
 
Federação Equestre portuguesa 

Código de Conduta 
 

Como cavaleiro e/ou proprietário representante da Federação Equestre Portuguesa 

(FEP), tomei conhecimento que é minha obrigação cumprir os mais elevados padrões de 

desportista e de cidadania quando estou a representar o meu país, quer como membro da equipa 

nacional, quer como cavaleiro individual, ou como proprietário, durante a competição em causa. 

Como cavaleiro e/ou proprietário, eu colocarei o bem-estar do(s) meu(s) cavalo(s) 

acima de todos os outros interesses e cumprirei o Código de Conduta da FEI para o Bem-Estar 

do Cavalo. 

Como desportista, tenho conhecimento e cumprirei todas as regras da FEP, da FEI e da 

equipa técnica que tutela a disciplina, e honrarei os princípios do desportivismo inerentes ao 

desporto equestre. Colocarei os interesses da equipa acima dos meus próprios interesses e 

respeitarei as decisões tomadas pela equipa técnica em prol do êxito global. 

Como cidadão, respeitarei as leis do meu país, assim como do país onde eu e o(s) 

meu(s) cavalo(s) estivermos a competir. Sabendo que, como cavaleiro e/ou proprietário 

representante da FEP, serei um embaixador do meu desporto, da FEP e de Portugal. Empenhar-

me-ei sempre em ser exemplar na minha conduta, traje e comportamento. 

Tomei conhecimento da minha responsabilidade em garantir sistematicamente que as 

pessoas que me acompanham, quando estou a competir, também estão sujeitas a este código de 

conduta. 

Eu compreendo e aceito que sérias e repetidas transgressões a este código de conduta 

podem conduzir à suspensão da representação nacional, ou da equipa, assim como a uma acção 

disciplinar apropriada. Concordo ainda com os critérios de selecção estabelecidos pela FEP. 

Finalmente compreendo que as inscrições só serão feitas após a assinatura deste 

documento, que comprova a minha intenção de competir. 

 

Li, compreendo e concordo, com as minhas responsabilidades enquanto membro de uma 

representação nacional. 

 

 ___________________________              ____________________              _________           

 

Assinatura Cavaleiro/ Proprietário              Assinatura Resp. F.E.P                     Data 

                (conforme B.I)                                    (conforme B.I) 

 

 

 

 

Evento: _____________________________        Local: ________________      Data: ________ 

 

 Nome(s) N.º FEP 

Cavaleiro/ Proprietário   

Cavalo(s)   

Cavalo(s)   

 


