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Caros Associados, 

 

Estamos a atravessar uma fase conturbada que será também um teste de resiliência à nossa 

capacidade de superação e de adaptação! Mas esta é a modalidade de superação por excelência e 

estou certo que será mais um obstáculo superado e que nos tornará mais fortes! 

 

Ciente do desafio que os clubes atravessam, nomeadamente do ponto de vista financeiro, a 

Federação de Triatlo de Portugal (FTP) preparou um pacote financeiro de apoio aos seus clubes, 

baseado em alguns critérios que consideramos essenciais nesta fase.  

 

Nenhum modelo é ideal e o próprio montante do pacote (6.000€ mensais) é bem inferior ao que 

gostaríamos, mas queria ressalvar que se trata de um valor de cerca de 25% da receita mensal atual 

da Federação de Triatlo (excetuando as verbas do Alto Rendimento cuja despesa tem de ser 

realizada nessa área específica e não pode aqui ser contabilizada), sendo que a Direção decidiu não 

condicionar nenhum dos seus compromissos atuais com parceiros, colaboradores e funcionários. 

 

No entender da FTP e face à realidade da generalidade dos clubes, um dos agentes mais afetados 

serão os treinadores, pelo que a grande fatia deste apoio é destinada ao apoio aos seus 

vencimentos.  

 

De qualquer forma, aproveito a oportunidade para enviar em anexo também um conjunto de 

medidas de apoio do Estado a que clubes e treinadores se podem candidatar para minimizar o 

impacto deste confinamento nas suas atividades. 

 

No que diz respeito ao Programa Especial de Apoio aos Clubes, esta dotação mensal de 6.000€ 

distribui-se por 3 áreas: 

 

- 3.500€ para apoio ao vencimento dos treinadores; 

- 1.500€ por compensação pelo número e tipologia de atletas; 

- 1.000€ para outras despesas devidamente justificadas.  
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Este Programa tem algumas regras básicas: 

 

- Apenas se podem candidatar ao Programa de Apoio Clubes que tenham custos comprovados com 

treinadores; 

- Para se candidatarem ao apoio na área dos treinadores, os mesmos têm de estar licenciados na FTP 

e o clube terá de enviar cópia dos recibos do primeiro trimestre, sendo contabilizado o valor médio 

mensal dos recibos apresentados do primeiro trimestre (somam-se todos os recibos dos clubes e 

divide-se por 3); 

- A contabilização do número de atletas é feita pelo número de atletas de cada clube com a situação 

completamente regularizada a 1 de abril; 

- Para contabilização de outras despesas é necessário enviar faturas de despesa do mês em questão 

e que as mesmas sejam comprovadamente afetas à secção de triatlo, não podendo ser referentes a 

outras modalidades ou à gestão corrente do clube (para clubes com outras modalidades além do 

triatlo); 

- No caso das outras despesas não ultrapassarem um total de 10 pontos segundo os critérios abaixo, 

a verba será totalmente encaminhada para o apoio ao vencimento de treinadores. Se estas despesas 

perfizerem um total de 10 a 20 pontos, 50% da verba será canalizada para o apoio ao vencimento de 

treinadores; 

- Este apoio é mensal e estará em vigor até que seja reaberto o quadro competitivo e o acesso a 

piscinas para treino; 

- O valor global deste apoio poderá ser revisto em alta no final do ano, caso a situação financeira da 

FTP o permita; 

- Para apurar o valor por clube em cada uma das áreas é somado o total de pontos obtidos por todos 

os clubes, apurando-se o valor x. Depois, cada clube terá direito à sua pontuação a dividir pelo total 

de pontos (x); 

- O apoio será disponibilizado aos clubes no dia 15 do mês seguinte. 

 

 

 

 



 
 
 
 

Alameda do Sabugueiro, 1B 
Murganhal – Caxias 
2760 – 128 Caxias 
Portugal 
 
t. +351 21 446 48 20 
f. +351 21 441 48 22 
 
secretaria@federacao-triatlo.pt 
 
www.federacao-triatlo.pt 

 

 

Membro de: 

  Fornecedores Oficiais 

Parceiros institucionais: 

 

 Patrocinadores Oficiais: 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando agora o apoio destinado aos treinadores: 

 

- 4 pontos para clubes que gastam mais de 2000€ em vencimentos com treinadores de triatlo 

licenciados na FTP; 

- 3 pontos para quem gasta mais de 1000€ em vencimentos com treinadores de triatlo licenciados na 

FTP; 

- 2 pontos para quem gasta mais de 500€ em vencimentos com treinadores de triatlo licenciados na 

FTP; 

- 1 ponto para quem gasta mais de 100€ em vencimentos com treinadores de triatlo licenciados na 

FTP.  

 

Exemplo: há 2 clubes a gastar mais de 2000 (8 pontos), 6 a gastar mais de 1000 (18 pontos), 9 a 

gastar mais de 500 (18 pontos) e 12 a gastar mais de 100 (12 pontos). Havendo um total de 56 

pontos, um clube que pague mais de 2000 recebe 4/56 de 3500€.  

 

Em relação ao apoio pela dimensão do clube: 

 

- 3 pontos para quem tem mais de 100 atletas; 

- 2 pontos para quem tem mais de 50 atletas; 

- 1 ponto para quem tem mais de 20 atletas; 

- 3 pontos para quem tem escola com mais de 40 miúdos; 

- 2 pontos para quem tem escola com mais de 20 miúdos; 

- 1 ponto para quem tem escola com mais de 10 miúdos. 

 

Exemplo: e um clube que tenha 120 atletas e 46 miúdos tem 6 pontos 
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No que diz respeito a outras despesas comprovadas que sejam com equipa de triatlo: 

 

- 3 pontos para quem tem mais de 2000€; 

- 2 pontos para quem tem mais de 1000€; 

- 1 ponto para quem tem mais de 500€.  

 

Queria ressalvar que a criação deste apoio surge essencialmente da perceção existente de que 

alguns treinadores dependem quase ou mesmo exclusivamente do seu trabalho na modalidade e 

que este apoio pode ser uma ajuda significativa para que os mesmos possam manter índices 

aceitáveis de subsistência para si e para as suas famílias.  

 

Desta forma, apelamos também ao bom senso dos clubes e treinadores para que estas candidaturas 

contemplem efetivamente aqueles que mais necessitam deste apoio. 

 

A formalização destas candidaturas deve ser feita para o email joao.costa@federacao-triatlo.pt até 

dia 30 de abril, mediante o preenchimento do formulário anexo e com o envio dos comprovativos do 

vencimento dos treinadores no primeiro trimestre (solicitamos que seja apenas enviado um email 

por clube pelo que a candidatura terá de ter logo anexados todos os recibos) e dos recibos de outras 

despesas mensais que tenham (enviadas até ao dia 5 do mês seguinte). 

 

Mantenham-se seguros! 

 

O Presidente da Federação de Triatlo de Portugal 

 

 

(Vasco Rodrigues) 
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