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Considerando a inegável importância sociocultural do 
dimensões, entende-se importante
desenvolvido pelos agentes desportivo
particular em cada época, tenham tido um papel preponderante no panorama desportivo municipal.
A Gala do Desporto da Amadora
resultados desportivos de excelência e
Na IV Gala do Desporto da 
alcançados na época 2017/201
Ambas as situações decorrem d
instituições locais, de acordo com o presente documento orientador, o qual define os critérios, as 
competências e os procedimentos da 
 
1. Objetivos 

A Gala do Desporto Amadora é uma organização da Câmara Municipal da Amadora/Gabinete de 
Desporto e Juventude, onde se 
resultados de mérito, de acordo 
Documento Orientador. 

 

2. Âmbito 

São elegíveis para a Gala do Desporto 
atletas, técnicos …) da Amadora 
(federações com estatuto de utilidade pública desportiva), Desporto Universitário, e Desporto 
Adaptado, os quais: 
• Tenham obtido classificações/resultados desportivos de excelência.
• Tenham de desenvolvido um trabalho de relevo e, desta forma, elevado o nome da Amadora

 
 
3. Data e Local 

A definir em tempo útil. 
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Documento Orientador da IV Gala do Desporto Amadora 

Considerando a inegável importância sociocultural do Desporto em todas as suas vertentes e 
importante encontrar um espaço de reconhecimento público

desportivos do município da Amadora que ao longo da sua vida, e em 
particular em cada época, tenham tido um papel preponderante no panorama desportivo municipal.

Desporto da Amadora pretende assim distinguir e premiar os agentes 
excelência e dignos de destaque. 
da Amadora 2018 serão distinguidos e premiados 
/2018. 

Ambas as situações decorrem da identificação e apresentação de candidaturas por parte 
de acordo com o presente documento orientador, o qual define os critérios, as 

competências e os procedimentos da atribuição dos prémios da época desportiva 201

A Gala do Desporto Amadora é uma organização da Câmara Municipal da Amadora/Gabinete de 
Desporto e Juventude, onde se pretende distinguir e premiar os agentes desportivos que a

, de acordo com as categorias e respetivos critérios definidos no presente

Desporto Amadora os agentes desportivos (clubes 
…) da Amadora que, integrados nos quadros competitivos do Desporto Federado 

(federações com estatuto de utilidade pública desportiva), Desporto Universitário, e Desporto 

Tenham obtido classificações/resultados desportivos de excelência. 
desenvolvido um trabalho de relevo e, desta forma, elevado o nome da Amadora
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em todas as suas vertentes e 
reconhecimento público do trabalho 

do município da Amadora que ao longo da sua vida, e em 
particular em cada época, tenham tido um papel preponderante no panorama desportivo municipal. 

os agentes com percursos e 

dos os resultados e títulos 

e apresentação de candidaturas por parte das 
de acordo com o presente documento orientador, o qual define os critérios, as 

atribuição dos prémios da época desportiva 2017/2018. 

A Gala do Desporto Amadora é uma organização da Câmara Municipal da Amadora/Gabinete de 
premiar os agentes desportivos que alcançaram 

os critérios definidos no presente 

tes desportivos (clubes ou outras instituições, 
que, integrados nos quadros competitivos do Desporto Federado 

(federações com estatuto de utilidade pública desportiva), Desporto Universitário, e Desporto 

desenvolvido um trabalho de relevo e, desta forma, elevado o nome da Amadora. 
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4. Categorias e Prémios 

Conforme descrito nos critérios de seleção constantes do
atribuição de dois tipos de prémios
oficiais e assim atribuídos automaticamente;

4.1 -Troféu “Amadora Desporto”
4.2- Troféus de Distinção “Amadora Desporto
 

No concurso para os seis Troféus 
desportivos de realce nas seguintes categorias:

 
4.2.1-Amadora Desporto Esperança Feminina 201
4.2.2-Amadora Desporto Esperança Masculina 201
4.2.3-Amadora Desporto Atleta Feminina
4.2.4-Amadora Desporto Atleta Masculino 201
4.2.5-Amadora Desporto Equipa 
4.2.6-Amadora Desporto Treinador 
 

Em aberto reserva-se a possibilidade de integração pontual de qualquer outra categoria que se 
venha a verificar oportuna. 

