CIRCULAR
Nº 131-07/08-DIRECÇÃO
Época: 2007/2008

DISTRIBUIÇÃO: ASSOCIAÇÕES REGIONAIS
ASSUNTO: DESPORTO JUVENIL - RECONHECER O MÉRITO
Junto anexamos o Regulamento de candidatura para 2008.
As candidaturas devidamente organizadas e em conformidade com o Regulamento terão
que dar entrada na FAP até 10.09.2008.

Lisboa, 2008.06.18

A DIRECÇÃO

RECONHECER O MÉRITO
Regulamento 2008

A prática desportiva juvenil que existe em Portugal tem os seus principais alicerces num
conjunto de pessoas e instituições que, através da sua dedicação e empenho, sustentam
uma actividade que é tão importante quanto pouco reconhecida. O trabalho que estes
muitos milhares de pessoas e de clubes realizam, raramente consegue ultrapassar as
fronteiras do anonimato, o que vem reforçar o significado desta entrega a uma causa de
tão importante valor para o desenvolvimento desportivo do país.
Embora conscientes do muito que ainda é possível fazer para melhorar a qualidade
daquela intervenção, torna-se manifesta a necessidade de dar maior visibilidade ao
esforço posto e à dedicação reveladas, reconhecendo por esta via o valioso contributo
prestado para que os jovens praticantes desportivos portugueses consigam usufruir de
mais oportunidades para praticar a sua modalidade preferida.
Atendendo a estas circunstâncias, pretende-se que sejam dados a conhecer alguns
daqueles que mais se destacam neste domínio e, de certa maneira, prestar-Ihes o
agradecimento público merecido. Nas figuras do TREINADOR e do CLUBE (e nele, de
todos os seus DIRIGENTES) gostaríamos de enaltecer o papel relevante desempenhado
por todos os que, nos diferentes locais de Portugal e nas várias modalidades desportivas
praticadas em Portugal, de uma forma anónima mas profundamente meritória, são
merecedores do reconhecimento colectivo.
Objectivo
Reconhecer publicamente o trabalho desenvolvido pelos TREINADORES e CLUBES que
se dedicam à causa da formação dos jovens praticantes desportivos nas diferentes
modalidades desportivas, na defesa dos interesses e necessidades dos jovens e na
procura permanente de uma intervenção com maior qualidade.
Destinatários
Clubes e Treinadores que, a nível regional e em cada modalidade, estão envolvidos na
prática desportiva federada realizada por jovens até aos 16 anos.
Forma de reconhecimento
Atribuição de um diploma e de um troféu distribuídos numa sessão organizada
regionalmente para o efeito pelo Instituto do Desporto de Portugal (ou pelos Governos das
regiões Autónomas, se aderirem a esta iniciativa).
Apresentação dos nomeados
a) Responsabilidade
Cabe às federações das modalidade a responsabilidade pela divulgação desta
iniciativa na sua estrutura regional, a quem deverá competir a indicação das
nomeações.
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Cada associação distrital da modalidade (ou outra organização regional
semelhante) poderá indicar um treinador e um clube da sua área de intervenção.
Estas escolhas, uma vez homologadas pela própria Federação, serão enviadas ao
Instituto do Desporto de Portugal no prazo estabelecido, recorrendo às fichas que
estarão ao dispor dos interessados, de que se anexam dois exemplares.
No caso de haver modalidades que não possuam uma estrutura regionalizada,
sob a forma de associações distritais, e que pretendam aderir a esta iniciativa, a
escolha dos seus nomeados será feita a nível nacional, ou então, após acordo
com o IDP, segundo uma metodologia por si proposta.
As Direcções Regionais do IDP, bem como os Governos das Regiões Autónomas
se aderirem a esta iniciativa, conhecedores desta actividade, poderão promover e
dinamizar este projecto junto das Associações de Modalidade da sua área de
intervenção, cabendo sempre, todavia, à respectiva Federação a aprovação das
escolhas efectuadas e o seu envio ao IDP.
b) Prazo
As nomeações efectuadas no seio das modalidades deverão chegar ao Instituto
do Desporto de Portugal até ao dia 30 do mês de Setembro de 2008,
sugerindo-se que correspondam à época 2007/2008.
c) Forma de Apresentação
A indicação dos treinadores e clubes nomeados no quadro desta iniciativa deverá
ser feita através da ficha apresentada em anexo, com a identificação da pessoa e
do clube escolhidos, bem como da respectiva justificação, na qual deverão ser
levados em conta os critérios que a seguir são definidos.
Entrega dos prémios
A entrega dos prémios e diplomas será feita em cerimónia pública organizada até ao final
do corrente ano pelas Direcções Regionais do IDP, com a presença das associações de
modalidade envolvidas.
O aparecimento de qualquer impedimento, ou obstáculo, à concretização desta solução,
será resolvido com a colaboração das Federações de modalidade, fazendo chegar aos
clubes e treinadores nomeados os respectivos troféus e diplomas.
Divulgação dos resultados
Para além dos procedimentos que internamente a estrutura federada da modalidade
pretenda seguir, o Instituto do Desporto de Portugal irá recorrer aos meios de
comunicação nacionais e regionais ao dispor, para a divulgação dos nomes dos
treinadores e dos clubes cujo mérito seja reconhecido através deste projecto.
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d) Critérios para as nomeações
1 - CLUBE
•

Desempenhar um papel importante na dinamização da prática desportiva
juvenil e na formação de praticantes jovens;

•

Ser reconhecido no seio da modalidade, a nível regional, pela dedicação à
causa da prática desportiva juvenil;

•

Proporcionar actividade a um número significativo de praticantes jovens;

•

Manifestar, na conduta desportiva dos seus praticantes, dirigentes,
treinadores e acompanhantes, o respeito pelos valores e princípios da ética
e do espírito desportivo

•

Contribuir de forma relevante para a formação de praticantes tecnicamente
bem preparados;

2 - TREINADOR
•

Evidenciar uma conduta compatível com as preocupações e os objectivos
de quem dirige um processo de formação de jovens praticantes desportivos;

•

Ser reconhecido no seio da modalidade, a nível regional, quer pelo
contributo prestado na dinamização da prática desportiva juvenil e na
promoção dos seus valores, quer pelos resultados desportivos alcançados
pelos seus atletas;

•

Contribuir para a formação de praticantes desportivos de qualidade através
de um processo de ensino rigoroso e ajustado;

•

Ter uma conduta que respeite os valores e princípios da ética e do espírito
desportivo, verificando-se, nos praticantes que dirige, idêntico
comportamento;

•

Estar presente, com regularidade, em acções de formação, revelando
interesse em aprender e melhorar a qualidade da sua intervenção
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FICHA DE NOMEAÇÃO – 2008

TREINADOR
Modalidade
Associação Regional
Nome:
Morada
Código Postal:
Data de nascimento:

-

Telefone:
/

/

Nível de formação:

(foto)

Clube:
E-mail:
JUSTIFICAÇÃO

Associação Regional

Federação da Modalidade

______________________________

______________________________
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FICHA DE NOMEAÇÃO – 2008

CLUBE
Modalidade
Associação Regional
Nome do Clube:
Morada:
Código Postal:

Telefone:
(enviar o emblema do clube, em papel anexo)

E-mail:
JUSTIFICAÇÃO

Associação Regional

Federação da Modalidade

______________________________

______________________________
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