
 



 
 

Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes (PAARC) 
Federação de Triatlo de Portugal 

Página 2 de 8  

 
 
 

 
ÍNDICE 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................... 3 

2.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO .................................................................................................. 4 

3.  APOIOS E BENEFÍCIOS ....................................................................................................... 6 

4.  CANDIDATURAS ................................................................................................................ 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes (PAARC) 
Federação de Triatlo de Portugal 

Página 3 de 8  

 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
O Alto Rendimento na modalidade de Triatlo deu os seus primeiros passos graças ao 
trabalho direto da Federação de Triatlo de Portugal (FTP) que centralizou em si a 
responsabilidade e capacidade para “produzir” atletas de nível internacional.  
 
Contudo, o desenvolvimento da modalidade permitiu também um desenvolvimento dos 
clubes e dos seus treinadores e, nos últimos anos, temos assistido a uma crescente 
preponderância dos mesmos na formação de atletas de Alto Rendimento, garantindo-se 
estruturas próprias, focadas no rendimento desportivo internacional dos seus atletas. 
 
Cientes desta realidade, e percebendo que o futuro da modalidade passa muito pela 
capacidade e motivação destes clubes e treinadores manterem a sua atividade, assim como 
pelo próprio estímulo que este trabalho tem nos outros clubes e treinadores, a FTP pretende 
implementar um programa de incentivo e premiação pelo trabalho aqui desenvolvido. 
 
Mas, se por um lado é fundamental apoiar este trabalho e estimular a sua continuidade e 
proliferação, por outro sente-se também uma grande necessidade de agregação e 
assessoria ao trabalho desenvolvido, por forma a garantir maior homogeneidade de 
procedimentos e maior proximidade entre as estruturas técnicas dos clubes e da própria 
FTP, como forma de otimização dos processos e dos resultados individuais. 
 
É assim, com este duplo objetivo de apoiar o trabalho dos clubes e garantir maior 
proximidade e relação entre o enquadramento técnico dos clubes e da FTP, que 
apresentamos o Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes (PAARC).  
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2.  CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

O PAARC é um Programa que pretende apoiar financeira e tecnicamente os clubes, 
treinadores e atletas que cumpram uma série de critérios que lhes permitam desenvolver 
um trabalho de Alto Rendimento em sintonia com os objetivos da FTP, tendo como objetivo 
final a integração de atletas nos Programas de Preparação Olímpica. 

 

Este apoio financeiro é feito em função do número de atletas que alcançaram Estatuto de 
Alto Rendimento na época anterior e que não sejam enquadrados por técnicos da FTP. 

 

Este programa de financiamento pressupõe o cumprimento integral dos critérios de 
integração por parte dos diferentes intervenientes, tendo por base uma total 
interdependência entre o Clube, Treinador e Atleta. 

 

Cumprindo as prerrogativas necessárias os clubes e treinadores auferirão um valor mensal, 
que no caso dos clubes será liquidado no final de cada semestre e dos treinadores será 
liquidado mensalmente. 

 

CLUBES 

 Licenciado na FTP na época atual e nas duas anteriores; 

 Ter em funcionamento uma escola de triatlo na época atual e nas duas anteriores; 

 Ter pelo menos 1 atleta com Estatuto de Alto Rendimento; 

 Ter 1 treinador de nível 2; 

 Acolher trimestralmente 1 técnico da FTP para reuniões e acompanhamento das 
sessões de treino (em datas a acordar entre as partes); 

 A partir do 3º ano que integra o PAARC o clube tem de possuir um treinador com 
nível 3. 

 

TREINADORES 

 Licenciado na FTP; 

 Possuir curso de treinador nível 2; 

 Independentemente da mudança de clube, os treinadores que queiram estar 
integrados neste Programa têm de garantir evolução para nível 3 até 3 anos após a 
1ª inclusão no Programa; 

 Participação em ações de formação da componente específica da modalidade de 
triatlo creditadas pelo IPDJ, que originem a obtenção de 1UC anualmente; 

 Envio da programação semestral por atleta, com a descrição dos objetivos, 
calendário competitivo, momentos de avaliação, controlo de treino e aproveitamento 
escolar; 
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 Envio de relatório semestral da atividade desenvolvida com cada atleta (Nº de 
sessões semanais por segmento, volumes de treino por segmento (incluindo a 
distribuição por zonas de intensidade), descrição das principais tarefas específicas 
por segmento, registo de lesões). 

 Envio do Plano de Carreira (duração mínima de 4 anos) para cada um dos atletas 
integrados no Programa no momento da submissão da candidatura. 

 

ATLETAS 

 Licenciado na FTP; 

 Possuir Estatuto de Alto Rendimento válido na data da candidatura; 

 Utilização regular da plataforma ti-ex – training expert® (software de monitorização 
do treino), onde serão disponibilizados os dados referentes às sessões de treino; 

 Disponibilizar os dados de saúde e informar, em tempo útil, qualquer tipo de lesão à 
equipa médica da FTP; 

 Participação obrigatória na totalidade dos estágios, controlos de treino e 
competições internacionais em que é convocado pela Direção Técnica Nacional da 
FTP. As ausências têm de ser comunicadas, justificadas e aprovadas pela Direção 
Técnica Nacional e/ou pela Direção Clínica da FTP. 
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3.  APOIOS E BENEFÍCIOS 

 

As candidaturas que satisfizerem os critérios acima mencionados, poderão beneficiar dos 
seguintes apoios: 

 

CLUBES 

 Subsídio mensal de 25€ por atleta incluído no Programa, liquidado semestralmente; 

 Oferta da utilização anual do software ti-ex® para os seus treinadores e atletas. 

