
 

 

 

 

 

 

Formar cidadãos e atletas responsáveis no respeito pelos valores da diferença, da inclusão, da não 

discriminação, do fairplay, do respeito pelo ambiente, pelos princípios básicos de solidariedade. 

Ser #UmClubeParaTodos 

• Respeito; 

• Inclusão; 

• Sustentabilidade; 

• Solidariedade. 

A partir do desporto, desenvolver ações que valorizam o ser humano oferecendo oportunidades 

iguais a todos em harmonia com a comunidade e meio ambiente. 

 

1. Respeitar escrupulosamente os regulamentos, nunca procurando cometer de forma deliberada, 

qualquer infração. 

2. Respeitar os árbitros, cuja presença é indispensável na competição. 

3. Aceitar todas as decisões do árbitro sem nunca por em causa a sua honestidade. 

4. Procurar ganhar, jogando cada vez melhor. 

5. Aceitar a vitória com modéstia, sem ridiculizar ou diminuir o adversário. 

6. Desenvolver atitudes saudáveis perante a vitória e a derrota, entendendo que ganhar não é tudo 

nem o único objetivo e que perder não constitui obrigatoriamente um fracasso. 

7. Entender que ganhar e perder se relaciona com um resultado da competição e que o sucesso e 

eventual fracasso não dependem disso. 

 



 

 

 
 

8. Querer competir em igualdade de circunstâncias com o adversário e contar apenas com o seu 

valor, o seu esforço e as suas capacidades para alcançar o melhor resultado desportivo. 

9. Na situação de vencido reconhecer com dignidade o valor do adversário. 

10. Reconhecer os bons resultados do adversário. 

11. Recusar ganhar por meios ilegais e fraudulentos. 

12. Ser digno em todas as circunstâncias, demonstrando controlo sobre si próprio em todos os 

momentos. 

13. Recusar a utilização, em qualquer situação, da violência física ou verbal. 

14. Entender que errar é uma situação frequente e normal. 

15. Formular objetivos realistas. 

16. Desenvolver pensamentos e atitudes positivas. 

17. Cumprimentar os árbitros, todo o grupo de trabalho com quem jogarem e a sua equipa, no 

princípio e no final do jogo. 

 

Todos os elementos do Setor de Formação, no relacionamento com os jovens praticantes, 

defenderão em todos os momentos, os valores: 

o Da Família (Os Pais); 

o Da Escola; 

o Do Clube (O Treinador). 

por esta ordem, tendo em consideração a importância da sua interligação, no natural 

desenvolvimento do jovem praticante. 

O Clube reconhece que o triângulo desportivo formado pelo Clube, nomeadamente o Treinador, jovem 

estudante/praticante e a família, é não só inevitável como desejável na vida desportiva dos jovens 

jogadores. 

 

 

Porque o Clube entende que o valor mais elevado que o jovem praticante tem na vida, é a Família, 

defenderá em todos os momentos os seus valores e promoverá uma reunião no início de temporada 

com os encarregados de educação, de cada uma das equipas, e proporcionará reuniões regulares ao 

longo da época dando o exemplo das boas relações que devem existir entre todos. 

 

 

Porque o Clube também entende que, em regra, os jovens serão melhores jogadores se forem 

melhores estudantes, procurará, em colaboração com os escolas e os encarregados de educação, 

apoiar e incentivar, no sentido de que cada um deles obtenha os melhores resultados escolares 

possíveis. Serão aplicadas normas de controlo e premiação do desempenho escolar. 

 

 

 



 

 

 
 

 

Porque O Clube é constituído pelo conjunto das pessoas que o dirigem e das pessoas que o 

frequentam, entende-se que os primeiros deverão ter uma visão global dos acontecimentos, ter ainda 

o cuidado de estabelecer regras possíveis de serem cumpridas por todos e orientar os seus 

procedimentos, preocupando-se sempre com o individual na perspectiva global, a quem se presta o 

serviço desportivo. 

 

• Para a Escola de Futebol: 4 a 12 anos de idade. Para a Academia de Futebol Feminino: 6 a 12 anos; 

• Inscrever-se e pagar a mensalidade; 

• Escolher, dentro da disponibilidade de horários, uma das turmas constituídas por 25 alunos; 

• Apresentar a documentação necessária e indicada pelo Clube. 

