




















PROPOSTA 
 
 
 
 
Assembleias-Gerais da 
UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo 
 
 
 
 

Considerando,  
 
 - Que os Delegados à Assembleia-Geral da UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo, 

na sua grande maioria, possuem uma ligação à modalidade sustentada numa participação 
cívica e desportiva em regime de voluntariado, não beneficiando de proventos pelo respectivo 
desempenho; 

 - Que a sua eleição como delegados resultou de uma candidatura a título individual 
mas que desempenham o cargo em representação de diversos conjuntos de agentes 
desportivos; 

 - Que a participação nas Assembleias-Gerais implica a realização de despesas com 
transportes, alimentação e, nalguns casos, alojamento por parte dos delegados que, refira-se, 
são provenientes de praticamente todas as regiões do País (continente e regiões autónomas); 

 - Considerando, por último, que a Federação Portuguesa de Ciclismo comparticipava 
até agora as despesas de participação nas Assembleias-Gerais dos representantes das 
associações regionais de ciclismo,  

 
 É proposto o seguinte: 
 
 - Que a Direcção da Federação Portuguesa de Ciclismo comparticipe as despesas de 

participação dos delegados nas Assembleias-Gerais em montante a fixar e que se afigure 
razoável e justo em função da respectiva proveniência e despesas previsíveis; 

 - Que seja equacionada a realização das reuniões da Assembleia-Geral noutras 
localidades do País; 

 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 
 



REQUERIMENTO 
 
 
 
 
 
Acesso à informação 
 
 
 
 

Numa perspectiva de transparência em relação ao quotidiano da Federação 
Portuguesa de Ciclismo e com o intuito de proporcionar uma análise cuidada e rigorosa do 
Plano de Actividades e Orçamento para 2011, assim como uma apreciação das implicações 
(presentes e futuras) decorrentes de acordos, contratos e protocolos existentes, é requerido o 
fornecimento dos seguintes documentos e informações: 

 
o Protocolo celebrado entre a UVP- Federação Portuguesa de Ciclismo e a RTP 

com vista à transmissão de magazines de ciclismo; 
o Grelha - ou projecto de grelha - dos magazines a transmitir pela RTP em 2011 

com indicação das datas, duração e temas; 
o Indicação dos critérios de escolha das “Produtoras Oficiais da UVP - 

Federação Portuguesa de Ciclismo” para a produção dos magazines e 
fornecimento dos respectivos acordos; 

o Objecto, condições e contrapartidas dos protocolos celebrados pela UVP – 
Federação Portuguesa de Ciclismo com a Liberty Seguros, LabMED, Pousadas 
da Juventude, TMN / Marietel, Princípio Original e Ford - Bretescar. 

o Contrato celebrado entre a UVP- Federação Portuguesa de Ciclismo e a PAD – 
Produção de Actividades Desportivas relativo à Volta a Portugal em Bicicleta, 
incluindo adendas, rectificações e renegociações; 

o Contratos ou acordos relativos aos seguros dos diversos ramos, com indicação 
do objecto, condições e eventuais contrapartidas. 

 
 
 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS 
 
 
 
 
 
Orçamento 2011 
 
 
 
 

Apreciado o orçamento apresentado pela Direcção da UVP – Federação Portuguesa de 
Ciclismo para o ano de 2011, importa esclarecer e clarificar um conjunto de questões que a 
análise dos documentos facultados não termine interpretar convenientemente. 

 
Assim, tomando como referência os valores orçamentados para 2011 e a sua 

comparação com os de 2010, solicita-se seja esclarecido o seguinte: 
 

 
1) Equipamento de transporte  

 
Orçamentos 

Conta  DESIGNAÇÃO 
2010 2011 

Diferença 

424 Equipamento de Transporte 27.500,00 55.000,00 27.500,00 

 
Qual o objectivo do acréscimo da dotação para equipamentos de 

transporte e, tratando-se de renovação da frota automóvel, qual o destino a dar aos 
equipamentos renovados? 

