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REGULAMENTO 

 

“1os Open Euro TriGames SUDS – Ferrara, Itália 2021” 

4 a 11 de outubro 

 

A realização, em Itália, dos “1os Open Euro TriGames SUDS – Ferrara, Itália 2021” é um 

acontecimento de âmbito europeu (aberto a participantes de outras regiões) que terá, 

seguramente, um fortíssimo impacto em todos aqueles que serão intervenientes neste grande 

evento e que representarão oficialmente os seus países. 

É, também, um tempo de Esperança para todos aqueles – em primeira linha, os Atletas com 

Síndrome de Down – que de forma persistente, empenhada e com elevado sentido de 

responsabilidade e sacrifício individual, investiram tempo, recursos e capacidades físicas e 

desportivas, para melhorarem as suas performances técnicas e se classificarem em lugares de 

grande exigência. 

Sempre na busca de um resultado desportivo que a si próprios impuseram, mas, mais que no 

resultado final, se centraram no gosto e estímulo de participarem num evento desportivo com esta 

assinalável envergadura. 

Naturalmente que tudo isto, partindo do respetivo núcleo central – o Atleta - só é possível tendo 

por suporte uma organização ambiciosa, disciplinada e com objetivos bem definidos. 

E este evento mais não é que o somatório das organizações nacionais, corporizadas nas 

representações oficiais de cada país, integrando dirigentes, técnicos das diferentes modalidades, 

atletas, treinadores e restantes membros da equipa, todos eles unidos sob o mesmo desígnio: 

participarem ativamente e com grande sentido de responsabilidade, humanidade e ética 

desportiva, num evento internacional decisivo para o futuro do Desporto para Atletas com 

Síndrome de Down. 

É, assim, com este claro desígnio que a representação portuguesa, adiante designada por 

“Missão”, pois de uma missão se trata, encara a sua participação. 

E para torná-lo possível, a ANDDI-Portugal, por delegação de competências da FPDD – 

Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência, têm-se vindo a dotar dos 

diferentes instrumentos necessários ao preenchimento integral deste desígnio e que proporcionem 

as melhores condições de participação desportiva aos diferentes membros da Missão. 
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Neste contexto e com um enquadramento que se pretende simples, mas eficiente, impunha-se 

elaborar um “Regulamento da Missão Portuguesa aos 1os Open Euro TriGames SUDS – Ferrara, 

Itália 2021”. 

Está centrado no preenchimento dos seguintes objetivos: 

• Estabelecer um quadro de competências e de articulação interna que torne a Missão coesa 

e que potencie os melhores resultados desportivos e uma sã participação dos Atletas; 

• Assegurar uma representação portuguesa que se evidencie pelo seu sentido de ética 

desportiva, responsabilidade e humanismo, com um espírito construtivo e de total abertura 

ao mundo e à sua diversidade; 

• Garantir a existência de mecanismos preventivos que anulem qualquer conflitualidade e 

que conduzam a soluções justas e equitativas, de forma a manter um forte espírito e 

elevado moral de equipa; 

• Apoiar ativamente todos os membros da Missão, proporcionando-lhes os meios adequados 

às suas necessidades, no âmbito desta participação, e ao reforço da respetiva 

competitividade desportiva; 

• Integrar processos e ações relacionados com o quotidiano da Missão, estabelecendo 

critérios e requisitos a observar por todos os seus membros, destinados a assegurar, 

designadamente, o integral cumprimento das condicionantes de natureza legal e 

orçamental, bem como os compromissos assumidos perante as entidades oficiais e 

privadas que diretamente apoiam a representação portuguesa nos 1os Open Euro 

TriGames SUDS 2021. 

O presente Regulamento estabelece, em suma, um quadro normativo de referência, de todos 

conhecido, que apoiará o processo decisório relacionado com as diferentes situações que se 

possam vir a suscitar no âmbito da representação portuguesa neste grande evento desportivo. 

Porém, a liderança da Missão, como se deixa expresso neste Regulamento, caberá, natural e 

inquestionavelmente, ao respetivo Chefe da Missão, o qual localmente adotará as medidas e fará 

executar as decisões, mais ajustadas à resolução eficiente das necessidades diárias e à 

permanente manutenção e salvaguarda do espírito olímpico. 