 

5. Troféus de Distinção “Amadora Desporto”

Seleção de candidatos 

A escolha dos vencedores dos 
Câmara Municipal da Amadora

Confirmada processualmente a
nomeados para cada um dos prémios de distinção a atribuir
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Conforme descrito nos critérios de seleção constantes do Documento Orientador
tipos de prémios decorrentes dos resultados e títulos alcançados em competições 

oficiais e assim atribuídos automaticamente; 

Troféu “Amadora Desporto”  
de Distinção “Amadora Desporto ”. 

para os seis Troféus de Distinção “Amadora Desporto” estão os agentes com percurso 
desportivos de realce nas seguintes categorias: 

Desporto Esperança Feminina 2018 
Amadora Desporto Esperança Masculina 2018 

ra Desporto Atleta Feminina 2018 
to Atleta Masculino 2018 

Amadora Desporto Equipa coletiva 2018 
adora Desporto Treinador do ano 2018 

se a possibilidade de integração pontual de qualquer outra categoria que se 

Distinção “Amadora Desporto” 

dos vencedores dos prémios de distinção “Amadora Desporto” é da responsabilidade da 
Câmara Municipal da Amadora, sob coordenação do Gabinete de Desporto e Juventude.

Confirmada processualmente a elegibilidade dos candidatos, serão apurados os três mais votados e 
cada um dos prémios de distinção a atribuir. 
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Documento Orientador, propõe-se a 
títulos alcançados em competições 

estão os agentes com percurso 

se a possibilidade de integração pontual de qualquer outra categoria que se 

de distinção “Amadora Desporto” é da responsabilidade da 
abinete de Desporto e Juventude. 

serão apurados os três mais votados e 
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6.  Troféus “Amadora Desporto

Critérios de seleção 

Os critérios para atribuição dos prémios por classificação decorrentes dos 
alcançados em competições oficiais 

6.1-Competições Internacionais:

-Títulos em competições internacionais individuais
Campeonatos do Mundo, Camp
da Juventude Europeia); 

-Posições de pódio em competições internacionais individuais
Paralímpicos, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos
Festival Olímpico da Juventude Europeia);

-Participantes nos Jogos Olímpicos

-Desporto Universitário - Campeonato do Mundo (International Universit
consideram se os lugares de pódio e/ou os 5
competição tenha sido disputada por 20 atletas/equipas;

-Desporto Universitário - Campeonato da Europa (European University Sports Association), 
consideram se os lugares de pódio e/ou os 5 primeiros classificados, 
competição tenha sido disputada por 10 atletas/equipas.

6.2-Competições Nacionais:

-Campeões de campeonatos nacionais individuais

-Vencedor Taça de Portugal ou equivalente

-Campeão Nacional Desporto Universitário individual

 

A Organização reserva-se o direito de atribuir prémios a agentes desportivos que, não estando 
abrangidos por qualquer um dos critérios acima referidos e/ou não tenham sido alvo de candidatura, 
possuam resultados ou curriculum de

Todos os agentes desportivos
formalmente convidados a assistir à Gala Amadora 

Os vencedores serão anunciado
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Amadora Desporto” 

Os critérios para atribuição dos prémios por classificação decorrentes dos 
alcançados em competições oficiais – Troféu “Amadora Desporto” – são os seguintes:

Competições Internacionais: 

Títulos em competições internacionais individuais/coletivas (Jogos Olímpicos
Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos da Juventude e Festival Olímpico 

em competições internacionais individuais/coletivas
, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos

Festival Olímpico da Juventude Europeia); 

Participantes nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos; 

Campeonato do Mundo (International Universit
e os lugares de pódio e/ou os 5 primeiros classificados, desde que no mínimo a 

competição tenha sido disputada por 20 atletas/equipas; 

Campeonato da Europa (European University Sports Association), 
consideram se os lugares de pódio e/ou os 5 primeiros classificados, desde que no mínimo a 
competição tenha sido disputada por 10 atletas/equipas. 

