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PREÂMBULO 

O presente regulamento pretende transpor, adaptar e enquadrar à realidade da Ginástica 

para Todos (GpT) nacional o Regulamento da Gymnaestrada Mundial integrado no 

Manual de Ginástica para Todos da Federação Internacional de Ginástica (FIG). 

A integração de qualquer Associação Territorial, Clube, Associação, Escola, Colégio, 

Grupo, Dirigente, Treinador, Ginasta ou outros na delegação portuguesa visando a 

participação na Gymnaestrada Mundial obriga à aceitação do disposto no presente 

documento e restantes documentos que periodicamente serão publicados. 

A Gymnaestrada Mundial é um evento não competitivo de Ginástica para Todos, à escala 

Mundial e realiza-se a cada 4 anos, sob a égide da FIG, atraindo o maior número de 

participantes de todos os eventos da FIG. Sem caráter competitivo, durante sete dias, 

incluindo as Cerimónias de Abertura e de Encerramento. Todos podem participar, 

independentemente do género, idade, raça, religião, cultura, capacidade ou condição 

social. 

A FIG definiu para Gymnaestrada Mundial os seguintes objetivos: 

• Promover o valor e a diversidade da Ginástica; 

• Encorajar a nível mundial o desenvolvimento da GpT; 

• Providenciar incentivos para um trabalho profícuo nas Federações nacionais; 

• Inspirar a diversão pelo exercício físico e encorajar a atividade pessoal; 

• Demonstrar as possibilidades ilimitadas de diferentes conceções e ideias na GpT; 

• Apresentar as mais recentes tendências e desenvolvimentos em GpT; 

• Juntar ginastas de todo o mundo, como contribuição para a amizade entre os povos; 

• Apresentar a diversidade da Ginástica a um vasto público. 

A participação em atividades do âmbito da GpT e em particular na Gymnaestrada Mundial 

deve ter em conta o princípio essencial de integração de todos os participantes, 

independentemente da idade, género, cultura, religião, língua, capacidade física e 

domínio das habilidades técnicas. Este princípio aplicar-se-á desde logo a toda a comitiva 

nacional, em que cada um é essencial e faz parte do todo: «Voltamos juntos e mais 

fortes!» 

A Ginástica para Todos é um mundo de diversão, encontro, amizade, alegria e partilha, 

em movimento. O nosso objetivo é deslocarmo-nos a Amesterdão e mostrar ao mundo 

como nós, em Portugal, vivemos a Ginástica e em especial a Ginástica para Todos. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Candidatura 
Todos os interessados em participar na Gymnaestrada Mundial devem apresentar a 

respetiva candidatura de acordo com o presente regulamento e respetivas normas a 

indicar pela Federação de Ginástica de Portugal (FGP). 

A possibilidade de candidatura à participação na Gymnaestrada Mundial é exclusiva dos 

filiados na FGP. 

A participação na Gymnaestrada Mundial pode ser efetuada nas seguintes áreas de 

programa: 

• Cerimónia de Abertura 

• Apresentações de Interior (grupos/blocos) 

• Apresentações de Grandes Grupos 

• “World Team” – Grande Grupo Internacional 

• Apresentações de Exterior (cidade) 

• Noite de Portugal 

• Gala FIG 

• Cerimónia de Encerramento. 

Os interessados podem-se candidatar a uma ou mais áreas do programa, desde que 

respeitando as exclusividades referidas no capítulo PARTICIPAÇÃO E EXCLUSIVIDADES do 

presente regulamento. 

Todas as candidaturas e inscrições deverão ser realizadas através de formulários próprios 

para o evento que serão disponibilizados pela FGP.  

A candidatura à participação na Gymnaestrada Mundial implica o pagamento de uma taxa 

de inscrição por participante pelo valor definido nas obrigações financeiras. 

