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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento pretende disponibilizar a informação mais relevante sobre a Final 

Nacional da VI Taça do Desporto Escolar UNICEF 2022, de modo a envolver todos os participantes 

nos vários momentos do Evento e, desta forma, contribuindo para que seja uma experiência 

memorável para todos nela envolvidos. 

A Taça do Desporto Escolar é uma iniciativa do Desporto Escolar e, no presente ano letivo, conta 

com a colaboração da UNICEF Portugal que tem como missão nesta parceria, promover e 

proteger os direitos da criança, onde se inclui a importância da atividade física e do desporto 

para o desenvolvimento da criança.  

 

Neste contexto, a VI Taça Desporto Escolar UNICEF 2022 dá continuidade ao projeto que nasceu 

em 2015 e caracteriza-se por uma competição combinada de 4 modalidades - Andebol, 

Atletismo, Basquetebol e Ténis de Mesa, sendo as equipas definidas com base nos torneios 

interturmas e interescolares. 

 

Este Projeto visa promover a prática da atividade física e desportiva e valorizar o sentimento de 

pertença dos alunos ao grupo/turma e amigos sob o lema “ganha a turma, ganha a escola”.  

 

Este ano, o Município de Melgaço aceitou o desafio de acolher os participantes deste Evento 

(fase nacional), tornando possível o convívio entre os jovens de todo o país, segundo princípios 

desportivos de cidadania, de estilos de vida saudáveis e da formação integral dos indivíduos. 

 

Sejam bem-vindos à Final Nacional da VI Taça Desporto Escolar UNICEF 2022 em Melgaço! 
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Concelho Anfitrião 

 

Melgaço, o município mais a norte de Portugal, é conhecido pelas suas paisagens, 

história, gastronomia e pela muito apreciada e conhecida casta de vinho verde, Alvarinho. 

 

Com 238,25 km² de área e 9 213 habitantes (2011), subdividido em 13 freguesias, o município 

é limitado a norte e leste pela região da Galiza, confronta com o Rio Minho e está inserido numa 

importante região montanhosa, cujos valores patrimoniais e ambientais são referência 

reconhecida internacionalmente (Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés). 

Região verdejante, tipicamente Minhota, de forte e fértil vegetação, Melgaço orgulha-se do seu 

bonito património histórico, cultural e arquitetónico, inserido no maravilhoso Parque Nacional 

da Peneda-Gerês. É uma terra rica em tradições, histórias, lendas e testemunhos de vivências 

passadas e detentor de uma rica e saborosa gastronomia. 

Melgaço ostenta paisagens com características bastante distintas que encantam quem visita: 

uma descoberta à parte! 

Desvendar e sentir Melgaço, requer um combinado de observação e vivência só alcançados 

quando nos envolvemos no seu quotidiano e descobrimos cheiros, sons, vozes, caminhos e 

recantos. Esta descoberta realiza-se nas ruas cheias de História que revelam o seu passado, bem 

como de zonas verdes que se estendem por todo o território, desde a zona ribeirinha até à zona 

de montanha. Localizado a menos de duas horas do Porto e perto da Galiza, Melgaço é um 

destino para se descobrir! 

Para mais informações sobre a cidade, consulte em https://www.cm-melgaco.pt/visitar/ 

 

 

 

 

https://www.cm-melgaco.pt/visitar/
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2. CONTACTOS ÚTEIS 

 

Organização 937 425 505 

 

CONTACTOS DOS CUIDADOS DE SAÚDE NA CIDADE (Morada e Telefone) 

 

Centro de Saúde de 

Melgaço 

  Rua Fonte da Vila s/n, 4960-546 Melgaço 

  251 400 330 

  251 400 333 

  cs.melgaco@ulsam.min-saude.pt 

  De segunda a sexta-feira das 8.00 às 20.00 

 

Bombeiros Voluntários de 

Melgaço 

  Largo Hermenegildo Solheiro, 4960-561 Melgaço 

  251 402 599 

  bombeirosmelgaco@gmail.com 

 

Farmácia Vale do Mouro 

  R. Dr. Augusto César Esteves 213, 4960-402 Melgaço 

  251 403 312 

  251 404 957 

 melgaco@farmaciavaledomouro.pt 

 

 

Farmácia Durães 

  Praça da República, n.º 92, 4960 – 567 Melgaço 

   251 402 249 

   251 402 249 

   duraes.mlg@farmalink.pt 

   http://farmaciaduraes.pt/pt 

 

Farmácia Gonçalves 

  Rua de Galvão s/n – Vila, 4960-549 Melgaço 

   251 418 183 

   farmagoncalves@sapo.pt 

 

