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I. INTRODUÇÃO 

Com a constituição, implementação e dinamização do “Centro de Desporto Adaptado” em 24 

de Setembro de 2014, o Sport Club do Porto, no ano que celebrou 110 anos de existência em 

prol do engrandecimento do desporto e da cultura, pretendeu fomentar e implementar a 

prática multidesportiva diversificada para cidadãos com Necessidades Especiais, adaptando as 

atuais instalações e equipamentos, com o objetivo de combater a exclusão social e promover 

a inclusão desportiva, recreativa e cultural, num projeto vocacionado para cidadãos com 

deficiência, de todas as idades, no respeito pelo estabelecido na Lei de Bases da Prevenção a 

da Reabilitação e Integração das Pessoas com Deficiência (Lei nº 38/2004 de 18 de Agosto), 

particularmente no que diz respeito «ao valor da prática desportiva para os cidadãos 

portadores de deficiência, nomeadamente no que se refere ao desporto e recreação como 

medidas de habilitação e reabilitação». 

As pessoas com Necessidades Especiais sempre estiveram entre nós, mas até há recentes anos, 

nós enquanto sociedade não estavamos muito conscientes da presença deles. Muitos deles 

viviam em instituições, ou fora de vista. Aqueles que viviam com as suas famílias habitualmente 

permaneciam em casa e eram apenas conhecidos pelos seus vizinhos mais imediatos. Qualquer 

recreação de que pudessem disfrutar era oferecida através das suas famílias ou pelas 

instituições. Alguns com deficiências mais leves e que conseguissem de alguma forma 

“acompanhar” podiam ser encontrados nos programas recreativos, embora fossem 

identificados como deficientes. 

 

Hoje em dia tudo isso mudou. As pessoas com deficiência já não estão a ser encaminhadas para 

as instituições e aqueles que faziam parte de instituições estão a ser recolocados nas suas 

comunidades. As suas necessidades, incluindo a necessidade de recreação, são agora 

responsabilidade das comunidades.   

 

Durante os anos 70 foi estimado que apenas 10% da população com deficiência recebia 

serviços de recreação; 90% estavam sem os mesmos. O padrão tem sido focado em reportar, 

avaliar, planear e publicitar demonstrações, por exemplo, nos que recebem estes serviços em 

vez de aqueles com deficiência que não os têm. O mesmo autor refere que devemos ir fora das 
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instituições e programas já existentes e para chegar aos que não têm acesso a estes serviços 

oferecendo serviço recreativo para pessoas com deficiência, crianças, jovens, adultos e idosos. 

 

Frequentemente, práticas na natureza para pessoas com deficiências envolvem atividades 

recreativas ao ar livre e desportivas cujos objetivos englobam a autossuperação, um teste à 

acessibilidade, a manutenção da saúde em todas as suas dimensões e uma manifestação 

política. Porque a natureza tem um apelo de desafio e, ao mesmo tempo, é um contexto 

agradável, oferece muitas opções de atividades físicas, desportos e atividades recreativas, que 

surgiram nas últimas décadas para diversificar o tempo livre das pessoas idosas, crianças, de 

activistas da defesa do meio ambiente e pessoas com deficiência. 

 

A mesma autora refere ainda que as pessoas com deficiência há muito tempo assumiram a sua 

independência na escolha das atividades do contexto do lazer e do desporto, especialmente 

onde não há uma organização formal, como nas atividades junto à natureza. Devemos 

aprender com elas sobre este processo de vencer desafios e sobreviver. Devemos inspirar-nos 

nas suas experiências para, como educadores, e terapeutas, propiciar alternativas de atividades 

para aqueles com menos independência. A natureza é uma ferramenta com recursos ilimitados 

para todos os indivíduos e, mais importante, não discrimina, mas sim, oferece oportunidades 

iguais e continua a deslumbrar-nos pela sua beleza e abundância. Acima de tudo, prova que a 

“acessibilidade” é muito mais do que rampas. 

 

Os nossos objetivos com a criação deste projecto, são que os participantes tenham a 

possibilidade de experimentar atividades novas, vivenciar bons momentos, conhecer novas 

pessoas e acima de tudo divertirem-se e quererem voltar numa próxima vez, ou até mesmo, 

integrarem-se durante todo o ano numa modalidade desportiva, seja ela qual for. 

