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NOTA PRÉVIA DO PRESIDENTE DA FPN 

Este é o primeiro de quatro planos de alto rendimento desportivo (PAR) desta 

nova direcção constituída em posse formal no dia 1 de Fevereiro de 2013. Por 

tal facto se justifica, explicar em breves linhas, porque de acção é feito o futuro 

da natação, o que nos propusemos fazer e o que já levamos a cabo, numa 

perspectiva integrada, que reflecte a forma como encaramos o alto rendimento 

desportivo. 

O alto rendimento desportivo na natação em Portugal, terá de ser preconizado 

de uma forma global e integrada, passando quer pela mudança de paradigma 

da orientação do processo de treino e correspondestes ajustamentos 

estruturais e organizativos à forma de actuação até então vigente quer ainda 

pela disponibilização de condições para que os potenciais nadadores de alto 

rendimento, e os que já o são, possam de forma clara e inequívoca abraçar 

esta vertente cada vez mais exígua e específica do sistema de preparação 

desportiva. 

 

O alto rendimento desportivo na natação não é para todos: é para quem 

tem condições e para quem quer assumir os sacrifícios, mas também o 

prazer e os benefícios daí decorrentes. 

 

A montante do alto rendimento, mas com implicações directas está a mudança 

e reformulação, já efectuada, ao nível do enquadramento regional (com as 

associações territoriais) e nacional dos programas de actividade e quadros 

competitivos e toda a estrutura de programação desportiva e calendários 

respectivos (regionais e nacionais). 

A aposta clara na sinergia entre as Associações Territoriais (AT) e FPN na 

organização do quadro competitivo, na formação de nadadores e na 

capacitação de técnicos, de acordo com o plano de carreira definido é já uma 

realidade para 2013/2014, que se irá concretizar: 

1. Na criação de uma rede de centros de formação e treino pontuais de 

apoio aos atletas/equipas por área regional/zonal para o escalão de 

cadetes; 
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2. Na criação de uma rede de centros de formação e treino pontuais por 

área interterritorial para os escalões de infantis; 

3. Na identificação, promoção e enquadramento de grupos de potenciais 

atletas no decorrer do processo de formação desportiva. 

4. Na integração destas estruturas no edifício das medidas de 

enquadramento dos atletas com potencial para o alto rendimento. 

 

Estes centros permitirão em 2013/2014 avaliar, treinar e motivar cerca de 

650 a 700 nadadores 

 

Especificamente e no que se refere ao alto rendimento desportivo gostaria de 

ressalvar aspectos que a prazo se tornarão determinantes no sucesso desta 

estratégia: 

1. A implementação do GACO (gabinete de controlo e avaliação do 

processo de treino) para apoio às equipas de pré-juniores, juniores e 

seniores e a criação das equipas pluridisciplinares de apoio ao processo 

de treino e competição (médico; fisiólogo; bioquímico; biomecânico; 

psicólogo, etc.) para apoio aos programas específicos e individuais de 

preparação. 

2. A objectivização dos pressupostos de participação em estágios e 

competições internacionais em representação da selecção, tanto para 

atletas como para treinadores, assim como a realização de estágios 

individuais financiados pela FPN, desde que enquadrados na 

programação acordada entre o treinador e o DTN e consequente 

responsabilização de todos neste processo; 

3. A redefinição do Sistema de prémios e Incentivos, todos focados no 

sistema de preparação desportiva individualizada, e nos superiores 

interesses nacionais 

4. A criação do Centro nacional de formação desportiva em Rio Maior, com 

o enquadramento institucional criado e que será a base para a projecção 

dos nadadores de alto rendimento em Portugal; 

5. A deslocalização das nossas referências de alto rendimento em Portugal 

para centros de treino/competição de excelência a nível mundial, 
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enquanto não forem criadas em Portugal estruturas que aportem o 

mesmo valor ao nível exigido para uma participação mundial a que nos 

propomos. 

É este o quadro de referências que nos norteia e que está na base do PAR que 

se apresenta.  
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1. INTRODUÇÃO 

A disciplina de Águas Abertas voltou a ficar marcada, no passado ano, pelo 

registo dum forte crescimento em termos da competitividade bem como do 

número de países que têm marcado presença nas principais competições 

internacionais. 

