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JOGOS PARA TOD@S!

1. APRESENTAÇÃO
Generatin Games - Jogos para Tod@s - é um evento desportvo que assenta num princípio
simples: pessoas a pratcar desporto juntas, inspirando-se mutuamente.

A  iniciatva,  criada  na  Holanda  em  2012,  tem  vindo  a  espalhar-se  pelo  mundo,  e  já  foi
realizada em diversos países. A primeira edição portuguesa ocorreu em Viana do Castelo,
em 2017,  num esforço conjunto do Gabinete de Atendimento à Família e do Município, em
parceria com várias insttuições locais. 

Generatin Games tem como objetvo promover a atvidade fsica, o desporto, a cooperação,
a educação e a saúde, considerando sempre uma perspetva de coesão e inclusão social. 

As edições  vianenses têm a partcularidade de pretender ir além da questão “geracional”
que caracteriza a ideia original de “Generatin” Games - , dando igualmente enfoque a toda
e qualquer  diversidade que caracterize os seres humanos: género, funcionalidade diversa,
idade,  cultura,  etnia,  enquadramento  social,  etc..  Daí  a  tradução  livre  para  “Jogos  para
Tod@s!”

O conceito e a imagem gráfca são cedidos gratuitamente às cidades hospedeiras, como uma
espécie de testemunho, para que estas possam promover a sua edição, organizando-a em
rede e em cooperação com parceiros  locais.  A  simbolizar  essa  partlha e  união entre  as
cidades que organizam eventos Generatin Games está o bastão de madeira que viaja para
as cidades hospedeiras, no qual é gravado o nome e o ano da edição.

O evento é consttuído por uma série de atvidades desportvas, nas quais várias equipas
(consttuídas por pessoas  de todos os  géneros,  mais  velhas,  mais  novas,  funcionalmente
diversas...)  partcipam,  competndo  entre  si,  mas,  ao  mesmo  tempo,  num  espírito
cooperatvo e inspirador, partlhando e aprendendo umas com as outras. Simultaneamente,
ocorre, no mesmo recinto, um programa de animação, consttuído por atvidades de caráter
recreatvo, demonstratvo e/ou experimental, dirigidas a quem assiste ao evento, de forma a
promover, junto da população, a prátca de atvidade fsica e estlos de vida saudáveis.
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JOGOS PARA TOD@S!

2. INSCRIÇÕES
A segunda edição de Generatin Games de Viana do Castelo – Jogos para tod@s – terá lugar
no dia 22 de julho de 2018, no Jardim da Marina, à semelhança do ano de estreia. O evento é
dirigido  a  todas  as  pessoas  que  pretendam  conviver  e  divertr-se  de  forma  saudável,
desportva e cooperatva. 

A iniciatva  Generatin Games –  Jogos  Para Tod@s! pretende ser  plenamente inclusiva e
representatva da diversidade humana. Por isso, todas as pessoas são bem-vindas! Seja qual
for a idade, o género, a condição fsica, nacionalidade, cultura ou religião!

Com o intuito de estmular a diversidade na partcipação, a composição das equipas deve
obedecer, cumulatvamente, a alguns critérios:

Ser consttuídas por 5 elementos
Ser o mais diversas possível quanto ao género (mistas)

Ter 1 elemento funcionalmente diverso.

Ter 1 elemento com idade entre os 8 e os 15 ano
Ter 1 elemento com idade entre os 16 e os 60 anos;

Ter 1 elemento com mais de 60 anos;

Crianças com menos de 8 anos não podem integrar as equipas, mas podem partcipar no
programa de animação paralelo ao evento,  cujo cartaz será divulgado oportunamente.  A
entrada é livre em todas as atvidades do programa de animação.

A partcipação no circuito desportvo também é gratuita, mas está sujeita a inscrição, já que
o  evento  está  limitado  a  um  número  máximo  de  equipas  /  partcipantes  em  jogo.  A
organização reserva o direito de não admitr mais inscrições quando esgotadas as vagas. 

A  inscrição  inclui  seguro  de  acidentes  pessoais,  almoço,  reforço  alimentar,  cartão  de
pontuação,  regulamento das modalidades,  brindes,  diplomas de partcipação e medalhas
para as primeiras três equipas classifcadas.