Como definir um “Participante”? Participantes são todos os membros de cada Delegação 

Nacional, incluindo: Chefe de Delegação, Equipa de Apoio à Delegação, Treinadores, 

Ginastas e Dirigentes. 
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Inscrições 
Válido para todos os programas de participação: 

• Inscrição provisória: 30 junho 2022 

    Pagamento de 50,00€ da Carta de Participante 

• Inscrição definitiva: 13 janeiro 2023 

    Pagamento de 50% da Carta de Participante 

• Pagamento Final:  1 maio 2023 

    Liquidação do valor final (carta de participantes e serviços) 

 

Obrigações Financeiras 
Os valores das taxas, por participante, são os seguintes: 

• Carta de Participante: 320,00 € (trezentos e vinte euros). Esta inclui: 

o Participação e entrada em todos os eventos da Gymnaestrada Mundial, 

excluindo as Noites Nacionais e a Gala FIG; 

o Transportes públicos (autocarros e comboios) durante os sete dias de 

realização do evento; 

o Brochura com o programa oficial. 

• Alojamento: 245,00 € (duzentos e quarenta e cinco euros) 

o 8 noites de alojamento em escola 

o 8 pequenos-almoços servidos na escola (30/7 a 6/8) 

• Refeições:  

o 7 almoços (30/7 a 5/8) - 135,00 € (cento e trinta e cinco euros) 

o 7 almoços (30/7 a 5/8) - 135,00 € (cento e trinta e cinco euros) 

• Equipamento Nacional (Kit): de uso obrigatório, 85,00 € (oitenta e cinco euros – 

IVA incluído) – ver anexo 1. 

O alojamento em Escolas é facultativo. Os participantes podem optar pelo alojamento 

alternativo em Hotel colocado à disposição pela Organização Local. Não tendo sido ainda 

divulgadas as informações especificas deste serviço, estas serão divulgadas 

oportunamente. 
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Penalizações 
A cada participante que não efetue o registo provisório até ao dia 30 de junho de 2022, 

será cobrada uma taxa extra de 15,00€ (quinze euros). 

Inscrições após o registo definitivo (13 de janeiro de 2023) carecem de autorização da 

FIG e Comissão Organizadora. Sendo aceites serão acrescidas de uma taxa extraordinária 

de 25,00€ (vinte cinco euros) por participante. 

Cancelamentos 
O cancelamento da participação na Gymnaestrada Mundial de 2023 está sujeito às 

seguintes regras: 

• Cancelamento do registo provisório (até 12 de janeiro de 2023): será devolvido o 

valor de 20€ (vinte euros) por participante. 

• Cancelamento do registo definitivo (até 30 de abril de 2023): será devolvido o 

valor de 105€ (cento e cinco euros) por participante. 

• Cancelamento após 1 de maio de 2023: não há direito a qualquer reembolso. 

 

PROCESSO DE REPRESENTAÇÃO 

Requisitos das apresentações 
Só poderão participar nas atividades os ginastas, treinadores e dirigentes devidamente 

inscritos na FGP para a época em causa (2022-2023), de acordo com as normas em vigor. 

No ato de inscrição (definitiva), todos os grupos devem indicar a lista nominal de todos os 

participantes (ginastas, treinadores, dirigentes, médicos, fisioterapeutas, etc.), o tipo de 

atividades gímnicas constantes do seu programa e o material/equipamento a utilizar, 

tendo em conta as limitações impostas pela Comissão Organizadora. 

A versão final do acompanhamento musical, de cada grupo terá de ser enviada para a 

FGP (formato mp3) em data a estabelecer de acordo com as exigências da Comissão 

Organizadora. 

Em todas as apresentações de grupos e grandes grupos portugueses na Gymnaestrada 

Mundial deve estar presente e ficar visível a Bandeira Nacional/Estandarte. 
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À FGP reserva-se o direito de preencher, por indicação direta, um ou mais dos 

grupos/blocos atribuídos por país, no caso de participação de grupos integrando 

maioritariamente ginastas portadores de deficiência. 

Cerimónia de Abertura 

A participação na Cerimónia de Abertura é obrigatória para todos os participantes 

acreditados e integrados na Delegação Portuguesa. 