O nosso País obteve as melhores classificações de sempre no Campeonato do 

Mundo, registando um conjunto de resultados que demonstraram um 

consistente nível de desenvolvimento. 

O grande desafio continua a passar por alargar a base de praticantes com 

actividade regular na disciplina, tendo a FPN introduzido algumas medidas que 

poderão contribuir para esse desígnio. 

A abertura da Fase de Apuramento do Campeonato Nacional de Longa 

Distância a um maior número de praticantes é uma delas. 

A continuidade da aposta na presença da Selecção Nacional Júnior nas 

grandes competições internacionais para esse escalão, de modo a assegurar o 

reforço da nossa Selecção Absoluta, é outra das apostas.  

O ano de 2014 ficará marcado pelo regresso de Portugal e, mais 

concretamente, da cidade de Setúbal ao calendário internacional, com a 

realização duma etapa da FINA Swimming World Cup. 

Pesem os conhecidos constrangimentos económicos com que nos debatemos 

e que, naturalmente, influenciam a calendarização de algumas actividades, 

procuramos ser criteriosos nas opções e rigorosos no grau de exigência a que 

todos temos de responder. 

As ambições da disciplina mantêm-se intactas e os objectivos para o ano de 

2014 serão naturalmente elevados, culminando com o Campeonato Europeu 

para a Selecção Absoluta e com o Campeonato Mundial para o escalão Júnior. 

O trabalho e esforço de todos quantos estão ligados à disciplina, será decisivo 

para que possamos ganhar estes desafios. 

No início de mais um ciclo, não podemos deixar de transmitir uma mensagem 

de confiança, estímulo e os votos de que possamos construir uma época plena 

de sucessos. 
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2. REGIME DE ALTO RENDIMENTO 

Como todos sabemos, o Desporto de Alto Rendimento e os resultados nele 

obtidos por cada nação, são, desde há muito, associados ao nível de 

desenvolvimento dessa sociedade. 

Este sistema enquadra os praticantes que revelem capacidade de obtenção de 

prestações desportivas de excelência, no panorama desportivo internacional, 

tratando-se por isso dum sistema extremamente exigente e selectivo.  

Desse modo deve, necessariamente, ser ambicioso nos seus objectivos e 

pautar-se por um enorme rigor na clarificação de critérios e aplicação dos 

meios disponíveis.   

 

2.1. CRITÉRIOS DE ACESSO 

Os critérios de acesso ao Regime de Alto Rendimento estão definidos no 

Decreto-Lei n.º 272/2009, de 1 de Outubro, que determina quais as 

classificações e resultados desportivos que dão acesso a este sistema, 

dividindo as modalidades em olímpicas e não olímpicas e classificando os 

praticantes em três níveis distintos: nível A, nível B e nível C. 

Esta legislação foi complementada com a publicação da Portaria n.º 325/2010, 

de 16 de Junho, que veio definir as competições consideradas como de alto 

nível, reconhecidas como válidas para a obtenção deste estatuto.  

 

2.2. REGISTO DOS PRATICANTES 

Os praticantes desportivos de alto rendimento são inscritos no respectivo 

registo num de três níveis. 

 

2.3. INSCRIÇÃO DOS PRATICANTES 

A inscrição dos praticantes desportivos no respectivo registo processa-se da 

seguinte forma: 

 O praticante realiza a classificação ou resultado que lhe permite a 

integração; 
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 O praticante ou o Clube no qual o praticante se encontra filiado envia a 

ficha do praticante desportivo de Alto Rendimento devidamente 

preenchida para a FPN; 

 A FPN propõe o praticante ao Instituto Português do Desporto e 

Juventude (IPDJ), para validação do mesmo; 

 Após validação por parte do IPDJ, este envia para a FPN o Contrato 

entre o praticante, o IPDJ, e a FPN; 

 A FPN envia o contrato ao praticante, que deverá assinar e rubricar em 

todas as páginas, e reenvia à FPN, para esta devolver ao IPDJ; 

 O IPDJ procede ao registo efectivo e emite a declaração de registo do 

praticante em Alto Rendimento. 