A participação de todos os membros da representação oficial portuguesa aos 1os Open Euro 

TriGames SUDS – Ferrara, Itália 2021, tem subjacente um processo de tomada individual de 

conhecimento deste Regulamento, associado à aceitação ativa da distribuição de competências, 

direitos e obrigações nele estabelecidas, observando e fazendo respeitar as suas orientações. 
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A atividade de sucesso desenvolvida persistentemente, ao longo dos últimos anos, no que se 

refere ao apoio, desenvolvimento e visibilidade pública, em Portugal, do Desporto para Pessoas 

com Deficiência, comete a todos os que integram a Missão uma muito especial responsabilidade 

pela coesão, imagem e ética desportiva da representação portuguesa. 

Face ao exposto, apresenta-se o seguinte “Regulamento da Missão Portuguesa aos 1os Euro 

TriGames SUDS – Ferrara, Itália 2021”: 
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REGULAMENTO DA MISSÃO PORTUGUESA AOS 

 

“1os Euro TriGames SUDS 2021” 

 

CAPÍTULO 1 DA MISSÃO 

Art.º 1º O presente Regulamento aplica-se a todos os membros integrados na Missão 
portuguesa aos 1os Euro TriGames SUDS 2021, adiante designada por Missão, 
independentemente da respetiva aceitação formal e individual. 

Art.º 2º A inclusão na Missão pressupõe a total adesão ao normativo constante do presente 
Regulamento, sendo entregue a cada um dos seus Membros um exemplar deste documento.  

Art.º 3º Cabe à ANDDI-PORTUGAL, por delegação da FPDD – Federação Portuguesa de 
Desporto para Pessoas com Deficiência, a responsabilidade e coordenação global da Missão 
Portuguesa aos Euro TriGames 2021, sem prejuízo das funções específicas cometidas neste 
Regulamento a cada um dos Membros, que constituirá desde a partida do País até ao seu 
regresso uma Delegação autónoma, formada por: 

a) Chefe da Missão; 

b) Diretor Técnico; 

c) Corpo Técnico; 

d) Corpo Médico; 

e) Atletas. 

Art.º 4º Todos os membros da Missão, sem exceção, como componentes de uma 
representação nacional multidesportiva, que voluntariamente aceitaram integrar, ficam obrigados 
aos deveres de diligência e de mútua cooperação na execução das funções que a cada um 
caibam e são corresponsáveis na preservação da disciplina e da amizade entre todos os membros 
da Missão, tendo em vista o objetivo principal de dignificar o Desporto e o País. 

CAPÍTULO 2 CHEFE DA MISSÃO 

Art.º 5º O Chefe da Missão é nomeado pela Direção da ANDDI-Portugal. 

São funções do Chefe da Missão: 
a) Assumir responsabilidade exclusiva da Direção da Missão, desde a data em que tenha 

sido nomeado até a apresentação do Relatório da Missão; 
b) Representar a Missão em todos os atos oficiais e no relacionamento com entidades 

terceiras; 
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c) Coordenar os vários setores no sentido de desenvolver a eficácia e assegurar o seu pleno 
aproveitamento; 

d) Providenciar, através da Direção Técnica da Missão e em colaboração com os Serviços 
Administrativos da ANDDI-Portugal, a inscrição e deslocação dos membros que integram a 
Missão; 

e) Efetuar a acreditação de todos os elementos da Missão e da representação portuguesa; 
f) Manter contacto permanente com a ANDDI-Portugal com vista à seleção e organização da 

Missão; 
g) Apresentar à Direção da ANDDI-Portugal relação das necessidades em material e de 

medidas de apoio; 
h) Propor, no seio da ANDDI-Portugal, ações para a promoção da participação da Missão nos 

1os Euro TriGames SUDS 2021. 
i) Garantir o transporte dos Membros da Missão; 
j) Estabelecer ligação com o Comité Organizador dos 1os TriGames SUDS 2021 diretamente 

ou quando se justificar através dos Serviços Técnicos e Administrativos da ANDDI - 
Portugal; 

k) Coordenar os transportes postos à disposição da Missão; 
l) Providenciar o conveniente alojamento a toda a Missão durante os 1os Euro TriGames 