O traje a envergar na Cerimónia de Abertura será obrigatoriamente, o equipamento oficial  

Para o desfile da Cerimónia de Abertura, a delegação portuguesa organizar-se-á da 

seguinte forma: 

1. Porta-estandarte (a designar oportunamente); 

2. Dirigentes da FGP/Equipa de Apoio à Delegação; 

3. Clubes participantes por ordem alfabética; 

A indicação do porta-estandarte é da exclusiva responsabilidade da Federação de 

Ginástica de Portugal. 

 

Apresentações de Interior 

a) Cada Federação Nacional pode ter entre 5 e 15 Apresentações de Interior (apenas 

5 estão garantidas). O número de apresentações definitivo para cada país será 

anunciado pela FIG em março de 2022. 

b) Caso existam mais grupos candidatos do que os atribuídos a Portugal pela 

FIG/LOC, será realizado um processo de seleção a decorrer em maio de 2022. 

c) O bloco deverá ser constituído por um mínimo de 10 ginastas. A exemplo das 

últimas edições, os grupos candidatos excedem a quantidade de blocos atribuídos. 

Assim, apela-se à inclusão de mais que um grupo/classe na elaboração dos blocos, 

permitindo não só a presença de um maior número de ginastas, como um 

trabalho gímnico mais diversificado. 

d) A apresentação deverá ter uma duração de 10 a 15 minutos, incluindo a 

montagem e desmontagem de material. 

e) A apresentação deverá ter atividade gímnica efetiva de 7 ou 10 minutos 

(consoante o tempo de apresentação escolhido). 

f) Pretende-se que o trabalho apresentado seja maioritariamente gímnico. É 

desejável a inclusão de várias áreas/categorias na apresentação. 

g) Todas as apresentações deverão possuir uma linha orientadora e constituírem-se 

como um todo coerente, uma unidade, com princípio, meio e fim. 
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h) É desejável a evolução das propostas para apresentações de interior que venham 

a ser selecionadas, sem que isso implique alterações à linha orientadora, à 

estrutura da apresentação, ao suporte musical e ao(s) grupo(s) envolvido(s), de tal 

forma que alterem o projeto inicial sancionado nas avaliações. 

i) Cada bloco deverá realizar a sua apresentação no RAI Convention Centre, em áreas 

de aproximadamente: 400m2 ou 600m2 (20m x 20m; 20m x 30m), com 3 lados de 

bancada e um lado com fundo (branco). 

j) Todos os blocos selecionados têm a obrigatoriedade de participar no PortugalGym 

de 2023. 

 

Grandes Grupos 

a) Cada federação poderá ter no máximo 4 grandes grupos (apenas está garantido 1 

grupo por federação). 

b) Caso existam mais candidatos interessados neste programa do que os atribuídos à 

FGP, será realizado um processo de seleção. 

c) Os Grandes Grupos deverão possuir no mínimo 200 ginastas, não existindo 

número máximo. A sua apresentação deve durar um mínimo de 10 minutos e um 

máximo de 15 minutos. 

d) As apresentações terão lugar ao ar livre no relvado do Estádio Olímpico. Haverá 

marcas no chão de dois em dois metros. 

e) As apresentações deverão possuir uma linha orientadora coerente. 

f) Deverá ser dada especial atenção ao efeito visual global da apresentação. 

 

Gala FIG 

a)    Todos os grupos filiados podem candidatar-se à participação na Gala FIG da 

Gymnaestrada Mundial. 

b)  Sendo um programa bastante restrito, as candidaturas deverão cumprir os 

seguintes requisitos: 

a. Preenchimento da ficha de identificação – Formulário 1; 

b. Envio de um currículo da classe/grupo, com a descrição das áreas gímnicas e 

referência aos treinadores responsáveis; 

c. Envio de um vídeo ilustrativo do trabalho de referência da classe/grupo (até 

5 minutos);  

d. Data-limite de candidatura: 17 de setembro de 2021 
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e. As candidaturas deverão ser submetidas dentro do prazo limite estabelecido, 

para o e-mail: ricardo.lima@ginastica.org. Não serão consideradas 

candidaturas enviadas após a data-limite. 

c)    A escolha do(s) grupo(s) a candidatar para participação na Gala FIG pertence à 

FGP e obedece posteriormente a um processo de seleção da responsabilidade da 

FIG e Comissão Organizadora. A decisão final será comunicada pela FIG à FGP em 

março de 2022. 

d)   O(s) grupo(s) escolhidos pela FIG têm a obrigatoriedade de participar no Gym for 

Life Portugal 2022 e 2023 e no PORTUGALGYM de 2022 e 2023. 

