
 

 

 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE GOLFE 
Pág. 1 de 13 

REGULAMENTO DO ESTATUTO DE REGULAMENTO DO ESTATUTO DE REGULAMENTO DO ESTATUTO DE REGULAMENTO DO ESTATUTO DE     
ATLETA ATLETA ATLETA ATLETA CACACACAR R R R ITINERANTEITINERANTEITINERANTEITINERANTE    

 

CAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO ICAPÍTULO I    

DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS 

    

Artigo 1ºArtigo 1ºArtigo 1ºArtigo 1º    

((((ObjetoObjetoObjetoObjeto    e Âmbito de Aplicação)e Âmbito de Aplicação)e Âmbito de Aplicação)e Âmbito de Aplicação)     

1.1.1.1. O presente regulamento aprova o Estatuto de Atleta Centro de Alto 

Rendimento (CAR) Itinerante, bem como estabelece os direitos e os deveres 

dos agentes desportivos responsáveis pela formação desportiva do atleta, e 

ainda dos pais ou encarregados de educação. 

2.2.2.2. Poderão obter o Estatuto de Atleta CAR Itinerante os atletas que 

integram a lista da Seleção Nacional, com as especificidades decorrentes 

dos diferentes escalões etários.  

3.3.3.3. A lista da Seleção Nacional é publicada no início de cada época 

desportiva e é válida para cada época, sendo revista ao fim de seis meses 

da sua publicação para considerar novas integrações.   

 

Artigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2ºArtigo 2º    

((((ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos))))     

O Regulamento do Estatuto de Atleta CAR Itinerante prossegue os 

princípios gerais e organizativos da Federação Portuguesa de Golfe, e em 

especial os da Seleção Nacional de Golfe, procurando promover, entre 

outros, o treino organizado, a competição internacional, o mérito, a 

assiduidade, a responsabilidade e a disciplina. 
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Artigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3ºArtigo 3º    

((((Declaração de Declaração de Declaração de Declaração de aceitação e aceitação e aceitação e aceitação e compromissocompromissocompromissocompromisso))))     

1. 1. 1. 1. A atribuição do Estatuto de Atleta CAR Itinerante depende da assinatura 

pelo atleta, ou, quando menor, pelos seus pais ou encarregados de 

educação, da correspondente declaração de aceitação e de compromisso. 

2. 2. 2. 2. Outorgam também aquela declaração o treinador do atleta, o clube do 

atleta e a Federação Portuguesa de Golfe. 

    

Artigo 4ºArtigo 4ºArtigo 4ºArtigo 4º    

(Definições)(Definições)(Definições)(Definições)    

Para efeitos do presente Regulamento, entende-se por: 

a)a)a)a) CAR Itinerante – programa de apoio aos atletas, desenvolvido 

pela Federação Portuguesa de Golfe, com vista ao seu alto 

rendimento; 

b)b)b)b) Clube – clube de filiação do atleta na Federação Portuguesa de 

Golfe; 

c)c)c)c) Comunidade Desportiva – todos os agentes desportivos 

envolvidos de forma directa ou indirecta no programa de 

desenvolvimento do atleta; 

d)d)d)d) Declaração de aceitação e de compromisso – documento 

escrito através do qual o atleta declara aceitar tornar-se “Atleta CAR 

Itinerante” e se compromete a observar o presente regulamento. 

Este documento é subscrito simultaneamente pelo atleta, ou pelos 

seus pais ou encarregados de educação (se menor), pelo treinador 

do atleta, pelo clube do atleta e pela Federação Portuguesa de 

Golfe;  
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e)e)e)e) Encarregado de Educação - quem tiver menores a residir 

consigo, ou confiado aos seus cuidados; 

f)f)f)f) Pessoal Técnico – todos os técnicos, que não treinadores, que 

acompanham o atleta; 

g)g)g)g) Selecção Nacional – conjunto de atletas selecionados pelo 

Equipa Técnica da Federação Portuguesa de Golfe para representar 

Portugal em competições internacionais; 

h)h)h)h) Treinador – profissional, devidamente certificado com o título 

profissional de treinador de desporto – golfe, responsável pelo 

treino e orientação competitiva dos atletas.  

