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Artigo 1º - Objecto 
 
Constituem objecto do presente Regulamento Interno as normas gerais 
de funcionamento do CFC, bem como recomendações de actuação, de 
comportamento e as infracções que devem ser evitadas pelos Atletas de 
futebol sénior do Clube. 
 
 

Artigo 2º - Natureza 
 
Para efeitos do presente Regulamento considera-se infracção o facto 
voluntário, praticado por acção ou omissão, que viole os deveres de 
conduta e comportamento estabelecidos no mesmo e que visam 
assegurar a disciplina, coesão, eficácia e a produtividade da equipa, 
salvaguardando a imagem e o bom nome dos Atletas e do CFC. 
 
 

Artigo 3º - Hierarquia e Exercício do Poder Disciplinar 
 
1. Os atletas da equipa sénior são hierarquicamente subordinados à 

Direcção do CFC, ao Director Executivo/CEO, ao Director Desportivo, 
ao Team-Manager, ao Treinador Principal e aos seus Adjuntos, 
devendo-lhes respeito, obediência e consideração em todas as 
circunstâncias, sem prejuízo do legítimo exercício dos seus direitos. 

 
2. O exercício do poder disciplinar caberá em primeira instância ao 

Director Desportivo ou, por delegação deste e com consentimento da 
Direcção/Administração do CFC, ao Team-Manager, podendo ainda 
ser subdelegado ou compartilhado com o Treinador Principal. 

 
 

Artigo 4º - Conduta Pessoal: Disposições gerais 
 
3. Os jogadores devem orientar a sua vida pessoal por forma a estarem 

aptos física e psicologicamente ao adequado cumprimento da sua 
actividade como Atletas do CFC. 
 

4. Para tal, deverão seguir uma dieta alimentar cuidada e adequada às 
recomendações médicas, respeitar as horas de descanso necessárias, 
adequar os seus hábitos à inerente aptidão física exigível e 
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protegerem-se de todos os factores que possam conformar riscos para 
a sua saúde e boa forma física. 

 
5. Apesar de os jogadores não estarem proibidos de fumar, são fortemente 

desaconselhados a tal. No caso de absoluta necessidade, devem fazê-
lo da forma mais recatada possível, evitando ser vistos por pessoas de 
fora e por outros atletas, particularmente por crianças e jovens da 
Formação. É estritamente proibido fumar no balneário, nas casas de 
banho e no autocarro. 

 
6. A mesma ideia é aplicável ao consumo de álcool, particularmente nas 

instalações do clube, onde os atletas seniores, que deverão ser 
exemplo para os mais jovens, são facilmente vistos pelos jovens atletas 
da Formação. 

 
7. A frequência de estabelecimentos de diversão noturna pode constituir 

violação ao dever de disciplina na vida pessoal e, como tal, recorrer 
em falta disciplinar, dependendo esta qualificação da hora em que o 
facto se registou, da reiteração de tal conduta e das responsabilidades 
acrescidas decorrentes do calendário desportivo. 

 
8. Os jogadores devem responsabilizar-se por estarem contactáveis, 

devendo retornar o mais rapidamente possível todas as chamadas 
telefónicas e mensagens da Direcção ou da Equipa Técnica do Clube. 

 
9. Os jogadores manterão, em quaisquer circunstâncias, o maior respeito 

e educação com as equipas de arbitragem, delegados técnicos e 
dirigentes desportivos, abstendo-se de quaisquer comentários ou 
reações, por palavras ou gestos, a eles dirigidas de natureza grosseira 
ou insultuosa. 

 
10. Da mesma forma, deverão comportar-se de forma disciplinada e 

elegante perante os espectadores e público em geral, tal como com os 
seus colegas adversários. 