Considera a Direcção absolutamente imprescindível renovar as viaturas de 
apoio às Selecções ? A propósito - e a fazer fé no descrito na rubrica 
“apetrechamento” do Plano - considera mesmo a Direcção da FPC que sem 
Seleccionadores não haverá selecções ? 

 
 
 
2) Equipamento informático e administrativo  
 

Orçamentos 
Conta  DESIGNAÇÃO 

2010 2011 
Diferença 

425 Equipamento Informático 3.500,00 40.000,00 36.500,00 

427 Equipamento Desportivo 9.000,00 75.000,00 66.000,00 

 
Quais os equipamentos que a Federação pretende adquirir ? 
Em termos de equipamento informático, a verba de 40 mil euros contempla 

o fornecimento de equipamento informático para as associações e para os 
comissários ? 

A aquisição de equipamento desportivo prevê a resolução da situação 
descrita na rubrica “apetrechamento” quanto às bicicletas de pista ? A este 
propósito, consideramos pertinente esclarecer quem foi o responsável pela 
aquisição ou angariação das actuais bicicletas de pista. 

 
 
 
 



 
 
3) Seguros  
 

Orçamentos 
Conta  DESIGNAÇÃO 

2010 2011 
Diferença 

62223 - Seguros 180.000,00 190.000,00 10.000,00 

 
Tal como tem vindo a ser solicitado nas Assembleias-Gerais dos últimos 

anos, continua a ser crucial que a Direcção da FPC explique pormenorizadamente 
a dotação atribuída. 

 
 
4) Custos com o pessoal - Remunerações e Despesas dos Órgãos Sociais 
 

Orçamentos 
Conta  DESIGNAÇÃO 

2010 2011 
Diferença 

641 Remunerações e Despesas dos Órg.Sociais 73.050,00 61.900,00 -11.150,00 

6411 - Remunerações  33.000,00 20.000,00 -13.000,00 

6412 - Despesas dos Orgãos Sociais 40.050,00 41.900,00 1.850,00 

64121   - Presidente 25.000,00 25.000,00 0,00 

 
Existindo uma dotação global de 61.900,00 € e sabendo-se que 41.900,00  

serão destinados a Despesas dos Órgãos Sociais, importa saber a que se destina 
em concreto o montante remanescente de 20.000,00  € 

 
 
5) Custos com o pessoal – Pessoal técnico e administra tivo 
 
 

Orçamentos 
Conta  DESIGNAÇÃO 

2010 2011 
Diferença 

6421 - Pessoal Técnico 156.000,00 170.000,00 14.000,00 

6422 - Pessoal Administrativo  111.500,00 110.000,00 -1.500,00 

6482 - Pessoal Técnico 4.000,00 6.000,00 2.000,00 

6483 - Pessoal Administrativo 12.800,00 11.000,00 -1.800,00 

 
Para custos com Pessoal Técnico e Pessoal Administrativo estão 

orçamentadas as verbas de, respectivamente, 176.000,00 e 121.000,00 €, sendo 
que o Pessoal Técnico e o Pessoal Administrativo é composto, cada grupo, por 8 
elementos. 

Presumindo que cada um daqueles elementos aufere 14 meses de 
vencimento, cabe a cada elemento Técnico o vencimento mensal de 1.571,43 e a 
cada elemento Administrativo o vencimento mensal de 1.080,36 €. 

Estará este raciocínio certo? 
Estando a dedução correcta, onde estão orçamentados os vencimentos 

dos Senhores Francisco Manuel Fernandes e Delmino Pereira ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
10) Formação de Agentes desportivos 
 

Orçamentos 
Conta  DESIGNAÇÃO 

2010 2011 
Diferença 

6582 - Formação de Agentes Desportivos 58.000,00 63.000,00 5.000,00 

65821   - Treinadores 34.000,00 25.000,00 -9.000,00 

65822   - Comissários 15.000,00 20.000,00 5.000,00 

65823   - Dirigentes 2.500,00 1.000,00 -1.500,00 

65824   - Técnicos e Dirigentes de Escolas 4.000,00 5.000,00 1.000,00 

65825   - Traduções e Regulamentos 2.500,00 12.000,00 9.500,00 

 
 

Apesar da situação económica aconselhar prudência em todos os 
domínios, não se afigura razoável a redução da verba destinada à formação de 
agentes desportivos, traduzida num decréscimo de 10.500,00€ em relação a 2010.  