 

Indo de encontro ao que Nesbitt escreveu, nós precisamos de iniciar novos programas de 

recreação e serviços para pessoas com deficiência. Pretendemos melhorar os vários serviços e 

programas já existentes, aumentar a formação de profissionais e voluntários, aumentar e 

melhorar as instalações, melhorar as acessibilidades, incrementar os serviços de transportes, 

entre outros. Finalmente, necessitamos de expandir os programas existentes para promover 

uma maior participação. É este o nosso rumo e é para a realização dele que vamos trabalhar 

arduamente, para que possamos criar hábitos saudáveis em cada uma das pessoas que vai 

participar neste projeto. 

 

Finalizamos com a ambição de que, este projeto seja um sucesso, que dele surjam bons 

momentos para nós e para as pessoas com Necessidades Especiais, que apareçam novos 

conhecimentos e aprendizagens, que só se concretizam trabalhando “no campo” e acima de 
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tudo que os participantes tenham boas experiências associadas às áreas desportivas, sociais, 

recreativas e culturais. 

 

II. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

O “Centro de Desporto Adaptado do Sport Club do Porto”, pretende como objetivo primário 

deste projeto passar a disponibilizar a Cidadãos com Necessidades Especiais do Município do 

Porto (a designar por cada uma das 7 freguesias e Associações das Freguesias), uma semana 

de integração nos “Campos Ocupacionais”, que se irão realizar ao longo do ano, nos períodos 

não letivos, onde poderão usufruir de uma prática multidesportiva integrada, organizada, 

segura e de qualidade, enquadrada num planeamento organizacional centralizado (Centro de 

Desporto Adaptado) mas transversal em matéria de utilização de instalações, infraestruturas 

e equipamentos, atualmente repartidas em 32 Atividades Desportivas praticadas em 12 

infraestruturas diferentes, distribuídas por 3 Cidades da AMP, a saber, (Matosinhos, Vila Nova 

de Gaia e Porto) sendo de salientar que no Município do Porto se realizam 30 Atividades 

Desportivas em 10 infraestruturas diferentes, dando uma nova utilidade a vários 

equipamentos existentes, garantindo um serviço de interesse social, ao colocar ao serviço dos 

cidadãos com deficiência do Município do Porto, vários ativos que passam a ser utilizados em 

múltiplas vertentes, com uma oferta diversificada que passará pelo desporto recreativo, 

cultural e de reabilitação, garantindo a melhoria da qualidade de vida, integrando-os e 

garantindo-lhes a oportunidade de, em igualdade de condições com os restantes atletas 

praticar desportos múltiplos, a ocupação de tempos livres e a inclusão social, possibilitando a 

vivência e experimentação de novas sensações e emoções, desportivas, culturais e 

recreativas, em meio terrestre e aquático. 

O “Centro de Desporto Adaptado do Sport Club do Porto”, pretende como objetivo 

complementar deste projeto, receber e visitar escolas/instituições, a designar por cada uma 

das 7 freguesias e associações das Freguesias do Município do Porto, ao longo do ano, nos 

períodos de atividades letivas, numa perspetiva de aproximação à realidade vivenciada 

nessas instituições, de colaboração estreita e de apoio direto às freguesias e associações das 

freguesias do concelho do Porto e divulgação de um projeto que proporciona, efetivamente, 

oportunidades iguais para todos os cidadãos com deficiência. 

 

III. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

Este projeto do “Centro de Desporto Adaptado do Sport Club do Porto” enquadra-se: 
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a) No estabelecido no Artº 4º dos Estatutos do Sport Club do Porto: «O Sport Club do Porto, 

tem como finalidade principal desenvolver atividades que visem o engrandecimento do 

desporto, da cultura e da qualidade de vida em geral, tendo também em vista a efetivação dos 

direitos sociais, nomeadamente; desenvolver a prática do desporto, em qualquer modalidade, 

em total obediência ao ideal olímpico, paralímpico e amador; Proporcionar e apoiar as pessoas 

com deficiência e incapacidade na prática da atividade física e desportiva como meio de 

promover a igualdade, a integração e a inclusão social na comunidade e Cooperar com o 

Estado, Autarquias e outras instituições. 

b) Na vertente das “Pessoas com Necessidades Especiais”, da missão da “PortoLazer /CMP”, 

atendendo ao mencionado na respetiva apresentação, onde se pode ler «Os programas que 

mantém reforça ou desenvolve, levam em linha de conta as especificidades e necessidades 

inerentes aos diferentes grupos-alvo; crianças, jovens, seniores, Desporto Adaptado e 

Acessibilidades e movimento Associativo». 

c) Na vertente das “Pessoas com Necessidades Especiais”, nos programas da  “PortoLazer 

/CMP”, a saber, “Baixa em Boa Forma”, “Dias com Energia”, “Porto Sem Barreiras”, “Anda 