 

Noite de Portugal 

a) Esta apresentação está sujeita a um processo de candidatura por parte da FGP e é 

da exclusiva responsabilidade da FIG. 

b) Caso seja aceite a candidatura de Portugal a um destes espetáculos, a FGP 

nomeará um grupo coordenador para a sua realização e direção. 

c) As condições técnicas de candidatura à participação na "Noite de Portugal" serão 

indicadas em futuras comunicações. 

d) A participação dos grupos obedecerá a um processo de candidatura. 

 

 “WORLD TEAM” - Grande Grupo Internacional 

a) Todos os participantes podem integrar individualmente este programa da 

Gymnaestrada Mundial 2023. 

b) A coreografia para este momento de grande grupo internacional será divulgada 

pela organização, através de suporte digital. 

c) A FGP irá nomear um responsável pelo acompanhamento e treino oficial dos 

grupos nacionais. 

d) Será agendado um treino oficial em que todos os participantes inscritos deverão 

obrigatoriamente participar, este momento servirá para melhorar a preparações 

dos participantes nacionais e será agendado para maio de 2023. 

e) Existirá um equipamento específico para o WORLD TEAM (nas edições anteriores foi 

composto por uma t-shirt própria do WORLD TEAM) que deverá ser adquirido no 

momento da inscrição à organização da WG 2023. Informações mais específicas 

serão comunicadas em futuras comunicações. 

 

mailto:ricardo.lima@ginastica.org
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Apresentações de Exteriores 

a) As Apresentações de Exterior (ou de cidade) são um programa complementar da 

Gymnaestrada. Com exceção dos participantes na Gala FIG, todos os grupos 

poderão candidatar-se às apresentações de cidade. 

b) As apresentações terão lugar em praças e jardins da cidade de Amesterdão, não 

existindo ainda uma programação concreta desses mesmos locais.  

c) Todos os grupos interessados na candidatura às apresentações de cidade ficam 

sujeitos a um processo de observação/avaliação próprio, que decorrerão nos 

eventos indicados no ponto e). 

d) No caso de ser necessária seriação dos grupos candidatos, será dada prioridade 

àqueles que apenas participam na Noite Nacional e/ou no Grande Grupo 

Internacional. 

e) Todos os grupos selecionados têm a obrigatoriedade de participar no Gym for Life 

Portugal 2023 e PORTUGALGYM 2023. 

 

Observação e avaliação 
De forma a garantir a qualidade da participação nacional, todos os grupos candidatos à 

Gymnaestrada Mundial serão observados e avaliados em apresentação pública de acordo 

com o presente documento e respetivas normas a indicar pela FGP. 

Os critérios de avaliação e seleção dos grupos candidatos a integrar a delegação 

portuguesa, são da responsabilidade da FGP. 

Além dos procedimentos indicados, outros poderão ser adicionados ou requeridos pela 

FGP. 

 

Seleção para Apresentações de Interior (Blocos) 

Tal como nas edições anteriores é expectável que o número de grupos candidatos à 

participação na Gymnaestrada Mundial seja superior aos atribuídos pela FIG a Portugal. 

Assim, será realizado um processo de seleção, em exibição pública, onde um júri avaliará 

as prestações dos grupos concorrentes. 

A exibição pública para seleção das Apresentações de Interior, será realizada em maio de 

2022, em local a designar. 

Nesta seleção, as apresentações serão ordenadas de acordo com a avaliação obtida e 

ocuparão, por ordem decrescente, a quota atribuída pela FIG. 
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No ato de inscrição, o clube deverá indicar a lista nominal de todos os participantes 

(ginastas, treinadores e dirigentes), o tipo de atividades gímnicas constantes do seu 

programa e material/equipamento a utilizar (será fornecido um formulário para este 

efeito). 