As  equipas  devem  preencher  online o  formulário  de  inscrição  (modelo  em  anexo),
indicando  o  número  de  cartão  de  cidadão  ou  bilhete  de  identdade (para  efeitos  de
contratualização de seguro) até ao dia 13 de julho de 2018. 
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JOGOS PARA TOD@S!

3. CIRCUITO DE ATIVIDADES
O plano de atvidades das equipas inscritas inclui as seguintes modalidades (10) e tarefas (2):
As  especifcidades regulamentares  de cada modalidade  serão detalhadas  em documento
próprio,  a  disponibilizar  oportunamente.  A  organização  reserva  o  direito  de  alterar  ou
substtuir atvidades.

Voleibol adaptado
Malha

Jogo da Corda
Braço de Ferro

Boccia
Remo em equipamento indiir

Percurso de bicicleta adaptada
Mini-golf
Atletsmo
Corfebol

Quiz desportvo
Relay Batin Priject

As equipas em jogo devem partcipar todas modalidades desportvas, incluindo as tarefas
Quiz desportvo   Relay Batin Priject . 

A atvidade “quiz desportvo” corresponde a um questonário sobre cultura geral desportva,
nesta edição com especial enfoque nos valores olímpicos. 

A atvidade “relay batin priject” consiste em decorar bastões (espécie de testemunho) e
deixar  mensagens  de  incentvo  a  partcipantes  Generatin  Games de  outros  países.  Do
mesmo  modo,  cada  equipa  receberá,  vinda  de  outra  parte  do  mundo,  uma  mensagem
inspiradora num bastão decorado de forma personalizada! 

Cada  jogo/atvidade  será  pontuado  de  acordo  com  as  regras  de  partcipação  de  cada
modalidade, comunicadas pela pessoa responsável por cada “estação” desportva, no dia do
evento. O resultado obtdo em cada atvidade contribui a pontuação fnal, de modo a apurar
os três primeiros lugares. Em caso de empate, as equipas disputarão o lugar em causa no
jogo da corda. 

5



JOGOS PARA TOD@S!

4. PROGRAMA DE ANIMAÇÃO
Simultaneamente ao circuito das equipas em jogo, será organizado um programa de 
animação, com atvidades dirigidas a familiares e amigos/as das equipas em jogo ou a 
qualquer outra pessoa que visite o recinto.

Estas atvidades terão lugar no anfteatro da marina e espaço circundante e poderão incluir:

 Danças
 Modalidades de academia / ginásio (Pilates, Zumba, ...)
 Demonstrações desportvas (Goal Ball, Disc Golf, ...)
 Capoeira 
 Escalada / Slide / Air Bungee
 Insufláveis e/ou outros equipamentos para crianças

Estas atvidades são de acesso livre a qualquer pessoa e não requerem inscrição prévia. 

É só chegar e divertr-se!
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JOGOS PARA TOD@S!

5. OUTRAS CONSIDERAÇÕES
1. No dia do evento, as equipas devem dirigir-se ao local de secretariado para se registarem 
e levantarem o kit de partcipante, entre as 08:00 e as 08:30. É recomendado que as equipas 
que representam IPSS, associações ou outras coletvidades se façam representar por uma 
pessoa responsável (que não tem necessariamente de ser um/a partcipante da equipa).

2. Após o registo, as equipas serão conduzidas ao local onde se realiza a sessão de abertura 
do evento, pelas 08:45, no jardim da marina.

3. No mesmo local, será dinamizada uma sessão de aquecimento geral,  pelas 09:00, para os 
elementos das equipas e para visitantes e apoiantes.

4. As atvidades iniciam-se pelas 09:30 e terminam às 16:30, com pausa para almoço (cerca 
de uma hora).

5. Será fornecida a refeição do almoço a todos elementos das equipas em jogo. 

6. Será distribuído reforço alimentar e água, incluído no kit de partcipante, levantado no 
secretariado.

7. A entrega de prémios e encerramento tem lugar no anfteatro, pelas 16:30.

8. Qualquer alteração ao programa será comunicada às equipas inscritas, através de correio 
eletrónico ou por outro meio considerado adequado.
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6. FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (modelo)
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