SUDS 2021 em Ferrara, Itália; 
m) Gerir os recursos financeiros da Missão, no quadro de uma gestão eficiente e rigorosa, 

assegurando o integral cumprimento das obrigações legais relacionadas com este evento; 
n) Controlar o sistema de contabilização das receitas e despesas da Missão; 
o) Convocar e dirigir reuniões; 
p) Apresentar à Direção da ANDDI-Portugal o Relatório da Missão, no prazo máximo de trinta 

dias (30) após o respetivo regresso a Portugal; 
q) Providenciar os regulamentos que enquadram a Missão; 
r) Integrar o Conselho Disciplinar; 
s) Praticar todos os demais atos necessários ao adequado e integral funcionamento da 

Missão no exterior, bem como todos os atos de natureza urgente e inadiável, sem prejuízo 
de uma sua posterior ratificação, se necessário, por imposição estatutária, pela Direção da 
ANDDI-Portugal. 

CAPÍTULO 3 DA DIREÇÃO DA MISSÃO 

Art.º 6º A Direção da Missão, nomeada pela Direção da ANDDI-Portugal, é constituída por: 

a) Chefe de Missão (1) 

b) Diretor Técnico (1) 

c) Coordenadores por Modalidade (1) 

i. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Atletismo (1) 

ii. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Basquetebol (1) 

iii. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Futsal (1) 

iv. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Judo (1) 

v. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Natação (1) 

vi. Adjunto para a área Técnico-Desportiva da modalidade de Ténis de Mesa (1) 
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Art.º 7º Em caso de necessidade, e mediante prévia proposta devidamente fundamentada nas 
vertentes funcional e orçamental, à Direção da Missão pode ser adstrito pessoal de apoio. 

Art.º 8º São funções do Diretor Técnico: 

a) Coadjuvar o Chefe da Missão em funções técnicas das diversas modalidades e 
substituí-lo nos seus impedimentos ou ausências; 

b) Desempenhar qualquer função que lhe seja delegada pelo Chefe da Missão; 

c) Elaborar e fixar diariamente no quadro oficial da Missão as diretivas e orientações 
determinadas pelo Chefe da Missão e/ou pela Direção da ANDDI-Portugal;  

d) Participar nas reuniões para que seja convocado pelo Chefe da Missão; 

e) Coordenar o Corpo Técnico da Missão. 

CAPÍTULO 4 DO CORPO TÉCNICO 

Art.º 9º O Corpo Técnico, compreende: 

a) Adjuntos do Chefe de Missão para a área Técnico-Desportiva 

b) Treinadores 

c) Técnicos assistentes desportivos 

d) Fisioterapeutas 

Art.º 10º Os treinadores, os técnicos assistentes desportivos e os fisioterapeutas serão 
selecionados e propostos pelos respetivos Coordenadores da modalidade. Esta seleção depende 
também do número máximo de técnicos que poderão ser inscritos nos Jogos, de acordo com os 
critérios de quotas para os oficiais. 

Art.º 11º Ficam cometidas aos Adjuntos para a área Técnico-Desportiva por modalidade as 
seguintes funções:  

a) Assessorar em estreita colaboração com o Chefe de Missão no processo de 
acreditação e de inscrição, onde se inclui a função de verificar os documentos a 
serem enviados para o Comité Organizador dos Jogos relacionados com este 
assunto; 

b) Estabelecer a ligação entre os treinadores, técnicos assistentes desportivos e 
atletas da respetiva modalidade, para que sejam cumpridas as disposições 
regulamentares e as instruções do Chefe da Missão; 

c) Providenciar de forma a garantir que todos os atletas da sua modalidade 
disponham de orientação técnica e acompanhá-los permanentemente em treinos 
e competições; 

d) Requisitar com antecedência os meios logísticos necessários para os técnicos e 
atletas da sua modalidade; 

e) Providenciar para que os atletas a seu cargo disponham das melhores condições 
de treino; 

