrama da Associação Vale d’Ouro através da Direção de
Atividades e Grupos Autónomos estando sob gestão desta.
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Artigo 4. Funções e Responsabilidades
1. A Direção da Associação Vale d’Ouro através da sua Direção de Atividades e Grupos Autónomos tem
competência e responsabilidade total para tomar decisões acerca da equipa, bem como para definir horários
de jogos, as funções e responsabilidades e castigos a aplicar nos termos do Regulamento Interno Geral em
vigor.
2. A Direção Desportiva tem as seguintes responsabilidades:
a) informar a Direção de todas as situações referentes à equipa que achar necessárias;
b) promover a articulação com a Direção de Atividades e Grupos Autónomos e as outras Direções de
Gestão da Associação Vale d’Ouro;
c) em articulação com o treinador, competência para definir regras de comportamento, horários de
concentrações e logística associada ao dia de jogo;
d) em conjunto com o treinador, fazer chegar à direção a informação necessária, funcionando como
ligação entre equipa e direção;
e) propor e analisar o ingresso de atletas no plantel;
f) organizar e gerir o calendário desportivo.
3. A Equipa Técnica, composta essencialmente pelo seu treinador e, eventualmente, adjuntos, tem as
seguintes responsabilidades:
a) Orientar, preparar e definir os treinos de acordo com as melhores práticas e o espírito da modalidade;
b) escolher capitães;
c) definir as convocatórias semanais;
d) escolher método e forma de jogo;
e) com a direção desportiva informar a direção de todas as situações de equipa que achar necessárias;
f) atuar disciplinarmente para aplicação de castigos a jogadores que não sigam as normas e regras de
treino e de jogo consideradas neste regulamento e/ou de conduta desportiva.
4. O Capitão tem responsabilidade de:
a) informar o treinador de situações que possam ocorrer nos treinos e jogos;
b) pode e deve usar da palavra para motivar ou repreender o grupo, nunca se colocando acima de
treinador e diretor;
c) representar a equipa junto da equipa técnica e, se necessário, junto da Direção Desportiva e em
momentos que a Associação Vale d’Ouro entenda relevantes.
5. Os atletas que integram o plantel devem observar as seguintes responsabilidades:
a) cumprir com as regras e normas do clube, devendo respeitar todos (adversários, colegas, árbitros,
dirigentes e/ou outros agentes desportivos) nunca infringindo as regras nem faltando ao respeito a
ninguém;
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b) acatar as decisões tomada pelo treinador, diretor e direção, podem no entanto fazer chegar ao capitão
os problemas ou situações que não concordam apresentando as devidas justificações;
c) fazer-se ouvir junto da equipa técnica e direção desportiva, através do capitão.

CAPÍTULO 3 - CÓDIGO DE CONDUTA E ENQUADRAMENTO DISCIPLINAR
Artigo 5. Regras e Código de Conduta
1. As decisões tomadas dentro da hierarquia organizacional da Associação e da Equipa deverão ser acatadas
e respeitadas;
2. Sempre que chamados a dar opinião, devem os jogadores exprimir a sua opinião;
3. É obrigatório cumprir horários estabelecidos, tanto para treinos, como para concentrações em jogos (salvo
exceções devidamente autorizadas);
4. É obrigatório treinar com o equipamento de treino definido pelo treinador;
5. É obrigatório pensar na equipa como um todo e não do ponto de vista individual, dentro da mística do
Sporting Clube Pinhão, que é a inspiração base deste projeto;
6. Qualquer decisão tomada pelo treinador deve ser acatada e respeitada;
7. Em modo algum é permitida a saída do banco de suplentes durante um jogo;
8. Não serão toleradas falta de respeito dentro da equipa;
9. Não serão toleradas atitudes violentas em jogos e treinos com qualquer agente desportivo;
10. A convocatória para os jogos e o alinhamento definido pelo treinador, quer no 5 inicial, quer ao longo do
jogo devem ser sempre respeitados e acatados;
11. O equipamento de cada jogador é da sua inteira responsabilidade, devendo zelar pela sua manutenção,
aprumo, limpeza e conservação ao longo da época;
12. Os cartões e fichas de jogo são da responsabilidade da direção, treinador e diretor ou dos membros
destacadas para as funções de delegado ao jogo;
13. Os horários dos jogos podem ser alterados por pedido dos jogadores se a análise mostrar que é positivo
para a equipa. Qualquer alteração deverá ser articulação com a Direção de Atividades e Grupos Autónomos;
14. Os pedidos de alterar jogos devem ser realizados no máximo até 15 dias antes do jogo em causa;
15. O material de treino e de jogos deve ser tratado corretamente, sempre preservando a sua manutenção;
16. Sempre que algum material tiver um estrago deve ser comunicado de imediato ao treinador ou diretor;
17. Treinador e diretor têm poder de convocar uma reunião de plantel em que todos os elementos devem
estar presentes;
18. Treinador, diretor e staff devem procurar ter uma relação próxima com a equipa pautando-se sempre com
o máximo respeito e consideração por todas as partes.
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Artigo 6. Enquadramento disciplinar e sanções especificas
1. Sempre que uma das regras ou código de conduta for infringido pode o agente responsável incorrer num
processo disciplinar nos termos do definido no Regulamento Interno Geral da Associação Vale d’Ouro – Secção
5, artigos 21.º a 24.º e outros aplicáveis;
2. O abandono da equipa durante a época desportiva e após a realização da inscrição/pedido da licença
desportiva, não contempla a devolução do dinheiro de inscrição;
3. O jogador que não tenha o equipamento de treino correto pode ser impedido de treinar pelo treinador;
4. Constituem motivos para abertura de processo disciplinar
a) abandono do campo durante um jogo, treino ou concentração;
b) critica gratuita, não fundamentada e em local inapropriado a colegas, grupo de trabalho, treinador,
diretor ou direção;
c) negligência na conservação do equipamento de jogo ou de treino ou esquecimento do mesmo para o
dia de jogo ou outro momento em que seja solicitado;
d) falta não justificada e/ou autorizada a jogos, reuniões, treinos e/ou concentrações após ter tomado
conhecimento da respetiva convocatória;
e) não cumprimento de horários, salvo exceções devidamente comunicadas em tempo útil e justificáveis
(motivos profissionais).
5. O jogador que seja expulso num jogo é responsável pela sua multa;
6. As multas aplicadas a equipa, em consequência de atitudes ou comportamentos de determinado agente
desportivo, ser-lhe-ão imputadas, podendo ainda incorrer em processo disciplinar;
7. O jogador ou agente desportivo que pratique atos de violência quer num jogo, quer num treino ou no
contexto da equipa e deste projeto será expulso da equipa, mesmo que tal ocorra fora das instalações do
clube;
8. O jogador que falhe uma convocatória a um jogo será automaticamente excluído da seguinte e poderá
incorrer em processo disciplinar;

Pinhão, em 1 de dezembro de 2020
Direção de Atividades e Grupos Autónomos
Direção Desportiva
Treinador
Capitães

ASSOCIAÇÃO VALE D’OURO | DIREÇÃO DE ATIVIDADES E GRUPOS AUTÓNOMOS
ASCVD.REG.ACFUTSAL

Página 7 de 7
ASCVD.REG.ACFUTSAL.V01

