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Caros Atletas, Treinadores e Dirigentes, 
 
Os Jogos Olímpicos são, provavelmente, a maior força motriz de todo o trabalho federativo e 
dos seus sócios. É o momento por excelência de afirmação das modalidades amadoras e da 
performance desportiva, para o qual todos os atletas pontam o seu pico de forma e se digladiam 
com os melhores especialistas das respetivas modalidades. 

No caso do Triatlo Nacional os Jogos Olímpicos são sinónimo de superação e de constância, com 
presença regular de atletas no top 10 e, inclusivamente, com medalhas olímpicas, o que nos 
coloca numa situação de destaque face à maioria das nossas congéneres e atendendo ao facto 
de apenas haverem 6 medalhas em disputa na modalidade. 

É com consciência deste legado e desta importância que abordamos o processo de qualificação 
olímpica e a preparação dos nossos atletas para os Jogos Olímpicos, havendo uma significativa 
aposta nesta vertente, quer pelo reforço de técnicos na estrutura de Alto Rendimento, 
permitindo a criação de uma equipa interdisciplinar que inclui já treinadores, médico, 
fisioterapeuta, condicionador físico e psicólogo, pelo apetrechamento e melhoria de condições 
garantidas aos atletas ou pelo aumento de oportunidades competitivas. 

O Programa Olímpico de Tóquio favoreceu a modalidade de Triatlo, com a garantia de mais uma 
competição, as Estafetas Mistas, o que veio alterar significativamente todo o processo de 
qualificação e também a abordagem da FTP a estes Jogos. Se a presença de atletas femininas 
era já um objetivo primordial, com as mencionadas alterações, passa a ser o principal objetivo 
da Federação do Triatlo apurar 1 estafeta para disputar a prova olímpica em Tóquio em 2020. 

Acreditamos que o nível dos atletas nos permite essa ambição e pretendemos iniciar um 
processo que capacite e potencie esse apuramento, cumprindo para isso as regras de 
qualificação e contando com um importante apoio do Comité Olímpico de Portugal que 
reconheceu o investimento feito pela modalidade ao longo dos anos, e nos garantiu uma séria 
melhoria das condições que poderemos oferecer aos nossos atletas que venham a integrar o 
Programa de Preparação Olímpica. 

Considerando as significativas alterações dos critérios de qualificação olímpica sugerimos a 
leitura do documento anexo, onde destacamos a prevalência da qualificação das estafetas no 
apuramento individual, a necessidade de ter 3 atletas no top30 mundial para qualificar 3 atletas 
ou a necessidade dos atletas terminarem o período de qualificação dentro do Top140 do 
Ranking Qualificação Olímpica para serem elegíveis. 

Face aos pressupostos apresentados, e tendo em vista a necessidade de ter os nossos melhores 
atletas a representar Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, a FTP apresenta os seguintes 
critérios de seleção para os Jogos Olímpicos:
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Jogos Olímpicos 2020 - Prova de Estafetas Mistas – Tóquio 

Datas 27 de julho a 1 de agosto de 2020    

Local Tóquio, Japão    

Observações O acesso a esta prova pode ser feito cumprindo os critérios de Acesso. 

Data de publicação Após publicação da start list ITU    

Atletas a Selecionar (* de acordo com a quota definida a partir do ranking Qualificação Olímpica de Estafetas Mistas) 

  Distância Masculinos Femininos 

Elite  300-7,4-2 2*          2* 

Provas de Seleção:     

 Todas as Taças do Mundo, Campeonatos da Europa na distância Olímpica, World Triathlon Series e Eventos de Estafetas Mistas 
compreendidos entre 11 maio 2018 e 11 maio 2020 

Critérios de Acesso: 

1 – Top30 do Ranking de Qualificação Olímpica, mediante o número de vagas atribuídas a Portugal. 

2 –  Decisão do Diretor Técnico Nacional. 

 

Jogos Olímpicos 2020 - Prova Individual com participação nacional das Estafetas Mistas - Tóquio 

Datas 24 de julho a 9 de agosto de 2020    

Local Tóquio, Japão    

Observações O acesso a esta prova pode ser feito cumprindo os critérios de Acesso. 

Data de publicação Após publicação da start list ITU    

Atletas a Selecionar (* de acordo com a quota nacional definida a partir dos rankings ITU) 

  Distância Masculinos Femininos 

Elite  1500-40-10 0-3*          0-3* 

Provas de Seleção:     

 Todas as Taças do Mundo e World Triathlon Series compreendidas entre 11 maio 2018 e 11 maio 2020 

Critérios de Acesso: 

1 – Atletas Selecionados para os Jogos Olímpicos 2020 -  Estafetas Mistas 

2 – Decisão do Diretor Técnico Nacional. 
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Jogos Olímpicos 2020 - Prova Individual sem participação Nacional nas Estafetas Mistas - Tóquio 

Datas 24 de julho a 9 de agosto de 2020    

Local Tóquio, Japão    

Observações O acesso a esta prova pode ser feito cumprindo os critérios de Acesso. 

Data de publicação Após publicação da start list ITU    

Atletas a Selecionar (* de acordo com a quota nacional definida a partir dos rankings ITU) 

  Distância Masculinos Femininos 

Elite  1500-40-10 0-3*          0-3* 

Provas de Seleção:     

 Todas as Taças do Mundo, Campeonatos da Europa na distância Olímpica e World Triathlon Series compreendidas entre 11 
maio 2018 e 11 maio 2020 

Critérios de Acesso: 

1 – Ordenação final do ranking de qualificação olímpica, mediante o número de vagas atribuídas a Portugal. 

2 – Decisão  Decisão do Diretor Técnico Nacional. 