 

• Que o jovem jogador deseje representar o Estoril Praia, comprometendo-se a cumprir os 

princípios orientadores definidos pelo Clube; 

• Que o Encarregado de Educação autorize o jovem jogador a representar o Estoril Praia, 

conhecendo antecipadamente os princípios orientadores sugeridos pelo Clube; 

• Que o técnico da equipa escolha o jovem jogador para representar o Estoril Praia, tendo em 

consideração as qualidades globais de cada um e o número limite de participantes em cada uma 

das categorias, definido pelo Clube; 

• O Clube aceite a indicação do técnico; 

• Nas categorias de Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis de 1º ano, após indicação do 

técnico, inscrever-se e pagar a mensalidade. 

 

• As características da formação e preparação dos jovens futebolistas influência a sua qualidade e 

determina o progresso do futebol; 

• Um bom ambiente de treino e competição, as características ou formas da sua intervenção, os 

conteúdos de preparação aplicados, contribuem para concretizar os objetivos de mais e melhores 

jogadores. 

 

• Contributos para o desenvolvimento global do jovem jogador (físico, psíquico e social); 

• Noção de responsabilidade, solidariedade e cooperação; 

• Formação cívica e atitude ética;  

• A saúde. 

 

 

 

 



 

 

 
 

• Atividade respeitadora das etapas de crescimento e maturação das estruturas do seu 

desenvolvimento biológico; 

• Atitude comportamental que tenha em consideração a formação da sua personalidade pelo que 

veem os adultos fazer; 

• Conhecer bem os jovens que treina, bem como as características das suas fases de 

desenvolvimento.; 

• Contribuir para o desenvolvimento das capacidades físicas, técnicas, tácticas e psíquicas do 

praticante, de acordo com as suas necessidades; 

• Promover o gosto e o hábito pela prática desportiva, proporcionando prazer e alegria; 

• Dirigir as expectativas dos jovens e dos seus familiares de uma forma realista; 

• Valorizar, fundamentalmente, o esforço e o progresso na aprendizagem, colocando em primeiro 

lugar os interesses dos jovens e só depois as vitórias da equipa. 

 

O Desporto deve ser uma atividade sadia, limpa, pura, plena de energia, diversão, esforço, disciplina 

e origina uma grande vontade de auto superação (jogar cada vez melhor). 

Ao mesmo tempo a sua prática é um grande elemento educativo que nos ensina a perder, a ganhar, a 

cooperar, a respeitar  todos os envolvidos e a cumprir com regulamentos e horários. 

O desporto é uma escola ideal para o desenvolvimento do ser humano. 

Na competição desportiva, o objectivo geral consiste em alcançar um resultado frente a outra equipa 

(se possível ganhar). 

É no jogo que os desportistas colocam em prática todos os seus recursos, desenvolvidos pelos seus 

treinadores, procurando conseguir o máximo rendimento possível, procurando obter o melhor 

resultado. 

 

O presente regulamento fixa o regime disciplinar aplicável aos atletas, pais/encarregados, 

treinadores e restantes colaboradores do GDEP: 

 

I. Antipatia para qualquer associado, colega, colaborador, utente ou visitante do clube; 

II. Estar em posse ou sob influência de qualquer droga (sem prescrição médica); 

III. Desvio de dinheiro ou qualquer material do Clube; 

IV. Fumar em qualquer parte das Instalações Desportivas ou quando em serviço (considera-se 

em serviço sempre que equipado); 

V. Entrar em conflito físico ou verbal com qualquer jogador, pai, associado, colega, colaborador, 

utente ou visitante do GD Estoril Praia;  

VI. Causar ou contribuir para condições sanitárias que não estejam dentro dos padrões de 

qualidade definidos;  

VII. Não reportar qualquer acidente/incidente que aconteça com jogador, pais, colegas, utentes, 

colaboradores ou visitantes do GD Estoril Praia;  

 



 

 

 
 

VIII. Consumir qualquer bebida alcoólica em serviço (considera-se em serviço sempre que 

equipado) ou trabalhar sob influência de álcool; 

IX. Estar em serviço sem a aparência adequada, nomeadamente no que reporta às questões de 

imagem e higiene;  