 
11. Cumpre aos jogadores evidenciar sempre o maior respeito pelo CFC, 

seus dirigentes e colaboradores e, em geral, pela massa associativa e 
pelos adeptos do Clube. 
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Artigo 5º - Direitos dos Atletas 
 
São direitos dos atletas: 
 

1. Auferir dos salários, subsídios e prémios de jogo acordados no 
início da temporada desportiva. 
 

2. Auferir a totalidade das remunerações acordadas mesmo quando 
se encontrem lesionados ou incapacitados por lesão contraída ao 
serviço do Clube (em jogos, treinos e/ou deslocações). 
 

3. Beneficiar de equipamento desportivo do Clube para treinos, 
deslocações e jogos, à excepção de chuteiras e caneleiras , que são 
da responsabilidade específica de cada atleta. 
 

4. Gozar da assistência do Departamento Médico do Clube na 
sequência de eventuais acidentes ou de doenças contraídas em 
jogos, treinos, concentrações e deslocações realizadas por 
determinação do Clube. 
 

5. Beneficiar de transporte, alojamento e de alimentação sempre que 
tenham de deslocar-se por determinação e/ou necessidade do 
Clube. 

 
6. Formular pretensões ou reclamações, devidamente 

fundamentadas e no respeito pelas regras de urbanidade, para com 
os seus superiores. 
 

7. Assistir, livre de qualquer encargo, a todos os espectáculos 
desportivos organizados pelo Clube que tenham lugar nas 
instalações do CFC. 

 
8. Receber dois convites para cada jogo da equipa de futebol sénior 

que seja realizado no Complexo Desportivo do CFC. Caso 
necessitem de bilhetes adicionais, os atletas terão a possibilidade 
de os adquirir ao preço mais baixo praticado para o jogo em 
questão. A partilha ou troca de convites entre os atletas é 
permitida. 
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Artigo 6º - Deveres dos Atletas  
 
São deveres dos atletas da equipa de futebol sénior do CFC:                                                                                                                  
  

1. Servir o Clube com Zelo, Dedicação, Respeito e Lealdade.  
 

2. Tornarem-se Sócios de pleno Direito do CFC e participarem na sua 
vida activa, na importante condição de Sócio-Atleta do Clube, 
assumindo-se como representantes deste para o exterior em todas 
as situações. 
 
As quotas referentes a cada ano civil devem ser saldadas até ao 
mês seguinte ao início oficial dos trabalhos da equipa (por exemplo, 
se a pré-temporada começa em Julho do ano X, as quotas 
referentes ao resto do ano deverão ser saldadas até Agosto desse 
ano, o mais tardar). As quotas referentes ao ano seguinte deverão 
ser saldadas até 31 de Janeiro do ano X+1. 
 

3. Comparecer em todas as manifestações de carácter desportivo em 
que o Clube participe, designadamente a jogos e treinos, estágios, 
concentrações e reuniões para que seja convocado, assinando a 
respectiva folha de convocatória ou de presença sempre que 
solicitado. 

 
4. Observar a mais rigorosa disciplina e postura dentro e fora dos 

recintos desportivos, acatando as ordens e as instruções dos seus 
superiores e as decisões das equipas de arbitragem sem 
manifestar, quer por palavras, quer por gestos, qualquer eventual 
discordância em relação às decisões dessas pessoas ou entidades. 
 

5. Comunicar ao Responsável Clínico e, caso necessário, apresentar-
se no Posto Médico do Clube logo que sinta quaisquer sintomas de 
doença, de lesão, ou quando para tal seja convocado pela Direcção 
ou por responsáveis Técnicos. 
 

6. Guardar sigilo sobre assuntos de carácter interno cuja divulgação 
possa afectar os interesses do CFC. 
 

7. Comunicar atempadamente qualquer mudança de residência, de 
números de telefone ou de número de conta bancária ao Team-
Manager da equipa. 
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8. Informar a Direcção do Clube sobre eventuais Intermediários ou 

Agentes em quem deleguem a sua representação para contactos 
formais com o Clube.  
 

9. Responsabilizar-se pelo equipamento que lhes tenha sido cedido ou 
confiado, obrigando-se a utilizá-lo e não podendo alterar as suas 
características seja a que título for. 
 