 

2.4. PERMANÊNCIA DOS PRATICANTES 

A concessão dos apoios previstos fica dependente da inscrição do respectivo 

agente no registo, a qual deve ser renovada anualmente, sob pena de 

caducidade imediata desses apoios. 

 

2.5. NÍVEIS DE INTEGRAÇÃO 

Nível A 

 Tenham obtido classificação no 1.º terço da tabela em Campeonatos do 

Mundo ou Campeonatos da Europa no Escalão Absoluto; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em Campeonatos 

do Mundo ou Campeonatos da Europa no Escalão imediatamente 

inferior ao Absoluto; 

 Tenham obtido qualificação para os Jogos Olímpicos. 

 

Nível B 

 Tenham obtido classificação na 1.ª metade da tabela em Campeonatos 

do Mundo ou Campeonatos da Europa no Escalão Absoluto; 

 Tenham sido classificados na 1.ª metade da tabela em Campeonatos do 

Mundo ou Campeonatos da Europa no Escalão imediatamente inferior 

ao Absoluto ou tenham obtido classificação equivalente a semifinalista. 
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Nível C 

 Tenham obtido resultados desportivos que lhes permitam a integração 

no Programa de Preparação Olímpica; 

 Tenham sido apurados para os Jogos Olímpicos da Juventude; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em festivais 

olímpicos da juventude europeia; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em Universíadas; 

 Tenham obtido classificação nos primeiros três quartos da tabela 

classificativa em campeonatos da Europa e do Mundo de competições 

de escalões inferiores ao absoluto e que não reúnam os critérios 

necessários para a integração nos níveis A e B; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 8.º lugar em competições 

cujo número de praticantes desportivos não seja inferior a 24, 

pertencentes a 12 países, em que 5 desses participantes devem ter tido 

classificação até ao 16.º lugar no último campeonato do Mundo, da 

Europa ou ranking mundial da modalidade, do respectivo escalão etário. 
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3. MODELO DE APOIO A PRATICANTES, TREINADORES E CLUBES 

Este modelo tem como objectivo proporcionar a todos os intervenientes no 

Regime de Alto Rendimento um conjunto de apoios destinados a melhorar as 

condições em que se processa a sua intervenção. 

 

3.1. BOLSAS E INCENTIVOS 

Não podendo esquecer a conjuntura económica vigente e a necessidade de 

garantir a sustentabilidade de todo o edifício da Natação Portuguesa, pretende-

se premiar a excelência verificada na participação, resultados e classificações 

dos nossos praticantes, nas principais competições internacionais. 

Para o presente ano, esse apoio será consubstanciado em: 

 Bolsas desportivas a serem disponibilizadas mensalmente aos 

praticantes que cumpram com os critérios de integração; 

 Incentivos por resultados obtidos nas principais competições 

internacionais. 

 

3.1.1. BOLSAS DESPORTIVAS  

A integração dos praticantes, em função do cumprimento da grelha de 

parametrização, processa-se no mês seguinte à obtenção do resultado. 
 

Nível Critérios Duração Valor 

PREPOL De acordo com o Projecto Olímpico Rio 2016 Variável Variável 

FPN A 

15.º e 16.º nos Jogos Olímpicos 

15.º e 16.º no Campeonatos do Mundo na distância de 10 Km 

Até 8.º no Campeonato da Europa na distância de 10 Km 

Medalhado no Campeonato do Mundo de Juniores 

12 meses 550€ 

FPN B 

Até 16.º no Campeonato do Mundo nas distâncias de 5 e 25 Km 

Até 12.º no Campeonato da Europa nas distâncias de 5 e 25 Km 

Medalhado nos Campeonatos da Europa de Juniores  

Até 8.º no Campeonato do Mundo de Juniores 

12 meses 300€ 
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3.1.2. INCENTIVOS POR RESULTADOS 

 

 
 

Nas provas de equipas o valor do incentivo para cada praticante corresponderá 

a 50% do valor da prova de 10K (absolutos) ou das provas individuais 

(juniores). 