Por outro lado, carece de explicação a dotação de 12.000,00 € para 
"Traduções e Regulamentos", resultante de um aumento de 9.500,00 € em relação 
a 2010 

O que está previsto para 2011 em termos de traduções e de 
regulamentos? 

 
 
São estes, por agora, os esclarecimentos solicitados. 
 
 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PROPOSTA 
 
 
 
 
 
Ciclismo profissional 
 
 
 
 

Vários indicadores têm vindo a evidenciar fragilidades do ciclismo profissional 
português, sendo notório o seu gradual definhamento. 

A par das contrariedades decorrentes da violação das normas anti-dopagem, 
problemas ao nível da sustentabilidade do ciclismo profissional, das dificuldades das equipas e 
dos organizadores de provas desportivas, da precariedade no emprego e das perspectivas de 
carreira e de pós-carreira, entre outros, são problemas que não podem deixar de ser 
encarados. 

Neste sentido, é proposto que a Direcção da UVP – Federação Portuguesa de 
Ciclismo, com a brevidade que a actual situação aconselha, promova uma reflexão que 
diagnostique mas, fundamentalmente, aponte soluções e caminhos e estabeleça situações de 
compromisso entre os intervenientes. 

Para o efeito deverá a Direcção da UVP – Federação Portuguesa de Ciclismo 
promover a realização de reuniões sectoriais e conjuntas com todos os agentes do ciclismo 
profissional com os propósitos atrás enunciados. 

 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PROPOSTA 
 
 
 
 
 
Formação 
 
 
 
 

O Plano de Formação proposto pela Direcção da UVP – Federação Portuguesa de 
Ciclismo continua a descurar áreas que se afiguram fundamentais ao desenvolvimento da 
modalidade. 

Contrariando o que tem sido proposto em anteriores Assembleias-Gerais e que chegou 
a ser prometido concretizar pela Direcção da FPC, o plano formativo continua unicamente 
centrado nas funções específicas dos treinadores e dos comissários, ignorando os demais 
agentes da modalidade e áreas de conhecimento primordiais. 

Independentemente da necessidade de realização de um amplo levantamento das 
necessidades formativas, é proposto que a Federação Portuguesa de Ciclismo reformule o 
Plano de Formação para 2011, devendo esse novo projecto contemplar a organização de 
acções de formação que versem, entre outras, as seguintes temáticas: 

 
o Ética e deontologia 
o Gestão do Desporto 
o Gestão de Projectos e Eventos Desportivos 
o Organização e planeamento da actividade de clubes e associações 
o Formas e modelos de financiamento do desporto 
o Psicologia aplicada ao Desporto 
o Pedagogia do Desporto 
o Contabilidade para associações e clubes 
o Noções de Direito Desportivo 
o Novas tecnologias aplicadas ao desporto 
o Marketing e comunicação 
o Relações Públicas e Protocolo 
o Primeiros socorros e suporte básico de vida 
o Doping no Desporto 

 
 
 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PROPOSTA 
 
 
 
Modernização dos processos administrativos, 
Sistema informático, gestão documental e de project os  

 
 
É unanimemente reconhecido que um bom e eficaz sistema administrativo é essencial 

ao funcionamento e sucesso das organizações, existindo actualmente no mercado excelentes 
soluções de software para gestão documental e de projectos. 

Ciente das dificuldades da UVP/FPC na gestão dos numerosos e volumosos processos 
administrativos, sugere-se a adopção de algumas medidas que poderão conferir a este sector 
mais organização, eficácia e celeridade. 