Porto” e também nos programas direcionados para a população infantil e sénior, “Missão 

Verão” e “No Porto a Vida é Longa”, iniciativas integradas na Estratégia Desportiva preconizada 

para a Cidade e dirigida a todas as faixas da população. 

d) Na vertente das “Pessoas com Necessidades Especiais”, no que respeita especificamente ao 

programa “Porto sem Barreiras”, em que a “Porto Lazer/ CMP” «consciente da importância da 

promoção de comportamentos saudáveis, da criação de momentos de encontro e realização 

pessoal e de condições objetivas que potenciem a igualdade de oportunidades a todos os 

portuenses no acesso à atividade desportiva, oferece condições especiais a instituições da 

cidade, diretamente ligadas ao desporto adaptado, que se traduzem na cedência gratuita de 

alguns espaços para a pratica de modalidades desportivas adaptadas diversas, mas também 

para a realização de vários eventos desportivos promovidos por estas entidades». 

 

IV. ENQUADRAMENTO LEGAL 

a) Desconhece-se a existência de legislação que estabeleça o regime jurídico de acesso e 

de exercício de atividade de organização de “Campos Ocupacionais”, vocacionados para 

cidadãos com todos os tipos de deficiência, de todas as idades, conjugando o desporto 

recreativo, cultural e de reabilitação, garantindo a melhoria da qualidade de vida, 

integrando-os e garantindo-lhes a oportunidade de, em igualdade de condições com os 

restantes atletas praticar desportos múltiplos, a ocupação de tempos livres e a inclusão 
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social, possibilitando a vivência e experimentação de novas sensações e emoções, 

desportivas, culturais e recreativas, em meio terrestre e aquático. 

b) O Decreto-Lei 32/2011, de 7 de Março, no ponto 1 do seu Artº1º, “Objeto e Âmbito”, 

estabelece o regime jurídico de acesso e de exercício de atividade de organização de 

“Campos de Férias”; 

c) Na alínea a) do ponto 2 do mesmo Artº 1º, encontra-se estabelecido que para efeitos do 

presente decreto-lei, entende-se por “Campo de Férias”:as iniciativas destinadas 

exclusivamente a grupos de crianças e jovens, com idades compreendidas entre os 6 e 

os 18 anos, cuja finalidade compreenda a realização, durante um período de tempo 

determinado, de um programa organizado de caráter educativo, cultural, desportivo ou 

meramente recreativo; 

d) A análise integrada das 3 alíneas anteriores permite constatar e concluir que a atividade 

dos “Campos Ocupacionais”, por se destinar a cidadãos de todas as idades e por terem 

características intrínsecas e únicas (cidadãos com deficiência e pessoas com 

necessidades especiais, atividades de reabilitação, e de inclusão social), não é 

enquadrável no Decreto-lei 32/2011 de 7 de Março; 

e) Não obstante a conclusão retirada na alínea anterior, é entendimento de que o teor e 

espírito do referido Decreto-lei pode e deve ser observado, principalmente na parte 

respeitante ao modelo de regulamento interno, deveres e direitos do coordenador e 

monitores, entre outros assuntos. 

 

REGULAMENTO DOS CAMPOS DE OCUPACIONAIS 

ORGANIZADOS PELO CENTRO DE DESPORTO ADAPTADO DO SPORT CLUB DO PORTO 

 

 

1º OBJECTO 

O presente regulamento estabelece os direitos, deveres e as regras a observar por todos os 

elementos que integrem os campos de ocupacionais organizados pelo Centro de Desporto 

Adaptado do Sport Club do Porto (Artº 13º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março). 

2º CAMPOS DE OCUPACIONAIS 

Entende-se por “Campos de Ocupacionais” tod as  as iniciativas destinadas a cidadãos com 

todos os tipos de deficiência, de todas as idades, conjugando o desporto recreativo, cultural e 

de reabilitação, garantindo a melhoria da qualidade de vida, integrando-os e garantindo-lhes a 

oportunidade de, em igualdade de condições com os restantes atletas praticar desportos 

múltiplos, a ocupação de tempos livres e a inclusão social, possibilitando a vivência e 
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experimentação de novas sensações e emoções, desportivas, culturais e recreativas, em meio 

terrestre e aquático. 

3º ENTIDADE PROMOTORA E ENTIDADE ORGANIZADORA 

 

A entidade promotora dos campos de ocupacionais é a Câmara Municipal do Porto e a 

entidade organizadora é o Centro de Desporto Adaptado do Sport Club do Porto. 