    

CAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO IICAPÍTULO II    

DIREITOS E DEVERES DDIREITOS E DEVERES DDIREITOS E DEVERES DDIREITOS E DEVERES DO O O O ATLETAATLETAATLETAATLETA    

 

Artigo Artigo Artigo Artigo 5555ºººº    

((((Direitos do Direitos do Direitos do Direitos do AAAAtletatletatletatleta)))) 

O atleta com o Estatuto de Atleta CAR Itinerante tem direito a:  

a)a)a)a) Ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação, a 

assiduidade e o esforço no trabalho e no desempenho desportivo, e 

ser estimulado nesse sentido;  

b)b)b)b) Ver salvaguardada a sua segurança e respeitada a sua 

integridade física e moral; 

c)c)c)c) Ver garantida a confidencialidade dos elementos e informações 

constantes do seu processo individual, de natureza pessoal ou 

familiar;  
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d)d)d)d) Ser informado sobre todos os assuntos que justificadamente 

sejam do seu interesse, o programa e objetivos essenciais e os 

processos e critérios de avaliação; 

e)e)e)e) Receber vestuário desportivo de qualidade e em quantidade 

suficiente para uso nas participações e representações da Seleção 

Nacional; 

f)f)f)f) Utilizar gratuitamente as instalações do Centro Nacional de 

Formação de Golfe do Jamor, de acordo com as orientações do seu 

teinador e da Federação Portuguesa de Golfe.   

    

Artigo Artigo Artigo Artigo 6666ºººº    

((((Deveres do Deveres do Deveres do Deveres do AAAAtletatletatletatleta))))     

O atleta com o Estatuto de Atleta CAR Itinerante tem nomeadamente o 

dever de:  

a)a)a)a) Ser assíduo, pontual e empenhado nas atividades desportivas 

ou formativas desenvolvidas, e nas demais atividades que 

requeiram a participação dos atletas;  

b)b)b)b) Seguir as orientações dos treinadores relativas ao seu processo 

de treino desportivo, e respeitar a autoridade e as instruções 

daqueles; 

c)c)c)c) Apresentar-se com vestuário adequado à especificidade da 

atividade a desenvolver, reservando o uso do vestuário e 

equipamento da Seleção Nacional apenas nas ações para que é 

convocado; 

d)d)d)d) Tratar com respeito, correção e lealdade os membro da 

comunidade desportiva;  
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e)e)e)e) Não praticar quaisquer atos, designadamente violentos, que 

atentem contra a integridade física, moral ou patrimonial dos 

treinadores, atletas e demais comunidade desportiva; 

f)f)f)f) Não captar, nem difundir, via Internet ou através de outros 

meios de comunicação, sons ou imagens seus ou de terceiros, sem 

autorização prévia dos treinadores, ou dos responsáveis pela 

supervisão dos trabalhos ou atividades em curso, bem como, 

quando for o caso, de qualquer membro da comunidade desportiva 

cuja imagem possa, ainda que involuntariamente, ficar registada;  

g)g)g)g) Zelar pela preservação, conservação e asseio das instalações e 

material desportivo, fazendo uso correto dos mesmos;  

h)h)h)h) Conhecer e cumprir com os regulamentos da Federação 

Portuguesa de Golfe, nomeadamente com o Regulamento 

Antidopagem. 

 

Artigo Artigo Artigo Artigo 7777ºººº    

((((DeverDeverDeverDevereseseses    de de de de AAAAssiduidadessiduidadessiduidadessiduidade    e Pontualidadee Pontualidadee Pontualidadee Pontualidade))))    

1. 1. 1. 1. Os atletas são responsáveis pelo cumprimento dos deveres de 

assiduidade e pontualidade. 

2. 2. 2. 2. Os pais ou encarregados de educação dos atletas menores de idade são 

responsáveis, conjuntamente com aqueles, pelo cumprimento dos deveres 

referidos no número anterior.  