Por aquilo que nos é dado a perceber, as tarefas mais difíceis de gerir em termos 
administrativos são as relativas aos processos de filiação. 

A adopção de um novo modelo de licença, idêntico ao existente mas com a inclusão de 
banda magnética, código de barras ou até mesmo chip, poderá resolver muitos dos actuais 
problemas. 

Essa nova licença, conjugada com aplicações informáticas e ligações às associações 
regionais, permitiria que os processos de filiação e a própria actividade desportiva dos filiados 
fossem mais rigorosos e mais rápidos, obtendo-se benefícios para todos os intervenientes. 

Com processos de validação em “cadeia”, tanto os processos de filiação como os de 
pedido de licenciamento das provas poderiam ser iniciados, informaticamente, pelas 
associações regionais, cabendo, contudo, a decisão/validação final à FPC. 

O sistema poderá gerar “alertas” sempre que ocorram alterações ao processo e avisos 
relativos ao cumprimento de prazos. Poderão ser incluídas mais rotinas e deverá ser 
contemplada a hipótese dos pedidos serem alterados e/ou anulados. 

 
Alguns exemplos, genéricos, de tramitação de processos 
 
Pedido de prova desportiva : 
 

1 Associação 
regional 

Preenchimento de formulário online, só 
permitindo o sistema a formulação de pedidos 
dentro de determinadas regras (datas, etc.) 

2 FPC Verificação da conformidade do pedido e 
validação 

3 Associação 
regional 

Impressão de formulário de autorização 
gerado automaticamente 

 
 
Pedido de licença desportiva : 
 

1 Associação regional Preenchimento de formulário online 
  Envio de documentos (pelo menos, atestado 

médico) por correio 
2 FPC Verificação da conformidade do pedido e 

validação 
  Comunicação à Compº Seguros (gerada 

automaticamente) 
  Impressão da licença e envio por correio 
3 Associação regional Acesso à base de dados de inscritos. 

Impressão de declarações, histórico de 
resultados, etc, etc. 

 



 
Competição desportiva : 
 
1 Associação regional Com base no pedido de prova validado 

anteriormente, procede à configuração da 
mesma (metas volantes, prémios 
montanha, etc., etc.) 

2 Atleta Exibição da licença desportiva 
3 Comissários Introdução no número de licença no 

sistema (manualmente ou através da 
leitura da banda magnética, código de 
barras ou outro) 

  Sistema verificará conformidade da 
inscrição na prova 

  Sistema gera lista de inscritos, folha de 
ponto, etc., etc. 

4 Comissários Inserção dos resultados 
  Sistema gera ficheiro para transferência 

dos resultados para a web 
5 Associação regional Preenchimento online da acta da corrida 
6 FPC Verificação da conformidade e 

homologação dos resultados 
  Sistema “descarrega” resultados na ficha 

individual do atleta e do clube 
  Sistema cumpre as rotinas relativas à 

acta de corrida 
 
Além das facilidades já referidas, a aplicação deveria permitir, entre outras 

funcionalidades, o seguinte: 
 

• Base de Dados de inscritos 
      Registo de todos os dados 
      Emissão automática de cartões 

Controlo de documentos necessários à admissão 
Gestão da correspondência 

      Envio de correspondência informativa personalizada 
Envio de correspondência integrada com outros aplicativos 

  Impressão de listagens por campos 
  Registo do curriculum desportivo dos inscritos 
 

• Gestão de provas desportivas 
   Configuração dos diversos tipos de provas 
  Elaboração da lista de inscritos 
  Elaboração das classificações 
  Transferência automática dos dados para as fichas de inscritos 
  Aceitação apenas para situações regularizadas 

Controlo do número de participações 
 

 Paralelamente, existem também soluções de software para gestão de projectos que 
permitem melhorar o desempenho, por exemplo, ao nível do planeamento, orçamentação e 
avaliação. 

Estas são algumas das funcionalidades possíveis, podendo ser a listagem acrescida de 
outras. 