10. Seguir, dentro do campo, as instruções do treinador, da equipa 
técnica e do capitão de equipa.  

 
 

Artigo 7º - Deveres especiais dos Capitães de Equipa 
 
Além dos deveres constantes do Art.º 2 e suas alíneas, na parte aplicável, 
são deveres especiais dos Capitães de Equipa: 
 

1. Dar exemplo de dignidade e irrepreensível comportamento em 
todas as circunstâncias. 
 

2. Ajudar, corrigir e chamar a atenção de atletas quando estes se 
conduzam contrariamente a instruções superiores ou deixem de 
observar os regulamentos. 
 

3. Cumprir e fazer cumprir as ordens dadas pelos Técnicos e as 
disposições do Clube. 
 

4. Solicitar, de forma correcta e respeitosa, a atenção dos árbitros 
para quaisquer factos que constituam inobservância das normas 
regulamentares do jogo. 
 

5. Procurar sanar prontamente quaisquer divergências ou conflitos 
entre os seus companheiros e a equipa de arbitragem, adversários 
e o público, tendo sempre presente que será desejável prever e 
evitar tais incidentes. 
 

6. Garantir que todos os elementos da Equipa se apresentem 
impecavelmente equipados. 
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7. Informar a Equipa Técnica ou o Dep. Futebol sobre eventuais 
anomalias que, directa ou indirectamente, afectem ou possam vir 
a afectar o bom funcionamento do grupo de trabalho. 
 

8. Receber e integrar na equipa novos colegas que cheguem ao clube 
da melhor forma possível. 

 
 

Artigo 8º - Treinos e Jogos: Normas e Disposições Gerais 
 
1. O plano mensal e microciclo semanal serão afixados na Cabine dos 

Atletas pelo Team-Manager na semana anterior ao microciclo 
seguinte, devendo ser consultados regularmente pelos Atletas. 

 
2. Para cada treino será estabelecida a hora obrigatória de chegada ao 

complexo e a hora do seu início efectivo no campo, no ginásio ou na 
sala de vídeo.  

 
3. Deverá sempre assistir aos treinos pelo menos um elemento do 

Departamento de Futebol, idealmente o Team-Manager. 
 
4. Durante os treinos, o contacto com os jogadores deve ser feito única e 

exclusivamente pelos Treinadores.  
 
5. Em dias de treino, a permanência nos balneários só é permitida aos 

Atletas, Treinadores, elementos da Direcção, do Dep. de Futebol e a 
Pessoal em serviço (Roupeiros e Massagistas). A entrada na cabine dos 
Atletas por parte de qualquer elemento que não faça parte do plantel 
deverá ser sempre precedida de anúncio, devendo estes anunciar a 
sua chegada batendo à porta e aguardar indicação para entrar. 

 
6. Durante os treinos apenas é permitida a entrada em campo a Atletas, 

Treinadores e Massagistas. No caso de terem necessidade inadiável de 
contactar com alguém da Equipa Técnica ou Jogadores, os Dirigentes 
e/ou Colaboradores deverão solicitar, de fora do campo, a presença 
do Treinador a fim de lhe ser exposta a situação. 

 
7. É obrigatória a utilização da roupa oficial do clube em treinos e em 

dias de jogo. Em dias de jogo, apenas são permitidos bonés ou 
chapéus oficiais do Clube, ou sem logotipo nem desenhos visíveis. 
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8. Podem ser utilizadas colunas de som portáteis no Ginásio, no 
Balneário e no Posto Médico quando forem respectivamente 
autorizadas pelo Team-Manager, pelos treinadores e/ou pelo 
responsável clínico. O volume de som deve sempre ser tomado em 
conta, evitando distúrbios e distracções. 

 
9. Tudo o que acontece e é discutido dentro do balneário ou fora deste, 

estando relacionado com a equipa, não pode nunca ser comunicado 
para o exterior.   

