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Os Jogos Olímpicos de Tóquio serão, naturalmente, o grande evento desportivo do 

ano 2020 e o foco de toda a atividade federativa. 

A presença da estafeta mista em Tóquio é o grande objetivo desta fase final de 

qualificação, sendo que o grande objetivo seguinte e complementar é a garantia das 

melhores condições de preparação para os atletas que nos representarão no Japão 

para que os mesmos se possam apresentar no seu máximo potencial e poder discutir 

a obtenção de uma medalha ou de 2 diplomas olímpicos, os grandes objetivos da 

Federação de Triatlo de Portugal (FTP) para os Jogos Olímpicos. 

Para garantir as melhores condições de preparação aos atletas que poderão estar em 

Tóquio, a FTP terá de fazer uma redistribuição de verbas no Alto Rendimento, o que 

não implicará uma redução das oportunidades competitivas aos restantes atletas mas 

sim a procura de soluções competitivas mais próximas e menos dispendiosas. 

Nesta área, a FTP pretende também aprovar um Plano de Apoio aos Treinadores 

externos à Federação que lhes conceda uma bolsa mensal consoante os resultados 

que os seus atletas alcancem. Este é um novo apoio ao Alto Rendimento, que surge 

depois da implementação do Programa de Apoio aos Clubes com o Paratriatlo e ao 

Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes, sendo que este último será 

largamente reformulado em 2020, pretendendo-se que o mesmo espelhe um Plano 

Estratégico nesta área e que concilie a Formação de Jovens e o Alto Rendimento. 
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No que à oferta competitiva diz respeito, os desígnios da FTP mantém-se, destacando 

os seguintes objetivos para 2020: 

- manutenção dos modelos competitivos formais, com pequenos ajustes, onde se 

destaca o reforço dos prémios monetários finais das principais competições; 

- alteração regulamentar, de forma a corrigir falhas da época anterior e também para 

garantir uma simplificação dos regulamentos e a sua consonância com a política 

desportiva; 

- presença de todas as principais marcas comerciais a atuar na modalidade, 

destacando a realização do primeiro triatlo IRONMAN na distância completa e a 

organização do primeiro POWERMAN, que se realizará em Mafra; 

- dinamização de circuito “MY Triathlon Experiences”, com 4 provas destinadas a 

todos aqueles que se querem iniciar na modalidade e onde se perspetiva a 

participação de mais de 3000 estreantes; 

- dinamização de comitivas de Grupos de Idade para participar nas principais provas 

internacionais. 

 

A formação continuará a ser um pilar central para o desenvolvimento federativo. 

Depois do grande investimento na formação de treinadores, que se manterá e que foi 

responsável pelo aumento de mais de 50% do número de treinadores em 2019, em 

2020 a formação de árbitros, de dirigentes e atletas será também uma prioridade, 

visando a melhoria das competições, da organização interna dos clubes e das 

capacidades físicas e sociais dos atletas, respetivamente. 

 

Depois da comemoração dos 30 anos da FTP, em 2020 será publicado o livro da 

atividade da Federação nos seus primeiros 30 anos, cujo lançamento será integrado 

num ciclo de conferências que pretendem dar continuidade à interação geracional que 

se estimulou no aniversário. Também a reformulação do site será uma realidade em 

2020, com uma forte aposta na componente histórica e de interação entre atletas. 
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Face à realidade financeira registada no final de 2018, a Direção da Federação de 

Triatlo de Portugal comprometeu-se a inverter a situação a partir do ano de 2019, de 

forma a garantir que a situação financeira da instituição não se deterioraria na 

comparação entre os finais dos mandatos de 2016 e 2020. 

Estando perspetivada a inversão do resultado líquido em 2019, interessa manter essa 

perspetiva para 2020, continuando o esforço para aumentar as receitas da FTP, quer 

por financiamento do Estado ou pela obtenção de mais receitas próprias, e também o 

rigor na realização de despesa que permitam a obtenção de dividendos no final do 

ano que aproxime a situação patrimonial e financeira da FTP da situação ideal. 

 

a. EVOLUÇÃO DA RECEITA 

Face a este enquadramento inicial, e considerando o fecho expectável de contas, 

consideramos essencial analisar a evolução da receita da FTP nos últimos 3 anos: 

 

Tabela 1 – Evolução da Receita 2016-2018 

APOIOS FINANCEIROS 
Orçamento 

2020 [€] 

Previsão  2019 

[€] 
Real 2018 [€] Real 2017 [€] 

1. Instituto Português do Desporto e 
Juventude 

€925 000,00 €846 000,00 €845 400,99 €736 711,04 

Organização e Gestão da Federação €140 000,00 €135 000,00 €139 612,50 €137 612,50 

Desenvolvimento da Prática Desportiva €250 000,00 €224 000,00 €224 000,00 €216 000,00 

Alto Rendimento e Seleções Nacionais €345 000,00 €330 000,00 €304 600,00 €261 000,00 

Programa Nacional de Dinamização do 
Triatlo 

€60 000,00 €40 000,00 €45 000,00 €35 000,00 

Formação de Recursos Humanos €20 000,00 €22 000,00 €17 000,00 €12 000,00 

Organização de Eventos Desportivos 
Internacionais 

€110 000,00 €95 000,00 €115 188,49 €75 098,54 

          

2. COP e CPP €233 000,00 €220 000,00 €151 143,67 €111 839,99 

Projetos Olímpicos €233 000,00 €220 000,00 €151 143,67 €111 839,99 
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APOIOS FINANCEIROS 
Orçamento 

2020 [€] 
Previsão 2019 

[€] 
Real 2018 [€] Real 2017 [€] 

Proveitos Associativos €72.000,00 €69.000,00 €64.922,90 €59.349,50 

Associação e Licenciamento €72.000,00 €69.000,00 €64.922,90 €59.349,50 

     

Autarquias  €270.000,00 €257.000,00 €225.116,01 €281.032,81 

Autarquias  €270.000,00 €257.000,00 €225.116,01 €281.032,81 

     

Entidades privadas  €335.000,00 €317.000,00 €349.116,68 €196.556,28 

Inscrições Quadro Competitivo €190.000,00 €180.000,00 €182.829,23   

Direitos Quadro Competitivo €135.000,00 €130.000,00 €156.592,45   

Proveitos de formação €10.000,00 €7.000,00 €9.695,00   

          

Rendimentos €72.824,16 €75.000,00 €69.434,90 €60.605,71 

Promoção €60.000,00 €60.000,00 €45.405,50   

Outros proveitos e ganhos operacionais €12.824,16 €15.000,00 €24.029,40   

ORÇAMENTO RECEITA €1 .897 824,16 €1 .784 000,00 €1 .705 135,15 €1. 446 095,33 

 

Atendendo a evolução apresentada no quadro acima e a realidade da Federação neste 

momento, consideramos que em 2020 a FTP tem condições para antecipar um 

crescimento da sua receita, motivado essencialmente pelo aumento do número de 

federados, pela organização do POWERMAN, pelo aumento do financiamento do IPDJ 

e também das Autarquias, nomeadamente por via da implementação do Programa Tri 

Try e do Circuito “My Triathlon Experiences”. 
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b. EVOLUÇÃO DA DESPESA 

Do lado da despesa, depois de nos anos de 2017 e 2018 se terem registados aumentos 

globais de 15 e 20%, a perspetiva de encerramento do ano de 2019 é que haja uma 

estabilidade face ao ano anterior.  

Como havia sido defendido, a FTP tinha necessidade de crescer e de apostar em novas 

áreas que, entre outros dividendos, lhe permitisse também aumentar a sua receita. 

Para o ano de 2020, o Plano de Atividades prevê um aumento de cerca de 100.000€ 

que se prende essencialmente com: 

- contratação de 1 recurso humano para dinamização de novos projetos, 

nomeadamente Tri Try, mas que assegure também a área criativa, de criação de novo 

site, gestão do processo de RGPD; 

- aquisição de 2 viaturas ligeiras para substituir parte da frota da FTP que se encontra 

demasiado desgastada; 

- aumento da despesa prevista nos estágios de preparação para as competições 

Internacionais, nomeadamente Jogos Olímpicos; 

- apetrechamento e dinamização de site e atividades no âmbito do Programa Tri Try. 

 

c. FUNDO DE ESTABILIDADE 

Como forma de inverter a situação financeira da FTP no ano de 2020, este Plano de 

Atividades e Orçamento apresenta um conjunto de medidas restritivas no âmbito das 

despesas, que no seu todo, anteveem a recuperação do défice apresentado nos 2 

primeiros anos de mandato. 

Para que tal seja possível a FTP pretende assim manter o Fundo de Estabilidade de 

2019, com a mesma dotação de 80.000€.  

Além deste Fundo de Estabilidade, o orçamento de 2020 considera as depreciações 

previstas do seu património. 

 

Tabela 2 – Resumo Capítulo 2 – Fundo de Estabilidade e Depreciações 

Projetos Orçamento 2020 [€] Orçamento 2019 [€] 

Fundo de Estabilidade 80.000,00€ 80.000,00€ 

Depreciações 25.578,64€ 25.578,64€ 

TOTAL 105.578,64€ 105.578,64€ 
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Consideramos que 2020 deverá ser um ano de estabilidade e consolidação do Quadro 

Competitivo da FTP, depois das alterações que foram apresentadas nos últimos anos. 

Assim, pretendem-se apenas corrigir e otimizar procedimentos e modelos de 

funcionamento face a 2019, nomeadamente no que concerne aos Campeonatos 

Nacionais de Clubes e Campeonato Nacional Jovem. 