f) Assegurar que os seus atletas cumpram nas competições ou em quaisquer 
cerimónias desportivas as disposições regulamentares e instruções do Chefe da 
Missão; 
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g) Orientar e supervisionar o regime alimentar dos seus atletas; 

h) Programar, com a devida antecedência, os transportes necessários para os 
atletas e técnicos, indicando os horários respetivos; 

i) Informar o Diretor Técnico da Missão dos resultados das provas em que 
intervenham os atletas da sua modalidade bem como das circunstâncias em que 
decorreram as provas, de acordo com o processo previamente definido; 

j) Zelar pelas boas condições físicas dos atletas a seu cargo, solicitando a 
intervenção médica, sempre que necessário; 

k) Zelar pela manutenção da disciplina e da ordem nos alojamentos ocupados pelos 
atletas da sua modalidade e comunicar imediatamente ao Chefe da Missão ou ao 
Diretor Técnico quaisquer faltas disciplinares cometidas pelos membros da sua 
modalidade, propondo as medidas e ações corretivas que se justifiquem; 

l) Comparecer e participar ativamente nas reuniões convocadas pelo Chefe da 
Missão e/ou pelo Diretor Técnico; 

m) Apresentar ao Chefe da Missão relatório técnico de toda a atividade desenvolvida, 
no prazo máximo de quinze (15) dias após a chegada a Portugal. 

n) Ter conhecimento e participar na elaboração do plano de preparação dos atletas 
da sua modalidade. 

o) Comunicar diretamente ao Chefe de Missão qualquer situação considerada 
anómala que poderá afetar internamente o ambiente da Missão, a prestação 
desportiva dos atletas, ou que externamente possa pôr em causa a imagem da 
Missão, e de Portugal; 

p) Assegurar a comparência e participação, envergando os equipamentos 
desportivos oficiais, dos atletas e seus treinadores nos eventos e provas para os 
quais sejam convocados; 

q) Assegurar as medidas adequadas destinadas a prevenir a ocorrência de qualquer 
situação que lese, de forma direta ou indireta, a ética desportiva, quer sob a forma 
tentada quer efetiva; 

r) Providenciar toda a logística e ações delas emergentes, sob a supervisão do 
Chefe da Missão, necessárias ao regresso dos atletas a Portugal, em boas 
condições físicas e anímicas, no termo dos 1os Euro TriGames SUDS 2021. 

Art.º 12º São funções dos Treinadores coadjuvar o Coordenador por Modalidade e executar as 
tarefas por ele determinadas, bem como responsabilizar-se pela conceção e execução dos planos 
de treinos dos seus atletas. 

Art.º 13º São funções dos Técnicos Assistentes Desportivos assegurar as tarefas específicas 
para que for nomeado como, acompanhante técnico-desportivo e/ou de AVD, subordinando-se às 
orientações definidas pelo Treinador / Coordenador de Modalidade e/ou pelo treinador do (s) 
respetivo (s) atleta (s). 

a) Acompanhar os atletas, sobretudo os atletas que requerem apoio nas atividades 
da vida diária (AVD), nos treinos, provas, classificações desportivas, exames 
médicos, no controlo antidoping, no que diz respeito à alimentação, higiene 
pessoal, no alojamento, repouso, vestuário, transportes e deslocações garantindo 
o bem-estar geral; 

b) Acompanhar os atletas nas atividades de lazer, sócio-culturais e Cerimónias 
Protocolares e Oficiais; 
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c) Participar na escala de serviço no alojamento, efetuada diariamente desde o 
deitar ao alvorecer, com as seguintes responsabilidades: 

d) Garantir a higiene dos atletas. 

e) Garantir o silêncio e o repouso dos atletas. 

f) Controlar e apoiar eventuais situações de urgência, devendo de imediato comunicar 
a ocorrência ao treinador do atleta, ao Coordenador de Modalidade, ao Diretor 
Técnico ou ao Chefe de Missão. 

g) Efetuar o acompanhamento aos treinos e as provas dos atletas, garantindo: 

h) Presença atempada. 

i) Equipamento e material. 

j) O cumprimento das instruções dadas pelos treinadores. 