 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PROPOSTA 
 
 
 
 
 
Congresso Nacional de Ciclismo 
 
 
 
 

Considerando: 
 
- Que o sistema desportivo é uma realidade em constante evolução, onde as mutações 

se fazem reflectir a vários níveis, tanto na perspectiva dos praticantes como dos dirigentes, 
treinadores, patrocinadores e espectadores; 

- Que o ciclismo não está inume a essas transformações e que a modalidade tem 
padecido de dificuldades acrescidas por força das suas especificidades; 

- Que o ciclismo evidencia sintomas de crise de desenvolvimento, originados por 
variados motivos e aos quais não será também alheia a problemática do doping;  

- Que é imperioso, numa postura abrangente e construtiva, auscultar as diversas 
perspectivas quanto ao desenvolvimento da modalidade, reflectindo sobre o seu futuro, 

 
É proposto o seguinte: 
 
- Que a Direcção da Federação Portuguesa de Ciclismo organize em 2011 um 

Congresso Nacional de Ciclismo, aberto a todos os agentes da modalidade, em que seja 
possível 

 
1) Promover a reflexão sobre o desporto e o ciclismo; 
2) Perspectivar o futuro da modalidade em Portugal; 
3) Contribuir para a (re)definição de estratégias de desenvolvimento da modalidade. 
 
 
Lisboa, 20 de Novembro de 2010 
 



RECTIFICAÇÃO À ACTA Nº 33 
ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA DE 13 DE MARÇO DE 2010 

DA UVP-FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE CICLISMO 
 
 

As actas das reuniões da Assembleia-Geral devem conter um resumo de tudo 
o que nelas tiver ocorrido, indicando-se, designadamente, a data e o local da reunião, 
os membros presentes, os assuntos apreciados, as deliberações tomadas e a forma e 
o resultado das respectivas votações. 
 Na descrição do funcionamento da assembleia a acta deve, nomeadamente, 
registar os assuntos tratados ou discutidos, as propostas e as deliberações tomadas, 
com indicação do resultado da votação de cada uma delas e do sentido das 
declarações dos presentes, assim como assinalar eventuais ausências (temporárias 
e/ou definitivas) durante a discussão dos assuntos. 
 As actas devem traduzir fielmente o que se passou nas reuniões pelo que, 
havendo imprecisões e omissões na minuta da acta nº 33, se apresenta a seguinte 
rectificação (alterações assinaladas a cor diferente e a sublinhado, sendo, contudo, 
imprescindível que a Mesa da Assembleia-Geral identifique e acrescente quem entrou 
na reunião após a perda de quórum e/ou invoque fundamento para o prosseguimento 
dos trabalhos): 
 
 
Aos treze dias do mês de Novembro do ano dois mil e dez, às dezassete horas, 
realizou-se na sede da UVP/Federação Portuguesa de Ciclismo a Assembleia-Geral 
Ordinária, sito Rua de Campolide duzentos e trinta e sete, em Lisboa, onde estiveram 
presentes as seguintes entidades: Associações Regionais de Ciclismo Algarve, Beira 
Interior, Lisboa, Setúbal, Minho, Cicloturismo do Norte, com a seguinte ordem de 
trabalhos: 
Ponto Um  – Informações 
Ponto Dois  – Apreciar e votar o “Relatório e Contas época 2009” 
O Sr. Presidente da Mesa de Assembleia-geral, Eng. Macário Correia, deu início à 
reunião colocando à aprovação da acta da última assembleia-geral. Foi aprovada por 
unanimidade, com a ressalva da inclusão da Associação de Ciclismo da Beira Interior 
como presença na reunião. 
Em seguida, o Sr. Presidente da Mesa de Assembleia-Geral propôs aos presentes que 
na ordem de trabalhos fosse incluída a ratificação dos Estatutos da UVP-Federação 
Portuguesa de Ciclismo. A necessidade de ratificação ficou a dever-se ao facto de, 
depois da aprovação dos Estatutos, na Assembleia-Geral de vinte e cinco de Julho de 
dois mil e nove, ter sido necessário, a pedido do IDP, efectuar alguns ajustamentos 
legais imprescindíveis ao texto estatutário, de modo a conformá-lo com o disposto no 
Decreto-Lei n.º248-B/2008, de 31 de Dezembro (Regime Jurídico das Federações 
Desportivas e as Condições de Atribuição do Estatuto de Utilidade Pública 
Desportiva). Foi também esclarecido que os ajustamentos pontuais efectuados são de 
mero pormenor, exigidos nos termos da lei, e que os mesmos não consubstanciam 
uma alteração efectiva dos Estatutos. Trata-se não de um acto de iniciativa da 
Federação mas imposto pelo Estado por uma conformidade legal. 
A Associação de Ciclismo do Minho pediu a palavra, indicando que esta Assembleia-
geral não podia ser realizada nestes moldes, visto já terem sido aprovados os novos 
Estatutos da Federação. Sustentando que os Estatutos aprovados em vinte e cinco de 
Julho de dois mil e nove entrarem em vigor com "o seu depósito no Instituto Nacional 
do Desporto" (conforme determinam as disposições finais do documento então 