 
10. Antes do início do treino, não é permitido o uso de bolas por parte 

dos jogadores sem autorização do Treinador.  
 
11. Nenhum atleta pode abandonar o treino sem o comunicar 

previamente ao Treinador Principal e obter a sua autorização prévia. 
 

12. Sempre que um atleta não puder comparecer no treino deverá avisar 
previamente o Team-Manager e o Treinador Principal do Clube. Na 
impossibilidade de o fazer atempadamente, deverá fazê-lo logo que 
possível. A falta de comparência a treinos apenas poderá suceder em 
circunstâncias excepcionais e devidamente justificadas. A falta de 
comparência injustificada a treinos ou jogos será alvo de abertura de 
um Processo Disciplinar conduzido pela Direcção. 

 
13. Os jogadores que não cumprirem horários estabelecidos deverão 

apresentar-se em primeiro lugar ao Treinador Principal, o qual 
decidirá se integrarão ou não o treino e, em conjunto com o Team-
Manager, decidir qual a sanção disciplinar que, por tal facto, lhe será 
eventualmente aplicada. 
 

14. O trabalho específico de prevenção é obrigatório e estipulado pela 
Equipa Técnica. A utilização de aparelhos do ginásio deve ser feita sob 
orientação técnica. 

 
15. Todos os jogadores lesionados deverão comparecer no Posto Médico 

no horário estipulado pelo Departamento. 
 

16. As refeições ligeiras e snacks em dia de treino deverão ser consumidas 
única e exclusivamente na Sala de Nutrição, que terá um horário 
específico de funcionamento. Nos dias de jogo a alimentação será 
disponibilizada na cabine dos Atletas. 
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17. No ginásio não é permitido comer, utilizar chuteiras com pitons nem 
roupa que não seja do clube, bem como treinar sem camisola.  

 
18. Em dias de jogo, só poderão estar dentro da cabine os seguintes 

elementos: Atletas, Equipa Técnica, Delegados ao Jogo, Presidente do 
Clube, Dep. de Futebol e Dep. Médico. Após início da prelecção que 
antecede o jogo e até que esta termine, ninguém está autorizado a 
entrar ou sair da cabine a não ser por motivo de força maior. 

 
19. Nos jogos em casa, os atletas não-convocados deverão assistir aos 

mesmos, devendo comparecer no balneário 15 minutos antes do início 
da partida. Caso tal não seja possível (por ex. por doença), o atleta 
deverá solicitar previamente ao Team-Manager dispensa de assistir ao 
jogo. 

 
20. Nos 90 minutos antes do início do jogo, os jogadores não podem 

afastar-se da zona dos balneários, excepto para observação da relva. 
Este período de tempo deverá ser destinado à preparação do jogo, em 
tratamentos, massagens e máxima concentração na partida. 

 
21. No intervalo do jogo, todos os jogadores que se encontram na ficha de 

jogo devem ir ao balneário, salvo indicação em contrário pelo 
Treinador.  
 

22. Durante o intervalo, os primeiros 4 minutos são dedicados ao 
descanso fisiológico e uso de estratégias de manutenção da 
temperatura corporal (vestir roupa, hidratação), bem como para 
diálogo com departamento médico, sendo o restante período dedicado 
à intervenção do treinador. 

 
23. Qualquer jogador que seja substituído deve dirigir-se em primeiro 

lugar ao banco da equipa, onde deverá permanecer até ao final da 
partida, salvo indicação contrária por parte do Team-Manager ou do 
Treinador Principal. 

 
24. No final de cada jogo, e independentemente do resultado final ou das 

incidências da partida, todo o plantel deverá reunir-se em zona central 
do relvado e saudar o público, em particular a zona reservada a 
adeptos do CFC, agradecendo a sua presença e apoio. 