 

TREINADORES 

Tendo em vista premiar o enquadramento dos resultados de elevado mérito desportivo dos 
atletas portugueses, a FTP apresenta 4 níveis de bolsas destinadas aos treinadores que estão 
inseridos no PAARC. As bolsas abaixo apresentadas não têm efeitos cumulativos por atleta 
(apenas conta o melhor resultado alcançado por cada atleta), destinam-se a treinadores sem 
vínculo contratual com a FTP e têm a duração de doze meses: 

 Nível 1 – 350,00€/mês por atleta que conquiste uma medalha em campeonatos do 
mundo de Juniores/Sub-23 de triatlo;  

 Nível 2 – 250,00€/mês por atleta que conquiste uma medalha em campeonatos da 
europa de Juniores/Sub-23 de triatlo;  

 Nível 3 – 200,00€/mês por atleta integrado no PPO, no nível de apoio à qualificação 
(critérios de integração de acordo com a grelha do COP);  

 Nível 4 – 150,00€/mês por atleta integrado no PEO através de um resultado individual 
ou de estafeta mista (critérios de integração de acordo com a grelha do COP). 

 

 Nota: O pagamento das bolsas inicia-se no início da época imediatamente seguinte à 
obtenção do resultado. 

 Redução em 50% dos custos de participação em todas as ações de formação FTP 

 

ATLETAS 

Tendo em vista premiar os resultados de elevado mérito desportivo dos atletas portugueses, 
a FTP apresenta 2 níveis de bolsas destinadas aos atletas que estão inseridos no PAARC. As 
bolsas abaixo apresentadas não têm efeitos cumulativos (apenas conta o melhor resultado 
alcançado por cada atleta), estando excluídos os atletas integrados no Programa de 
Preparação Olímpica, e têm a duração de doze meses: 

 Nível 1 – 200,00€/mês para atletas que alcancem um dos seguintes resultados: 

o Resultados dentro do 1º quarto da tabela classificativa em Taças do Mundo e 
Campeonato da Europa de Elites de Triatlo (distância Olímpica), até à 16º 
posição; 

o Resultado dentro do 1º quarto da tabela classificativa no Campeonato da 
Europa de Triatlo de Elites (distância sprint), até à 8ª posição; 
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o Top 3 no Campeonato da Europa de Juniores ou Sub-23 de Triatlo; 

o Top 5 no Campeonato do Mundo de Juniores ou Sub-23 de Triatlo. 

 

 Nível 2 – 100,00€/mês para atletas que alcancem um dos seguintes resultados: 

o Top 3 no Campeonato da Europa de Juniores ou Sub-23 de Duatlo ou Triatlo 
Cross; 

o Top 5 no Campeonato do Mundo de Juniores ou Sub-23 de Duatlo ou Triatlo 
Cross; 

o TOP 3 no Campeonato da Europa de Elites de Duatlo, Triatlo Longo ou Triatlo 
Cross; 

o Top 5 no Campeonato do Mundo de Elites de Duatlo, Triatlo Longo ou Triatlo 
Cross. 

 

Os atletas terão ainda acesso a um conjunto de serviços complementares: 

 Acesso a um seguro de saúde extensível, que cobre situações de lesão e não apenas 
de acidente; 

 Acesso aos serviços complementares do CAR Jamor (testes laboratoriais, consultas 
médicas, serviços de fisioterapia, serviço de massagem, consultas de nutrição e 
psicologia); 

 Acesso aos serviços clínicos da FTP (consultas médicas, serviços de fisioterapia e 
análises clínicas). 
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4.  CANDIDATURAS 

 

As candidaturas devem ser apresentadas entre 1 e 31 de janeiro de cada ano para o seguinte 
e-mail: secretaria@federacao-triatlo.pt. 

As candidaturas deverão contemplar a seguinte documentação: 

 Formulário de candidatura acessível em https://bit.ly/35JIklK 

 Plano de carreira de cada um dos atletas integrados na candidatura; 

 Envio da programação semestral por atleta, com a descrição dos objetivos, calendário 
competitivo, momentos de avaliação, controlo de treino, disponível através do modelo 
1 em https://bit.ly/338n5IC bem como o comprovativo de aproveitamento escolar;  

 Envio de relatório semestral da atividade desenvolvida com cada atleta (Nº de sessões 
semanais por segmento, volumes de treino por segmento (incluindo a distribuição por 
zonas de intensidade), descrição das principais tarefes específicas por segmento, 
registo de lesões), através do modelo 2 em https://bit.ly/3jekzGA  

 Cédula do treinador integrado na candidatura.  