Consideramos também oportuno o reforço dos prémios monetários finais, bem como 

a garantia que os prémios das etapas dos diferentes Campeonatos Nacionais de 

Clubes se destinam aos respetivos clubes. 

Os modelos de apoio e os processos de licenciamento mantém também todas as 

características de 2019. 

De referir que, em 2020, pela primeira vez, Portugal irá acolher todas as principais 

marcas privadas de organização de eventos, juntando ao IronMan Cascais, ao 

Challenge Lisboa e ao XTerra da Golegã, o Powerman Mafra, evento de Duatlo que 

pretendemos usar como bandeira para relançar esta vertente da modalidade e que 

tantos sucessos nos trouxe no passado. 

 

a. ORGANIZAÇÃO DE QUADROS COMPETITIVOS NACIONAIS 

Conforme mencionado, o calendário competitivo de 2020 manterá um figurino muito 

similar ao de 2019, com a redução de algumas provas. Esta será a realidade nacional: 

 2 Triatlos Standard; 
 1 Triatlo Standard Sem Roda; 
 5 Triatlos Sprint; 
 1 Triatlo Super-Sprint com apuramentos e finais; 
 2 Triatlos por Equipas (Estafetas Super Sprint e estafetas mistas Super 

Sprint); 
 1 Triatlo em Contrarrelógio por Equipas (Sprint); 
 1 Triatlo em Contrarrelógio Individual (Sprint); 
 2 Triatlos Cross; 
 3 Triatlos de Média Distância; 
 1 Duatlo Standard; 
 3 Duatlos Sprint; 
 1 Duatlo por Equipas (Estafetas Super Sprint); 
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 1 Duatlo em Contrarrelógio Individual (Sprint); 
 3 Duatlos Cross; 

 1 Aquatlo Sprint; 
 1 Aquabike; 
 5 Provas Jovens. 

 
Do ponto de vista Individual, manter-se-ão também os figurinos de participação, 

nomeadamente os escalões. O escalão de Elites aplicar-se-á apenas nas provas do 

Campeonato Nacional Individual de Triatlo. De salientar a não realização do 

Campeonato Nacional de Triatlo Longo, dada a fraca adesão registada em 2019 e 

também a perspetiva de participação massiva no Ironman Cascais. 

No que aos clubes diz respeito, aqui ficam as principais alterações a propor: 

- Reforço dos prémios monetários finais das principais competições, premiando os 

melhores clubes, mas também os mais regulares; 

- Garantia que os prémios de prova de todos os Campeonatos Nacionais de Clubes 

são atribuídos ao Clube e não aos atletas; 

- Para o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo e Taça de Portugal contarão 

sempre, para efeitos de classificação coletiva, os 4 melhores atletas masculinos e as 

3 melhores atletas femininas; 

- O Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo deixa de incluir a distância mais 

longa, que será substituída por uma distância intermédia entre standard e médio 

(2+60+15). Esta competição terá 3 a 4 provas pontuáveis; 

- O Campeonato Nacional de Clubes de Duatlo volta a ser constituídos por 4 provas, 

sendo 3 delas Sprint e 1 Super Sprint; 

- Pretende-se criar uma nova competição de homenagem aos 30 anos da Federação, 

que premeie os clubes com maior investimento na formação e na profundidade das 

suas equipas. Para tal, pontuam os 10 ou 6 melhores classificados de cada clube, caso 

se tratem de equipas masculinas ou femininas, respetivamente; 

- O figurino do Campeonato Nacional de Cross mantém-se, juntando todas as 

disciplinas realizadas em BTT. 
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Em 2019 foi feita uma aposta na melhoria da qualidade dos CN Individuais e de 

Clubes, aposta esta que se irá manter e consolidar para 2020, pretendendo-se 

estender esta aposta à Longa Distância, onde se garantirá uma maior interatividade e 

comunicação, quer pela garantia de tempos online, streaming ou pela garantia de 

recursos humanos com atribuições específicas na área da comunicação destes 

eventos.  

 

Acreditamos que estes passos são essenciais para uma maior exposição mediática 

das provas, clubes e atletas, que possam conduzir, a médio prazo, ao interesse de 

eventuais patrocinadores que ajudem a reforçar os prémios monetários das provas. 
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Tabela 3 - Quadro Competitivo Nacional 

NOME DA PROVA OU COMPETIÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020 [€] 
ORÇAMENTO 

2019 [€] 
PREVISÃO    

2019 [€]  

C. N. Individual de Triatlo (Standard) 12.500,00 € 12.500,00 € 10.500,00 € 

C. N. Individual de Triatlo (Sprint) 10.500,00 € 7.500,00 € 10.200,00 € 

C.N. Individual de Duatlo (Standard) 8.400,00 € 8.400,00 € 0,00 € 

C.N. Individual de Duatlo (Sprint) 6.000,00 € 6.250,00 € 4.800,00 € 

C.N. Individual de Aquatlo (Sprint) 3.500,00 € 3.500,00 € 800,00 € 

C.N. Individual de Triatlo de Média Distância 14.150,00 € 9.150,00 € 14.150,00 € 

C.N. Individual de Triatlo de Longa Distância 0,00 € 10.250,00 € 13.250,00 € 

C.N. Individual de Triatlo Cross 7.500,00 € 4.000,00 € 8.000,00 € 

C.N. Individual de Duatlo Cross 5.700,00 € 3.500,00 € 5.200,00 € 

C.N. Individual de Swimrun 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 

C.N. Jovem de Clubes (2 Triatlos, 1 Duatlo, 1 Aquatlo, 1 
Triatlo por estafetas) 

5.500,00 € 13.500,00 € 6.300,00 € 

C. N. Clubes Triatlo (Standard, Sprint, Estafetas e 
Contrarrelógio) 

36.000,00 € 45.000,00 € 35.400,00 € 

C. N. Clubes Triatlo Longo (2 médias distâncias e 1 longa 
distância) 

23.000,00 € 25.000,00 € 20.000,00 € 

C. N. Clubes Duatlo (Standard, Sprint, Estafetas) 16.500,00 € 16.500,00 € 14.000,00 € 

C. N. Clubes Cross (1 triatlo Sprint, 1 triatlo Olímpico, 3 
duatlos sprint e 1 duatlo longo) 

17.500,00 € 13.500,00 € 16.500,00 € 

C. N. Clubes Aquatlo (estafetas) 0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 

Taça de Portugal de Triatlo (1 Duatlo contrarrelógio, 1 triatlo 
contrarrelógio, 3 triatlos Sprint, 1 triatlo super-sprint com 
apuramento e finais, 1 triatlo standard sem roda) 

45.000,00 € 40.000,00 € 53.600,00 € 

C.N. Individual Cadetes e Juniores Triatlo  Já orçamentado* Já orçamentado* Já orçamentado* 

C.N. Individual Cadetes e Juniores Duatlo  Já orçamentado* Já orçamentado* Já orçamentado* 

C.N. Individual Cadetes e Juniores Aquatlo  Já orçamentado* Já orçamentado* Já orçamentado* 

C. N. Individual Juvenis Triatlo  Já orçamentado*  Já orçamentado*  Já orçamentado*  

C. N. Individual Juvenis Duatlo  Já orçamentado*  Já orçamentado*  Já orçamentado*  

C. N. Individual Juvenis Aquatlo  Já orçamentado*  Já orçamentado*  Já orçamentado*  

    

Total 213.250,00 € 221.550,00 € 215.200,00 € 

(*) Orçamento incluído noutra prova (**) Orçamento incluído na Tabela 6 
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b. ORGANIZAÇÃO DE QUADROS COMPETITIVOS REGIONAIS 

Depois das alterações implementadas, para 2020 pretende-se consolidar o trabalho 

desenvolvido ao nível das organizações e das Delegações Regionais, promovendo a 

sua crescente independência e apetrechamento. 

No que ao calendário jovem diz respeito, os atletas contarão com um Circuito de 5 a 

6 provas, disputadas em datas não coincidentes com provas do Quadro Competitivo 

Jovem Nacional, e que poderá ainda ser reforçado com outras provas abertas ou de 

promoção. 

O aumento do número de provas durante o primeiro trimestre é também um objetivo 

da FTP, já que esta é uma altura crucial na escolha de novas modalidades, oferecendo 

assim aos clubes mais oportunidades para cativar novos praticantes. 

As regiões Norte, Algarve e Madeira disputarão também os seus Campeonatos 

Regionais Individuais e de Clubes, sem sobreposição com o calendário nacional. 

As taxas de organização de eventos manter-se-ão, como forma de motivação dos 

clubes para se tornarem organizadores de prova. Acreditamos que esta será uma 

importante fonte de receita para as coletividades e que o desenvolvimento destas 

provas e de novos organizadores poderá trazer, a médio prazo, uma revolução na 

qualidade, atratividade e potencialidade dos eventos de triatlo em Portugal. 

Tabela 4 - Quadro Competitivo Regional 

NOME DA PROVA OU COMPETIÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020 [€] 
ORÇAMENTO 

2019 [€] 
PREVISÃO    

2019 [€]  

Circuitos Regionais e Provas Abertas 69.000,00 € 23.000,00 € 83.000,00 € 

Circuitos Regionais Jovens 7.000,00 € 15.000,00 € 6.000,00 € 

Total 76.000,00 € 38.000,00 € 89.000,00 € 

 

 

c. APOIOS A CLUBES 

Os prémios monetários das provas manterão os mesmos figurinos de 2019, assim 

como o modelo de apoio à deslocação. 