A entidade organizadora fica obrigada à sua clara identificação, com indicação da denominação, 

em todos os locais de atendimento de que disponham e em todos os atos praticados no âmbito 

da promoção e organização dos campos ocupacionais (Artº 4º do Dec-lei 32/2011 de 7 de 

Março) 

4º OBJETIVOS DOS CAMPOS DE OCUPACIONAIS 

 

a) Objetivos Globais (estratégicos) 

 

1) Desporto Adaptado Recreativo: Atividade desportiva adaptada, com o objectivo 

de ocupação de tempos livres; 

2) Desporto Adaptado Cultural: Organização e participação em festivais, saraus e 

eventos culturais; 

3) Atividades de Reabilitação: Participação em atividades de hidroterapia, 

hipoterapia e reabilitação psíquica. 

b) Objetivos Específicos 

1) Promoção da inclusão através do desporto; 

2) Promoção da coesão social e territorial; 

3) Colaboração e ajuda na ocupação de tempos livres, através da promoção da 

atividade física, recreativa e cultural; 

4) Oferta da possibilidade de pertencerem a um ambiente onde se integram a 

100%; 

5) Apresentação de uma oferta única com um vasto leque de atividades que não 

há no mercado, em específico para pessoas com necessidades especiais; 

6) Combate à tendência para situações como o sedentarismo e a obesidade; 

7) Promoção da interação com os atletas e associados do Sport Club do Porto; 

8) Divulgação das atividades praticadas no clube, para que possam mais tarde 

ingressar no Centro de Desporto Adaptado e realizar a atividade física durante 

o ano inteiro; 
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9) Disponibilização de um serviço focado nas necessidades de cada participante e 

onde estes realizem as atividades ao seu próprio ritmo; 

10) Monitorização e supervisão das atividades por especialistas da área de 

atividade física adaptada e terapia ocupacional; 

11) Iniciar novos programas de recreação e serviços para pessoas com deficiência; 

12) Melhorar os vários serviços e programas já existentes; 

13) Aumentar a formação de profissionais e voluntários; 

14) Melhorar as acessibilidades e as condições de mobilidade das infraestruturas 

existentes; 

15) Expandir os programas existentes para promover uma maior participação de 

cidadãos apoiados. 

 

 

5º DESTINATÁRIOS 

Os Campos Ocupacionais destinam-se a cidadãos com todos os tipos de deficiência, de todas 

as idades, conjugando o desporto recreativo, cultural e de reabilitação, garantindo a melhoria 

da qualidade de vida, integrando-os e garantindo-lhes a oportunidade de, em igualdade de 

condições com os restantes atletas praticar desportos múltiplos, a ocupação de tempos livres e 

a inclusão social, possibilitando a vivência e experimentação de novas sensações e emoções, 

desportivas, culturais e recreativas, em meio terrestre e aquático. 

Os participantes dos Campos Ocupacionais são permanentemente acompanhados pelo pessoal 

técnico (Artº 9º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março). 

 

6º CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

O Centro De Desporto Adaptado tem a possibilidade de utilizar os diferentes 

equipamentos, instalações e infraestruturas onde o Sport Club do Porto desenvolve 

a sua atividade desportiva, recreativa, social e cultural, para a realização das 

atividades dos Campos Ocupacionais, após coordenação horária e acerto de 

detalhes com as Secções e Centros, nas cidades do Porto, Matosinhos e Vila Nova de 

Gaia. 

 

Antes do início dos Campos Ocupacionais o Centro de Desporto Adaptado prepara e 

ministra uma sessão de esclarecimento e apresentação do cronograma de 

atividades, dos monitores/as e do modo de funcionamento do campo, dirigida aos 

responsáveis legais e educacionais dos participantes. 
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Os programas específicos contendo as atividades a desenvolver pelos participantes 

durante os Campos Ocupacionais são facultados aos participantes, responsáveis 

legais e educacionais, no ato da inscrição, sendo igualmente divulgados nos sites do 

Centro de Desporto Adaptado. 

 

7º HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 

As atividades decorrerão de segunda a sexta, de acordo com o seguinte horário: 

Receção Atividades Lanche Almoço Atividades Lanche Encerramento 

09h00 09h30 10h30 12h30 14h00 15h30 17h00 

 

 

8º EQUIPA TÉCNICA (Artº 14º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março) 

A equipa técnica dos Campos Ocupacionais é composta por um coordenador e por diversos 

monitores; 

 

Por razões imperiosas de interesse público e responsabilidade social relacionadas com a 

segurança dos participantes, o mínimo do pessoal técnico será de 1 coordenador, 1 monitor 

para cada conjunto de 3 participantes. 

