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Vimos por este meio informar os clubes das condições de participação e inscrição nos 

diversos Campeonatos Europeus Universitários de 2023 (EUC 2023), sob égide da 

Associação Europeia de Desporto Universitário (EUSA). 

Modalidade Género Local De A Apuramento * Registo 

Andebol m Podgorica, Montenegro 08/07 14/07 Fase Final X 

Andebol f Podgorica, Montenegro 08/07 14/07 Fase Final X 

Andebol de Praia m Málaga, Espanha 19/09 24/09 CNU  

Andebol de Praia f Málaga, Espanha 19/09 24/09 CNU  

Badminton mx Miskolc, Hungria 13/07 19/07 CNU Equipas X 

Basquetebol m Aveiro, Portugal 23/07 30/07 Fase Final X 

Basquetebol f  Aveiro, Portugal 23/07 30/07 Fase Final X 

Basquetebol 3x3 m Debrecen, Hungria 15/07 19/07 CNU X 

Basquetebol 3x3 f Debrecen, Hungria 15/07 19/07 CNU X 

Futebol 11 m Tirana, Albania 25/06 02/07 Fase Final X 

Futebol 7 f Tirana, Albania 25/06 02/07 CNU X 

Futsal f Split, Croácia 18/07 26/07 Fase Final X 

Futsal m Split, Croácia 18/07 26/07 Fase Final X 

Golfe f Ferrara, Itália 05/09 09/09 CNU  

Golfe m Ferrara, Itália 05/09 09/09 CNU  

Judo mx Zagreb, Croácia 20/07 23/07 CNU  

Karaté mx Zagreb, Croácia 20/07 23/07 CNU  

Kickboxing mx Zagreb, Croácia 20/07 23/07 CNU  

Orientação mx St. Gallen, Suiça 24/08 27/08 CNU  

Pólo Aquático m Miskolc, Hungria 13/07 19/07 A definir  

Remo mx Bydgoszcz, Polónia 07/09 10/09 CNU  

Rugby 7’s m L isboa, Portugal 05/09 08/09 CNU X 

Rugby 7’s f  L isboa, Portugal 05/09 08/09 CNU X 

Taekwondo mx Zagreb, Croácia 20/07 23/07 CNU  

Ténis m Granada, Espanha 03/07 09/07 CNU Equipas X 

Ténis f Granada, Espanha 03/07 09/07 CNU Equipas X 

Ténis de Mesa m Olomouc, Chéquia 04/07 09/07 CNU Equipas X 

Ténis de Mesa f Olomouc, Chéquia 04/07 09/07 CNU Equipas X 

Voleibol m Braga, Portugal 16/07 23/07 Fase Final X 

Voleibol f  Braga, Portugal 16/07 23/07 Fase Final X 

Voleibol de Praia m Málaga, Espanha 19/09 24/09 CNU X 

Voleibol de Praia f Málaga, Espanha 19/09 24/09 CNU X 

*Nota: O modelo de apuramento mantém-se de acordo com o previsto no Regulamento de Apuramento 

e Participação de Clubes nas Competições EUSA, salvo as necessárias adaptações que decorram de 

alterações ao regulamento da EUSA para 2023. 
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1.1 Participação 

 

A participação nos diversos EUC 2023 efetua-se nos mesmos moldes de edições anteriores, 

sob enquadramento e orientação em cada país da respetiva federação nacional, no caso de 

Portugal da FADU, de acordo com o Regulamento de Provas Oficiais,  Regulamento de 

Apuramento e Participação de Clubes nas Competições EUSA em vigor e as comunicações 

enviadas pelo Gabinete de Apoio à Atividade Internacional. 

 

Atendendo às condições de inscrição e participação impostas pela EUSA e aos prazos 

estipulados, os Clubes FADU que cumpram o disposto no Regulamento de Apuramento e 

Participação de Clubes nas Competições EUSA e que estejam interessados em participar 

num determinado Campeonato Europeu Universitário, com especial ênfase para os que já 

estão apurados, terão de acordo com os prazos que irão sendo comunicados pelo Gabinete 

de Apoio à Atividade Internacional da FADU, de cumulativamente: 

− Declarar junto da FADU a sua intenção ou confirmação de participação, que será 

confirmada caso garantam o direito desportivo para tal; 

− Efetuar o pagamento à FADU do valor da Taxa de Garantia (ou outra definida) definido 

pela EUSA. 