 
25. Atletas que estejam a efectuar tratamento ou treino de recuperação 

poderão abandonar as instalações do clube quando terminarem as 
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suas actividades, excepto quando coincida com o último treino que 
anteceda um jogo, altura em que deverão aguardar pela publicação da 
Convocatória ou por autorização expressa do Treinador para 
abandonar as instalações do Clube. 

 
26. Todos os jogadores devem entrar no departamento médico 

devidamente equipados e com calçado adequado. 
 
27. Os jogadores que necessitem de tratamento prévio ao treino devem 

efectuá-lo atempadamente a fim de não se atrasarem para o início do 
treino.  
 

28. Durante o período dos treinos, apenas devem permanecer no posto 
médico os jogadores que se encontrem a recuperar de lesões. 
 

29. Os horários de funcionamento dos tratamentos são determinados 
pelo Departamento Médico, devendo os mesmos encerrar a 5 minutos 
do início do treino.  

 
30. Durante o tratamento, o jogador não deve usar o telemóvel ou estar 

a ouvir música, concentrando-se única e exclusivamente no trabalho 
de recuperação/prevenção que está a realizar naquele momento. 

  
31. Todos os jogadores devem passar pelos chuveiros antes de entrar nos 

banhos de gelo. 
  
32. Os jogadores devem cumprir toda a prescrição médica que lhes seja 

indicada. Em caso de ser necessário medicação específica, o jogador 
deve entrar em contacto com o departamento médico do clube.  
 

33. Não é permitido que os jogadores tenham acompanhamento médico 
ou tratamento fora do Clube sem a devida informação ao 
Departamento Médico do Clube. 

 
34. Nenhum Atleta se pode, nem deve, automedicar. Se alguma 

medicamentação lhe for prescrita, deve de imediato informar o Dep. 
Médico do Clube. 

 
35. Não é permitida a realização de trabalho físico de ginásio e outras 

actividades físicas fora das instalações do clube sem o consentimento 
da equipa técnica e do departamento médico. Suplementação de 
vitaminas carece de autorização prévia pelo departamento médico. 
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36. Jogadores com sintomas de gripe devem comunicar rapidamente a 

situação ao Departamento Médico, permanecer em casa e evitar 
contactos sociais até receberem instruções do Departamento Médico 
do Clube. 

 
 

Artigo 9º - Deslocações e Refeições: Normas 
 
1. Para cada deslocação para um jogo fora será nomeado um Chefe de 

Comitiva, que poderão ser o Team-Manager, o Director Desportivo ou 
um elemento da Direcção/Administração. O Chefe de Comitiva será 
divulgado no momento da convocatória e constará desta. 
 

2. É da competência do Chefe de Comitiva a organização de toda a 
logística que envolve a deslocação, nomeadamente a marcação e os 
horários dos transportes, da alimentação, do alojamento e a decisão 
sobre quem viaja no autocarro que transporta a equipa. 

 
3. Sempre que a deslocação para o jogo for efectuada em autocarro do 

Clube, os Atletas deverão regressar igualmente no autocarro do Clube. 
Excepções a esta norma devem ser desde logo salvaguardadas por 
escrito na Convocatória, assinalando o campo destinado para tal e 
aguardando posterior autorização pelo Team-Manager. 

 
4. Sempre que a deslocação se faça em transporte público (avião ou 

comboio) os Atletas deverão, em todas as circunstâncias, adoptar uma 
postura adequada, acatando as indicações das entidades 
responsáveis (Agentes aeroportuários e Autoridades) 

 
5. Durante as deslocações os Atletas deverão sempre usar o equipamento 

estipulado pelo Clube. 
 

6. Nas deslocações de autocarro, o cumprimento dos horários 
estabelecidos é fundamental. Cada minuto de atraso na chegada ao 
autocarro será penalizado com 1UC, com um máximo de 5UC, 
referente a 5 minutos máximos de espera. Após esse período de espera 
de 5 minutos esgotar, caberá ao Chefe de Comitiva decidir quais as 
iniciativas a tomar, sem prejuízo da possível instauração de um 
Processo Disciplinar pela Direcção. 
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7. A entrada e saída de restaurantes será sempre sinalizada pelo Chefe 
de Comitiva ou por alguém por si designado. 