X. Omitir ou dar informações falsas na altura da contratação, ou outra; 

XI. Omitir ou dar informações falsas a qualquer associado, colega, colaborador, utente ou 

visitante do GD Estoril Praia;  

XII. Utilização para fins pessoais dos meios ao dispor, sem autorização (telefone ou telemóvel, 

fotocopiadora, Internet, …). Uma emergência, devidamente justificada, poderá ser exceção;  

XIII. Utilização do emblema do Clube, ou qualquer outra imagem registada pelo Estoril, assim 

como envelopes ou papel de ofício do Clube, sem autorização ou para fins pessoais; 

XIV. Não cumprir com as atividades previstas com a eficácia razoável; 

XV. Participar em atividades, dentro ou fora do clube, que possam pôr em causa a imagem do 

desporto ou do próprio GD Estoril Praia;  

XVI. Ausência temporária, durante a prestação do serviço, sem autorização; 

XVII. Discriminação sexual, racial, política ou outra face a qualquer associado, colega, colaborador, 

utente ou visitante do clube;  

XVIII. Manuseamento deficiente de equipamentos ou materiais propriedade do Clube;  

XIX. Atrasos regulares ou saídas extemporâneas dos locais onde se realizam as atividades do 

Clube. É essencial a apresentação do técnico 5 a 10 minutos de antecedência, de forma a 

estar pronto a receber os jogadores em questão; 

XX. Desrespeito/divulgação de documentos ou informações confidenciais referentes a qualquer 

associado, colega, colaborador, utente ou visitante do GD Estoril Praia. 

 

 
O presente Regulamento fixa o regime disciplinar aplicável aos atletas e aos seus pais/encarregados, 

treinadores, agentes desportivos e restantes colaboradores do GD Estoril Praia. 



 

 

 
 

 

 
 

 Todos os escalões de futebol formação do Grupo Desportivo Estoril Praia estão enquadrados com a 

realidade do clube. Por conseguinte, foi elaborado um plano de atividades, baseado no projeto 

“Nutricionistas no GDEP” em pleno acordo com a coordenação do futebol de formação do clube. 

O acompanhamento alimentar personalizado e individualizado aos atletas da Formação de Futebol 

do Estoril Praia, com atribuição de prioridade aos casos mais urgentes (casos de excesso de peso ou 

de magreza) dá-se por via de: 

I. Determinação do estado nutricional e avaliação da composição corporal a nível individual 

com posterior planeamento de um plano alimentar adaptado ao momento competitivo e 

específico para cada atleta; 

II. Criação de uma ficha nutricional dos atletas, para preenchimento com dados obtidos após 

a determinação do seu estado nutricional, entre outras informações de relevo, atendendo 

ao seu acompanhamento individualizado; 

III. Realização de sessões de educação alimentar, nomeadamente palestras, para as crianças 

participantes da Escola de Futebol do Estoril Praia; 

IV. Realização de sessões didáticas (variando entre jogos curtos e breves palestras, por 

exemplo) sobre alimentação saudável nos escalões mais jovens, nomeadamente 

Traquinas e Benjamins;  



 

 

 
 

V. Realização de palestras semanais/mensais sobre alimentação e nutrição aos infantis, 

iniciados, juvenis, juniores, feminino sub-15 e sub-17, e futebol feminino senior; 

VI. Organização de sessões de esclarecimento complementares sobre alimentação e nutrição 

para atletas e membros das equipas técnicas, consoante a solicitação destes; 

VII. Realização de um manual de boas práticas em termos de higiene e segurança alimentar 

(cuidados a ter em casa e fora de casa com a alimentação, por exemplo) para os atletas (e 

pais, no caso dos escalões sub-14); 

VIII. Realização de breves formações aos restantes profissionais do Futebol de Formação 

(treinadores dos vários escalões, etc.), de preferência mensais, de forma a estabelecer 

previamente uma linha orientadora entre todos relativamente aos cuidados que os atletas 

devem ter com a sua alimentação ao longo da época desportiva. 

No final de cada período letivo, será solicitada a entrega das notas, refletindo o desempenho escolar 

dos atletas. Deverão estar devidamente assinadas pelos Encarregados de Educação ou pela Escola e 

poderão ser entregues na secretaria do clube ou enviadas por e-mail para 

formacao@gdestorilpraia.pt. 