 

Nas modalidades em que não se venha a realizar competição nacional universitária/prova 

de apuramento, será comunicado posteriormente pela FADU as condições de participação 

nestas provas. 

 

Participação condicionada (vagas) 

A equipa (ou atleta) campeã nacional universitária, bem como qualquer equipa ou atleta que 

confirme junto da FADU a sua participação, não tem automaticamente garantida a sua 

participação, em virtude dos prazos e do limite de equipas definida nos regulamentos da 

EUSA.  

 

Face ao quadro competitivo previsto, a participação de duas ou mais equipas por país (salvo 

do país organizador) não é garantida, pelo que a FADU só irá efetuar o registo* de 

equipas/atletas nas modalidades em que tal se justifique e nas seguintes situações:  

- O CNU já se concluiu e as equipas confirmaram a sua participação; 

- Com base no histórico de participação 

*- no quadro no ponto 1 estão assinaladas as competições nas quais a FADU irá efetuar o 

registo de uma equipa 

 

Processo de Seleção da EUSA 

De acordo com o Regulamento da EUSA em vigor para a competição em curso.  

 

 

1.2 Representação e inscrição de agentes nos EUC 2023 

 

Perante a EUSA a participação é efetuada em representação da Unidade Orgânica 

(Universidade/Politécnico). Caso um atleta/equipa de um clube FADU que não represente 

exclusivamente a Unidade Orgânica (por exemplo, uma AE de uma Faculdade ou Escola) e 
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que deseje confirmar a sua participação, deverá ser observado o disposto no Regulamento 

de Apuramento e Participação de Clubes nas Competições EUSA. 

 

Equipas 

A equipa apurada para participar no Campeonato Europeu Universitário na respetiva 

modalidade é, obrigatoriamente, a equipa que garantiu o apuramento/condição, sendo 

constituída por atletas da sua unidade orgânica. 

 

As equipas terão de ser constituídas de acordo com o estipulado no Regulamento de 

Apuramento e Participação de Clubes nas Competições EUSA 

 

Todos os agentes desportivos (atletas e oficiais) têm obrigatoriamente de estar filiados na 

FADU e devidamente inscritos na respetiva prova no evento Campeonatos Europeus 

Universitários 2023 

 

Em algumas modalidades as equipas têm de se fazer acompanhar de árbitros (ver quadro 

no final), devendo seguir os trâmites definidos no Regulamento de Apuramento e 

Participação de Clubes nas Competições EUSA. 

 

1.3 Regras de elegibilidade 

 

a) Limite de Idade e Elegibilidade Académica 

Só podem participar nas provas oficiais da EUSA atletas com idade limite até 30 anos*. 

Assim, encontra-se definido em regulamento quem pode participar nos EUC, incluindo as 

equipas que na competição nacional universitária tenham atletas com idade inelegível.  

 

*Do regulamento da EUSA 2023: «REG 55.3 - Competitor’s age is defined by the formula: 
the EUG Year – competitor’s year of birth = age. According to this formula competitor shall 
not be younger than 17 and older than 30 years.» 

Ou seja, para 2023, apenas poderão participar atletas nascidos entre 1993 e 2005.  

 

De igual modo, a nível nacional, nas provas oficiais da FADU podem participar atletas 

inscritos em Cursos Técnicos Superiores Profissionais. No entanto para participação em 

EUC/EUG estabelece-se que só podem participar estudantes inscritos, na presente época 

desportiva ou que concluíram depois de 01 de janeiro de 2022, em cursos de Ensino Superior, 

conferentes de grau académico (licenciaturas, mestrados e doutoramentos). 

 

Assim, resumidamente, e considerando esta elegibilidade específica: 

i) Modalidades Individuais (provas singulares) 

Só são passíveis de apuramento os atletas com idade elegível e elegibilidade 

académica ao abrigo das regras da EUSA para participação nos EUC. 

