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1.INTRODUÇÃO
A Federação Portuguesa de Canoagem no último ciclo olímpico soube manter o caminho do sucesso, continuando a afirmar-se
como uma das maiores referências do desporto português e uma referência internacional da modalidade.
Neste último mandato:

A canoagem portuguesa conquistou 62 medalhas em Campeonatos da Europa e do Mundo, em Jogos Olímpicos e
Jogos Paralimpicos, e em diversos escalões e especialidades;

A canoagem portuguesa voltou ao pódio nos Jogos Olímpicos;

A canoagem portuguesa fez uma aposta muito forte na Paracanoagem, que culminou, simultaneamente, com a sua
estreia e a conquista da sua primeira medalha em Jogos Paralimpicos;

A canoagem portuguesa foi a par do Atletismo, a modalidade que conquistou medalhas em ambos os eventos;

A canoagem portuguesa foi mais uma vez palco da organização de grandes eventos desportivos internacionais, 2
Campeonatos da Europa, 4 Campeonatos do Mundo e 2 Taças do Mundo, todos elogiados pelas entidades
internacionais que tutelam a modalidade;

A canoagem portuguesa teve uma atividade nacional muito rica e diversa, assente nas suas várias especialidades,
que são a nossa maior riqueza, com uma boa dispersão e implementação geográfica, apesar de 2020 ter sido feito
em contexto pandémico, soubemos encontrar soluções para manter a nossa atividade;

A canoagem portuguesa está assente num pilar chamado Residência Universitária que é claramente uma aposta
ganha, onde o sucesso desportivo e aproveitamento escolar são compatibilizados, e cujo exemplo, começa é replicado
por outras modalidades e organizações desportivas;

A canoagem portuguesa teve uma situação financeira estável, com uma gestão de recursos equilibrada e responsável,
permitindo o crescimento sustentado da modalidade;

A canoagem portuguesa aumentou o seu número de praticantes, que se situa hoje nos 3500 atletas federados;
A fasquia da nossa modalidade está cada vez mais elevada, pelo que o próximo mandato não vai ser fácil, talvez mesmo o mais
difícil dos 3 desta equipa. Deve ser um mandato de mudança e de transição, de afirmação e de consolidação, de rigor e de
disciplina, características que devem atingidas através do envolvimento e diálogo constante com todos os agentes envolvidos.
Para 2022 pretendemos que a atividade nacional, regional e local seja retomada e realizada dentro dos parâmetros habituais,
com novas competições, com a continuação do processo profissionalização das organizações em vários domínios, renovando a
intenção o novo paradigma de organização de algumas das principais provas de Campeonato Nacional e/ou Taça de Portugal.
Esta nova época será marcada por algumas alterações significativas daquilo que são as regras base do modelo competitivo da
modalidade, com o objetivo de combater a especialização precoce e melhorar os índices de participação, através da
competitividade e qualidade dos eventos a nível nacional e regional, assim como criar no seio dos clubes objetivos de diferentes
níveis, nomeadamente nos escalões de formação, bem como a necessidade de filtrar os níveis de participação em algumas das
maiores competições nacionais.
Uma referência ainda para a introdução da embarcação de SUP nas especialidades de velocidade, longa distância e mar, depois
de no ano passado termos competido pela primeira vez com uma equipa no Campeonato do Mundo. De referir que a federação
apresentou junto da Federação Portuguesa de Surf uma proposta de partilha da atividade de SUP, que consistia na divisão das
diferentes atividades e tipologias entre os dois organismos e a organização de eventos nacionais, que tinha como principal
objetivo promover Portugal como exemplo a nível internacional.
Na especialidade de Slalom, e depois de quase duas décadas de aposta focada na participação Olímpica e num leque muito
reduzido de atletas, entendemos que este será o momento de alteração do paradigma e estaremos focados na criação de uma
base de treino e construção de uma equipa nacional, tal como foi feito para a especialidade de velocidade, na contratação de
um novo técnico nacional, em estreita colaboração com os clubes e muito focado na formação de jovens praticantes.
Desde 2007 que a FPC tem, através do projeto da Residência Universitária garantindo o alojamento de atletas, com recurso ao
aluguer de imóveis, nem sempre com as melhores condições, pelo que para o próximo ano, está previsto a aquisição de um
imóvel na localidade de Montemor-o-Velho, que visa não só na criação de melhores condições para a modalidade e equipas
Nacionais, mas também para a vivacidade da Federação que terá pela primeira vez um património de destaque e que garantirá
o futuro da modalidade junto ao CAR de Montemor-o-Velho, local da única pista de canoagem de velocidade do País.
Embora ainda não haja ainda uma data para conclusão da obra de construção da Torre de Chegada no CAR de Montemor-OVelho, esperamos que durante o primeiro semestre de 2022 ver o projeto terminado, para que seja possível a sua utilização
em pleno no ano de 2023 durante o Campeonato da Europa de Juniores e Sub-23.
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Tal como acontece anualmente, praticamente na última década, Portugal recebe em 2022 mais dois eventos internacionais da
modalidade, desta vez o Campeonato do Mundo de Maratona, a realizar no mês de setembro em Ponte de Lima, organizada
em parceria com o município de Ponte de Lima e o Clube Náutico de Ponte de Lima, e o Campeonato do Mundo de Canoagem
de Mar, a realizar no mês de outubro, entre Viana do Castelo e Esposende, organizado em parceria com a NELO e os municípios
locais.
Depois de demonstrar ao país e ao Mundo na última década aquilo que a canoagem representa em Portugal, entendemos ser
o momento de dar um passo decisivo nesta área criando mais e melhores soluções através da construção de um completo
plano de comunicação, mais abrangente, homogéneo e consistente, que permita divulgar a modalidade de uma forma mais
profissional e valorizar a marca podendo assim, apresentar de melhor forma a possíveis parceiros, pelo que pretendemos
fortalecer os recursos humanos na área dos eventos internacionais, comunicação e marketing.
Com o elevar da fasquia, os desafios futuros tornam-se cada mais difíceis de atingir e por isso é fundamental identificar as
ameaças e as oportunidades, e com o contributo de todos projetar uma estratégia que nos permita continuar a crescer de
forma sustentada durante o próximo ano. Para estes desafios, contamos com todos!