aprovado) - o que ocorreu na semana de 27 a 31 de Julho - a ACM argumentou que a 
composição da Assembleia-Geral teria que ser de acordo com a nova versão dos 
Estatutos. Por outro lado, a ACM ressalvou que, mesmo que a composição da 
Assembleia-Geral fosse a que estava reunida, não podia ser efectuada qualquer 
alteração aos Estatutos, pelo facto dessas mesmas modificações não serem do 
conhecimento prévio dos presentes nem tão pouco constar da ordem de trabalhos a 
intenção de proceder a alterações estaturárias. De igual modo, a ACM censurou o 
facto da Direcção da FPC ter apresentado ao Instituto do Desporto de Portugal 
versões dos Estatutos diferentes da aprovada em Assembleia-Geral, sem que para o 
efeito estivesse mandatada ou legitimidada, não sendo admissível que agora 
apresente para ratificação um documento que alterou de mote próprio e sobre o qual 
não pode deliberar. 
O Presidente da Mesa de Assembleia-geral informou os presentes que tendo havido 
por parte da tutela a exigência de rectificação de alguns artigos, de modo a estarem 
em conformidade com a lei geral, ainda não foi enviada a ratificação por parte do 
Instituto de Desporto de Portugal, IP. Após essa comunicação, as Assembleias-gerais 
irão ser realizadas de acordo com os Estatutos aprovados em Junho de 2009. A 
Associação de Ciclismo do Minho, não conformada com a explicação e por lhe ter sido 
retirada a palavra pelo Presidente da Assembleia-Geral quando procurava explanar os 
seus argumentos, abandonou os trabalhos às dezassete horas e trinta minutos. 
Não havendo quórum para as referidas deliberações - considerando que, à luz dos 
Estatutos de 08 de Abril de 2006, é exigido o voto favorável de três quartos da 
totalidade dos votos presentes, desde que representem, pelo menos, setenta e cinco 
por cento do colégio eleitoral para qualquer deliberação relativa aos Estatutos (artigo 
26º) - foram suspensos os trabalhos. 
O quórum foi readquirido às dezoito horas com a presença de __________________ 
(a indicar pela Mesa da Assembleia-Geral) e/ou ______________________________  
__________________ ___________________________________________ (a indicar 
pela Mesa da Assembleia-Geral o fundamento para o prosseguimento dos trabalhos). 
Retomados os trabalhos foi colocado à votação o Relatório e Contas do ano dois mil e 
nove. Foi aprovado por unanimidade. 
De seguida foi colocado à aprovação dos presentes a ratificação dos Estatutos da 
UVP/FPC. 
Na opinião do Presidente da Assembleia-Geral, esta ratificação não irá alterar o 
conteúdo dos Estatutos, mas apenas tomar conhecimento da aprovação por parte do 
Estado, nos termos da lei, pelo que não há margem para contrariar o disposto, logo 
não se torna sequer útil nem com qualquer efeito prático, convocar uma outra 
Assembleia-geral expressamente para o efeito. A modalidade necessita da utilidade 
pública e desportiva e para tal não há outra solução. Os Estatutos foram aprovados 
por maioria com um voto contra da Associação de Cicloturismo do Norte, tendo 
apresentado uma declaração de voto indicando que a Federação podia ter feito mais 
pelo cicloturismo no que concerne a omissão do vocábulo “cicloturismo” dos estatutos. 
Não havendo mais assuntos a discutir foi encerrada a Assembleia-Geral às dezoito 
horas e quinze minutos. 