Em 2020 propõe-se um reforço de cerca de 25% nos prémios monetários finais, como 

forma de premiar a prestação e regularidade das equipas, especialmente no que ao 

Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo Longo e Triatlo dizem respeito, bem como 

à Taça de Portugal. 
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Tabela 5 – Apoios concedidos a Clubes 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020 [€] 
ORÇAMENTO 

2019 [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Apoio aos Clubes com maior mérito 
desportivo 

 30.500,00 €  23.780,00 € 22.800,00 € 

Prémios CN Clubes Triatlo 
 10.000,00 €   8.280,00 €   

Prémios CN Clubes Triatlo Longo 
 6.000,00 €   3.500,00 €   

Prémios CN Clubes Duatlo 
 4.000,00 €   3.500,00 €   

Prémios Taça de Portugal 
 7.000,00 €   5.000,00 €   

Prémios CN Clubes Cross 
3.500,00 €  3.500,00 €   

Apoio à deslocação dos Clubes 21.000,00 € 20.000,00 € 22.200,00 € 

Seguros dos agentes desportivos 37.000,00 € 35.000,00 € 37.000,00€ 

TOTAL 88.500,00 € 78.780,00 € 82.000,00 € 

 

 

d. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO AMADOR (GRUPOS DE IDADE) 

Mantendo-se o objetivo de aumentar significativamente o número de federados, 

interessa, além de criar incentivos e uma estratégia de comunicação que atraia novos 

praticantes, desenvolver ferramentas que maximizem a satisfação dos atuais 

licenciados para que estes possam também promover as mais valias do licenciamento 

junto dos seus grupos de interesse. 

Esta é uma vertente que não implica um significativo investimento financeiro da 

Federação, mas sim um trabalho de coordenação e ligação com diferentes agentes 

que permitam melhorar a oferta associada ao licenciamento.  

Pretendemos assim: 

- Apoio à participação de comitivas nacionais no Campeonato da Europa de Duatlo, 

pela garantia de 30% de desconto na inscrição, 25% na aquisição de equipamento de 

Grupos de Idade ou pela presença de elementos da FTP no local, que garantam o 

necessário apoio e enquadramento à comitiva portuguesa; 

- À semelhança do sucedido em 2019, apoiar a deslocação dos Age Groups Nacionais 

às principais provas de Longa Distância a realizar na Europa, desta vez ao Triatlo de 

Roth e ao Ironman de Vitória, garantindo o transporte de bicicletas, mas também o 

necessário apoio e enquadramento à comitiva portuguesa; 
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- Dinamização de módulo de classificações no site da federação, que possa ser 

complementado com a definição de perfis pessoais de atleta, permitindo 

comparativos históricos e de interação com outros atletas. 

 

Tabela 6 – Apoios concedidos ao desenvolvimento do Desporto Amador 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019 [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Apoio à participação em eventos 
internacionais 

10.000,00€ 2.000,00 € 38.500,00 € 

TOTAL 10.000,00€ 2.000,00 € 38.500,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO FEMININO  

Em 2020, vamos manter o investimento na prática desportiva feminina através do 

apoio às deslocações de clubes. Este apoio, em termos financeiros, contabiliza a 

dobrar relativamente aos atletas masculinos.  
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Simultaneamente, mantém-se o apoio à inscrição e atletas femininas nas provas 

nacionais, sendo os clubes apoiados em 50% do valor dessas inscrições. 

A taxa de abandono feminino na passagem dos escalões de formação para os 

escalões seniores é preocupante e a FTP fará um esforço para perceber qual a forma 

de inverter essa situação, acreditando-se que o modelo competitivo se terá de tornar 

mais popular, divertido e social, acolhendo outro tipo de eventos desta natureza. 

 

Tabela 7 – Apoios concedidos ao desenvolvimento do Desporto Feminino 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019 [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Apoios concedidos ao desenvolvimento do 
Desporto Feminino 10.000,00€ 8.000,00 € 9.500,00 € 

TOTAL 10.000,00€  8.000,00 € 9.500,00 € 

 

 

f. PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO TRIATLO JOVEM  

Quadro Competitivo Jovem e Escolas de Triatlo 

O Campeonato Nacional Jovem de Triatlo será composto por 5 provas, como sucedeu 

em 2018, em resposta às pretensões da maioria dos clubes mas também por se 

considerar este o número ideal de provas nacionais, considerando o complemento 

regional de outras 5 provas. 

Além desta alteração, continuaremos com o trabalho de aumento da socialização e 

promoção do espírito desportivo e de fair play, promovendo ações como a adesão ao 

Cartão Branco ou a garantia de um segundo dia de atividades lúdicas, socias e de 

formação que envolva todos os interessados, sem distinções de clubes ou 

proveniências. 

O calendário nacional estará um pouco mais concentrado nos meses de verão para 

tentar evitar situações de chuva e frio como as ocorridas em 2018 e que condicionaram 

a participação dos mais jovens. 

O calendário regional prosseguirá os mesmos princípios de organização e gestão, 

procurando-se conferir maior autonomia aos organizadores e Delegações Regionais, 

quer do ponto de vista humano como logístico. 

Na realidade regional, a FTP continuará a isentar os clubes com escola de Triatlo do 

pagamento de taxas de organização, fomentando a organização de provas, podendo 
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ser esta uma fonte de receita para o clube e também uma forma de fortalecimento de 

relações entre organizadores e reforço da estrutura diretiva do mesmo. 

Ainda no que ao Quadro Competitivo Regional diz respeito, as regiões não serão 

estanques e os clubes interessados poderão solicitar a alteração da região onde 

competem, desde que sejam de um concelho limítrofe à região onde pretendem 

competir. Contudo, nessas situações os clubes perderão o apoio à deslocação nas 

provas regionais. 

O apoio à deslocação manterá o modelo de 2019. 

Outras formas de incentivo passam pelo apetrechamento das escolas de triatlo com 

algum material didático para treino de transições e gincanas (suportes de bicicleta, 

cestos e gincana). 

 

 

Desporto Escolar 

O Desporto Escolar tem sido o Projeto que a FTP tem tido mais dificuldade em 

recuperar, especialmente porque a reintrodução deste programa nas escolas implica 

uma despesa significa por parte da FTP, quer pela contratação de um técnico exclusivo 

para este fim, como pelo apetrechamento das escolas aderentes, plano de formação 

a implementar e dinamização constante de atividades. 

De qualquer forma, para o ano de 2020, a FTP pretende manter e incrementar o apoio 

e incentivo aos Grupos de Desporto Escolar que mantém a dinâmica da modalidade e 

está também empenhada na dinamização de um projeto piloto junto das escolas 

privadas da área Metropolitana de Lisboa e que preveem a participação de mais de 

2000 alunos até junho de 2020.  

A FTP mantem também o seu interesse na criação de um Centro de Formação 

Desportiva a dinamizar num dos municípios de implementação do Tri Try em 2020. 

Tabela 8 – Orçamento dos Projetos relativos à Prática de Desenvolvimento Juvenil 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Apoio financeiro e material às Escolas 
de Triatlo, Formação Técnica e 
Pedagógica  

6.000,00€ 15.000,00€ 4.000,00 € 

Apoio à deslocação às provas regionais 
e nacionais 

18.000,00 € 15.000,00 € 18.000,00 € 

Apoio ao Desporto Escolar 4.000,00 € 15.000,00 € 3.500,00 € 

TOTAL 28.000,00 € 45.000,00 € 25.500,00 € 
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g. PROGRAMA NACIONAL DE ÉTICA NO DESPORTO 

A FTP associou-se em 2018 ao PNED – Plano Nacional de Ética no Desporto, aderindo 

ao cartão Branco e promovendo algumas ações de promoção do Espírito Desportivo, 

especialmente para os mais jovens e para os treinadores. 

Para 2020 esta associação ganhará mais consistência, procurando a FTP certificar-se 

no âmbito da Bandeira de Ética e promover uma campanha séria de promoção do 

espírito e valores do desporto, especialmente nas camadas mais jovens, quer pela 

dinamização de ações de formação, produção de uma campanha de comunicação 

exclusivamente virada para esta questão e produção de alguns conteúdos a distribuir 

pelos agentes desportivos.  

A modalidade de triatlo é uma das mais inclusivas e onde se observa maior espírito 

desportivo e é entender da FTP que esse facto deve ser celebrado e promovido. 

Tabela 9– Custos associados ao Programa Nacional de Ética no Desporto 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Ações de formação e sensibilização 3.000,00 € 3.100,00 € 1.500,00 € 

Projetos de promoção e desenvolvimento 4.000,00 € 6.900,00 € 4.000,00 € 

TOTAL 7.000,00 € 10.000,00 € 5.500,00 € 
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h. GALA DO TRIATLO 

Este será o momento de homenagem aos nossos campeões e figuras de destaque na 

modalidade. Desta forma, voltaremos a dividir o evento em 2 momentos: Festa do 

Triatlo para celebrar os nossos campeões jovens e de Grupos de Idade; Gala “Fé” no 

Triatlo para premiar os clubes e atletas campeões nacionais e homenagear as 

principais figuras de destaque ao longo da época. 

Esta é uma cerimónia especial, necessariamente digna e prestigiante da modalidade 

e homenageados, pelo que o investimento na mesma terá de ser considerável, 

garantindo-se uma boa parceria com o município organizador. 