Competições Nacionais: 

nacionais individuais/coletivos, de qualquer escalão etário

l ou equivalente; 

Desporto Universitário individual/coletivos; 

se o direito de atribuir prémios a agentes desportivos que, não estando 
abrangidos por qualquer um dos critérios acima referidos e/ou não tenham sido alvo de candidatura, 

s ou curriculum desportivo de inegável mérito e reconhecimento

Todos os agentes desportivos e nomeados cujas candidaturas forem consideradas válidas, serão 
formalmente convidados a assistir à Gala Amadora Desporto 

anunciados no decorrer da Gala. 
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Os critérios para atribuição dos prémios por classificação decorrentes dos resultados e títulos 
são os seguintes: 

(Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
eonatos da Europa, Jogos Olímpicos da Juventude e Festival Olímpico 

/coletivas (Jogos Olímpicos e 
, Campeonatos do Mundo, Campeonatos da Europa, Jogos Olímpicos da Juventude e 

Campeonato do Mundo (International Universit y Sports Federation), 
classificados, desde que no mínimo a 

Campeonato da Europa (European University Sports Association), 
desde que no mínimo a 

/coletivos, de qualquer escalão etário; 

se o direito de atribuir prémios a agentes desportivos que, não estando 
abrangidos por qualquer um dos critérios acima referidos e/ou não tenham sido alvo de candidatura, 

sportivo de inegável mérito e reconhecimento.  

cujas candidaturas forem consideradas válidas, serão 
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7. Candidaturas 
 

Compete aos agentes desportivo
respetivo formulário via correio 
aos critérios de seleção e até ao final de Agosto

Todos os resultados declarados 
Federações e/ou Associações 

A avaliação das candidaturas é da 

Compete à Organização validar junto das respetivas Federações, As
resultados indicados nas candidaturas.

Após a validação das candidaturas
mesmas junto dos agentes /instituições

Eventuais discordâncias e/ou reclamaç
eletrónico, num prazo máximo de cinco dias

 

8. Cronograma 

As etapas do processo de candidatura obedecem ao seguinte cronograma: 

DATA / PERÍODO 
Julho Envio de informação e ficha de inscrição às 

Julho/Agosto 

Agosto 

Até 15 Setembro Apresentação de reclamações. Prazo de 5 dias.

Até 30 Setembro Correções finais e seleção dos candidatos.

Até 1 Outubro 
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Compete aos agentes desportivos iniciar o processo de candidatura, preenchendo e enviando
formulário via correio eletrónico para desporto.juventude@cm-ama

seleção e até ao final de Agosto do corrente ano. 

declarados deverão ser acompanhados do comprovativo
Associações Desportivas. 

A avaliação das candidaturas é da responsabilidade da Câmara Municipal da Amadora.

validar junto das respetivas Federações, Associações Desportiva
resultados indicados nas candidaturas. 

Após a validação das candidaturas e confirmada a sua elegibilidade, a organizaç
agentes /instituições candidatos. 

Eventuais discordâncias e/ou reclamações deverão ser apresentadas à O
eletrónico, num prazo máximo de cinco dias úteis.  

As etapas do processo de candidatura obedecem ao seguinte cronograma:  

CRONOGRAMA – PROCESSO DE CANDIDATURA  
DESCRIÇÃO 

Envio de informação e ficha de inscrição às 
instituições/agentes. 

Receção das candidaturas. 
Avaliação e validação das candidaturas.  

Confirmação às instituições. 
Apresentação de reclamações. Prazo de 5 dias. 

Correções finais e seleção dos candidatos. 
Conclusão do processo de candidaturas. 
Informação final às instituições/agentes. 
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iniciar o processo de candidatura, preenchendo e enviando o 
amadora.pt, atendendo 

comprovativo das respetivas 

responsabilidade da Câmara Municipal da Amadora. 

sociações Desportiva os 

rganização confirmará as 

ões deverão ser apresentadas à Organização, por correio 

OBS.  
Divulgação no Site 
(correio eletrónico) 
Correio eletrónico 

Correio eletrónico 

Correio eletrónico 
 

Correio eletrónico 
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9. Pedidos de Esclarecimento

Qualquer informação adicional e esclarecimento de dúvidas, deve ser solicitado ao Gabinete de 
Desporto e Juventude, através do telefone 214 369 051 ou email 
amadora.pt. 