Será feita a seleção, entre cada escalão, dos quatro atletas com melhores notas. Os treinadores e 

delegados elegerão posteriormente, de entre os quatro pré-selecionados, o atleta que destaque 

pelos seguintes critérios: 

o Assiduidade; 

o Pontualidade; 

o Companheirismo; 

o Carisma; 

Os prémios, estarão garantidos pelo clube, podendo ser materiais ou alguma atividade que o 

vencedor possa desfrutar. 

 

 

mailto:formacao@gdestorilpraia.pt


 

 

 
 

Os princípios da inclusão e coesão social fazem parte da génese, do ADN e da história do Grupo 

Desportivo Estoril Praia (GDEP). 

Acreditamos firmemente que o sucesso escolar deve estar em simbiose plena, com o percurso 

desportivo e pugnamos para que todos os atletas do clube transitem de ano escolar. 

A valorização do individuo e o papel de cidadania que terá no futuro da nossa sociedade, é o melhor 

legado formativo que a nossa instituição pode deixar. Mais importante do que qualquer vitória 

desportiva, é sentirmos que estamos a contribuir para um mundo melhor e consequentemente mais 

justo.

Neste sentido quando detetamos que o rendimento escolar está com parâmetros negativos, usamos 

os seguintes procedimentos: 

1. Reunião da coordenação com os encarregados de educação e atleta, de modo a sensibilizar 

para a importância do sucesso escolar; 

2. A atuação deve ser sempre realizada de um modo pedagógico, construtivo e não sob uma 

perspetiva de julgamento e negativo; queremos que o atleta se sinta motivado e com prazer 

na sua atividade escolar, ao invés, de qualquer carga negativa que acresça mais pressão e 

tensão ao estudante; 

3. Se necessário, encaminhamos de imediato a situação ao departamento de psicologia; 

4. Caso o estudante precise de explicações específicas sobre uma determinada unidade 

curricular e a família não disponha de meios financeiros suficientes, procuraremos dentro 

dos nossos recursos humanos, elementos capazes de fornecer gratuitamente o referido 

apoio escolar; 

5. Acompanharemos a situação até, as avaliações escolares apresentadas voltarem a ser 

positivas e que garantam a continuidade escolar ao atleta. 

A postura dos atletas do nosso clube, na escola onde estudam deve ser irrepreensível e fazer jus aos 

valores do GD Estoril Praia. 

Neste sentido o atleta do GDEP deve pautar: 

1. Pela assiduidade; 

2. Pela pontualidade; 

3. Pelo respeito por todos os docentes e respectivo staff dos estabelecimentos de Ensino; 

4. Por uma postura cordata em todos os momentos; 

5. Pelo espírito de inclusão com todos os seus colegas. 

 

 



 

 

 
 

Em todos os jogos de carácter oficial ou particular, o nosso clube tem presente no banco de suplentes, 

no mínimo um membro, com competências, no que concerne ao apoio médico aos atletas. Em 

Inúmeras situações, o nosso corpo Médico, também auxilia a equipa oponente à do Grupo Desportivo 

Estoril Praia, quando assim se verifica necessário. 

A área do apoio médico, é de fulcral importância na nossa estrutura, do departamento de futebol 

jovem, quer como em todas as modalidades desportivas do universo do GDEP. 

O departamento médico que tem as suas instalações físicas, no Complexo de Treino e Formação 

Desportiva do GDEP, está aberto todos os dias da semana, e dispõe de diversos materiais de última 

geração, para o tratamento e respetiva recuperação de todas e de todos os Atletas 

Aquando de uma lesão no decorrer de um jogo, o primeiro diagnóstico é dado pelo elemento de apoio 

médico presente na ficha de jogo. 

Este, após primeira observação, definirá o processo a desencadear, atendendo o nível de  gravidade 

constatado. 

Existem quatro níveis de gravidade distintos – verde, amarelo, laranja e vermelho – e os 

procedimentos a seguir dependerão da triagem inicial: 

 

Não se observou alterações que impossibilitem a continuidade no exercício. 

 

Após observação, concluiu-se existir necessidade de abandonar o exercício/Jogo. Deverá fazer-se o 

acompanhamento do atleta até ao posto médico do clube e providenciar os devidos 

tratamentos/curativos. Não se constatou necessidade de ativar o seguro médico. 