  
8. As refeições em equipa só deverão ter início quando todos os elementos 

da equipa estiverem sentados e servidos. 
 
9. Nas saídas com viagem de avião, é obrigatório que cada atleta leve 

consigo os documentos indicados pelo Chefe de Comitiva. 
 
10. Nos aeroportos, a comitiva deverá manter-se em grupo, não sendo 

permitido o seu abandono para compras ou afins, excepto se 
autorizados pelo Chefe de Comitiva. O grupo deverá seguir compacto 
para a porta de embarque. 

 
11. Em viagem, não é permitida a ingestão de alimentos ou de qualquer 

bebida ou substância (ex. RedBull, sumos com cafeína ou taurina, 
bebidas alcoólicas, etc.) sem autorização do responsável do 
Departamento Médico ou do nutricionista. 

 
12. A utilização de boné ou chapéu não é permitida durante as refeições.  

 
13. Pelo bom cumprimento das normas estabelecidas é responsável o 

Chefe da Comitiva. 
 
 

Artigo 10º - Acções disciplinares 
 
Poderão ser alvo de acções disciplinares os Atletas que tenham um 
comportamento incorrecto, designadamente: 
 

1. Falta a treinos ou jogos para que tenha sido convocado sem 
justificação plausível. 

 
2. Atraso significativo na comparência em local designado para jogos, 

treinos ou convocatórias sem justificação considerada satisfatória 
pela Equipa Técnica e Dep. de Futebol. 
 

3. Falta de competitividade ou manifesto desinteresse no decurso de 
treinos ou jogos. 

 
4. Não acatamento das instruções dos Técnicos ou dos Capitães no 

decurso de jogos ou treinos. 
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5. Comportamento incorrecto sempre que estejam em representação 

do Clube, nomeadamente em situações que envolvam Directores, 
Funcionários, Equipa Técnica ou qualquer outra pessoa ou 
Entidade. 

 
6. Despir a camisola do Clube antes de entrar nos balneários, 

nomeadamente por ter sido substituído, mostrar desagrado por 
qualquer decisão ou em qualquer outra situação que transpareça 
desrespeito. 

 
7. Prestação de “provas” noutros clubes sem que disso seja 

previamente dado conhecimento e sejam autorizadas pelo Dep. 
Futebol do Clube. 
 

8. Fios de pescoço, anéis de metal e piercings não são permitidos no 
treino. A sua utilização terá uma penalização de 1UC. 

 
9. O atraso na chegada ao campo, ao ginásio ou à sala de vídeo será 

sancionada à razão de 1UC por minuto, com uma penalização 
máxima de 5UC. 

 
10. Os equipamentos de treino e de jogo deverão ser colocados nos 

respectivos cestos assim que terminem de ser utilizados. Qualquer 
tipo de equipamento espalhado na cabine ou esquecido no campo 
terá uma penalização de 2UC. 
 

11. O atleta que não comparecer para a pesagem quando estipulado, 
terá uma multa de 2UC. 
 

12. O atleta que estiver acima do seu “peso normal” (estipulado pela 
equipa técnica) terá uma semana para o repor. Caso não se 
verifique, será penalizado em 2UC por cada kilo extra todos os dias 
até o seu peso normal ser reposto. 

 
13. Falta ao tratamento ou consulta médica previamente agendada 

pelo Dep. Médico será considerada grave e alvo de um processo 
disciplinar. 
 

14. As acções disciplinares que prejudiquem a equipa serão 
penalizadas num montante que irá depender do apurado junto da 
Equipa Técnica, do Team Manager e da Direcção. 
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Artigo 11º - Comunicação, Redes Sociais e uso de Tecnologia 
 

Contacto com a Comunicação Social 
 

1. Todos os assuntos relacionados com a comunicação externa do CFC 
são tratados, única e exclusivamente, pela Direcção do Clube. 