PROPOSTA DE MOÇÃO 
 
 
 
 
Jogo limpo 
Em defesa da ética e da verdade desportiva 
 
 
 
 
Considerando : 

 
 
 
1) A imprescindibilidade em reafirmar princípios e valores do desporto como a ética, a 

honestidade, o espírito e a verdade desportiva; 
2) A importância de uma manifestação pública de reiteração do desporto como uma 

escola de virtudes em que é obrigatória a observância dos referidos princípios, 
 
 
 
os delegados à Assembleia-Geral da UVP/Federação Po rtuguesa de Ciclismo, 

eleitos em representação dos clubes, atletas não pr ofissionais, atletas profissionais, 
treinadores, comissários e organizadores, reunidos no dia 20 de Novembro de 2010, 

 
assumem o compromisso público de adoptar uma condut a de "tolerância zero" 

em relação a qualquer indício, intenção ou prática que viole os princípios e valores do 
desporto, subscrevendo e adoptando o documento “Jog o Limpo – Manifesto pela ética 
desportiva” promovido, desde Outubro de 2009, pela Associação de Ciclismo do Minho, 
com o apoio da Federação Portuguesa de Ciclismo, e a seguir transcrito : 
 
 
 

O desporto é uma escola de virtudes em que é obrigatória a observância dos princípios 
da ética, do espírito e da verdade desportiva. 
 

Deploravelmente, o jogo sujo tem ferido a essência do desporto, originando uma 
imensa descrença que mina flagrantemente a continuidade do sistema desportivo e põe em 
perigo a saúde pública. 
 

O doping, como que uma máscara invisível com motivações individuais e/ou colectivas, 
é uma traição aos princípios do desporto e uma das maiores tragédias da actualidade que não 
se cinge à prática desportiva de competição nem a nenhuma modalidade em particular. 
 

As proporções e a gravidade da dopagem no desporto fazem com que algumas 
modalidades corram o sério risco de sobrevivência, perdendo totalmente as suas referências 
morais e descredibilizando-se socialmente ao ponto de deixarem de constituir uma das 
variáveis fundamentais à formação integral dos indivíduos. 
 

Urge uma tomada de posição que corporize e evidencie à comunidade a necessidade 
de mudança na forma de abordar o fenómeno do doping, para que o desporto continue a ser 
uma escola de virtudes, onde aqueles que o praticam procuram a obtenção do mais alto nível 
de bem-estar físico, psíquico e social. 
 



Travar uma luta sem tréguas contra o doping e denunciar todos os que se mostrem 
contrários à sã participação no desporto é um dever de todos os cidadãos e um inegável acto 
de responsabilidade individual que em nenhum momento pode ser negado. 
 

Publicamente, com a relevância desse exemplo e manifestação pública, os subscritores 
assumem e declaram: 
  

• Reafirmar os princípios e valores do desporto, nome adamente, a ética, a 
honestidade, o espírito e a verdade desportiva e co nsiderar a luta contra o doping como 
um pilar fundamental na sua preservação; 
 

• Assumir quotidianamente uma conduta de "tolerânci a zero" em relação a 
qualquer indício, intenção ou prática de dopagem, d esaconselhando e denunciando 
casos e situações que indiciem práticas violadoras das normas e disposições; 
 

• Desejar a aplicabilidade imediata e rigorosa do R egime Jurídico da luta contra a 
dopagem no desporto (Lei n.º 27/2009 de 19 de Junho ); 
 