3. 3. 3. 3. O dever de assiduidade e pontualidade implica a presença pontual do 

atleta nos locais onde se desenvolva o trabalho desportivo, munido do 

material ou equipamento necessários, de acordo com as orientações do 

treinador.  
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4. 4. 4. 4. O controlo da assiduidade é obrigatório em todas as atividades 

desportivas e não desportivas em que os atletas participem ou devam 

participar.  

    

Artigo Artigo Artigo Artigo 8888ºººº    

((((FaltasFaltasFaltasFaltas))))    

1. 1. 1. 1. É considerada falta:  

a)a)a)a) a ausência do atleta ao treino ou a outra atividade de 

frequência obrigatória;  

b)b)b)b) a falta de pontualidade;  

c)c)c)c) a comparência sem o material ou equipamento necessários.  

2. 2. 2. 2. As faltas são registadas pelo treinador em suporte adequado. 

    

Artigo Artigo Artigo Artigo 9999ºººº    

((((Dispensa da Atividade FísicaDispensa da Atividade FísicaDispensa da Atividade FísicaDispensa da Atividade Física)))) 

1. 1. 1. 1. O atleta pode ser dispensado temporariamente das atividades 

desportivas por razões de saúde, devidamente comprovadas por atestado 

médico, que deve claramente explicitar as contraindicações da atividade 

física. 

2.2.2.2. A Federação Portuguesa de Golfe poderá solicitar que o atleta se 

desloque ao Centro de Medicina Desportiva para avaliação da sua condição 

física.   

3333. . . . Sem prejuízo do disposto no número 1, o atleta poderá ser convocado a 

estar presente no espaço onde decorre a actividade.     
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Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 10000ºººº    

(F(F(F(Faltas justificadas)altas justificadas)altas justificadas)altas justificadas) 

1. 1. 1. 1. São consideradas justificadas as faltas dadas por:  

a)a)a)a) Doença; 

b)b)b)b) Falecimento de familiar, durante o respectivo período legal de 

justificação; 

c)c)c)c) Nascimento de irmão, durante o dia do nascimento e o dia 

imediatamente posterior;  

d)d)d)d) Realização de tratamento ambulatório, em virtude de doença 

ou deficiência, que não possa efetuar-se fora do período das 

atividades desportivas;  

e)e)e)e) Cumprimento de obrigações legais que não possam efetuar-se 

fora do período das atividades desportivas; 

f)f)f)f) Outro facto impeditivo da presença em qualquer atividade 

desportiva considerado atendível pelo treinador. 

2. 2. 2. 2. A justificação das faltas é feita por escrito, e apresentada até 3 (três) 

dias após aquele em que a falta ocorreu, pelos pais ou encarregados de 

educação ou, quando o atleta é maior de idade, pelo próprio, ao treinador, 

com indicação do dia e da atividade em que a mesma ocorreu.  

3. 3. 3. 3. O treinador pode solicitar os comprovativos adicionais que entenda 

necessários à justificação da falta.  

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 11111ºººº    

(F(F(F(Faltas injustificadas)altas injustificadas)altas injustificadas)altas injustificadas) 

1. 1. 1. 1. É considerada falta injustificada:  
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a)a)a)a) Aquela para que não tenha sido apresentada justificação, nos 

termos do artigo anterior; 

b)b)b)b) Aquela cuja justificação tenha sido apresentada fora do prazo; 

c)c)c)c) Aqueja cuja justificação não tenha sido aceite. 

2. 2. 2. 2. Deverá ser fundamentada pelo treinador a não aceitação da justificação.  

3.3.3.3. As faltas resultantes da aplicação de medidas disciplinares 

sancionatórias, consideram-se faltas injustificadas.  

4. 4. 4. 4. Em cada época desportiva as faltas injustificadas não podem exceder o 

limite de 4 (quatro). 

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 12222ºººº    

((((Efeitos da ultrapassagem dos limiEfeitos da ultrapassagem dos limiEfeitos da ultrapassagem dos limiEfeitos da ultrapassagem dos limites de faltas)tes de faltas)tes de faltas)tes de faltas) 

1.1.1.1. A ultrapassagem do limite de faltas injustificadas previsto no nº 4 do 

artigo anterior constitui uma violação dos deveres de frequência e 

assiduidade e obriga o atleta faltoso ao cumprimento de medidas de 

corretivas, podendo ainda conduzir à instauração de procedimento 

disciplinar.  