Os incentivos têm por objetivo melhorar a qualidade e a disponibilidade dos 

praticantes para o AR e todos serão pagos em duodécimos, no valor mínimo de 

250€. Em Outubro de 2016 a FPN procederá ao pagamento de todos os 

incentivos que estejam por liquidar e decorrentes do ciclo olímpico. 

 Os incentivos aos treinadores corresponderão a 50%, 40%, 30% e assim 

sucessivamente do valor atribuído a cada um dos seus praticantes por 

classificação correspondente a 1, a 2, a 3 ou mais praticantes sob a sua 

responsabilidade. 

Para ter direito ao incentivo o nadador (ou equipa) terá que se classificar no 

primeiro terço da tabela. 

No caso de o praticante participar única e exclusivamente numa prova que não 

faz parte do calendário olímpico, o incentivo de participação ao clube será de 

50%. 

 

10K 5K 10K 25K 5K 25K

Incentivos FPN Incentivos FPN Incentivos FPN Incentivos FPN 1.º 3.000 € 2.000 €

1.º 7.481,97 € 7.481,97 € 5.611,48 € 5.611,48 € 2.º 2.500 € 1.500 €

2.º 5.611,48 € 5.611,48 € 4.364,48 € 4.364,48 € 3.º 2.000 € 1.000 €

3.º 4.364,48 € 4.364,48 € 3.117,49 € 3.117,49 € 4.º 1.500 €

5.º 1.250 €

4.º 15.000 € 3.750 € 8.000 € 3.750 € 2.500 € 2.500 € 6.º 1.000 €

5.º 14.000 € 3.250 € 7.500 € 3.250 € 2.000 € 2.000 € 7.º 750 €

6.º 13.000 € 2.750 € 7.000 € 2.750 € 1.500 € 1.500 € 8.º 500 €

7.º 12.000 € 2.250 € 6.500 € 2.250 € 1.000 € 1.000 €

8.º 11.000 € 1.750 € 6.000 € 1.750 € 500 € 500 €

9.º 9.000 € 1.000 € 5.000 € 1.000 €

10.º 8.000 € 500 € 4.500 € 500 €

11.º 7.000 € 4.000 €

12.º 6.000 € 3.500 €

13.º 5.000 € 3.000 €

14.º 4.000 € 2.500 €

15.º 3.000 €

16.º 2.000 €

Participação 1.500 € 1.000 € 500 € 250 € 125 €

Prémios Governo Prémios Governo
Prémios 

Governo

3.500 €

4.000 €

EUROPEU ABSOLUTO
CLASSIFICAÇÃO

EUROPEU    

JUNIOR 

Incentivos 

FPN

2.500 €

10K

3.000 €

Incentivos FPN

JO MUNDIAL  

JUNIOR                      

Incentivos FPN

MUNDIAL   

JUNIOR

MUNDIAL ABSOLUTO

MUNDIAL ABS

500 €

2.000 €

1.000 €

INCENTIVOS AR CLUBES 

EUROPEU   

JUNIOR
EUROPEU ABSJO
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3.2. APOIO AOS CLUBES COM PRATICANTES EM REGIME DE ALTO 

RENDIMENTO 

São considerados os seguintes benefícios financeiros, para os nadadores ou 

respectivos clubes integrados no Regime de Alto Rendimento: 

 Isenção de taxas de inscrição nas provas individuais dos Campeonatos 

Nacionais. 
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4. PLANO DE ALTO RENDIMENTO 

Este documento define as linhas orientadoras da actividade das Selecções 

Nacionais, no âmbito do Alto Rendimento. 

Conhecida a dificuldade de definir, em função das características da disciplina 

de Águas Abertas, critérios de avaliação totalmente objectivos, continuaremos 

a pugnar pela apresentação de linhas de orientação claras, objectivos 

perfeitamente definidos e critérios de selecção justos e transparentes.  