Guarda Nacional 

Republicana de Melgaço 

  Rua do Fecho, 4960-366 Roussas, Portugal 

  251 404 960 

  251 402 346 

  http://www.gnr.pt 

 

Posto de Turismo 

  Praça da República, 133, 4960-567 Melgaço 

  251 402 440 

  turismo@cm-melgaco.pt 

  http://www.portoenorte.pt 
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3.  PROGRAMA GERAL 
 

Sexta-feira – 3 de junho de 2022 

16h30/18h30 
Receção das comitivas e Acreditação (Escola 

Superior de Desporto e Lazer) 

18h30 Reunião Técnica e de Arbitragem 

19h00 Partida para o local do jantar 

19h00/20h30 Jantar 

20h45 Partida para a Cerimónia de Abertura 

21h30 Cerimónia de Abertura 

22h45 Partida para os locais de alojamento 

23h00 Recolher/ Silêncio 

 

Sábado – 4 de junho de 2022 

07h30/08h30 Pequeno-almoço 

08h30 

09h00 

Monção - Partida para Centro Estágios Melgaço 

Melgaço – Partida para Centro Estágios Melgaço 

09h30 Início das competições 

12h30/13h45 Almoço – EBS Melgaço 

14h00 Reinício das competições 

17h30 Cerimónia de entrega de prémios 

18h30/20h00 Jantar 

20h30/22h30 Noite de convívio 

22h30 Partida para os locais de alojamento 

23h00 Recolher/ Silêncio 

 

Domingo – 5 de junho de 2022 

08h00/09h00 Pequeno-almoço 

09h15 Regresso a casa 

Notas: 

• O programa horário poderá sofrer pequenas alterações.  
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Espaço UNICEF Portugal - uma zona de bem-estar, sem dúvidas 

Durante o Evento, a UNICEF Portugal terá um espaço UNICEF à disposição dos alunos, onde os 

mesmos poderão participar num jogo sobre a importância do desporto para a nossa saúde 

mental e como podemos cuidar da nossa mente. E, ainda, poderão ganhar prémios!  

Os professores, voluntários e guias podem aproveitar os momentos em que os alunos não estão 

a competir para passar no Espaço da UNICEF Portugal e incentivar a participação nas atividades. 

 

4. TRANSPORTES – Informação geral 

 

O transporte dos participantes na Fase Final da VI Taça do Desporto Escolar UNICEF é da 

responsabilidade da Direção Geral da Educação em articulação com as Direções de Serviços 

Regionais de Educação, Coordenações Locais do Desporto Escolar e escolas. 

 

Após a chegada ao Centro de Estágios de Melgaço, todos os autocarros e respetivos motoristas 

ficarão à disposição da organização para a execução de serviços (prevê-se, em média e no 

máximo, 80km diários), entre os locais de alimentação, alojamento, competição e para as outras 

atividades previstas no Programa do Evento. 

 

A organização não fornece alojamento aos motoristas. 

 

5. PARTICIPAÇÃO  
 

À chegada a Melgaço, o estacionamento dos autocarros será feito nas imediações do Centro de 

Estágios de Melgaço em local a indicar pela organização e em articulação com as Forças de 

Segurança. 

 

Os participantes (alunos e professores) neste Evento obrigam-se a aceitar todas as condições 

(técnicas e logísticas) disponibilizadas pela Organização do Evento e a acatar as orientações 

desta, bem como, a estarem presentes em todos os momentos do Programa do Evento 

(competição, alimentação, alojamento, transferes, cerimónias protocolares, programa 

sociocultural), não podendo ausentar-se, temporária ou definitivamente, sem autorização prévia 

da comissão organizadora. A solicitação desta autorização tem que ser apresentada por escrito 

(pelo Encarregado de Educação) até ao momento da acreditação, não podendo ser considerada 

após esse momento. 
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Ainda assim, se no decorrer da VI Taça desporto Escolar UNICEF, for necessário que um aluno se 

ausente, por motivos de força maior, o professor responsável pelo mesmo, deverá, previamente, 

informar a Organização e o Chefe de Delegação da sua região (DSR) sobre a ausência solicitada, 

pedindo ao Encarregado de Educação, ou representante legal, a assinatura de um termo de 

responsabilidade (minuta disponibilizada nas reuniões técnicas). O aluno que se ausente do 

Evento já não poderá voltar ou regressar às atividades do mesmo. 

Todos os alunos e professores deverão ser portadores dos respetivos documentos de 

identificação. Os Professores devem fazer-se acompanhar ainda pela cópia da Ficha de Inscrição 

do Agrupamento de Escolas, na Fase Nacional da VI Taça Desporto Escolar UNICEF. 

