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Segundo os Regulamentos da UCI e UVP/FPC nas 
provas internacionais  podem ser acreditados, pelos 
órgãos de comunicação social, pessoas que sejam 
portadores da Carteira Profissional, cartão AIPS 
ou cartão AIJC.  
Assim, estabelecem-se as seguintes normas para a 
Comunicação Social.  
 

1.º ARTIGO - ACREDITAÇÃO 
 
a) As acreditações para o Troféu Joaquim Agostinho 
- Grande Prémio Internacional de Ciclismo de 
Torres Vedras são concedidas aos Órgãos de 
Comunicação Social de âmbito Internacional, 
Nacional, Regional e Local, solicitadas por estes em 
formulário próprio a ser fornecido pela Organização.   
 
b) Junto ao formulário de acreditação deverá ser 
enviada a fotocópia da Carteira Profissional, cartão 
AIPS, cartão AIJC, cartão de Colaborador 
Especializado ou Colaborador Regional. Quem 
aguarde a emissão de cartões pela Comissão da 
Carteira Profissional de Jornalistas deve solicitar uma 
Declaração à citada entidade para anexar ao 
formulário.  
  
c) No pedido de acreditação de viaturas para o Troféu 
Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras é obrigatório o envio 
de uma fotocópia da carta verde de cada viatura.  
 
d) Os motoristas e técnicos de rádio serão acreditados 
como Auxiliares de Imprensa e terão um cartão 
diferente dos jornalistas. 
 

 
2.º ARTIGO - CONFERÊNCIAS DE IMPRENSA / 

SALA DE IMPRENSA 
 
Todos os Órgãos de Comunicação Social acreditados 
têm acesso à Conferência de Imprensa que se realiza 
após a cerimónia protocolar em lugar a indicar junto à 
meta, assim como à Sala de Imprensa do Troféu 
Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras. 
 

 
3.º ARTIGO – ZONA DA META 

 
a) Apenas poderão permanecer na zona de meta um 
(1) repórter por cada Rádio Nacional, Regional ou 
Local, um (1) fotógrafo por cada Órgão de 
Comunicação Social Nacional, Regional ou Local e 
uma (1) câmara por cada televisão não oficial.  
 
b) Os Órgãos de Comunicação Social com acesso à 
zona de meta serão portadores de um colete 
identificador, o qual será atribuído pela Organização e 
será de uso obrigatório. 
 

c) Os repórteres das rádios deverão comunicar à 
Organização as frequências e potência que utilizem na 
zona da chegada para as suas comunicações. 
 
d) A Organização não assume qualquer 
responsabilidade pelas rádios ou outras entidades que 
utilizem frequências não permitidas pela ANACOM. 
 
 

4.º ARTIGO – CORRIDA 
 
Não é permitida a permanência de qualquer veículo da 
Comunicação Social dentro da corrida (entre a 
primeira e a última moto da B.T.), salvo se estiver 
devidamente autorizado pela Organização e pelo 
Presidente do Colégio de Comissários. 
 
 

5.º ARTIGO – RESPONSABILIDADES 
 
a) A Organização do Troféu Joaquim Agostinho - 
Grande Prémio Internacional de Ciclismo de 
Torres Vedras não é responsável por danos ou 
prejuízos que possam ser causados às pessoas 
acreditadas ou a qualquer outro elemento que esteja 
integrado na corrida.  
 
b) O incumprimento das condições expostas, assim 
como a responsabilidade de causar qualquer situação 
que possa perturbar o correcto desenrolar do Troféu 
Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras, permitirá que a 
Organização suspenda ou retire a acreditação e 
expulse a pessoa infractora.   
 
 

6.º ARTIGO – DIVERSOS 
 

a) A Organização do Troféu Joaquim Agostinho - 
Grande Prémio Internacional de Ciclismo de 
Torres Vedras assume o direito de não aceitar 
acreditações que julgue não satisfazerem os 
interesses do evento desportivo em causa.  
 
b) Dos cargos oficiais do Troféu Joaquim Agostinho 
- Grande Prémio Internacional de Ciclismo de 
Torres Vedras faz parte o Delegado da A.I.J.C., o 
qual e segundo os regulamentos da UCI, servirá de 
ligação entre a Organização e os Órgãos de 
Comunicação Social.  
 
c) A obtenção de acreditação por qualquer Órgão de 
Comunicação Social para acompanhar o Troféu 
Joaquim Agostinho - Grande Prémio Internacional 
de Ciclismo de Torres Vedras requer a aceitação 
deste Regulamento. 
 
Nota: Ver Regulamento – Título 2| Estrada: artigos 
de 2.2.035 a 2.2.082.   