Os objectivos terminais deste plano serão o Campeonato Europeu de Berlim 

para a Selecção Nacional Absoluta e os Campeonatos da Europa (Zagreb) e 

do Mundo (Eilat) para a Selecção Nacional Júnior. 

No percurso para essas competições de topo, procuraremos criar condições de 

preparação (a nível competitivo e de realização de estágios) que sejam 

compatíveis com os objectivos finais e permitam aos praticantes usufruir duma 

preparação ajustada aos mesmos.  

Sabendo que, como anteriormente mencionamos, a avaliação das prestações 

individuais dos praticantes não é passível de ser limitada a factores fechados 

(por exemplo tempos ou classificações), dadas as características intrínsecas da 

disciplina, a mesma compreenderá os seguintes itens: 

 Rendimento dos praticantes nas competições realizadas na época 

2012/2013, com prioridade para as competições oficiais em distâncias 

do calendário internacional; 

 Desempenho dos praticantes nos períodos de estágio; 

 Desempenho dos praticantes no Campeonato Nacional de Longa 

Distância (fase de qualificação e fase final); 

 Capacidade de compromisso dos praticantes, de acordo com o plano de 

preparação acordado com os mesmos e com os seus treinadores; 

 A existência de objectivos claros e inequívocos orientados para a 

disciplina, sem prejuízo da compatibilização com a participação noutras 

disciplinas (de acordo com a tendência verificada actualmente no plano 

internacional); 

 Rendimento dos praticantes nas provas de Águas Abertas, na época 

2013/2014, destacando a sua capacidade de adaptação a diferentes 
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condicionantes, como sejam o meio onde se disputam as competições 

(rio, mar, etc.) ou as condições climáticas (temperatura da água, etc.); 

 Total comprometimento com os objectivos da selecção nacional, e 

completa aceitação dos objectivos colectivos associados à mesma; 

 Postura manifestada em todos os momentos, treino e competição, 

ajustada à criação dum forte espírito de grupo e duma adequada atitude 

orientada para o rendimento. 

 

Em função destes critérios o Seleccionador Nacional convocará, para cada 

uma das actividades, os praticantes que melhor garantam a possibilidade de 

cumprir os objectivos propostos para cada acção. 
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4.1. PLANO DE ACTIVIDADES 

Dando seguimento às propostas anteriormente apresentadas, o calendário 

nacional passa a integrar um conjunto de alterações que objectivam o reforço 

do calendário competitivo e a promoção duma maior adesão de praticantes a 

esta disciplina. 

O Campeonato Nacional de Longa Distância passa a ter o seu apuramento 

realizado a nível zonal, permitindo desse modo superar os constrangimentos 

de acesso até agora verificados e facilitar a deslocação dos clubes a esta 

competição. 

Esta competição passa ainda a integrar uma classificação colectiva, 

procurando estimular os Clubes na sua participação. 

Criamos o Campeonato Nacional de 3Km para a categoria de Juvenis, assim 

como foram reforçadas as competições destinadas aos Masters e os seus 

conteúdos. 

No plano internacional, mantêm-se a preocupação em alargar a mancha 

competitiva a um período temporal compatível com as necessidades dos 

nossos praticantes. 

Esta preocupação fica naturalmente limitada em função das condicionantes 

climatéricas na Europa, que implicam uma concentração das competições nos 

meses mais quentes e dificultam a realização de competições na fase inicial da 

época desportiva. 

Paralelamente à actividade competitiva, continuaremos a promover alguns 

momentos de estágio orientados para a preparação e avaliação dos 

praticantes, nomeadamente em momentos de preparação específica para 

competição. 
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DATAS ACTIVIDADES LOCAIS 

27 A 31-JANEIRO-2014 ESTÁGIO I - CONTROLO E AVALIAÇÃO A determinar 

1-FEVEREIRO-2014 FINA MARATHON SWC VIEDMA (ARG) 

8-MARÇO-2014 CN LONGA DISTÂNCIA - APURAMENTO ZONAL 

29-MARÇO-2014 LEN CUP EILAT (ISR) 

26-ABRIL-2014 CN LONGA DISTÂNCIA - FINAL RIO MAIOR (POR) 