 

Exemplo: Se o Campeão Nacional Universitário tiver idade ou curso inelegível para 

efeitos de participação nos EUC, a primeira prioridade passa para o atleta elegível a 

seguir classificado. 
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ii) Modalidades Individuais (Provas por Equipas) 

Cada equipa apurada tem de ser composta obrigatoriamente em 50% por atletas 

elegíveis que participaram no CNU, não podendo este número ser inferior a 2 atletas. 

 

iii) Modalidades Individuais/Coletivas (equipas nominais – duplas/pares) 

Nestas provas enquadram-se as competições cuja equipa é constituída por um número 

fixo de atletas sem substituições, onde se enquadram como exemplo as competições 

de duplas de voleibol de praia, de pares ou embarcações de 2 ou mais atletas nas 

modalidades individuais. Cada equipa só pode ser constituída apenas por atletas 

elegíveis. 

 

Exemplo: Se a dupla Campeã Nacional Universitária for constituída por um ou 

mais atletas inelegíveis para EUC, a primeira prioridade passa para a dupla 

seguir classificada composta exclusivamente por atletas elegíveis. 

 

iv) Modalidades Coletivas 

Uma equipa só pode ser apurada para os EUC se foi inscrita e participou na Fase 

Final/CNU direto com um máximo de 50% dos atletas elegíveis para participação nos 

EUC. 

 

Exemplo: Se uma equipa que venceu o CNU participou com 14 atletas e desses 

8 têm idade ou situação académica inelegível, a primeira prioridade passa para 

a equipa a seguir classificada que possua mais de 50% dos atletas elegíveis.  

 

b) Categoria mínima (graduação/handicap) 

Em algumas modalidades apenas podem participar nos Europeus Universitários atletas com 

graduação (ou similar) mínimo, independentemente da classificação obtida na prova 

nacional. 

  

Na confirmação de participação junto da FADU, os clubes devem ter presente esta 

informação (categoria mínima dos seus atletas, com o comprovativo emitido pela federação 

desportiva da modalidade) sob pena da inscrição não ser aceite pela EUSA.  

 

Nas seguintes modalidades está estabelecido como regra mínima: 

 

Modalidade Categoria Mínima 

Judo Cinto castanho 

Karaté Cinto azul 2º kyu (Kumite) / Cinto preto 1º dan (Kata) 

Taekwondo Cinto preto 

 

2. Procedimentos de Registo e Inscrição nos EUC 2023 

Considerando que o prazo de registo de equipas na EUSA para os EUC que decorrem entre 

junho e julho termina no próximo dia 15 do mês de fevereiro e para os EUC que decorrem 

em agosto e setembro termina a 15 de março, o procedimento de confirmação e inscrição 

das equipas portuguesas será realizado em fases distintas, de acordo com a conclusão das 

provas de apuramento nacionais. 
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Assim, sempre que termine um CNU que seja considerado como apuramento para o EUC, o 

Gabinete de Apoio à Atividade Internacional da FADU enviará para os clubes com 

atletas/equipas apurados um email com os procedimentos de confirmação de participação.  

Para as modalidades que integram as Fases Finais, os prazos serão comunicados junto com 

a Info Técnica das Fases Finais, para que os clubes se possam preparar antecipadamente 

uma vez que os prazos de confirmação e inscrição serão extremamente reduzidos. 

 

2.1 Confirmação de Participação e Inscrição 

No prazo indicado os Clubes, para confirmarem a sua participação, têm de remeter à FADU: 

1. Ficha de Confirmação (a serem enviadas pelo Gabinete de Apoio à Atividade 

Internacional) 

− Na Ficha de Confirmação tem de constar obrigatoriamente o nome, email e contacto de 

telemóvel do responsável do Clube ou de cada delegação, que será para todos os efeitos 

o elemento de contacto com a FADU, a EUSA e a entidade organizadora, com acesso à 

plataforma de inscrições online da EUSA;  

− Só podem efetuar inscrições os Clubes que cumpram o disposto nos regulamentos da 

FADU e que não tenham dívidas ou pagamento de faturas em atraso até à data-limite 

de envio da Ficha. 