• Incentivar os agentes e entidades desportivas a r etomarem o projecto de 
criação do passaporte biológico, encarando-o como i ndispensável na luta contra o 
doping; 
 

• Aconselhar todas as entidades a contemplarem em t odos os acordos/contratos 
com e entre equipas e atletas cláusulas de rescisão  e de penalização no caso de 
utilização de substâncias e métodos proibidos; 
 

• Instar as entidades competentes a agirem judicial mente contra os 
prevaricadores em matéria de dopagem, visando o res sarcimento pelos prejuízos e 
danos causados ao desporto em geral e a cada uma da s modalidades em particular por 
comprovada conduta desviante; 
 

• Sugerir o aperfeiçoamento da eficácia dos métodos  e processos de certificação 
de violação das normas antidopagem de forma a não s ubsistirem dúvidas e a eliminar 
possibilidades de invocação de questões meramente p rocessuais para ilibar os 
prevaricadores; e 
 

• Sugerir a realização de uma campanha nacional, di reccionada aos diversos 
escalões etários e sectores sociais, que alerte par a os malefícios do doping e enalteça 
os princípios e valores do desporto ; 
 
 
 

Lisboa, 20 de Novembro de 2010 



PROPOSTA DE MOÇÃO 
 
 
 
 
Policiamento 
Actividades desportivas realizadas na via pública 
 
 
 
 
Considerando : 

 
 
1) Que por ser praticado na via pública e não em “recintos desportivos”, o ciclismo 

amador não tem direito à ajuda financeira do Estado para o policiamento, medida de apoio 
prevista na legislação e atribuída às modalidades disputadas em “espaços criados 
exclusivamente para a prática do desporto”; 

2) Que enquanto as modalidades praticadas em “recintos desportivos” beneficiam da 
ajuda do Estado (prestada através de verbas provenientes da exploração de jogos sociais), os 
organizadores de provas de ciclismo amador são obrigados a assumir as avultadas verbas 
cobradas pelo policiamento. 

2) Que os custos com o policiamento de actividades desportivas realizadas na via 
pública constituem um parcela cada vez mais expressiva no orçamento dessas mesmas 
actividades, pondo seriamente em causa a sua realização; 

3) Que a Associação de Ciclismo do Minho (ACM) tem liderado o movimento tendente 
à alteração da legislação, conquistando gradualmente diversos progressos visando o fim da 
discriminação do ciclismo,  

4) Que esses mesmos progressos - alcançados através das diligências da ACM junto 
do Governo, dos Grupos Parlamentares, do Instituto do Desporto de Portugal e da Provedoria 
de Justiça, entre outros - apesar de (ainda) não traduzirem uma resolução definitiva do 
problema, constituem uma evolução significativa e indiciam a obtenção de uma solução a curto 
prazo, 

 
os delegados à Assembleia-Geral da UVP/Federação Portuguesa de Ciclismo, eleitos 

em representação dos clubes, atletas não profissionais, atletas profissionais, treinadores, 
comissários e organizadores, reunidos no dia 20 de Novembro de 2010, deliberam o seguinte: 
 

- Apoiar as diligências efectuadas pela ACM e instar a mesma, legitimando-a para o 
efeito, a prosseguir com as iniciativas e acções que visem a resolução definitiva do problema 
do policiamento de actividades desportivas realizadas na via pública; 

- Reafirmar como objectivo primordial da reivindicação o alargamento ao ciclismo da 
comparticipação atribuída às restantes modalidades e a implementação de um regime 
específico de financiamento integral do policiamento de actividades desportivas federadas que 
envolvam as selecções nacionais ou realizadas no quadro dos campeonatos nacionais e 
regionais de escalões etários inferiores ao do escalão sénior, atento o facto de, para além de 
outras especificidades, nas provas de ciclismo o policiamento não ser facultativo mas sim 
obrigatório; 
 
 

Lisboa, 20 de Novembro de 2010 




