Federação Equestre Portuguesa
Código de Ética e de Conduta Desportiva de Atletas e Proprietários de Cavalos
O desporto equestre tem longa tradição em Portugal e todos os que nele estão
envolvidos, independentemente das funções que assumem, têm a responsabilidade
de cumprir todos os regulamentos e requisitos legais que lhe são aplicáveis, mas,
mais do que isso, têm a obrigação de actuar de acordo com os mais elevados
princípios e padrões de integridade e moralidade para assegurar a reputação do
nosso desporto. A pressão de atingir os resultados, o instinto competitivo ou a
ambição pessoal jamais devem pôr em causa o nosso compromisso com a
integridade ou os princípios estabelecidos neste Código de Ética e Conduta
Desportiva. -----------------------------------------------------------------------------------------------Como

Atleta

e/ou

Proprietário

de

Cavalo

selecionados

para

representar

internacionalmente Portugal, tomei conhecimento que é minha obrigação cumprir e
respeitar deveres de diligência, cooperação, elevação moral e disciplina, que não
deverei tomar posições ou condutas que sejam ou possam vir a ser ofensivas para a
modalidade, País e/ou para a Federação Equestre Portuguesa (FEP), devendo
cumprir os requisitos de postura pública e comportamento social que constituam um
modelo de referência dos princípios da Ética, do Espírito Desportivo e do
Olimpismo, e assim comprometo-me a: --------------------------------------------------------------------------i.

Promover a todo o momento uma imagem positiva e favorável do meus País,
da Modalidade, da FEP e seus Oficiais e dos demais membros da
equipa/selecção

nacional,

abstendo-me

de

adoptar

quaisquer

comportamentos ou fazer quaisquer comentários, nomeadamente nas redes
sociais, que possam ser considerados pejorativos da imagem que se visa
promover; ----------------------------------------------------------------------------------------ii.

Apresentar uma imagem e indumentária cuidada, nomeadamente seguindo o
dress code que a cada momento for definido pela FEP, utilizar o traje oficial
nas cerimónias sociais, de abertura, encerramento e entrega de prémios,
durante as competições e treino; -----------------------------------------------------------
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iii.

Cumprir os Regulamentos aplicáveis à modalidade/disciplina, nomeadamente
os procedimentos e regulamentos de anti-doping, bem como os princípios do
desportivismo inerentes ao desporto equestre; ----------------------------------------

iv.

Abster-me de tomar qualquer medicamento ou substância faça parte da lista
de substâncias proibidas, e caso tenha de tomar assegurarei a devida
notificação à FEP no mais curto espaço de tempo possível; -----------------------

v.

Não fumar, não ingerir bebidas alcoólicas, não utilizar estupefacientes ou
quaisquer outros produtos que possam alterar a minha capacidade de
discernimento; -----------------------------------------------------------------------------------

vi.

Respeitar os Oficiais como elementos essenciais da competição e
participantes no mesmo, não pondo em causa, por qualquer meio, as suas
decisões; -----------------------------------------------------------------------------------------

vii.

Seguir todas as instruções dos Dirigentes e Oficiais da FEP, Selecionador,
Treinador, Chefe de Equipa, entre outros nomeadamente no que respeita à
pontualidade, observância dos horários e programas de treino, competições,
viagens, tratamentos, refeições, repouso e atividades sociais preponderante
para o êxito e para a imagem externa da representação portuguesa; -----------

viii.

Informar, sempre, o Treinador / Selecionador / Chefe de Equipa, com a maior
antecedência possível, relativamente a qualquer ausência ou impedimento; --

ix.

Colocar os interesses da equipa/selecção nacional acima dos meus próprios
interesses e respeitar as decisões tomadas pela equipa técnica em prol do
êxito colectivo; ----------------------------------------------------------------------------------
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x.

Respeitar os adversários e demais membros da equipa/selecção nacional,
sabendo aceitar o resultado com fair play, reconhecendo que sou o primeiro
responsável pela minha performance desportiva e pelas minhas ações; -------

xi.

Ser pontual em todos os compromissos da equipa/selecção nacional e ter
orgulho em competir e representar a FEP e Portugal. -------------------------------

Como Atleta e/ou proprietário, 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 BemEstar do Cavalo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Como cidadão, respeitarei as leis do meu País, assim como do País onde eu e o(s)
meu(s) cavalo(s) estivermos a competir, reconhecendo que serei um embaixador do
meu desporto, da FEP e de Portugal. -------------------------------------------------------------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 Ética e de Conduta Desportiva, e que conduta que não esteja de
acordo com os referidos padrões de comportamento por parte do Atleta, sua equipa
de apoio ou Proprietário do Cavalo prejudicará de imediato futuras participações na
Seleção Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------Em caso de suspensão ou exclusão da equipa/selecção nacional em virtude de uma
infração aos compromissos aqui descritos ou nas normas incluídas nas
convocatórias imputáveis ao Atleta ou por conveniência do Atleta ou do Proprietário
do Cavalo, a FEP poderá suspender os apoios e a integração ou a manutenção em
qualquer programa onde estiverem inseridos, obrigando-se o Atleta e/ou o
Proprietário do Cavalo a ressarcir a FEP das despesas até então efetuadas com a
preparação do Atleta e respectivo cavalo. ---------------------------------------------------------------------------3|Pagina
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Para os efeitos previstos no artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de
Dados (EU) 2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD) dou, por este
meio, o meu consentimento para o tratamento dos meus dados pessoais bem como
a captação de fotografias, vídeos e/ou gravações de voz em quaisquer treinos,
competições, eventos, iniciativas ou campanhas em que intervenha, aceitando que
estas possam ser, total ou parcialmente, reproduzidas, divulgadas ou utilizadas no
âmbito de qualquer iniciativa de acção publicitária ou promocional promovida pela
FEP,renunciando desde já a quaisquer direitos ou compensação que desta
utilização possa eventualmente resultar.-----------------------------------------------------------------------Compreendo e aceito que o desrespeito pelos princípios e regras aqui estabelecidas
podem conduzir à suspensão da representação nacional, ou da minha participação
na equipa/selecção, assim como a uma ação disciplinar apropriada. --------------------Por último, compreendo que as inscrições só serão efectuadas após a assinatura
deste documento, que é composto por 4(quatro páginas), comprovando assim a
minha intenção de competir e concordância, sem reservas com todos os principios e
regras acima referidas às quais me vínculo. ----------------------------------------------------Nome
Atleta
Cavalo
Proprietário
do Cavalo
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N.º FEP
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Local: ____________________ Data: ________/ ______ /__________

______________________________________________
Assinatura Atleta (conforme CC)

______________________________________________
Assinatura do Proprietário do Cavalo (conforme CC)
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