− A Ficha de Confirmação tem de vir acompanhada, se necessário, por declaração da 

Instituição de Ensino Superior a delegar a representação da mesma numa determinada 

competição por uma AE 

 

2. Inscrição da Equipa/Delegação na EUSA 

− A FADU efetua junto da EUSA a inscrição das delegações representantes de Portugal 

− A designação da delegação toma o nome da respetiva Instituição de Ensino Superior 

(unidade orgânica principal), em inglês 

− A inscrição só é válida após pagamento da taxa de garantia; 

− A inscrição é provisória até aprovação da EUSA. 

 

3. Impedimento de participação 

A FADU reserva-se no direito de solicitar à EUSA a anulação de uma inscrição que não 

cumpra com o disposto nos Regulamentos em vigor e neste comunicado, 

nomeadamente o disposto no ponto 1.3 deste comunicado. 

 

2.3 Taxas de Inscrição e Participação 

 

Taxas de Garantia 3.000 euros por equipa (Andebol, Basquetebol, Futebol, Futsal, 

Pólo Aquático, Rugby 7’s e Voleibol) 

1.000 euros por equipa (Andebol de Praia e Badminton) 

600 euros por equipa (Basquetebol 3x3, Voleibol de Praia, Golfe, 

Ténis e Ténis de Mesa) 

300 euros por Delegação (Karaté, Kickboxing, Judo, Orientação, 

Remo e Taekwondo) 

 

Taxa de Inscrição na EUSA 50 euros por participante 

Taxa de Participação 75 euros por participante / por dia (Fee diária) 

Taxa de Arbitragem Nas modalidades em que está previsto 
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2.4 Composição das delegações 

Cada equipa/delegação deve ser constituída por um número mínimo e máximo obrigatórios 

de atletas e oficiais (ver quadro). 

 

Em algumas modalidades cada equipa tem de inscrever e suportar o custo da viagem até ao 

local do evento de 1 árbitro. A FADU solicitará à respetiva Federação da modalidade a 

nomeação de um arbitro e imputará o custo com a deslocação do mesmo ao Clube FADU.  

Não será cobrada taxa de participação aos árbitros. 

 

Em algumas modalidades podem as equipas inscrever árbitros (opcional). Há modalidades 

em que esta obrigatoriedade é substituída por uma taxa de arbitragem (ver quadro).  

Modalidade/Prova 
Atletas a) Oficiais Arbitragem 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Árbitro Taxa Arbitragem 

Andebol fem e masc 10 14 2 c) 5 - 300,00 € 

Andebol de Praia fem e masc 8 12 1 4 -  A definir 

Badminton misto 
2 (F) 
2 (M) 

6 (F) 
6 (M) 

1 3 - - 

Basquetebol fem e masc 10 12 2 c) 5 1 - 

Basquetebol 3x3 fem e masc 3 4 1 3 - - 

Escalada 2 6 1 3 - - 

Futebol 11 masc 14 20 2 c) 5 1 - 

Futebol 7 fem 10 14 2 c) 4 1 b) - 

Futsal fem e masc 10 14 2 c) 5 1 - 

Golfe fem e masc 2 5 1 4 - - 

Judo ilimitado 1 3 - - 

Karaté ilimitado 1 3 - - 

Kickboxing ilimitado 1 3 - - 

Natação 2 - 1 4 - - 

Orientação 1 - 1 3 - - 

Pólo Aquático fem e masc 10 13 1 4 1 b) - 

Remo ilimitado 1 3 - - 

Rugby 7’s fem e masc 10 13 2 c) 3 - 300,00 € 

Taekwondo fem e masc ilimitado 2 c) 3 1 b) - 

Ténis fem e masc 2 4 1 3   

Ténis de Mesa fem e masc  3 5 1 2 - - 

Voleibol fem e masc 10 14 d) 2 c) 5 1 - 

Voleibol de Praia fem e masc 2 1 2 1 b) - 
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a) A inscrição em determinadas disciplinas/categorias está limitada de acordo com regulamento da 

EUSA em vigor. 

b) Opcional 

c) obrigatório inscrever Treinador e Chefe de Delegação 

d) No Voleibol, o número de líberos a inscrever é: 14 atletas inscritos – 2 líberos; 13 atletas inscritos – 

1 a 2 líberos; 10 a 12 atletas inscritos – 0 a 2 líberos. 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 
 

Marco Oliveira 
Gabinete de Apoio à Atividade Internacional 