 

O pessoal técnico deve estar devidamente preparado e habilitado para o exercício das funções 

a desempenhar, no respeito pelos requisitos e certificação definidos em portaria dos membros 

do governo responsáveis pela área da juventude e do emprego e formação profissional. 

 

 

9º DIREITOS E DEVERES DA EQUIPA TÉCNICA 

 

 

9.1 – Coordenador (Artº 15º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março) 

a) É em acumulação de funções o Chefe do Centro de Desporto Adaptado; 

b)O coordenador é responsável pelo funcionamento do Campo de Ocupacionais, 

cabendo-lhe a superintendência técnica, pedagógica e administrativa das 

atividades do campo. 

c) São deveres do coordenador: 

1) Durante todo o período em que decorre o campo ocupacional, instruir e manter 

disponível um arquivo e/ou ficheiro atualizado, onde constem obrigatoriamente (nº 4 

do Artº 12º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março) 
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I. Cronograma de atividades; 

II. Regulamento interno; 

III. Base de dados identificativa dos participantes, coordenador e monitores; 

IV. Contatos e declaração de autorização dos responsáveis legais de todos os 

participantes; 

V. Apólices de seguros obrigatórios; 

VI. Contatos dos Centros de saúde, hospitais, autoridades policiais e corporações 

de bombeiros mais próximos dos locais onde se realizam as atividades; 

VII. Ficha sanitária individual; 

VIII. Identificação do pessoal técnico, documentos comprovativos das respetivas 

qualificações e declaração que confirme aptidão física e psíquica para o 

desempenho das funções, nos termos do nº1 do artigo 1º do Decreto-Lei nº 

242/2009 de 16 de Setembro; 

2) Elaborar um projeto pedagógico e de animação, no qual (nº 2 do Artº 13º do Dec-

lei 32/2011 de 7 de Março): 

I. Expressam os princípios, valores, objetivos e estratégias educativas e 

pedagógicas; 

II. Descrevem a metodologia da avaliação a efetuar em cada campo 

ocupacional; 

III. Indicam as ações previstas, e a ponderar, em relação à seleção, 

recrutamento e formação complementar do pessoal técnico; 

3) Elaborar o cronograma descritivo das atividades do Campo Ocupacional e 

acompanhar a sua execução (2.a) do Artº 15º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

4) Realizar o recrutamento dos monitores, elaborando para o efeito a respetiva 

“Ficha de Inscrição” (em anexo); 

5) Coordenar a ação do corpo técnico, realizando as necessárias reuniões de 

coordenação e ações de formação e workshop (2.b) do Artº 15º do Dec-lei 

32/2011 de 7 de Março); 

6) Serão realizadas reuniões antes do início de cada campo ocupacional, no sentido 

de dar a conhecer em pormenor o cronograma de atividades, as características 

individuais das crianças que vão participar no campo de ocupacional (motivações, 

interesses e aspetos pertinentes do seu comportamento) e as dificuldades 

identificadas pela família, inerentes aos diagnósticos. 

7) Realizar-se-á ainda o esclarecimento e discussão sobre as Perturbações do 

Desenvolvimento e o comportamento nas diversas dimensões (Cognitiva, Motora 

e Sócio emocional). 

8) No decorrer dos campos e sempre que necessário, serão realizadas reuniões de 

equipa, ficando à partida agendada uma reunião por dia. 
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9) Incluir na formação da equipa técnica uma ação de formação em primeiros 

socorros; 

10) Controlar diariamente a assiduidade dos monitores; 

11) Realizar uma Sessão de Esclarecimento destinada aos responsáveis legais e 

educacionais dos participantes; 

12) Assegurar a realização do Campo de Ocupacionais no estrito cumprimento do 

disposto no presente Regulamento Interno, na legislação aplicável e conforme o 

projeto pedagógico e de animação (2.c) do Artº 15º do Dec-lei 32/2011 de 7 de 

Março); 

13) Zelar pela prudente utilização dos equipamentos e pela boa conservação das 

instalações (2.d) do Artº 15º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

14) Garantir o cumprimento das normas de saúde, higiene e segurança (2.f) do Artº 

15º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

15) Coordenar diretamente com as Secções e Centros a utilização dos espaços; 

16) Celebrar um contrato de seguro que cubra acidentes pessoais de todos os 

participantes e equipa técnica, com valor mínimo e âmbito de cobertura fixados na 

Portaria nº 629/2004 de 12 de Junho, em anexo. (Artº 18º do Dec-lei 32/2011 de 7 

de Março);  

17) Coordenar todas as atividades logísticas respeitantes à alimentação; 