 
2. Todas as entrevistas com meios de comunicação social, bloggers, 

páginas de redes sociais ou afins por Atletas da equipa sénior do CFC 
devem ser previamente autorizadas pela Direcção do Clube. 

 
3. Sempre que existir qualquer tipo de pedido de informação por um 

elemento da Comunicação Social a treinadores e jogadores da equipa 
sénior do CFC, estes devem, imediata e previamente à prestação de 
qualquer tipo de informação, pedir autorização à Direcção do Clube. 

 
4. A Direcção do CFC não autoriza entrevistas via telemóvel, salvo razões 

de índole excepcional, que deverão ser previamente solicitadas àquele 
departamento. 

 
5. Todos os contactos entre Comunicação Social e os atletas da equipa 

profissional do Clube devem ser efectuados na presença de um 
elemento da Direcção do CFC ou com o conhecimento desta (por ex. 
entrevistas por e-mail ou vídeo). 

 
 

Utilização de redes sociais 
 

6. Devido à importância que as redes sociais desempenham actualmente, 
o CFC decidiu enquadrar a sua utilização junto dos atletas da equipa 
sénior, de modo a evitar situações incómodas que possam acontecer 
no futuro e com vista à manutenção do bom nome do Clube e dos 
próprios Atletas. 
 

7. Dado o facto de os Atletas serem, tal como os treinadores, dirigentes e 
colaboradores, os principais embaixadores do CFC, a partilha das 
publicações do Clube nas diversas redes sociais é altamente 
encorajada e valorizada.  
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8. Todos os colaboradores do Clube, incluindo treinadores e jogadores da 
equipa sénior, são livres de ter as páginas e/ou perfis que entenderem, 
seja qual for a rede social. 

 
9. A utilização das redes sociais por parte dos Atletas da equipa sénior do 

CFC deve sempre ter em consideração que tudo o que é colocado na 
internet, seja nas redes sociais ou em qualquer site ou aplicação web, 
pode ter carácter permanente. Isto é, o que for publicado hoje pode 
ficar consultável e legível por todos e para sempre. Ou seja, antes de 
publicar (ou reagir com “gostos” e afins) ao que quer que seja, há que 
se ter a certeza que estamos 100% confortáveis se alguém, no futuro, 
ler a publicação (incluindo potenciais futuros empregadores, 
familiares, filhos, netos, cônjuges, etc.). A regra de ouro é: se não tenho 
a certeza se devo publicar, não publico, porque “uma vez na internet, 
na internet para sempre”. 

 
10. Sempre que os atletas da equipa sénior pretenderem fazer uma 

publicação original referente ao CFC, podem solicitar apoio à 
Direcção, nomeadamente para obtenção de material multimédia 
(fotos, vídeos) ou para garantir a aplicação das normas de 
comunicação institucional do clube, nomeadamente a utilização das 
tags e hashtags preferenciais em cada momento. 

 
11. Salvo devidamente autorizados pelo Director de Comunicação, não é 

permitido publicar fotografias nem vídeos nas redes sociais que 
tenham sido recolhidos na cabine dos Atletas, no Posto Médico, no 
Ginásio, no Departamento de Nutrição, nos Restaurantes onde 
decorram refeições de equipa e em viagens da equipa (dentro do 
autocarro, avião ou no local de estadia, como hotéis e afins). 

 
12. É recomendado que os Atletas se abstenham de comentar 

publicações provocatórias ou depreciativas relacionadas com o Clube, 
os Atletas, a Equipa Técnica ou a Direcção. Poderão, no caso de 
detectarem situações desse género, transmiti-las à Direcção para que 
esta actue, caso considere necessário e justificativo. 

 
13. Não são permitidas publicações que incentivem o ódio e que 

desrespeitem os princípios básicos do fair-play no desporto. Do 
mesmo modo, publicações relacionadas com clubes adversários 
directos ou outros clubes nacionais deverão ser evitadas. O 
encorajamento ou a felicitação de colegas ou antigos colegas pelos 
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seus resultados ou performances desportivas, pelo contrário, são 
naturalmente permitidos. 