 

Tabela 10– Custos associados à Festa do Triatlo 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Festa do Triatlo 4.000,00 € 4.000,00 € 7.500,00 € 

TOTAL 4.000,00 € 4.000,00 € 7.500,00 € 

 

 

i. APETRECHAMENTO 

Manter-se-á o princípio de apetrechamento dos eventos nacionais, com vista à sua 

qualificação, que passam essencialmente pela renovação de pórticos, backdrops e 

material de visibilidade, mas também de material de classificações ou equipamento 

audiovisual para controlo e promoção dos eventos. 

Do ponto de vista das Delegações Regionais importa garantir também um maior 

apetrechamento das mesmas, com equipamentos que lhes permitam maior 

autonomia na organização de provas regionais e abertas, como sejam suportes de 

bicicleta, cestos, bóias e material de visibilidade.  

Dada a necessidade de renovação da frota da FTP, pretende-se a aquisição de 2 

viaturas ligeiras por troca com a Ford SMax que se encontra já em final de vida. 
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Tabela 11 – Custos com apetrechamento 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO    

2019 [€] 

Apetrechamento Quadro Competitivo Nacional 10.000,00 € 10.000,00 € 14.000,00 € 

Apetrechamento Delegações Regionais 6.500,00 € 8.000,00 € 5.500,00 € 

Aquisição de viaturas 15.000,00 € 13.000,00 € 0,00 € 

TOTAL 31.500,00 € 31.000,00 € 19.500,00 € 

 

 

2. RESUMO 

 

Tabela 12 – Resumo Capítulo 2 – Desenvolvimento da Prática Desportiva 

Projectos 
Orçamento       

2020 [€] 

Orçamento      

2019 [€] 

Previsão      

2019 [€] 

a. Recursos Humanos –DAD 110.406,14 € 108.582,64 € 91.000,00 € 

b. Organização de Quadros Competitivos 
Nacionais  

213.250,00€ 221.550,00€ 215.200,00 € 

c. Organização de Quadros Competitivos Regionais 76.000,00 € 38.000,00 € 89.000,00 € 

d. Apoios a Clubes (inclui seguros dos agentes 
desportivos) 

88.500,00 € 78.780,00 € 82.000,00 € 

e. Apoios ao Desenvolvimento do Desporto p/ 
Amadores (Grupos Idade) 

10.000,00€ 2.000,00€ 38.500,00 € 

f. Apoios ao Desenvolvimento da Prática 
Desportiva Feminina 

10.000,00€ 8.000,00€ 9.500,00 € 

g. Projeto de Desenvolvimento do Triatlo Jovem 28.000,00 € 45.000,00 € 25.500,00 € 

h. Programa Nacional de Ética no Desporto 7.000,00 € 10.000,00 € 5.500,00 € 

h. Gala do triatlo 4.000,00 € 4.000,00 € 7.500,00 € 

i. Apetrechamento 31.500,00 € 31.000,00 € 19.500,00 € 

TOTAL  578.656,14 € 546.912,64 € 583.200,00 € 
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a. TRI TRY 

O Programa Tri Try voltará a ser uma aposta prioritária no ano de 2020. As restrições 

orçamentais não permitiram avançar com as dinâmicas previstas para 2019 mas no 

ano de 2020 a FTP irá avançar com o Circuito “My Triathlon Experiences” que levará a 

prática informal e a experimentação da modalidade a 4 municípios portugueses, 

garantindo também a implementação do Tri Try em alguns municípios da área 

metropolitana de Lisboa (Almada, Amadora, Oeiras, Lisboa e Odivelas).  

Para concretização dos projetos acima será fundamental garantir o apetrechamento 

necessário nas áreas de comunicação e respetivos suportes, aquisição de material 

para dinamização dos polos (bicicletas, capacetes, suportes de bicicletas, cestos) e 

aquisição de equipamento desportivo para monitores e atletas. 

A perspetiva de associação com novos municípios, mas também do “Trijamor”, é de 

estabelecer uma relação direta com clubes, autarquia e escolas, garantindo que os 

clubes são o agente de operacionalização do projeto e passando a FTP a ter um papel 

de coordenação e organização de eventos conjuntos. 

A parceria a estabelecer com os municípios permitir-nos-á também encontrar novas 

fontes de financiamento que ajudem a incrementar a dinâmica do Programa e que 

justificam a subida do orçamento apresentado. 

Os principais eixos de atuação previstos para 2020 serão: 

 

My Triathlon Experiences 

 

 Dinamização de circuito de 4 provas de experimentação, a realizar em Almada 

(a 19 de abril), Santa Maria da Feira (a 27 de Junho), Lisboa (a 6 de setembro) e 

Famalicão (a 20 de setembro); 

 

 Dinamização de site específico do My Triathlon Experiences, para promoção 

das diferentes iniciativas; 
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 Dinamização de treinos de preparação para os 4 eventos, bem como outras 

ações de promoção experimentação da modalidade. 

 

Treino Regular de Iniciação ao Triatlo 

 

 Estabelecimento de parceria com a Câmara Municipal de Oeiras para garantir 

a expansão do Programa “Trijamor” a todo o município, a sua divulgação pelos 

meios de comunicação municipal e integração no Programa “Mexa-se Mais”. 

Pretende-se que este Programa passe a ser coordenado diretamente por 

clubes do concelho, em parceria com município, e com o apoio da FTP; 

 

 Clonar o Trijamor para outros municípios, protocolando com os mesmos o 

modelo de integração, garantindo a Federação de Triatlo de Portugal a 

formação e acompanhamento dos técnicos, além de algum apetrechamento e 

realização de atividades ocasionais para os utentes do programa, enquanto o 

município garante as instalações, a divulgação do programa e o 

enquadramento dos treinadores; 

 
 

 Integrar os clubes nos programas locais, acompanhando os atletas que 

pretendam níveis de desempenho superiores àqueles oferecidos pelo 
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programa e garantindo os treinadores para as atividades; 

 

 Integrar a realização de Estágios Curriculares da formação em Exercício e 

Saúde, bem como os Estágios dos Cursos de Treinadores e de formação 

permanente dos técnicos da FTP, associando-a ao programa e assumindo-o 

como uma vertente estratégica do desenvolvimento da modalidade e da 

promoção da saúde publica; 

 

 Concretizar parcerias com estabelecimentos de ensino superior por forma a 

acolher e estimular Estágios Curriculares das Licenciaturas e Mestrados ali 

ministrados no desenvolvimento de projetos de prática informal de triatlo por 

todo o país (nomeadamente Faculdade de Motricidade Humana e Faculdade 

de Ciências do Desporto e Educação Física do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRI Escola 

 

 Promover o gosto pelo desporto em geral, e pelo Triatlo em particular, em 

crianças. Consideramos este objetivo, e este projeto, como o mais 

fundamental de toda a estrutura aqui apresentada. As crianças precisam 

urgentemente de ter boas experiências desportivas, a fim de promover um 

normal desenvolvimento psicomotor, a integração na sociedade via um 

grupo desportivo e uma educação baseada nos valores de saúde e bem-estar 

que estão inertes à atividade física desportiva; 
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 Organizar, no âmbito do My Triathlon Experiences, eventos de 

experimentação de triatlo, totalmente dirigido às escolas e a todos os jovens 

que nunca experimentaram a modalidade; 

 

 Formar professores de educação física, para estarem preparados a 

desenvolver uma equipa de desporto escolar no seu agrupamento de 

escolas. Esta formação será creditada pela Formação Contínua de 

Professores; 

 

 Realizar pequenos eventos desportivos (Duatlo ou Aquatlo), incentivando 

clubes de Triatlo da zona a participar na organização como forma de 

promoção do próprio clube e deteção de talentos; 

 

 Desafiar turmas de Cursos Profissionais de Técnicos de apoio à Gestão 

Desportiva, a organizar provas de Duatlo ou Aquatlo nas suas escolas, 

sempre com o apoio da FTP, aumentando o nível de conhecimento destes 

alunos ao mesmo tempo que é promovida a prática desportiva; 

 

 Garantir, junto dos parceiros da FTP, um kit para oferecer às escolas que 

acolham a modalidade e que possua algum material promocional e didático, 

bem como alguma logística específica para organização de eventos de 

triatlo. 
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Parceria com Ginásios 

 

 Dar continuidade ao plano de formação específica para profissionais de 

Exercício e Saúde, acompanhar projetos de dinamização da modalidade em 

ginásios e apoio na organização de eventos de Triatlo nestes locais; 

 

 Divulgar as provas de Triatlo e modalidades afins, junto dos utentes de 

ginásios e centros de fitness, com programas e atividades de treino que 

visem a preparação física para esses eventos, e elementos de publicidade 

fornecidos pela FTP; 

 

 Constituição de uma rede alargada de profissionais preparados para aplicar 

os seus conhecimentos de treino de força, flexibilidade, treino funcional e 

nutrição, na preparação da condição física dirigida ao Triatlo. Tal formação 

visa consciencializar os atuais triatletas para os benefícios preventivos de 

uma boa preparação músculo-esquelética para a saúde e bem-estar no 

desporto, bem como incentivar adeptos dos ginásios a experimentarem a 

sua preparação num desporto regulamentado; 

 

 Alargar as parcerias já efetuadas a outras cadeias de ginásios com o claro 

intuito de dinamizar e promover atividades/eventos de Triatlo (ou 

modalidades afins). 
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Parceria com Escolas de Natação Municipal 

 

 Esta componente surgirá naturalmente associado ao Programa original 

(clonagem do Trijamor para outros municípios), sendo uma extensão do 

mesmo e uma forma de resolver os problemas de lotação das piscinas, já 

que estes atletas reduzem a utilização da piscina, permitindo às mesmas 

aumentar a sua capacidade e utilizando o espaço exterior (infindável) para 

complemento da atividade de natação, através do treino de ciclismo e 

corrida; 
 