Participação e Exclusividades 
Cada ginasta só pode integrar, ou um único grupo de interior, ou um único grande grupo. 

A participação na Gala FIG é feita por candidaturas das Federações Nacionais, para 

posterior seleção a realizar pela própria FIG. A nível nacional existe um processo prévio 

de candidaturas e respetiva seleção a realizar pela FGP, para determinar quais as 

candidaturas nacionais que serão apresentadas à FIG. Os ginastas em representação de 

Portugal na Gala FIG, não podem participar nas Apresentações de Interior, Apresentações 

de Exterior e World Team. 

Não é possível a inscrição somente nas Apresentações de Exterior. Em caso de ser 

necessária seriação dos grupos candidatos às apresentações de cidade, será dada 

prioridade àqueles que apenas participam na Noite Nacional e/ou no “World Team”. 

Número de dirigentes permitidos por grupo: 

Nº ginastas 6 a 10 11 a 25 26 a 40 Mais 41 

Nº dirigentes 1 2 3 4 

 

EQUIPAMENTO NACIONAL 
 

O equipamento oficial, kit de equipamento GpT, é obrigatório para todos os participantes 

integrantes da delegação portuguesa. 

A constituição do equipamento nacional é determinada pela Federação de Ginástica de 

Portugal e incluirá, um fato de treino, duas t-shirts, um boné e uma mochila. 

Não é permitida a afixação adicional de qualquer emblema, logotipo ou inscrição de 

palavras/letras no equipamento oficial. 

O valor de aquisição do equipamento nacional (Kit completo) é de 85,00€. 
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Os participantes que integraram delegações anteriores e que necessitem adquirir peças 

extra do equipamento nacional, o preçário é o seguinte (custo unitário): 

• Fato de treino (fato completo): 43,00€ 

• T-shirt: 8,00€ 

• Boné: 7,00€ 

• Mochila: 19,00€ 

• Pólo: 19,00€ 

• Sweat: 30,00€ 

O equipamento oficial será obrigatoriamente usado, pelos participantes, nos seguintes 

momentos: 

• Viagem para o evento (parte superior do equipamento) 

• Cerimónia de Abertura; 

• Noite de Portugal; 

• Gala FIG; 

• Outras situações, a informar oportunamente. 

 

Outros 

A utilização dos logotipos da FGP e da Gymnaestrada Mundial carecem de autorização 

expressa caso-a-caso. 

 

NORMAS DE CONDUTA 
A todos os participantes integrantes da delegação portuguesa à Gymnaestrada Mundial é 

exigido que sigam normas de conduta que não coloquem em causa o bom nome da FGP e 

de Portugal. 

Em caso de um ou mais participantes adotarem algum tipo de conduta julgada imprópria, 

pelos responsáveis da delegação portuguesa, devem estes reunir com os responsáveis do 

grupo em causa decidindo sobre os procedimentos a tomar. 

Será tido em consideração o Regulamento Disciplinar da FGP e o Código de Conduta para 

Membros de Delegações Nacionais, do qual todos deverão ser conhecedores. 
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COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES 

Desde já, para todo e qualquer assunto que respeite à participação ou possível 

participação na Gymnaestrada Mundial de 2023, deve ser utilizado o seguinte endereço 

de correio eletrónic: 

▪ Alexandra Pereira – Chefe de Delegação 

alexandra.pereira@ginastica.org 

▪ Ricardo Lima – Apoio à Delegação (DTN de GpT) 
ricardo.lima@ginastica.org  

• Site da Organização Local (WG 2023) – em constante atualização: 

o https://worldgymnaestrada2023.com/en/ 

• Boletins Informativos emanados pela FGP 

 

mailto:alexandra.pereira@ginastica.org
mailto:ricardo.lima@ginastica.org
https://worldgymnaestrada2023.com/en/
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ANEXO 1 - EQUIPAMENTO NACIONAL  

 