 

As entidades que asseguram a contratualização de transportes de alunos devem ter em atenção 

às normas estabelecidas pela Lei nº 13/2006, de 17 de abril. 

5.1. RECOLHA DE IMAGEM 

Durante o evento serão recolhidas imagens (fotos e vídeo) e realizadas entrevistas. 

Por necessidade decorrente do recente enquadramento legal referente à  proteção de dados, é 

fundamental que os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupadas, caso não o tenham feito 

em documentos próprios internos (no ato de matrícula, na inscrição no Desporto Escolar ou na 

inscrição para este evento), entreguem aos seus alunos que participem na VI Taça Desporto 

Escolar UNICEF, uma declaração de consentimento para que os Encarregados de Educação, 

autorizem expressamente a utilização dos direitos de imagem (publicação de imagens, 

entrevistas e vídeos) e a publicação dos dados dos seus educandos (que aparecem nas 

classificações da prova), no local de competição e no site oficial do Desporto Escolar.  

Os participantes que não autorizem a recolha de imagens ou entrevistas, deverão manifestá-lo 

por escrito, junto da Organização (em minuta adequada para o efeito que se encontra no Site do 

Desporto Escolar), no momento de acreditação. 

 

5.2. VOLUNTÁRIOS 

Os Voluntários estão divididos em 3 categorias:  

- Voluntários de Apoio às Modalidades (Andebol, Basquetebol, Atletismo e Ténis de Mesa) 

 

- Voluntários de Apoio aos Departamentos (Secretariado, Logística, Cerimónias e Eventos 

Sociais, outros) 

 

- Guias 
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A organização tem ao dispor Voluntários “Guias” por comitiva. Os Guias irão receber os 

participantes acompanhá-los durante todo o Evento. 

Será para os alunos voluntários uma aprendizagem e uma formação em contexto de trabalho, 

promovendo a aquisição de competências que os acompanharão, não só neste evento, mas 

durante todo o seu percurso escolar. 

 

5.3 ACREDITAÇÃO 

Só poderão participar no Programa do evento (desportivo e social) os elementos (professores, 

alunos, voluntários…) acreditados pela organização, devendo, desde o momento da acreditação 

até ao início da sua viagem de regresso, ser portador do cartão de acreditação sempre bem 

visível. 

 

A acreditação será realizada na Escola Superior de Desporto e Lazer de acordo com os 

Regulamentos em vigor.  

 

À chegada, as Comitivas receberão instruções sobre a colocação das bagagens. 

 

 

5.3.1 ACREDITAÇÃO – Substituições 

 

Quanto à necessidade de substituir/alterar alunos (atletas, árbitros, joker…), após a data-limite 

das inscrições (20 de maio), essa substituição só será formalizada no momento da acreditação. 

 

Todos os participantes irregularmente inscritos serão impossibilitados de participar no Evento. 

 

5.4. ALOJAMENTO – material necessário 

 

Todos as comitivas serão alojadas em escolas, em salas de aula, em regime de acantonamento, 

pelo que deverão ser portadores de saco-cama, almofada, material de higiene pessoal e outros 

utensílios julgados convenientes. 

Para os banhos e higiene pessoal, deverão utilizar, preferencialmente, os balneários dos locais 

de competição. 
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5.5 ALIMENTAÇÃO – Regimes Especiais 

 

Todos participantes terão direito às 3 refeições principais, articuladas com os horários e com as 

características próprias do programa do evento, bem como, direito a alguns reforços alimentares 

considerados importantes pela comissão organizadora.  

 

 

Dia Pequeno-

almoço 

Reforço 

manhã 
Almoço 

Reforço 

tarde 
Jantar 

Reforço 

noite 

Reforço 

viagem 

3      X X  

4  X X X X X X  

5  X      X 

 

No caso de necessidade de dietas especiais, deverão manifestar essa mesma necessidade até 

ao dia 2 de junho, para o correio eletrónico: catarina.solnado@dgeste.mec.pt, identificando o 

nome do participante, modalidade, género, tipo de dieta, restrições ou intolerâncias 

alimentares. Após a inscrição, e caso não tenha manifestado tal necessidade, a organização 

não se responsabiliza pelo fornecimento da dieta. 

 

 

6. CARTÃO BRANCO/FAIR PLAY  

 

No âmbito da parceria com o Plano Nacional de Ética no Desporto/IPDJ, pretende-se promover 

a ética desportiva em todos os eventos do Desporto Escolar, tornando-a uma prática corrente 

nas mais diversas situações desportivas.  