2222. . . . Todas as situações, medidas ou suas consequências são 

obrigatoriamente comunicadas, pelo meio mais expedito, aos pais ou ao 

encarregado de educação, ou ao atleta (quando maior de idade), e ao 

treinador, sempre que designado, e registadas no processo individual do 

atleta.  
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CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO CAPÍTULO IIIIIIIIIIII    

DISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINADISCIPLINA    

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 13333ºººº    

((((Violação de DeveresViolação de DeveresViolação de DeveresViolação de Deveres)))) 

A violação pelo atleta de algum dos deveres previstos no artigo 6º, de 

forma reiterada, e ou em termos que se revelem perturbadores do 

funcionamento normal das atividades desportivas ou das relações no 

âmbito da comunidade desportiva, é passível da aplicação de medida 

corretiva ou de instauração de procedimento disciplinar. 

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 14444ºººº    

((((Responsabilidade dos Responsabilidade dos Responsabilidade dos Responsabilidade dos atletatletatletatletaaaas)s)s)s)    

Os atletas são responsáveis, em termos adequados à sua idade e 

capacidade de discernimento, pelo exercício dos direitos e pelo 

cumprimento dos deveres que lhe são outorgados pelo presente 

regulamento e pela demais legislação aplicável.  

    

ArtigoArtigoArtigoArtigo    11115555ºººº    

((((Finalidades das medidas Finalidades das medidas Finalidades das medidas Finalidades das medidas corretivascorretivascorretivascorretivas    e das medidas e das medidas e das medidas e das medidas disciplinaresdisciplinaresdisciplinaresdisciplinares)))) 

1.1.1.1. As medidas corretivas prosseguem finalidades pedagógicas, preventivas, 

dissuasoras e de integração, visando, de forma sustentada, o cumprimento 

dos deveres do atleta, o respeito pela autoridade dos treinadores no 

exercício da sua atividade profissional e demais pessoal técnico, bem como 

a segurança de toda a comunidade desportiva.  
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2. 2. 2. 2. As medidas corretivas visam ainda garantir o normal prosseguimento 

das atividades desportivas, a correção do comportamento perturbador, e o 

reforço da formação cívica do atleta, com vista ao desenvolvimento 

equilibrado da sua personalidade, da sua capacidade de se relacionar com 

os outros, da sua plena integração na comunidade desportiva, do seu 

sentido de responsabilidade e da sua aprendizagem.     

3.3.3.3. As medidas disciplinares, tendo em conta a especial relevância do dever 

violado e a gravidade da infração praticada, prosseguem igualmente 

finalidades punitivas, dependendo da instauração de procedimento 

disciplinar nos termos do Regulamento Disciplinar da Federação 

Portuguesa de Golfe.  

4. 4. 4. 4. As medidas corretivas e as medidas disciplinares devem ser aplicadas 

em coerência com as necessidades educativas do atleta e com os objetivos 

da sua educação e formação, no âmbito do desenvolvimento do plano de 

trabalho.  

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 16666ºººº    

((((Medidas corretivas)Medidas corretivas)Medidas corretivas)Medidas corretivas) 

1. 1. 1. 1. São medidas corretivas:  

a)a)a)a) A advertência;  

b)b)b)b) A ordem de saída do treino e demais locais onde se desenvolva 

o trabalho desportivo;  

c)c)c)c) O condicionamento no acesso ao Centro Nacional de Formação 

de Golfe do Jamor e utilização dos seus equipamentos. 

2222.... A advertência consiste numa chamada verbal de atenção ao atleta.  
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3333.... A ordem de saída do treino e demais locais onde se desenvolva o 

trabalho desportivo é da exclusiva competência do treinador e implica a 

marcação de falta injustificada ao atleta.  