 
14. Todas as publicações devem ser sujeitas ao cumprimento do respeito 

e do dever de sigilo para com o CFC. 
 
 

Utilização de telemóveis e aparelhos de comunicação móvel 
 

15. É expressamente proibida a utilização de telemóvel ou similar nas 
seguintes situações:  

a. refeições da equipa (desde o momento em que se sentam até 
todos se levantarem da mesa, após a refeição), 

b. reuniões da equipa (por ex. na sala de vídeo), 
c. nos 60 minutos que antecedem os jogos, inclusivamente no 

balneário; 
d. nos 30 minutos imediatamente depois dos jogos. 

 
16. O telemóvel poderá ser usado para ouvir música ou consulta mas não 

para receber ou efectuar chamadas nas seguintes situações:  
a.  na Sala de Nutrição, durante o pequeno-almoço; 
b. no Autocarro; 
c. no Ginásio; 
d. no Posto Médico;  
e. na Cabine, até 60 minutos antes do jogo (como indicado no ponto 

anterior, qualquer utilização de telemóvel nos 60 minutos que 
precedem um jogo é proibida). 

 
 

Artigo 12º - Controlo e Implementação do Regulamento Interno  
 
1. O presente Regulamento será entregue aos Atletas no início de cada 

época ou no momento em que cada Atleta assine compromisso 
desportivo com o Clube, obrigando-se o CFC e os Atletas à sua inteira 
aceitação e observância. 
 

2. O cumprimento deste regulamento será controlado pelo Team-
Manager da equipa, que deverá manter actualizado o Mapa de 
Castigos a cada momento, em articulação com os Capitães e o 
Treinador Principal. 
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3. Os valores pagos pelos atletas relativos a multas de incumprimento 
serão utilizados para uma qualquer finalidade que os atletas sugiram 
e definam no início da época e que seja aprovada pela Direcção (por 
ex. doação a uma instituição de caridade, pagamento de um almoço 
de grupo, etc.). 

 
4. As multas deverão ser pagas em numerário a um dos Capitães de 

equipa até 48 horas depois de recebidas as remunerações do mês 
correspondente à ocorrência das infracções, sendo posteriormente 
entregues por estes ao Team-Manager, que actualizará o Mapa de 
Castigos (documento da sua responsabilidade, em articulação com os 
capitães e o treinador principal) e actuará como fiel depositário dos 
valores resultantes das multas de incumprimento. 

 
5. As prevaricações que possam levar algum Atleta a ficar sob a alçada 

disciplinar serão analisadas pela Direcção e posteriormente 
comunicadas ao Atleta, que terá sempre direito a apresentar a sua 
defesa. Essas acções poderão ser resultar em advertência, multa, 
suspensão ou expulsão.  
 

6. A aplicação e a determinação dos montantes pagos por atletas 
relativos a eventuais processos disciplinares são da exclusiva 
responsabilidade da Direcção. 
 

7. Qualquer alteração ou situação omissa neste Regulamento que seja 
considerada passível de nele ser incluída será feita pela Direcção, 
dando conhecimento de tal a todos os Atletas do Clube assim que 
forem aprovadas. 

 
 
 
 
 
 

Até ao Fim. 
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Declaração de Conhecimento e Aceitação do Regulamento 
Interno do CFC 

 
 
 
 

Eu, ________________________________________________________, declaro 

que recebi um exemplar do Regulamento Interno do CFC, aceitando as 

normas impostas, submetendo o meu comportamento como 

representante do Clube ao nele estabelecido e sujeitando-me às sanções 

previstas em caso do seu incumprimento.  

 

 

 

 

________________, ___ de ________ de 202_.  

(Local e Data) 

 

 

 

_____________________________________________ 

(Assinatura) 

 