1 A 22-MAIO-2014 ESTÁGIO II - ALTITUDE S. NEVADA (ESP) 

24-MAIO-2014 CAMPEONATO NACIONAL 10K (JUN/SEN) A determinar 

 CAMPEONATO NACIONAL 3K (JUV)  

24 A 27-JUNHO-2014 ESTÁGIO III - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA TM SETÚBAL (POR) 

28-JUNHO-2014 FINA MARATHON SWC SETÚBAL (POR) 

18 A 20-JULHO-2014 CAMPEONATO EUROPEU JÚNIOR ZAGREB (CRO) 

2-AGOSTO-2014 CAMPEONATO NACIONAL 5K (JUV/JUN/SEN) A determinar 

3-AGOSTO-2014 CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 5K A determinar 

5 A 8-AGOSTO-2014 ESTÁGIO IV - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA CEA A determinar 

11 A 23-AGOSTO-2014 ESTÁGIO V - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA CMJ A determinar 

13 A 17-AGOSTO-2014 CAMPEONATO EUROPEU ABSOLUTO BERLIM (ALE) 

28 A 30-AGOSTO-2014 CAMPEONATO MUNDIAL JÚNIOR EILAT (ISR) 

Quadro 1- Plano de actividades para a época 

 
 
4.2. CRITÉRIOS DE SELECÇÃO E OBJECTIVOS 

 

Para cada uma das actividades previstas, serão utilizados os seguintes critérios 

de selecção e definidos os seguintes objectivos: 

 

ESTÁGIO I - CONTROLO E AVALIAÇÃO 

DATA 27 a 31 de Janeiro de 2014 LOCAL A determinar 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Atletas com presença na SN Absoluta na 
época 2012/2013 
 Atletas com presença na SN Júnior na 

época 2012/2013  
 Atletas Campeões Nacionais individuais da 

época 2012/2013, em provas de Águas 
Abertas 

 Avaliação e controlo do estado de 
preparação dos praticantes 

 

OBSERVAÇÕES: 
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FINA MARATHON SWIMMING WORLD CUP 

DATA 1 de Fevereiro de 2014 LOCAL Viedma (Argentina) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados do Campeonato do Mundo de 
Barcelona 2013 
 Resultados do Campeonato Europeu Júnior 

de 2013 

 Avaliação e controlo do estado de 
preparação dos praticantes 
 Uma classificação no TOP10 

OBSERVAÇÕES: 
 

LEN CUP 

DATA 29 de Março de 2014 LOCAL Eilat (Israel) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Prestação na FSWC de Viedma 2014 
 Resultados internacionais 2013 

 Avaliação e controlo do estado de 
preparação dos praticantes 
 Duas classificações no TOP10 

OBSERVAÇÕES: 
 

ESTÁGIO II - ALTITUDE 

DATA 1 a 22 de Maio de 2014 LOCAL Sierra Nevada (Espanha) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados internacionais 2014 
 Resultados internacionais 2013 

  Preparação geral  
 Continuidade na preparação em altitude 
 Avaliação e controlo da preparação 

OBSERVAÇÕES: 
 

ESTÁGIO III - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA TM 

DATA 24 a 27 de Junho de 2014 LOCAL Setúbal (Portugal) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Nadadores seleccionados para a etapa de 
Setúbal da FSWC 

 Preparação directa para a competição 

OBSERVAÇÕES: 
 

FINA MARATHON SWIMMING WORLD CUP 

DATA 28 de Junho de 2014 LOCAL Setúbal (Portugal) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados internacionais 2014 
 Resultados do CN 10K 2014 

 Duas classificações no TOP10 

OBSERVAÇÕES: 
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CAMPEONATO EUROPEU DE JUNIORES 

DATA 18 a 20 de Julho de 2014 LOCAL Zagreb (Croácia) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados internacionais 2014 
 Resultados do CN 10K 2014 
 Resultados do CNLD 2014 

 Duas classificações no TOP10 

OBSERVAÇÕES:  
 