 Desenvolver um plano de formação específica para monitores de natação, 

acompanhar projetos de dinamização da modalidade nas piscinas 

municipais e apoio na organização de eventos de Triatlo nestes locais; 
 

 Divulgar as provas de Triatlo e modalidades afins, junto dos utentes das 

piscinas, estimulando-os a complementar a prática de natação com o triatlo, 

com programas e atividades de treino que visem a preparação física para 

esses eventos, e elementos de publicidade fornecidos pela FTP; 
 

 Aproveitar o conhecimento e a influência destes monitores junto de uma 

comunidade que já domina a componente mais restritiva do triatlo e 

incentivar estas pessoas na experimentação da modalidade, potenciando o 

seu próprio emprego, dadas as limitações de horário já existentes nas 

piscinas, que acabam por limitar as horas de trabalho dos monitores que 

passam assim a poder complementar esse horário com o ensino do Triatlo; 
 

 Trabalhar em parceria com as autarquias com o claro intuito de dinamizar e 

promover atividades/eventos de Triatlo (ou modalidades afins). 
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Tabela 13 - Custos do Programa de Dinamização Nacional do Triatlo 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO 

2019  [€] 

Enquadramento Técnico 31.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 € 

Promoção e divulgação 8.000,00 € 8.000,00 € 7.500,00 € 

Apetrechamento 16.000,00 € 27.000,00 € 0,00€ 

Apoio às atividades 31.000,00 € 14.000,00 € 8.500,00 € 

Apoio às atividades do Desporto Escolar 4.200,00 € 10.000,00 € 1.200,00 € 

TOTAL 90.200,00 € 80.000,00 € 55.200,00 € 

 

 

 

b. PARATRIATLO 

O Paratriatlo é outra área de desenvolvimento para o ano de 2020, onde pretendemos 

consolidar o trabalho efetuado em 2018 e complementar o plano de ação. 

A parceria estabelecida com o Comité Paralímpico de Portugal e a inclusão do atleta 

Filipe Marques dentro do Programa de Esperanças Paralímpicas, com perspetiva de 

qualificação para os Jogos de Tóquio 2020 permitir-nos-á também garantir a este 

atleta a oportunidade de disputar o circuito mundial e procurar a sua qualificação para 

a referida competição. 

As principais ações a desenvolver são: 

- Organizar a Taça do Mundo de Paratriatlo em Alhandra; 

- Garantir seleções nacionais para Campeonato da Europa e do Mundo, bem como 

para a Taça do Mundo de Alhandra; 

- Dinamização e melhoria do quadro competitivo nacional de Paratriatlo, garantindo 

Campeonatos Nacionais Individuais nas diversas disciplinas; 

- Manter o Programa de apoio aos clubes que integram Paratriatletas; 

- Realizar ações pontuais de experimentação com Santa Casa da Misericórdia, 

Fenacerci e outros parceiros interessados. 
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Tabela 14 - Apoios concedidos à atividade dirigida a pessoas com deficiência 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO 

2020  [€] 
ORÇAMENTO 

2019  [€] 
PREVISÃO 

2019  [€] 

Contratação de elemento 20.151,66 € 0,00 € 19.607,54 € 

Taça do Mundo de Paratriatlo 4.000,00 € 3.000,00 € 0,00 € 

Quadro competitivo Nacional 1.000,00 € 1.500,00 € 900,00 € 

Programa de Apoio aos Clubes 500,00 € 1.000,00 € 0,00 € 

Seleções nacionais e qualificação Tóquio 
2020 

4.000,00 € 8.000,00 € 
3.200,00 € 

Atividades pontuais 1.500,00 € 1.500,00 € 500,00 € 

TOTAL 31.151,66 €   15.000,00 €   24.207,54 € 

 

 

2. RESUMO 

 

Tabela 15– Resumo Capítulo 2 – Programa de Dinamização Nacional de Triatlo “TriTry” 

Projetos 
Orçamento       

2020 [€] 

Orçamento      

2019 [€] 

Previsão            

2019 [€] 

a. Programa de Dinamização Nacional de Triatlo 
“Tri Try” 

90.200,00 € 80.000,00 € 55.200,00 € 

b. Programa de Dinamização do Paratriatlo  31.151,66 € 15.000,00 € 24.207,54 € 

TOTAL  121.351,66€ 95.000,00€ 79.407,54 € 
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Funcionando as Federações Desportivas por Ciclos Olímpicos, é normal que o ano de 

2020 esteja ainda mais centrado naquilo que serão os Jogos Olímpicos de Verão, a 

realizar em Tóquio, entre o final de julho e início de agosto. 

Com 3 atletas praticamente classificados para a prova individual de triatlo, importa 

agora lutar pela qualificação da estafeta mista, o que apenas será possível na prova 

de Chengdu, China, a realizar a 9 de maio.  

Considerando que ambas as provas acontecem no hemisfério sul, na Ásia, será 

determinante uma boa preparação da época pelos atletas que disputarão estes 

eventos, o que inclui a realização de estágios e competições nesta zona do globo, 

procurando a melhor adaptação às condições específicas de Tóquio.  

Desta forma, considerando também o investimento para garantir a necessária 

adaptação para que os atletas estejam no seu máximo potencial nestes 2 momentos 

decisivos da época, a afetação de recursos financeiros do Alto Rendimento terá de ser 

reajustada, com uma maior fatia de investimento nesta preparação. 

De qualquer forma, consideramos que o trabalho realizado nos escalões de formação, 

e que fazem de Portugal uma das principais nações do mundo nestes escalões, não 

pode ser descurado e a FTP manterá a política de apoio à participação dos atletas 

jovens em provas internacionais, proporcionando-lhes o necessário número de 

experiências internacionais que potencie o seu crescimento como atletas. 
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Ao nível das Elites não integradas nos níveis de excelência, a FTP mantem a garantia 

de 3 provas continentais para os atletas que cumpram os critérios, mas pretende 

balizar as oportunidades competitivas ao espaço europeu, ganhando aqui a 

necessária folga financeira para suprir as necessidades elencadas no início. 

Para 2020 a FTP pretende também incentivar e premiar financeiramente os 

treinadores que garantam resultados consonantes com os objetivos definidos pela 

FTP. Para isso, pretende-se um modelo de bolsa mensal, de valor variável, de acordo 

com os objetivos atingidos e que passa pela obtenção de medalhas em europeus e 

mundiais, ou pela integração nos Programas dos Comité Olímpico de Portugal. 

Por outro lado manter-se-á o apoio ao Duatlo, Longa Distância e vertente Cross, 

considerando-se que estas disciplinas são também determinantes para o crescimento 

do triatlo como um todo e atendendo a que o Campeonato do Mundo Multisport 

acontecerá na Europa, onde se prevê a participação de uma grande delegação. 

O Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes não teve a aplicabilidade 

esperada, limitada por questões internas e externas que dificultam demasiado o 

processo de controlo e a obtenção dos objetivos propostos. Desta forma, para 2020 

prevê-se uma interrupção do Programa nos moldes atuais, pretendendo-se associar 

este Programa a um Plano Estratégico do Alto Rendimento que interligue as questões 

da Formação ao Alto Rendimento e dos diversos Agentes Desportivos que intervêm 

no processo de Alto Rendimento. 
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1.  PROJETO OLÍMPICO DA FTP  

Depois das sérias alterações implementadas em 2019 neste projeto, em 2020 

prevêem-se apenas ajustes que respondam a necessidades identificadas no 

decorrer da época de 2019 e que tornem os processos de integração mais claros para 

todos. A FTP mantém também os seus modelos de acesso às competições 

internacionais para os escalões de Junior a Elite. 

 

Figura 1 – Modelo de progressão Elite 

 

 

Figura 2 – Modelo de progressão Júnior 
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No âmbito da Preparação Olímpica, e como mencionado de início, a FTP concentrará 

grande parte dos seus recursos na garantia de oportunidades competitivas e de 

treino que permitam aos atletas que representarão Portugal no evento de seleção 

das estafetas mistas e nos Jogos Olímpicos. Isso implicará a realização de estágios 

em lugares mais quentes e húmidos, mais próximo dos locais das competições ou 

que melhor simulem essas condições, o mesmo acontece com a escolha das 

competições onde esses atletas irão participar, prevendo-se largas estadias no 

hemisfério sul, em situações de estágio e competição. 

Para 2020, a Direção de Alto Rendimento perspetiva ainda garantir a presença 

regular de um preparador físico que acompanhe o trabalho específico de ginásio dos 

atletas integrados no Projeto Olímpico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SELEÇÕES NACIONAIS DE TRIATLO – ELITE, SUB23, JUNIORES E YOUTH 

Portugal far-se-á representar em todos os Campeonatos Europeus e Mundiais de 

triatlo, dos diferentes escalões, com o melhor lote de atletas disponível, sendo esta 

uma vertente determinante para a afirmação internacional do país e também para a 

afirmação interna da modalidade. 

Em 2020, de uma forma mais assertiva e restrita, manter-se-á a definição de seleções 

nacionais para disputa de Taças da Europa Elites que permitam o acesso a outros 

níveis de oportunidade e ao próprio Programa de Preparação Olímpico do Comité 

Olímpico de Portugal. Nestas provas estão incluídas as Taças da Europa de Huelva, 

Quarteira e Coimbra, onde o contingente será significativamente mais numeroso. 
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Também os melhores atletas jovens serão selecionados para realização de 3 taças 

europeias, com o intuito de cimentar a sua experiência internacional e consolidar a 

sua forma e perspetivas de evolução. 