 

O Cartão Branco/Fair Play é um recurso pedagógico que visa enaltecer 

condutas eticamente corretas, praticadas por alunos e professores. 

Cabe aos juízes/árbitros, professores (responsável – que acompanha 

o evento) e Coordenadores de modalidade, a amostragem do Cartão 

Branco/Fair Play sempre que durante uma prova/encontro, observem 

um comportamento merecedor do mesmo.  

 

Para o efeito, solicita-se o preenchimento do seguinte formulário (o regulamento pode ser 

consultado no site do Desporto Escolar): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zzAb1DGD1EuaLYdPUrAEFRjRZ6TI1rFPk

as5sGDlJhUOFUwMkhVVldERkpDQ05FMDlBN0YzMFNSQy4u 
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7. CIDADANIA E CONSCIÊNCIA AMBIENTAL NO DESPORTO ESCOLAR 

 

O sucesso deste PROJETO está dependente de todos nós! 

 

Nos Eventos do Desporto Escolar temos a preocupação de incentivar hábitos mais sustentáveis 

com o intuito de ajudar a desenvolver a consciência ambiental e cidadania. 

 

Neste contexto, os participantes irão receber o seu cantil* e evitar que centenas de quilos de 

plástico sejam desperdiçados. Também o consumo de matérias-primas vai ser evitado a todo o 

custo, tentando banir tudo o que seja descartável. 
 

* A oferta de um cantil a cada participante (alunos e professores) servirá para uma gestão 

pessoal quanto às suas necessidades de hidratação e ingestão de água. Assim, é importante 

que todos os alunos e professores se façam acompanhar do seu cantil, devidamente 

personalizado, ao longo de todo o Evento, de modo a encherem com água nos vários pontos 

disponíveis, evitando, desta forma, o recurso a garrafas de águas de plástico! 

 

8. DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO 

 

As diversas informações sobre o Evento, incluindo documentação de 

apoio, resultados, entre outros, podem ser consultados no seguinte 

endereço:    

https://bit.ly/TaçaDE_UNICEF2022 

 

9. COVID 19 | MEDIDAS IMPLEMENTADAS EM PORTUGAL  

 

A participação neste evento de alunos, professores e organização, está condicionada à aceitação 

e cumprimento das normas da DGS, no que respeita ao COVID-19, bem como do presente 

documento e normativos do Desporto Escolar em vigor, no que respeita aos aspetos logísticos, 

sociais e competitivos que integram o programa do evento. Relembramos todos os participantes 

que, continuamos a considerar todas as medidas em vigor de saúde pública, necessárias para 

proteção de toda a população, e tão necessárias de acordo com a evolução da situação 

epidemiológica. Assim, aconselhamos para proteção individual e de todos os seguintes aspetos:  

• A máscara é obrigatória em transportes públicos;  

• Devemos manter as orientações gerais de comportamento:  

 Distanciamento social;  

 Lavagem frequente das mãos;  

 Etiqueta respiratória. 

 

https://bit.ly/TaçaDE_UNICEF2022
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10.  AVALIAÇÃO E CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

A ficha de avaliação é de preenchimento e submissão obrigatória para todos os Professores. No 

entanto, é nosso desejo alargar esta possibilidade a todos os participantes. Deste modo, todos 

os elementos acreditados, sejam alunos, juízes/árbitros, voluntários ou organização, estão 

convidados a preencher o respetivo formulário. Para o efeito, será disponibilizado um código de 

acesso que está impresso na credencial de cada participante e que será a palavra-chave 

(password) de acesso os formulários.  

 

No dia 4 de junho, após as 22:30h, poderão proceder ao 

preenchimento em: 

https://bit.ly/Desportoescolar2022  

 

Para preenchimento da ficha de avaliação poderá ser utilizada 

qualquer plataforma fixa ou móvel (tablet, smartphone, …). 

 

Os professores têm o direito e o dever, de avaliar o evento e a sua organização, pelo que não 

deverão iniciar a viagem de retorno sem concluir esta tarefa. A opinião dos participantes constitui 

um forte contributo para que se possam alterar procedimentos e no futuro apresentar 

organizações que correspondam melhor às expectativas de todos. 

 

Os certificados poderão ser levantados no secretariado geral, após a cerimónia de entrega de 

prémios. 

 

11. CASOS OMISSOS 

 

Os casos omissos, não considerados neste documento e nos documentos orientadores da VI Taça 

Desporto Escolar UNICEF, serão analisados pela organização que decidirá em conformidade e da 

sua decisão não cabe recurso. 

https://bit.ly/Desportoescolar2022