A Direção
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2. APRESENTAÇÃO
Designação: Federação Portuguesa de Canoagem - FPC
Fundação: 10 de março de 1979
Utilidade Pública: 5 de abril de 1990
Utilidade Pública Desportiva: março de 2017 (renovação)
Aprovação dos Estatutos: 28 de novembro de 2015

Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Vice-Presidente
Secretário

Filiações internacionais
International Canoe Federation (ICF)
European Canoe Association (ECA)
World Rafting Federation (WRF)
Filiações Nacionais
Comité Olímpico de Portugal(COP)
Comité Paralímpico de Portugal(CPP)
Confederação de Desporto de Portugal(CDP)
Condecorações
Medalha de Honra ao Mérito Desportivo - 2019

Localização e contatos
Sede
Rua António Pinto Machado 60
4100-068 Porto

Presidente

Contatos
Telefone: +351 225.432.237/9
Fax: +351 225.432.238
Email: geral@fpcanoagem.pt
Site: www.fpcanoagem.pt
Skype: FPCanoagem

Mário João Duarte Quintas

Victor Manuel Taborda Félix

Vice-Presidente

Ricardo Jorge de Azevedo M. Machado

Vice-Presidente

João Miguel Nunes Botelho

Vice-Presidente

Ernesto José Pereira Morais

Vice-Presidente

Sérgio Ernesto Oliveira Ferreira

Conselho Fiscal
António José Sequeira Félix

Vice-Presidente

Tiago de Sousa Gaspar

Secretário

Lívio José Neves Melim

Conselho de Arbitragem
Presidente

Ana Cristina Ferreira Gomes Almeida Vieira

Vice-Presidente

Carlos Manuel Abrantes Cristóvão Dias

Vice-Presidente

Rosa Amélia Ferreira de Morais Teixeira

Conselho de Disciplina
Presidente

Serviços administrativos
Rua Manuel Pinto de Lima S/N
4430-750 Vila Nova de Gaia

António Amador da Silva Esteves

Direção

Presidente
Participações Olímpicas/Paralímpicas
Seul 1988
Sidney 2000
Atenas 2004
Pequim 2008
Londres 2012 – 1 medalha de prata
Rio 2016
Tóquio 2020 – 2 medalhas de bronze

António José Ferreira S. Correia Santos

Manuela Soraia Guerreiro Morais da Costa

Vice-Presidente

Hélder Luis Sardinha Lourenço

Vice-Presidente

Helena Maria Correia Borges da Silva Rua

Conselho de Justiça
Presidente

Mário Miguel Oliveira Marques dos Santos

Vogal

Bibiana Soraia Oliveira Amorim

Vogal

Artur Jorge Costa de Almeida Esteves
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3. ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Com eleições realizadas no passado mês de outubro e com algumas
renovações nos corpos sociais, manteve-se a estrutura base da direção
assim como o funcionamento da Federação Portuguesa de Canoagem
no que diz respeito aos colaboradores que constituem os quadros
Administrativo, Logístico, Técnico e Médico, bem como nas
Associações Regionais e delegados regionais (onde as Associações não
estão ainda constituídas) e nas contribuições e colaboração das
comissões de algumas especialidades (Kayak-Polo e Canoagem de
Mar).