A realização de estágios continua a assumir um peso preponderante na preparação 

para as provas e, neste sentido, serão realizados estágios de preparação em períodos 

muito específicos e que serão obrigatórios para todos os elementos convocados: 

- Estágio inicial: estágio de início de época, controlo inicial, apresentação e discussão 

de objetivos para a época e de interação com a equipa de comunicação e com a 

seleção Espanhola Júnior; 

- Fevereiro/Março: os melhores atletas juniores juntar-se-ão aos melhores juniores 

espanhóis para um estágio que ocorrerá em Espanha; 

- Junho a Agosto: realização de estágios específicos em altitude de preparação para 

os Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos. 

Por outro lado, os testes laboratoriais e no terreno voltarão a assumir especial 

preponderância, pretendendo-se estender este controlo aos estágios de altitude e 

contrastando-os com os resultados e indicadores registados. 

Também os controlos e avaliações manterão o figurino de 2019, especialmente na 

época pré-competitiva. 
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3. SELEÇÃO NACIONAL DE TRIATLO LONGO, DUATLO E CROSS 

Considerando a organização do Campeonato do Mundo Multisport na Europa e a 

realização do Campeonato da Europa de Duatlo no país vizinho, a FTP prepara a 

participação de um forte contingente nacional nestes eventos.  

Além destas provas, a FTP pretende definir com o restrito lote de melhores atletas de 

Longa Distância e de BTT quais as provas e modelos de apoio a garantir em 2020, de 

forma a potenciar o melhor resultado nos Campeonatos da Europa e do Mundo das 

especialidades. 

No caso concreto do BTT, a realização da etapa nacional do Circuito XTerra e a 

participação dos melhores atletas internacionais tem também funcionado como 

catalisador para o desenvolvimento de muitos atletas nacionais cuja evolução tem 

sido assinalável e importa ser compensada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SELEÇÃO NACIONAL DE PARATRIATLO 

Como mencionámos atrás, a FTP tem um atleta integrado no Programa de Esperanças 

Paralímpicas do Comité Paralímpico de Portugal e, assim sendo, em 2020, fará um 

esforço para que o mesmo possa disputar o maior número de provas, especialmente 

dentro do período de qualificação, que termina em junho. 

Além desta aposta específica, serão criadas seleções nacionais para os Campeonatos 

da Europa e do Mundo.  

A FTP está ainda a tentar garantir a realização de uma Taça do Mundo de Paratriatlo 

em Portugal, onde pretendemos levar um contingente mais alargado e que promova a 

modalidade junto da comunidade paralímpica. 
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5. CENTROS DE ALTO RENDIMENTO 

No início do presente ano letivo foram abertas novas candidaturas para o CAR Jamor, 

estabelecendo-se o limite de 9 atletas internos. O objetivo passou essencialmente 

pela garantia de condições de treino para os melhores atletas candidatos, procurando-

se a excelência do resultado desportivo, mas também a otimização das condições 

destes atletas para poderem da melhor forma conciliar a sua atividade desportiva com 

a vida académica e social. 

O número de atletas internos não se alterará em 2020 e o nível dos atletas candidatos 

ao ano letivo 2020/21 definirá quais os escolhidos para integrar o grupo de treino. 

As condições oferecidas pelo CAR Jamor no que diz respeito a acompanhamento 

médico, treino em altitude e demais facilidades tornam-no também num local 

privilegiado para o trabalho dos clubes com projetos de Alto Rendimento, bem como 

para a realização de controlos de treino, algo que voltará a ser uma realidade em 2020. 

Tabela 16 – Custos com CAR Jamor 

DESIGNAÇÃO Atletas 
Integrados 

ORÇAMENTO  

2020  [€] 

ORÇAMENTO  

2019  [€] 

PREVISÃO  

2019  [€] 

Atletas internos 10 80.000,00 € 85.000,00 € 79.000,00 € 
TOTAL 80.000,00 € 85.000,00 € 79.000,00 € 

 

6. APOIO A CLUBES, TREINADORES E ATLETAS 

Em ano olímpico, e num ciclo onde tentámos dar maior preponderância ao trabalho 

dos clubes para desenvolvimento dos projetos de Alto Rendimento, consideramos 

essencial avaliar a situação atual da modalidade e traçar novos rumos, apresentando 

um Plano Estratégico para o Alto Rendimento, com vista aos próximos Ciclos 

Olímpicos. Desta forma, considerando que o Programa de Apoio ao Alto Rendimento 

nos Clubes será uma peça fundamental nesse processo e que o mesmo não teve o 

peso que se pretendia neste primeiro ano de existência, a FTP pretende “congelar” 

esse Programa até que seja apresentado o novo Plano Estratégico e que, entre outras 

coisas, pretende complementar o PAARC nas suas vertentes de formação e 

monitorização. 

Noutra perspetiva, e como incentivo ao trabalho dos treinadores, a FTP pretende 

implementar uma bolsa mensal de apoio aos treinadores que consigam medalhas em 

Campeonatos da Europa e do Mundo de Triatlo ou a integração dos seus atletas nos 

Programas do Comité Olímpico de Portugal, na seguinte proporção: 
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 Medalha em Campeonato do Mundo: 350€ 

 Medalha em Campeonato da Europa: 250€ 

 Resultado de integração no Apoio à Qualificação do PPO: 200€ 

 Resultado de integração no PEO: 150€ 

A reestruturação do Programa de Preparação Olímpica do COP permitir-nos-á também 

conferir uma bolsa mensal de 600€ a todos os atletas integrados no Apoio à 

Qualificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 17 – Custos com bolsas a atletas 

DESIGNAÇÃO 
ORÇAMENTO  

2020  [€] 

ORÇAMENTO  

2019  [€] 

PREVISÃO  

2019  [€] 

Bolsas a atletas 17.000,00 € 25.000,00 € 21.900,00 € 

Bolsas a treinadores 12.500,00 €  14.200,00 € 
Programa de Apoio a Clubes com atletas de 

Alto Rendimento 
3.500,00 € 7.500,00 € 1.900,00 € 

Apoio a atletas residentes nas Regiões 
Autónomas e no Estrangeiro  1.000,00 € 1.500,00 € 800,00 € 

TOTAL 34.000,00 € 34.000,00 € 38.800,00 € 

 

7. APETRECHAMENTO 

A FTP, consciente da rápida evolução da tecnologia que está estreitamente 

relacionada com a constante procura de soluções inovadoras e que permitem tirar o 

máximo benefício, seja no controlo das  situações  de  treino, ou em  situações 



Plano de Atividades e Orçamento 2020 | Federação de Triatlo de Portugal 
Página | 36 

competitivas  irá,  dentro  do  quadro  de possibilidades, continuar a apetrechar-se com 

equipamentos para apoio ao treino e ao seu controlo, disponibilizando-o a atletas e 

clubes que trabalhem no âmbito do Alto Rendimento. Este apetrechamento passará 

pela aquisição de material de recuperação e fisioterapia e também de material de 

controlo de treino e para otimização do treino e competição de bicicleta, com aquisição 

de rolos de treino, rodas suplentes e outros componentes. 

 

Tabela 18 – Apetrechamento de apoio ao Alto Rendimento 

Descrição 

Orçamento  
2020 [€] 

Orçamento  
2019 [€] 

PREVISÃO  

2019  [€] 

1 tenda de simulação de altitude 0,00 € 6.000,00 €  

Rolos de treino 1.200,00 € 1.200,00 €  

Máquina de Lactato Pro 300,00 € 300,00 €  

2 pares de rodas de substituição 1.200,00 € 1.200,00 €  

Botas de compressão 1.500,00 € 1.500,00 €  

3 compex   1.400,00 €  

Material diverso 6.500,00 €  9.500,00 € 

Equipamento de fisioterapia   8.500,00 € 

1 viatura 0,00 € 15.000,00 € 24.000,00 € 

TOTAL 10.700,00 € 26.600,00 € 42.000,00 € 

 

8. ATLETAS EM REGIME DE ALTO RENDIMENTO 

No início de 2020, estarão integrados no Projeto de Preparação Olímpica os 

seguintes atletas: 

Projeto Nível Escalão Nome 

Tóquio 2020 Top Elite Elite João Pereira 

Tóquio 2020 Top Elite Elite João Silva 

Tóquio 2020 Top Elite Elite Melanie Santos 

Tóquio 2020 Apoio à Qualificação Elite Vasco Vilaça 

Tóquio 2020 Apoio à Qualificação Elite Helena Carvalho 

Esperanças Olímpicas  Junior Alexandre Montez 

Esperanças Olímpicas  S23 Ricardo Batista 

Esperanças Olímpicas  Junior Maria Tomé 

Esperanças Olímpicas  Junior Mariana Vargem 
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9. RESUMO 

 

Tabela 19 – Resumo Capítulo 4 – Alto Rendimento e Seleções Nacionais  

Projectos 
Orçamento 

2020[€] 

Orçamento 

2019[€] 

Previsão     

2019[€] 

a. Enquadramento Humano - ARSN 122.665,71 € 120.970,01 € 120.970,01 € 

b. Ações de preparação/estágios 51.000,00 € 35.000,00 € 34.100,00 € 

c. Participação em competições internacionais 225.000,00 € 205.000,00 € 221.000,00 € 

d. Apoio a clubes e atletas 34.000,00 € 34.000,00 € 38.800,00 € 

e. CAR – CDN Jamor 80.000,00 € 85.000,00 € 79.000,00 € 

f. Avaliação e controlo do treino 2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 

g. Programação de deteção de talentos 7.150,00 € 7.150,00 € 7.100,00 € 

h. Apetrechamento 10.700,00 € 26.600,00 € 42.000,00 € 

TOTAL 532.515,71 € 515.720,01 € 543.470,01 € 
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A formação de agentes desportivos continuará a ser uma forte aposta da Federação 

de Triatlo de Portugal. Em 2020, além de darmos continuidade ao trabalho a 

desenvolver na formação de treinadores, tentaremos dar mais destaque à formação 

de treinadores, dirigentes e atletas, procurando um triatlo mais completo e com 

melhores agentes desportivos. 