18) Coordenar todas as atividades logísticas respeitantes ao transporte; 

19) Coordenar todas as atividades logísticas respeitantes à aquisição de todo o 

material necessário para a realização das atividades; 

20) Coordenar os procedimentos que garantam receção e entrega dos participantes às 

pessoas legalmente autorizadas para o fazerem; 

21) Delegar tarefas nos monitores, mas mantendo a responsabilidade pela realização 

das tarefas delegadas; 

22) Ter disponível o “Livro de Reclamações”, nos termos da legislação em vigor; o 

original da folha de reclamações deve ser enviado à ASAE, entidade competente 

para fiscalizar e instruir os processos de contra-ordenação previstos na legislação 

em vigor (Artº 19º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

23) Elaborar o logótipo do campo ocupacional; 

24) Elaborar o “flyer” do campo ocupacional e promover a sua divulgação; 

25) Elaborar e distribuir por cada viatura o cronograma de atividades da respetiva 

semana, bem como os mapas com a indicação dos percursos e contatos das 

entidades intervenientes. 
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c) São direitos do/a coordenador/a os seguintes: 

1) Definir o modo de realização das diferentes atividades propostas para 

cada campo ocupacional; 

2) Alterar ou reajustar o plano de atividades do campo ocupacional sempre 

que seja pertinente a sua intervenção; 

3) Ser respeitado pelos participantes assim como por todos os 

intervenientes no Campo de Ocupacional; 

4) Excluir da equipa pedagógica qualquer elemento do pessoal técnico que 

adote uma conduta profissional menos própria, ou não cumpra o 

presente regulamento; 

5) Excluir qualquer participante que pelo seu comportamento prejudique 

de forma significativa o funcionamento do campo ocupacional, após prévia 

informação e contacto com o encarregado de educação. 

.  

9.2 – Monitores (Artº 16º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

Compete aos monitores acompanhar os participantes durante a execução das 

atividades do Campo Ocupacional de acordo com o previsto no cronograma de 

atividades e no respeito pelas instruções recebidas do coordenador. 

 

a) São deveres dos monitores, nomeadamente, os seguintes: 

1) Coadjuvar o/a coordenador/a na organização das atividades do Campo 

Ocupacional e executar as suas instruções (6.a) do Artº 16º do Dec-lei 32/2011 

de 7 de Março); 

2) Acompanhar os participantes durante as atividades prestando-lhes todo o 

apoio e auxílio de que necessitem (6.b) do Artº 16º do Dec-lei 32/2011 de 7 de 

Março); 

3) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos participantes, das normas de saúde, 

higiene e segurança (6.c) do Artº 16º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

4) Verificar a adequação e as condições de conservação e de segurança dos 

materiais a utilizar pelos participantes, bem como zelar pela manutenção 

dessas condições (6.d) do Artº 16º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

5) Contribuir para a formação e realização integral dos participantes, promovendo 

o desenvolvimento das suas capacidades, estimulando a sua autonomia e 

criatividade, incentivando à formação de cidadãos civicamente responsáveis e 

democraticamente na vida da comunidade; 

6) Reconhecer e respeitar as diferenças culturais e pessoais dos participantes, 

valorizando os diferentes saberes e culturas e combatendo processos de 

exclusão e discriminação negativa; 
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7) Respeitar a natureza confidencial da informação relativa aos participantes e 

respetivas famílias; 

8) Nos períodos de saída, de repouso e transportes, deverão estar sempre 

presentes para acompanhar os participantes; 

9) Cumprir rigorosamente as regras técnicas de cada atividade, estar presente nos 

“briefings”, limpar e arrumar todo o material utilizado, zelar pela manutenção 

das atividades e de todo o material técnico; 

10) Ser assíduo e pontual, estando presente no campo ocupacional a partir das 

08h30 às 17h30; os atrasos sistemáticos ou injustificados poderão levar o 

coordenador a cessar as funções e o contrato de colaboração com justa causa. 

As faltas serão sempre descontadas como um dia de trabalho, sendo que após 

duas faltas, a entidade organizadora reserva-se o direito de cessar a 

colaboração com o elemento da equipa técnica infrator; 

11) Comunicar imediatamente qualquer problema ou anomalia ao coordenador 

responsável; 

12) Respeitar as diferenças culturais e pessoais dos participantes e combater 

processos de exclusão e discriminação negativa; 

13) Elaborar um relatório semanal de cada Campo Ocupacional. 