CAPÍTULO 5 DOS ATLETAS 

Art.º 14º Os Atletas integrados na Missão obrigam-se a assumir um comportamento cívico e 
desportivo adequado à função social e cultural de Atleta de Alto Rendimento e/ou de Seleção 
Nacional, ficando abrangidos pelos seguintes direitos e deveres: 

Art.º 15º DOS DIREITOS  

a) Acompanhamento técnico e médico indispensável às exigências de participação 
nos 1os Euro TriGames SUDS 2021; 

b) Aplicação da legislação que salvaguarde a dispensa de serviços para participação 
nos Jogos; 

c) Fornecimento do equipamento para treino, competições e cerimónias oficiais; 

d) O atleta tem direito às medalhas individuais atribuídas pela organização, de 
acordo com a classificação que venha a obter nas diferentes provas em que 
participe. 

Art.º 16º DOS DEVERES 

a) Respeitar, desde a data em que tenha sido selecionado para integrar a Missão 
Portuguesa aos 1os Euro TriGames SUDS 2021, todas as diretrizes emanadas 
pela Direção da ANDDI-Portugal, nomeadamente Chefe da Missão e da Direção 
da Missão; 

b) Participar nos estágios para que for convocado; 

c) Comparecer nos exames médicos, classificação e reclassificação desportiva que 
lhe sejam determinadas pelo Chefe da Missão e/ou pelo Diretor Técnico; 

d) Respeitar as instruções de caráter técnico / médico e as diretivas de ordem 
disciplinar transmitidas pelo Chefe da Missão e/ou pelo Diretor Técnico; 

e) Usar exclusivamente o equipamento ou vestuário oficiais da Missão de acordo 
com um plano de utilização definido pelo Chefe da Missão; 

f) Manter a ordem e disciplina nos alojamentos e não fazer mau uso das instalações, 
sendo responsável pelo pagamento dos prejuízos que causar; 

g) Comparecer com pontualidade a todas as atividades para que for convocado; 
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h) Observar um comportamento digno em todas as circunstâncias; 

i) Respeitar em todas as circunstâncias, os Regulamentos e instruções de ordem 
geral emanados pelo Comité Organizador dos Jogos; 

j) Comprometer-se a assinar, aquando da acreditação, o termo de responsabilidade 
(norma de conduta) do Comité Organizador e demais requisitos normativos, 
nomeadamente o(s) Protocolo(s) de Segurança Covid-19, exigidos pelo Comité 
Organizador para a participação nos Jogos; 

k) Zelar pelos equipamentos desportivos da Missão; 

l) Envergar o equipamento fornecido pelo patrocinador oficial da ANDDI-Portugal, de 
acordo com o plano estabelecido pela Direção da ANDDI–Portugal e / ou pelo 
Chefe da Missão. A idêntico procedimento se obrigam os atletas quando em 
contacto com a comunicação social durante os períodos referidos e cerimónias 
oficiais. 

m) Cumprir as normas e regulamentos desportivos em vigor da respetiva modalidade; 

n) Participar na competição com total dedicação e empenho, de forma representar 
dignamente a Nação Portuguesa; 

o) Abster-se de qualquer comportamento, atitude ou declaração pública que possa 
comprometer a boa imagem da representação Portuguesa ou que, de alguma 
forma, atente contra hábitos, costumes e práticas locais; 

p) Informar formalmente a ANDDI-Portugal, no prazo de oito (8) dias, todas as 
circunstâncias que obriguem à alteração de medicação, sendo eventualmente os 
processos de comunicação e de autorização à Autoridade Antidopagem de 
Portugal (ADOP), acompanhada pela equipa médica da respetiva Federação. 

q) Comunicar ao Chefe de Missão, através do Coordenador, sempre que o programa 
de treinos e/ou de competições sofra alterações, para que a ADOP seja informada 
deste facto para efeitos de eventual controlo antidopagem. 

CAPÍTULO 6 DO REGIME DISCIPLINAR 

Art.º 17º A violação do presente Regulamento por parte de qualquer Membro da Missão, 
implicará, de acordo com a sua gravidade e as respetivas circunstâncias, atenuantes ou 
agravantes, a aplicação das sanções seguintes: 

a) Repreensão oral; 

b) Repreensão escrita; 

c) Suspensão da participação nos 1os Euro TriGames SUDS 2021; 

d) Suspensão da participação nos Jogos com regresso imediato a Portugal; 

e) Suspensão definitiva da participação em eventos desta envergadura. 