Além destas ações inovadoras, o modelo será similar ao de 2019, dando-se ênfase a: 

- Reedição do Congresso do Triatlo no final do ano; 

- Manutenção da parceria com a Associação de Árbitros de Triatlo de Portugal com 

vista à dinamização de formações exclusivas para a arbitragem; 

- Preparação dos referenciais e conteúdos programáticos da formação de professores 

e certificação da mesma e dinamização de 3 ações de curta duração e 1 de longa 

duração para professores; 

- Produção de manual de introdução à modalidade e boas práticas; 

- Continuação do programa de formação contínua de treinadores, com a organização 

de mais 10 formações em 2020; 

- Realização de três cursos grau 1, e dois cursos grau 2;  

- Formação de árbitros para o quadro nacional e reciclagem dos que estão no ativo; 

- Formação de Delegados Técnicos; 

- Organização de 4 workshops técnicos para atletas de Alto Rendimento, sobre 

temas do seu interesse. 
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Tabela 20 – Ações da Formação de Recursos Humanos 

Designação Local Período da Realização 
Orçamento Previsão 

2020 2019 2019 
Bolsa de apoio a teses de 
mestrado e doutoramento   

3.000,00 €   

Curso de Treinador Paratriatlo Madrid   2.000,00 €  

Curso de Treinadores Grau II (1) 
Norte e 
centro 

Novembro a 
Dezembro 

4.000,00 € 4.000,00 €  

Curso de Treinadores Grau I (3) A designar Janeiro a Dezembro 12.000,00 € 12.000,00 €  

Curso de Técnicos de 
Classificações Caxias Janeiro 400,00 € 400,00 € 

 

Curso de Formação de Dirigentes Caxias 3º trimestre 1.000,00 € 2.000,00 €  

Workshops técnicos A designar Fevereiro a Dezembro 1.500,00 € 2.000,00 €  

Congresso de Triatlo A designar Dezembro 2.600,00 € 3.000,00 €  

Apoio às ações AATP A designar Fevereiro a Dezembro 4.000,00 € 6.000,00 €  

Ações de Formação Contínua  (8) A designar Fevereiro – Dezembro 4.500,00 € 4.500,00 €  

Acolhimentos de estágios A designar Fevereiro-Dezembro    

Formação de Árbitros  A designar Fevereiro-Dezembro 500,00 € 2.000,00 €  

Formação para professores A designar Fevereiro-Dezembro 2.500,00 € 2.500,00 €  

Vídeo técnico e Manual de 
iniciação   4.000,00 € 3.000,00 € 

 

 
TOTAL 

 
40.000,00 € 43.400,00 € 25.000,00 € 
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Em 2020, a Federação de Triatlo de Portugal irá organizar quatro eventos 

internacionais: 

- Duatlo Powerman Mafra; 

- Taça da Europa de Quarteira; 

- Taça da Europa de Coimbra e Campeonato Mediterrânico; 

- Campeonato da Europa de Clubes de Alhandra e Taça do Mundo de Paratriatlo. 

Em comum, estes eventos possibilitam a projeção da imagem do país além fronteiras, 

como um destino turístico de excelência, bem como da grande capacidade 

organizativa da FTP na realização de eventos. 

As competições organizadas em 2019, que serviram perfeitamente os propósitos 

pretendidos e foram uma excelente oportunidade competitiva para os atletas de Alto 

Rendimento, manterão os seus formatos em 2020, exceção feita à Taça da Europa do 

Sines que se organizará em Coimbra e para o evento do Funchal que não se reeditará. 

A organização do Duatlo Powerman é algo que a FTP já procurava há alguns anos e 

que pretende, acima de tudo, relançar a modalidade de duatlo e dar destaque aos 

nossos atletas desta disciplina. A organização desta prova permite a Portugal juntar-

se ao restrito lote de países que organizam provas de todos os 4 principais circuitos 

mundiais privados (Ironman, Challenge, Xterra e Powerman) e também permitir aos 

nossos melhores atletas competir com a Elite do Duatlo Mundial frente ao seu público.  

 

Tabela 21 – Resumo Capítulo 6 – Organização de Eventos Internacionais 

Projetos 
Orçamento 

2020 [€] 

Orçamento 2019 

[€] 

Previsão 2019 

[€] 

Triatlo Internacional de Quarteira 65.000,00€ 65.000,00€ 71.000,00 € 

Taça da Europa de Triatlo Sprint Coimbra 40.000,00 € 40.000,00 € 41.500,00 € 

Duatlo Powerman ( em 2019 foi a Taça 
Europa Funchal) 

35.000,00 € 50.000,00 € 9.000,00 € 

Campeonato da Europa de Triatlo de Clubes 
Alhandra 

140.000,00€ 115.000,00€ 140.500,00€ 

TOTAL 280.000,00€ 270.000,00€ 262.000,00€ 
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Em 2019 a FTP, juntamente com outras Federações Desportivas e sob a égide da 

Fundação do Desporto, candidatou-se a um Programa de Apoio à Desmaterialização 

Administrativa e que implica a informação de todos os processos de organização e 

gestão da FTP.  

Assim, em 2020, e face à provável aceitação da candidatura apresentada, pretende-

se reformular a maioria dos processos internos e externos da FTP, do qual se destaca 

a criação de um site de raiz, que garanta maior interação com os licenciados, quer pelo 

desenvolvimento de novas funcionalidades, que permitam oferecer mais informação 

na área pessoal do atleta, pela maior atratividade e facilidade no acesso à informação.  

Este processo de desmaterialização e renovação do site permitir-nos-á também 

continuar o trabalho de adaptação ao Regime Jurídico da Proteção de Dados. 

Manter-se-á o esforço de associar novas marcas e vantagens à FTP, que garantam 

mais valias diretas a todos os licenciados e que aportem valor ao cartão de federado. 

A sede da Federação será também uma área de intervenção em 2020. Depois de em 

2019, se ter apurado que o espaço de arrecadação era pertença do Município de 

Oeiras, a FTP está a envidar esforços, junto desta instituição, para o mesmo espaço 

seja intervencionado e oferecido à Federação, já que o mesmo não poderá ter outra 

utilização. 

Depois de sanado o problema com o condomínio, está em fase de orçamento a 

recuperação da fachada do prédio e posterior recuperação da secretaria da FTP, que 

tem sofrido infiltrações por via do mau isolamento da referida fachada. 

O livro dos 30 anos, cujo processo de adaptação foi mais moroso do que o esperado, 

será apresentado por ocasião de um ciclo de tertúlias e interações que a FTP pretende 

dinamizar com o fim de aproximar as diferentes gerações do triatlo e discutir a 

evolução desta modalidade. 
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a. QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Presidente Vasco Rodrigues 
Coordenador Administrativo Patrícia Gonçalves 
Diretor Técnico Nacional António Fortuna 
Treinador CAR Jamor Lino Barruncho 
Treinador CAR Jamor Pedro Leitão 
Médico seleções nacionais Nuno Piteira 
Fisioterapeuta Ana Leite 
Psicólogo Pedro Almeida 
Diretor de Competições Bruno Salvador 
Técnico administrativo (licenciamento e 
inscrições) 

Hugo Silva 

Técnico administrativo (classificações e 
relação com organizadores) 

João Costa 

Coordenador Regional Artur Parreira 
Técnico de Logística António Pinheiro 
Tesoureiro Paulo Baltazar 
Coordenador “Tri Try” e Criativo Patrícia Pestana 
Coordenador Formação Manuel Alves 
Coordenador Comunicação Isabel Pinto da Costa 

 

Em 2020 pretende-se também atualizar o vencimento dos funcionários, à imagem da 

realidade nacional. 

 

b. REGIONALIZAÇÃO 

A regionalização continua a ser uma forte aposta desta Direção, com especial 

incidência no quadro competitivo e na independência das Delegações Regionais. 

É assim importante apetrechar as Delegações Regionais de mais equipamento, que 

os torne autónomos na realização de pequenos eventos, e garantir maior formação 

aos delegados regionais e respetivo staff.  

No caso específico da Delegação Norte procurar-se-á garantir a afetação de uma 

viatura que ajude na organização desta unidade que tem sido o grande motor da 

modalidade no norte do país. 
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3. RESUMO 

 

Tabela 22 – Resumo Capítulo 7 – Organização e Gestão da Federação 

Projetos 
Orçamento       

2020 [€] 

Orçamento       

2019 [€] 

Previsão            

2019 [€] 

a. Encargos com o vencimento do Presidente 38.949,90 € 38.955,40 € 35.000,00 € 

a. Recursos Humanos (organização e Gestão) 101.971,11 € 75.939,16 € 78.000,00 € 

b. Custos de Administração e Gestão  97.800,00 € 95.800,00 € 97.400,00 € 

TOTAL  238.722,01 € 210.694,56 € 210.400,00 € 
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Em 2020 o Conselho de Arbitragem e Competições volta a ter uma verba própria que 

permita a devida autonomia ao órgão e potencie a evolução e capacitação do corpo 

de árbitros portugueses. 