  

 

b) São direitos dos monitores, nomeadamente, os seguintes: 

1) Exigir o cumprimento do presente regulamento aos participantes; 

2) Recusar a entrada nos locais onde decorrem as atividades de qualquer 

pessoa que não esteja corretamente inscrita ou que não cumpra o presente 

regulamento; 

3) Convocar uma reunião com o coordenador, sempre que necessário, para 

reportar todos os problemas e dúvidas; 

4) Participar no processo educativo do programa do campo ocupacional sob a 

supervisão do coordenador do campo ocupacional; 

5) O apoio técnico, material e documental necessário à formação e informação; 

6) À segurança na atividade no que respeita às condições de trabalho. 

 

 

9.3 – PARTICIPANTES (Artº 17º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março) 

a) No ato de inscrição dos participantes deve ser-lhes facultada, por escrito ou envio do 

suporte informático, informação detalhada acerca da organização do campo 

ocupacional, incluindo, obrigatoriamente os seguintes:  

I. Identificação da entidade organizadora e meios de contacto; 
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II. O projeto pedagógico e de animação; 

III. O Regulamento interno; 

IV. O cronograma de atividades; 

V. O seguro; 

VI. O local de realização do campo ocupacional; 

VII. O número de registo da entidade; 

b) Sempre que se verifiquem necessidades de alimentação específica ou cuidados 

especiais de saúde a observar devem os participantes, ou os seus representantes 

legais, no momento da inscrição, informar por escrito a entidade organizadora; 

c) Os participantes que estejam sujeitos a medicação, deverão fazer-se acompanhar 

pelos mesmos, com a respetiva prescrição médica e a indicação do horário em que 

deve ser ministrada; 

d) O tratamento da informação prestada nos termos do número anterior e em todas as 

matérias respeitantes aos participantes, deve ser respeitada a legislação em vigor 

relativa à proteção dos dados pessoais; 

e) Todos os participantes devem cumprir o disposto no regulamento interno, bem como 

as instruções que lhes sejam dadas pelo pessoal técnico; 

f)    Os participantes devem preencher corretamente e de forma legível, todos os campos 

constantes da respetiva “Ficha de Inscrição”; 

g)    No fim de cada dia do campo ocupacional os participantes só serão entregues aos 

responsáveis legais ou a outras pessoas, previamente indicadas por estes. Dentro dos 

espaços utilizados pela organização, será providenciada a vigilância adequada para 

garantir as condições de segurança; 

h) Os participantes devem vir vestidos com roupa confortável e devem trazer sempre 

consigo uma mochila ou equivalente, tudo devidamente marcado para mais fácil 

identificação; 

i) Os responsáveis legais têm o direito de pôr termo à participação do seu educando nas 

atividades, se assim o desejarem. Podem igualmente ir buscar o participante ao 

campo ocupacional sempre que entenderem, com aviso prévio ao coordenador.  

j)  Os responsáveis legais e educacionais têm o direito de aceder ao Livro  de reclamações 

existente no campo ocupacional; 

k) Os responsáveis legais e educacionais têm o direito de pedir referências relativas aos 

técnicos/monitores; 

l) Os responsáveis legais e educacionais têm o dever de preencher corretamente a ficha 

de inscrição do participante; 

m) Os responsáveis legais e educacionais devem garantir que os participantes cheguem 

ao campo ocupacional, no local estabelecido no cronograma das atividades, à hora do 

início, ou seja, às 09h00 e que são recolhidos às 17h00. 
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n) Os responsáveis legais e educacionais têm o dever de facultar toda a documentação 

exigida pelo presente regulamento. 

 

 

9.4- ENTIDADE ORGANIZADORA (CENTRO DE DESPORTO ADAPTADO) 

a) DIREITOS 

I. De exigir o cumprimento do presente regulamento com vista ao bom 

funcionamento dos campos ocupacionais; 

II. De exigir o correto preenchimento da ficha de inscrição; 

III. De exigir, a quem integre a sua equipa técnica dos campos ocupacionais, especial 

atenção a todos os sinais que evidenciem ou causem suspeita de qualquer ato de 

agressão, negligência ou mau trato. Considera-se que, para uma boa estratégia 

de proteção dos participantes, é crucial uma ponderação cuidada e o 

envolvimento de todos os elementos que constituem o campo ocupacional; 

IV. De exigir a qualquer elemento que, deliberadamente, danifique material, sejam 

estes da equipa técnica ou participantes, a pagar os danos causados. 