Art.º 18º Relativo às sanções referenciadas no Art.º 17º, cabe ao Conselho Disciplinar a 
competência para aplicação das sanções previstas nas alíneas b) e c), a alínea a) ao Chefe da 
Missão e Direção Técnica da Missão e as alíneas d) e e) à Direção da ANDDI-Portugal; 

Art.º 19º O Conselho Disciplinar é constituído por 3 membros, a saber: 

a) Chefe da Missão (1) 
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b) Diretor Técnico (1) 

c) Coordenador da modalidade em causa (1) 

Art.º 20º Cabe ao Chefe da Missão convocar o Conselho Disciplinar e presidir aos respetivos 
trabalhos. 

Art.º 21º As decisões do Conselho Disciplinar serão tomadas por maioria. Em caso de empate o 
Chefe de Missão tem voto qualificado. 

Art.º 22º A aplicação de qualquer das sanções referidas será comunicada à Direção da ANDDI-
Portugal, para os efeitos que forem julgados convenientes na atividade desportiva nacional. 

CAPÍTULO 7 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art.º 23º Todos os Membros da Missão têm direito à aplicação da legislação que salvaguarde a 
dispensa de serviços sem prejuízo da sua atividade profissional principal. 

Art.º 24º Todos os Membros da Missão têm direito ao Seguro Desportivo obrigatório. 

Art.º 25º Todos os elementos da Missão aceitam, de sua livre e espontânea vontade, sem 
quaisquer reservas, que todo e qualquer dano físico, patrimonial ou moral em que possam vir a 
incorrer, quer nas deslocações de Portugal para território italiano quer no respetivo regresso, bem 
como os que possam ocorrer na estada e na participação nas atividades e provas desportivas, 
não poderá ser imputada qualquer responsabilidade à ANDDI-Portugal, nem lhe ser exigida 
qualquer forma de ressarcimento seja a que título for. 

Assim, toda e qualquer compensação a que possa haver lugar está limitada aos exatos termos e 
condições das apólices de seguro contratadas pela respetiva Federação Desportiva. 

Esta é uma condição central e um requisito essencial subjacente à inclusão de qualquer elemento 
na Missão, estando a ANDDI-Portugal isenta de qualquer forma de responsabilidade e/ou 
mecanismo indemnizatório perante qualquer um dos seus elementos e respetivas Famílias e/ou 
sucessores legais. 

Art.º 26º Os Membros da Missão serão integrados na Missão com a acreditação que lhes for 
possível conceder (de acordo com as quotas e critérios do Comité Organizador) mas exercerão as 
funções para que forem expressamente nomeados. 

Art.º 27º Os Membros da Missão obrigam-se a ficar alojados nas instalações determinadas pelo 
Comité Organizador dos 1os Euro TriGames SUDS 2021, salvo em circunstâncias excecionais 
prévia e devidamente autorizadas pelo Chefe da Missão, não se responsabilizando a ANDDI-
Portugal pela segurança, transportes e quaisquer despesas daí decorrentes. 

Art.º 28º É vedado a qualquer membro da Missão, desde o dia da partida para Itália até ao 
regresso a Portugal, a utilização de uniformes e equipamentos com publicidade, não autorizados, 
expressa e formalmente, pelo Chefe de Missão e Direção da ANDDI-Portugal. 
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Art.º 29º Todos os Membros da Missão têm de assinar o termo de aceitação da integração na 
Missão Portuguesa aos 1os Euro TriGames SUDS – Itália 2021. A aceitação formal implica a 
aplicabilidade, sem reservas, dos dispositivos constantes do presente Regulamento. 

Art.º 30º O presente Regulamento será divulgado, através dos canais oficiais da ANDDI-
Portugal e da FPDD, para conhecimento e consulta por parte de todos os Membros da Missão 
Portuguesa. 

 

Vila Nova de Gaia, 30 de julho de 2021 
 

O CHEFE DA MISSÃO 

 

José Carlos Ferreira Pavoeiro 