A verba destinada ao Conselho de Arbitragem e Competições será destinada a: 

- Apetrechamento, para garantir um melhor trabalho nos eventos; 

- Deslocação dos elementos do Conselho de Arbitragem e Competições a provas, 

reuniões e afins; 

- Deslocação de árbitros a provas internacionais para assim completarem a sua 

formação internacional 

Tabela 23 – Resumo Capítulo 8 – Arbitragem 

Projetos 
Orçamento 

2020 [€] 

Orçamento 2019 

[€] 

Previsão 2019 

[€] 

Apetrechamento 2.000,00€ 2.000,00€  

Deslocações do CAC 2.000,00 € 2.000,00 €  

Deslocações internacionais 3.000,00€ 3.000,00€  

TOTAL 7.000,00€ 7.000,00€ 3.500,00€ 
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ORÇAMENTOS 

a. ORÇAMENTO DA DESPESA 

ORÇAMENTO DA DESPESA - POR DOMÍNIO DE INTERVENÇÃO  
 

 

CAPÍTULO 2 - DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA 
DESPORTIVA 

Orçamento 
2020[€] 

Orçamento 
2019[€] 

Previsão 
2019[€] 

1. Organização e Gestão da Federação 233.722,01 € 210.694,56 € 210.400,00 € 

A. Encargos com o vencimento do Presidente 38.949,90 € 38.955,40 € 35.000,00 € 

B. Recursos Humanos - Organização 101.971,11 € 75.939,16 € 78.000,00 € 

C. Recursos materiais e tecnológicos, fornecimentos 
e serviços externos 

92.800,00 € 95.800,00 € 97.400,00 € 

2. Desenvolvimento da Atividade Desportiva 583.656,14 € 553.912,64 € 586.700,00 € 

A. Recursos Humanos -  DAD 110.406,14 € 108.582,64 € 91.000,00 € 

B. Organização de Quadros Competitivos Nacionais 213.250,00 € 221.550,00 € 215.200,00 € 

C. Organização de Quadros Competitivos Regionais 76.000,00 € 38.000,00 € 89.000,00 € 

D. Apoios a Clubes (inclui seguros dos agentes 
desportivos) 

88.500,00 € 78.780,00 € 82.000,00 € 

E. Apoio ao Desenvolvimento do Triatlo para 
Amadores (Grupos de Idade) 

10.000,00 € 2.000,00 € 38.500,00 € 

F. Desenvolvimento do Desporto Feminino 10.000,00 € 8.000,00 € 9.500,00 € 

G. Projeto de Desenvolvimento do Triatlo Jovem 28.000,00 € 45.000,00 € 25.500,00 € 

H. Programa de Ética Desportiva 7.000,00 € 10.000,00 € 5.500,00 € 

I. Gala do Triatlo 4.000,00 € 4.000,00 € 7.500,00 € 

J. Apetrechamento 31.500,00 € 31.000,00 € 19.500,00 € 

L. Arbitragem 5.000,00 € 7.000,00 € 3.500,00 € 

SUB-TOTAL  817.378,15 € 764.607,20 € 797.100,00 € 

TryTri (Evolução do Projecto Tri-Jamor) 121.351,66 € 95.000,00 € 79.407,54 € 

A. Programa de Dinamização Nacional de Triatlo “Tri 
Try” 

90.200,00 € 80.000,00 € 55.200,00 € 

B. Programa de Dinamização do Paratriatlo 31.151,66 € 15.000,00 € 24.207,54 € 

TOTAL  938.729,81 € 859.607,20 € 876.507,54 € 

  

CAPÍTULO 3 - ALTO RENDIMENTO E SELECÇÕES 
NACIONAIS 

Orçamento 
2020[€] 

Orçamento 
2019[€] 

Previsão 
2019[€] 

 
 

 
 

A. Ações de preparação/estágios 51.000,00 € 35.000,00 € 34.100,00 € 

B. Participação em competições internacionais 225.000,00 € 205.000,00 € 221.000,00 € 

C. Apoio a Clubes e Atletas 34.000,00 € 34.000,00 € 38.800,00 € 

D. Enquadramento Humano - ARSN 122.665,71 € 120.970,01 € 120.970,01 € 

E. CAR - CDN Jamor 80.000,00 € 85.000,00 € 79.000,00 € 
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F. Avaliação e Controlo do Treino  2.000,00 € 2.000,00 € 500,00 € 

G. Programa de Deteção de Talentos 7.150,00 € 7.150,00 € 7.100,00 € 

H. Apetrechamento 10.700,00 € 26.600,00 € 42.000,00 € 

TOTAL 532.515,71 € 515.720,01 € 543.470,01 € 

  

CAPÍTULO 4 - FORMAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS 

Orçamento 
2020[€] 

Orçamento 
2019[€] 

Previsão 
2019[€] 

Bolsa de apoio a teses de mestrado e doutoramento 3.000,00 € 
 

 

Curso de Treinador Paratriatlo  2.000,00 €  

Curso de Treinadores Grau II (1) 4.000,00 € 4.000,00 €  

Curso de Treinadores Grau I (3) 12.000,00 € 12.000,00 €  

Curso de Técnicos de Classificações 400,00 € 400,00 €  

Curso de Formação de Dirigentes 1.000,00 € 2.000,00 €  

Workshops técnicos 1.500,00 € 
 

 

Congresso de Triatlo 2.600,00 € 2.000,00 €  

Apoio às ações AATP 4.000,00 € 3.000,00 €  

Ações de Formação Contínua  (8) 4.500,00 € 6.000,00 €  

Acolhimentos de estágios  4.500,00 €  

Formação de Árbitros  500,00 € 2.000,00 €  

Formação para professores 2.500,00 € 2.500,00 €  

Vídeo técnico e Manual de iniciação 4.000,00 € 3.000,00 €  

TOTAL 40.000,00 € 43.400,00 € 25.000,00 € 

  

CAPÍTULO 5 - EVENTOS DESPORTIVOS 
INTERNACIONAIS 

Orçamento 
2020[€] 

Orçamento 
2019[€] 

Previsão 
2019[€] 

Taça da Europa de Triatlo de Quarteira 65.000,00 € 65.000,00 € 71.000,00 € 

Taça da Europa de Triatlo de Coimbra (Sines em 
2019) 

40.000,00 € 40.000,00 € 41.500,00 € 

Powerman Mafra (Taça Europa Funchal em 2019) 35.000,00 € 50.000,00 € 9.000,00 € 

Campeonato da Europa de Triatlo de Clubes de 
Alhandra 

140.000,00 € 115.000,00 € 140.500,00 € 

TOTAL  280.000,00 € 270.000,00 € 262.000,00 € 

ORÇAMENTO DESPESA 1 791.245,52 € 1 688.727,21 € 1 706.977,55 € 

Depreciações    

Fundo Estabilidade 80.000,00 € 80.000,00 €  

Depreciações 25.578,64 € 25.578,64 € 25.578,64 € 

Total 75.578,64 € 105.578,64 €  

ORÇAMENTO DESPESA 1 896. 824,16 € 1 794.305,85 €  
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b. ORÇAMENTO DA RECEITA 

RECEITAS - Por Domínio de Intervenção 

APOIOS FINANCEIROS Orçamento 
2020[€] 

Orçamento 
2019[€] 

Previsão 2019[€] 

1. Instituto Português do Desporto e Juventude 925.000,00 € 930.000,00 € 846.000,00 € 

Organização e Gestão da Federação 140.000,00 € 140.000,00 € 135.000,00 € 

Desenvolvimento da Prática Desportiva 250.000,00 € 280.000,00 € 224.000,00 € 

Alto Rendimento e Seleções Nacionais 345.000,00 € 310.000,00 € 330.000,00 € 

Programa Nacional de Dinamização do Triatlo 60.000,00 € 55.000,00 € 40.000,00 € 

Formação de Recursos Humanos 20 000,00 € 20 000,00 € 22.000,00 € 

Organização de Eventos Desportivos Internacionais 110.000,00 € 125.000,00 € 95.000,00 € 
 

  

2. COP 230.000,00 € 200.000,00 € 217.000,00 € 

Projetos Olímpicos 230.000,00 € 200.000,00 € 217.000,00 € 
 

  

2. CPP 3.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 

Projetos Paralímpicos 3.000,00 € 7.000,00 € 3.000,00 € 
  

  

Proveitos Associativos 72.000,00 € 65.000,00 € 69.000,00 € 

Associação e Licenciamento 72.000,00 € 65.000,00 € 69.000,00 € 
  

  

Autarquias  270.000,00 € 255.000,00 € 257.000,00 € 

Autarquias  270.000,00 € 255.000,00 € 257.000,00 € 
  

  

Entidades privadas  335.000,00 € 285.000,00 € 317.000,00 € 

Inscrições Quadro Competitivo 190.000,00 € 170.000,00 € 180.000,00 € 

Direitos Quadro Competitivo 135.000,00 € 105.000,00 € 130.000,00 € 

Proveitos de formação 10.000,00 € 10.000,00 € 7.000,00 € 
  

  

Rendimentos 62.824,16 € 59.305,85 € 75.000,00 € 

Promoção 50.000,00 € 45.000,00 € 60.000,00 € 

Outros proveitos e ganhos operacionais 11.824,16 € 14.305,85 € 15.000,00 € 

ORÇAMENTO RECEITA 1 896.824,16 € 1 794.305,85 € 1 784.000,00 € 
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