4444.... A aplicação no decurso da mesma época desportiva e ao mesmo atleta 

da medida corretiva de ordem de saída do treino ou trabalho desportivo 

pela segunda vez, implica a análise da situação, tendo em vista a 

identificação das causas e a pertinência da proposta de aplicação de outras 

medidas, nos termos do presente regulamento.  

5. 5. 5. 5. A medidas correctivas são aplicadas pelos treinadores, pelo clube ou 

pela Federação Portuguesa de Golfe, de forma fundamentada, sendo 

objecto de registo no processo individual do atleta.    

    

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 17777ºººº    

((((Participação de Participação de Participação de Participação de infracção disciplinarinfracção disciplinarinfracção disciplinarinfracção disciplinar)))) 

Aquele que presencie ou tenha conhecimento de comportamentos 

suscetíveis de constituir infração disciplinar deve participá-los 

imediatamente à Federação Portuguesa de Golfe, nos termos do 

Regulamento Disciplinar.  

 

Artigo 1Artigo 1Artigo 1Artigo 18888ºººº    

((((Papel especial dos Papel especial dos Papel especial dos Papel especial dos treinadortreinadortreinadortreinadores)es)es)es)    

1111.... Os treinadores, enquanto principais responsáveis pela condução do 

processo de treino desportivo, devem promover medidas de caráter 

pedagógico que estimulem o harmonioso desenvolvimento desportivo, em 

ambiente de ordem e disciplina nas atividades.  
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2222.... O treinador, enquanto coordenador do plano de trabalho, é o principal 

responsável pela adoção de medidas tendentes à melhoria das condições 

de aprendizagem e à promoção de um bom ambiente educativo, 

competindo-lhe articular a intervenção dos treinadores e dos pais ou 

encarregados de educação e colaborar com estes no sentido de prevenir e 

resolver problemas comportamentais ou de aprendizagem.  

3.3.3.3. A autoridade do treinador nos domínios pedagógico, científico, 

organizacional, disciplinar e de formação cívica, exerce-se no âmbito das 

suas funções, dentro e fora do treino, nas instalações desportivas ou fora 

delas.  

    

Artigo Artigo Artigo Artigo 19191919ºººº    

((((Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação)Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação)Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação)Responsabilidade dos pais ou encarregados de educação) 

1111.... Aos pais ou encarregados de educação incumbe uma especial 

responsabilidade, inerente à obrigação de dirigirem a educação dos seus 

filhos e educandos no interesse destes e de promoverem ativamente o 

desenvolvimento físico, intelectual e cívico dos mesmos.  

2222.... Os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres 

dos seus filhos e educandos menores, em especial quanto à assiduidade, 

pontualidade e disciplina.   

3. 3. 3. 3. Os pais ou encarregados de educação deverão manter constantemente 

atualizados os seus contactos telefónico, endereço postal e eletrónico, bem 

como os do seu educando, quando diferentes, informando a Federação 

Portuguesa de Golfe em caso de alteração.  
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4444.... Em caso de divórcio ou de separação e, na falta de acordo dos 

progenitores, o encarregado de educação será o progenitor com quem o 

menor fique a residir.  

5555.... Estando estabelecida a residência alternada com cada um dos 

progenitores, deverão estes decidir, por acordo ou, na falta deste, por 

decisão judicial, sobre o exercício das funções de encarregado de 

educação.  

6666.... O encarregado de educação pode ainda ser o pai ou a mãe que, por 

acordo expresso ou presumido entre ambos, é indicado para exercer essas 

funções, presumindo-se ainda, até qualquer indicação em contrário, que 

qualquer ato que pratica relativamente ao percurso desportivo do filho é 

realizado por decisão conjunta do outro progenitor.  

    

Artigo 2Artigo 2Artigo 2Artigo 20000ºººº    

    (Disposições finais)(Disposições finais)(Disposições finais)(Disposições finais)    

1.1.1.1. O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no 

site oficial da Federação Portuguesa de Golfe. 

2.2.2.2. Qualquer dúvida ou omissão emergente deste regulamento será 

decidida pela Direção da Federação Portuguesa de Golfe. 