ESTÁGIO IV - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA CEABS 

DATA 5 a 8 de Agosto de 2014 LOCAL A determinar 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Nadadores seleccionados para o 
Campeonato Europeu Absoluto 

 Preparação directa para competição 

OBSERVAÇÕES: 
 

CAMPEONATO EUROPEU ABSOLUTO 

DATA 13 a 17 de Agosto de 2014 LOCAL Berlim (Alemanha) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados internacionais 2014 
 Resultados do CN 10K 2014 

 Uma classificação no TOP5 
 Duas classificações no TOP10 

OBSERVAÇÕES: 
 

ESTÁGIO V - PREPARAÇÃO ESPECÍFICA CMJUN 

DATA 11 a 23 de Agosto de 2014 LOCAL A determinar 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Nadadores seleccionados para o 
Campeonato do Mundo de Juniores 

 Preparação directa para competição 

OBSERVAÇÕES: 
 

CAMPEONATO MUNDIAL DE JUNIORES 

DATA 28 a 30 de Agosto de 2014 LOCAL Eilat (Israel) 

CRITÉRIOS DE SELECÇÃO OBJECTIVOS 

 Resultados internacionais 2014 
 Resultados do CN 10K 2014 
 Resultados do CN 5K 2014 

 Uma classificação no TOP10 

OBSERVAÇÕES: 
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5. QUADRO DE APOIO AOS TREINADORES COM PRATICANTES NO 

REGIME DE ALTO RENDIMENTO 

Será dada continuidade à existência dum modelo particular de apoio à 

formação de treinadores com nadadores em Regime de Alto Rendimento 

(RAR), com o objectivo de poder dar uma resposta específica às necessidades 

formativas por eles sentidas. 

 

Desse modo: 

 todos os treinadores com praticantes em RAR terão direito a inscrição 

gratuita em todas as acções de formação organizadas pela FPN, com 

excepção dos cursos de formação de treinadores; 

 treinadores que nos últimos 24 meses tenham tido nadadores integrados 

em RAR, terão direito a participar nas acções de formação da FPN, 

usufruindo duma  taxa de inscrição que corresponderá a 50% do valor 

fixado; 

 anualmente a FPN apoiará financeiramente a participação até 3 (três) 

treinadores em acções de formação no âmbito do Treino Desportivo 

realizadas em território nacional. Para tal, os interessados deverão 

enviar para a FPN a sua candidatura à respectiva acção, de acordo com 

os itens apresentados neste documento. 

Este processo de candidatura deverá ser formalizado até 60 (sessenta) dias 

antes da data limite de inscrição, em ficha da FPN própria para o efeito, 

acompanhada pelos documentos comprovativos que forem solicitados.  

Os factores de ponderação na selecção dos candidatos serão os seguintes: 

 Valor Desportivo do(s) respectivo(s) Nadador(s) integrado(s) em RAR; 

 Temática da acção / perfil e funções do candidato; 

 Investimento do próprio – Participação em acções de formação nos 

últimos 2 anos; 

 Apresentação posterior à comunidade técnica as comunicações 

presenciadas na acção pelo candidato. 

NOTA: Cada treinador será considerado como candidato a apoio financeiro, 

sempre que, na época anterior, não tenha sido para tal contemplado.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entende a FPN que a representação nacional consubstancia um conjunto de 

responsabilidades que extravasam em muito a mera prestação desportiva de 

excelência. 

Os praticantes envolvidos nas diferentes actividades, constantes deste 

documento, deverão funcionar como exemplo a seguir pelos jovens praticantes, 

revelando uma conduta que se traduza na defesa de valores  e duma ética 

irrepreensíveis. 

É pois fundamental que a sua disponibilidade para o cumprimento da 

actividade programada seja total e o seu comprometimento com a Selecção 

Nacional seja completo, em todos os momentos e condições. 

Da nossa parte fica o compromisso de tudo fazermos para que sejam criadas 

as condições necessárias ao cumprimento desses pressupostos. 

Terminamos com os votos de que, em conjunto, sejamos capazes de efectuar 

um trabalho sério e rigoroso que possa conduzir a Natação Portuguesa ao 

sucesso que todos almejamos. 
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