 

b) DEVERES 

 

V. O Centro de Desporto Adaptado obriga-se a prestar o acompanhamento dos 

participantes por monitores e técnicos formados; 

VI. Todos os participantes dos Campos estão abrangidos por um seguro de acidentes 

pessoais, nos termos do art.º 18.º do D.L. n.º32/2011, de 7 de março; 

VII. O Centro de Desporto Adaptado disponibiliza transporte para todos os 

participantes durante a realização dos campos ocupacional, durante o horário de 

funcionamento do mesmo; 

VIII. O Centro de Desporto Adaptado disponibiliza alimentação para todos os 

participantes e para os elementos da equipa técnica que manifestem esse 

interesse, durante a realização dos campos ocupacionais, durante o horário de 

funcionamento do mesmo e poderá fornecer dietas nas refeições contra a 

apresentação atempada de prescrição médica; 

IX. A alimentação deverá ser variada em qualidade e quantidade, adequada à idade 

dos participantes e à natureza e duração das atividades, devendo conter, 

obrigatoriamente, um lanche a meio do período da manhã, o almoço e um 

lanche a meio do período da tarde (Artº 10º do Dec-lei 32/2011 de 7 de Março); 

X. O Centro de Desporto Adaptado obriga-se a fornecer todo o material utilizado 

diariamente para a realização das atividades dos Campos; 
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XI. O Centro de Desporto Adaptado procede da seguinte forma no caso de 

acidentes: 

• Presta os primeiros serviços base (desinfeção, limpeza); 

• Chama uma ambulância de emergência, caso seja necessário; 

• Entra em contacto com um dos responsáveis legais e presta todas as 

informações necessárias; 

XII. O Centro de Desporto Adaptado obriga-se a contactar o encarregado de 

educação de qualquer participante no caso de este ficar doente, ficando o 

encarregado de educação, obrigado a recolher a criança dos espaços do campo 

com a maior brevidade possível; 

XIII. O Centro de Desporto Adaptado, enquanto entidade responsável pela promoção 

e organização dos campos ocupacionais, tem o dever de garantir aos pais, 

encarregados de educação e à comunidade em geral que os participantes 

estejam sempre protegidos pelos responsáveis das atividades de qualquer tipo 

de agressão durante o período que estiverem ao nosso cuidado. Para isso, 

assume o compromisso de adotar todos os procedimentos necessários para a 

eficaz proteção de todos participantes e equipa técnica, de mal-entendidos ou 

falsas acusações; 

XIV. O Centro de Desporto Adaptado tem o dever de fazer um levantamento e uma 

previsão de todos os riscos que possam envolver as atividades para tentar abolir 

ou reduzir o risco; 

XV. O Centro de Desporto Adaptado deve facultar a cada Técnico uma lista telefónica 

onde conste o número de contacto dos encarregados de educação de cada 

participante. 

 

 

11º PREÇO 

As inscrições são gratuitas, devendo cada uma das 7 freguesias ou uniões de juntas, indicar a 

identificação de 2 munícipes da respetiva área, para a semana em que se realiza os campos 

Ocupacionais. 

 

12º INSCRIÇÕES 

a) As inscrições deverão ser feitas através do preenchimento de formulário próprio, 

enviado para as juntas de freguesia através do email 

desportoadaptado.scp@gmail.com e deve ser enviado para o mesmo email; 

b) A inscrição só ficará formalizada mediante a entrega da seguinte documentação: 

• Ficha de inscrição e termo de responsabilidade devidamente preenchido e 

assinado pelo/a representante legal do/a menor; 
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• Fotocópia do boletim de vacinas atualizado; 

• Fotocópia do B.I. ou do cartão de cidadão; 

• Fotocópia do cartão de contribuinte do participante (no caso de não ter cartão 

de cidadão); 

• Fotocópia do cartão de utente do participante (ex.: SNS – Serviço Nacional de 

Saúde; no caso de não ter cartão de cidadão). 

 

A participação nos Campos Ocupacionais implica a opção por uma semana completa, de 

segunda a sexta-feira, com entrada diária às 09h00 e saída às 17h00. 

 

 

13º CANCELAMENTO DAS ATIVIDADES 

O Centro de Desporto Adaptado poderá cancelar a realização das atividades, por razões 

de força maior, devendo trocá-las por outras atividades, por forma a que os Campos 

Ocupacionais não tenham momentos sem atividades. 

 

 

13º D I S P O S I Ç Õ E S  F I N A I S  

Este regulamento pode ser alterado desde que o Centro de Desporto Adaptado assim o 

entenda como necessário. 

Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Centro de Desporto Adaptado. 

 

 

 

A Chefe do Centro de Desporto Adaptado do Sport Club do Porto, 

 

 

Lia Fernandes Couto 

Mestre em Atividade Física Adaptada 
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