 

A observação ditou a necessidade de exames suplementares. Deverá ser garantido que o atleta é 

acompanhado pelo encarregado de educação ao HPP-Hospital de Cascais  (preferencialmente). Caso 

não se confirme a presença de um responsável adulto, deverá ser o encarregado clínico destacado 

para o jogo/treino a garantir o acompanhamento do atleta. O Coordenador Administrativo deverá ter 

conhecimento imediato da situação e procederá à participação do ocorrido à seguradora. 

 

Constatou-se gravidade na observação e o diagnóstico aponta para uma situação de carácter urgente. 

Ligar imediatamente para INEM (112) Informar, de forma simples e clara: 

o O tipo de situação (doença, acidente, etc.); 

o O número de telefone do qual está a ligar;  

o A localização exata e, sempre que possível, com indicação de pontos de referência; Av. Dom 

Bosco, Centro de treinos e Formação desportiva, 2765 Estoril; 

o O sexo e a idade do atleta a necessitar de socorro; 

o As queixas principais e as alterações que observa;  

o Informar da existência de uma rampa de acesso ao terreno de jogo. 

 



 

 

 
 

o O Coordenador Administrativo deverá ter conhecimento imediato da situação e procederá à 

participação do ocorrido à seguradora. 

 

Descrição Valores 

Renovação da Inscrição 15,00€ 

Primeira Inscrição  20,00€ 

Mensalidade (uma aula semanal) 20,00€ 

Mensalidade (duas aulas semanais) 30,00€ 

Mensalidade (três aulas semanais) 40,00€ 

Cartão de sócio atleta   20,00€ 

 

• As mensalidades deverão ser pagas até ao último dia do mês a que diz respeito; 

• O não cumprimento deste prazo implica a suspensão da atividade; 

• O pagamento da mensalidade é obrigatório mesmo que o aluno não frequente os treinos, com 

exceção de: 

o Alunos cujas faltas se fiquem a dever por motivos de saúde e que sejam de longa duração 

(mais de 30 dias), devidamente justificadas por atestado proveniente do Sistema Nacional de 

Saúde ou via Seguro da aluna efetuado pela Escola; 

• A isenção de uma mensalidade apenas incidirá no mês ou meses em que o aluno não tenha 

qualquer presença registada e cumpra com os requisitos presentes no ponto anterior; 

• A regularização da mensalidade em falta poderá ser efetuada até ao dia 15 do mês seguinte, 

mediante o acréscimo de 2,50€; 

• Após o dia 15 do mês seguinte a que diz respeito a mensalidade, a regularização do pagamento 

em falta terá um acréscimo de 5,00€ por mensalidade em atraso; 

• O pagamento das mensalidades referentes aos meses de junho e julho de 2021 é antecipado e 

repartido pelas 2as, 3as, 4as e 5as mensalidades; 

• Não há lugar ao reembolso de pagamentos antecipados. 

 

• 50% de desconto para irmão/a, calculado sobre a mensalidade de menor valor; 

• Não beneficia deste desconto o aluno que tenha um(uma) irmão(a) a participar numa das equipas 

de competição (isentas de pagamento de mensalidade), com idade igual ou superior a 14 anos; 

• Por razões de saúde do aluno, uma vez dado conhecimento imediato ao secretariado da Escola, 

poderá haver transferência da mensalidade, dentro da mesma época desportiva ou suspensão do 

pagamento. 

 

 

 



 

 

 
 

Traquinas/Benjamins/Infantis 
Mensalidade 40,00€ 

10 Prestações 

Iniciados 1º ano 
Mensalidade 30,00€ 

10 Prestações 

Iniciados 2º ano 
Mensalidade 20,00€ 

10 Prestações 

Juvenis 1º ano 
Mensalidade 10,00€ 

10 Prestações 

Os pagamentos serão efetuados na secretaria ou através de transferência para o 
NIB 0018 0000 0416 8232 0011 7 enviando o comprovativo para contabilidade@gdestorilpraia.pt 
 

• Local: Secretaria 

• Horários:  

o 10-13h /14:30-19h Segunda a Sexta-feira (com exceção das manhãs de quarta-feira) 

o 10-13h ao Sábado  

o Encerra aos Domingos e Quartas-feiras de manhã.  

mailto:contabilidade@gdestorilpraia.pt