 

10. Omissões  

Qualquer caso ou situação omissa neste Documento Orientador será objet
deliberação por parte da Organização.
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Pedidos de Esclarecimento 

Qualquer informação adicional e esclarecimento de dúvidas, deve ser solicitado ao Gabinete de 
Desporto e Juventude, através do telefone 214 369 051 ou email desporto.juventude@cm

Qualquer caso ou situação omissa neste Documento Orientador será objet
Organização. 
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Qualquer informação adicional e esclarecimento de dúvidas, deve ser solicitado ao Gabinete de 
desporto.juventude@cm-

Qualquer caso ou situação omissa neste Documento Orientador será objeto de apreciação e 
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Federações / Modalidades Abrangidas Gala 

Denominação
Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular
Federação Académica do Desporto Universitário
Federação Portuguesa de Aeromodelismo
Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas
Federação Portuguesa de Aikido 
Federação de Andebol de Portugal 
Federação Portuguesa dos Arqueiros e Besteiros de Portugal
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas
Federação Portuguesa de Atletismo 
Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting
Federação Portuguesa de Badminton 
Federação Portuguesa de Basquetebol 
Federação Portuguesa de Bilhar 
Federação Portuguesa de Boxe 
Federação Portuguesa de Bridge 
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal
Federação Portuguesa de Canoagem 
Federação Portuguesa de Ciclismo 
Federação Portuguesa de Columbofilia 
Federação Portuguesa de Corfebol 
Federação Portuguesa de Damas 
Federação Portuguesa de Dança Desportiva
Federação Portuguesa Desporto Pessoas Deficiência
Federação de Desportos de Inverno de Portugal
Federação Equestre Portuguesa 
Federação Portuguesa de Esgrima 
Federação Portuguesa de Futebol 
Federação de Ginástica de Portugal 
Federação Portuguesa de Golfe 
Federação Portuguesa de Hóquei 
Federação Portuguesa de Judo 
Federação Nacional de Karaté - Portugal
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras
Federação Portuguesa de Minigolfe 
Federação de Motociclismo de Portugal 
Federação Portuguesa de Motonáutica 
Federação Portuguesa de Natação 
Federação Portuguesa de Orientação 
Federação de Patinagem de Portugal 
Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar
Federação Portuguesa de Petanca 
Federação Portuguesa de Remo 
Federação Portuguesa de Rugby 
Federação Portuguesa de Surf 
Federação Portuguesa de Taekwondo 
Federação Portuguesa de Ténis 
Federação Portuguesa de Ténis de Mesa
Federação Portuguesa de Tiro 
Federação Portuguesa de Tiro com Arco 
Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça
Federação de Triatlo de Portugal 
Federação Portuguesa de Vela 
Federação Portuguesa de Voleibol 
Federação Portuguesa de Xadrez 

Fonte: Instituto Português do Desporto e Juventude
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Federações / Modalidades Abrangidas Gala do Desporto Amadora
Denominação Modalidade

Inovação e Desenvolvimento Curricular Todas 
Federação Académica do Desporto Universitário Todas 
Federação Portuguesa de Aeromodelismo Aeromodelismo 

Subaquáticas Mergulho 
Aikido 
Andebol 

Federação Portuguesa dos Arqueiros e Besteiros de Portugal Arco e Besta 
Federação Portuguesa de Artes Marciais Chinesas Wushu Kung Fu 

Atletismo 
Automobilismo e Karting Automobilismo 

Badminton 
Basquetebol 
Bilhar 
Boxe 
Bridge 

de Campismo e Montanhismo de Portugal Atividades Montanha 
Canoagem 
Ciclismo 
Columbofilia 
Corfebol 
Damas 

Federação Portuguesa de Dança Desportiva Dança Desportiva 
Federação Portuguesa Desporto Pessoas Deficiência Desporto para Deficientes
Federação de Desportos de Inverno de Portugal Esqui e Snowboard 

Equestre 
Esgrima 
Futebol 
Ginástica 
Golfe 
Hóquei 
Judo 

Portugal Karaté 
Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai Kickboxing e Muaythai 
Federação Portuguesa de Lutas Amadoras Lutas Amadoras 

Minigolfe 
 Motociclismo 

 Motonáutica 
Natação 
Orientação 
Patinagem 

Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno Pentatlo Moderno 
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva Pesca Desportiva 
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar Pesca Desportiva 

Petanca 
Remo 
Rugby 
Surf 
Taekwondo 
Ténis 

Federação Portuguesa de Ténis de Mesa Ténis de Mesa 
Tiro 

 Tiro com Arco 
Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça Tiro com Armas de Caça

Triatlo 
Vela 
Voleibol 
Xadrez 

do Desporto e Juventude 
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ANEXO I 

Amadora 
Modalidade 

Desporto para Deficientes 

Tiro com Armas de Caça 