3.1 Quadro administrativo
Secretário Geral
Assistente Financeiro

Marcos Oliveira
Nuno Tavares

Assistente Administrativo
Técnico Superior Desporto

Ângela Alves
André Coelho

Técnico Desportivo

Bruno Cruz

3.2 Quadro técnico

Ainda com algumas questões técnicas por definir, nomeadamente na
especialidade de Slalom, deverão no início de 2022 ser introduzidos
novos recursos humanos.
Será ainda objetivo da direção da FPC fortalecer os recursos humanos
na área dos eventos internacionais, comunicação e marketing, pelo
que deveremos contar também com contratações nesta área.

Diretor p/ Alto Rendimento

A direção da FPC continuará com os seus membros em plenas funções,
salientando-se a continuidade do destacamento do vice-presidente
Ricardo Machado da sua profissão de Professor com o propósito de
continuar a exercer funções a tempo inteiro no acompanhamento ao
departamento de alto rendimento, do departamento de formação da
FPC, responsável pelo calendário competitivo e responsável pelo
projeto “Mais Canoagem”.

Ricardo Machado1

Tec. Nacional de Velocidade

João Lourenço

Tec. Nacional de Velocidade

Leonel Correia

Tec. Nacional de Velocidade

Jaroslav Radon

Tec. Nacional de Velocidade

Rui Fernandes1

Tec. Nacional de Velocidade

Hélio Lucas2

Tec. Nacional Paracanoagem

Ivo Quendera1

Tec. Nacional de Slalom

A Definir

Tec. Nacional Maratona e
Canoagem de Mar

Cada um dos elementos da direção manterá o acompanhamento das
diversas especialidades da modalidade (Ricardo Machado: Velocidade
e Paracanoagem, Ernesto Morais: Slalom, Sérgio Ferreira: Maratona,
João Botelho: Kayak-Polo e Canoagem de Mar), uma referência ainda
para a supervisão financeira e dos recursos humanos a cargo do
Presidente Vitor Félix e de Sérgio Ferreira nos procedimentos
administrativos, Associações Regionais e conselho nacional de
Arbitragem.

Rui Câncio4

Tec. Nacional de Kayak Polo

João Ribeiro4

Tec. Nacional de Kayak Polo

Guilherme Bispo4
José Cirilo4

Tec. Nacional de SUP
3.3 Quadro logístico
Assistente operacional
Assistente op. (Residência)

Vitor Cruz
Carlos Ribeiro

3.4 Quadro Médico

O conselho de disciplina, continuará a contar com a assessoria do Dr.
Rui Alexandre Jesus no âmbito do direito desportivo e respetiva
legislação. Será ainda mantida a assessoria à direção da FPC em
diversos temas, sempre que requisitado.

Médico

Jaime Milheiro4

Fisioterapeuta

Luís Alves

1

Licença IPDJ
Projeto Olímpico / Paralímpico Tóquio 2020
3
Prestação de Serviços
4
Prestação de serviço, base diária
2

3.5 Associações Regionais
Associação de Canoagem do Norte de Portugal
Associação Regional de Canoagem da Madeira
Associação Regional de Canoagem dos Açores
Delegado Regional Centro

Hugo Gomes

Delegado Regional B. Tejo

Óscar Soares

Delegado Regional do Sul

Eduardo Peixinho

Em 2022 a Federação manterá o objetivo de
incentivar a reativação das Associações Regionais
que se encontram inoperacionais. Para tal serão, já
em 2022, alterados alguns dos regulamentos
competitivos, de forma a fomentar a prática local e
regional. Esperamos com esta decisão que cresça a
vontade de organização dos quadros regionais de
forma mais autónoma e independente da FPC num
futuro próximo.
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Em 2022 face às exigências de organização do Campeonato do Mundo
de maratona e de Canoagem de Mar, assim como a preparação dos
eventos futuros, a FPC irá contar novamente com a prestação de
serviços de um conjunto de recursos durante o ano de 2022, com
funções exclusivas no evento.
A organização interna da FPC manter-se-á inalterada em 2022,
nomeadamente no que diz respeito a todos os procedimentos
administrativos e logísticos, sendo expectável que a utilização da
plataforma de gestão seja inclusive aumentada.
São esperadas algumas alterações a nível logístico no âmbito da
constituição e funcionamento do novo conselho de arbitragem da FPC.

Federação Portuguesa de Canoagem

3.6 Outros serviços e recursos
Dando apoio direto às áreas administrativa e
desportiva, serão mantidas as prestações de
serviços das empresas Memosoft, fornecedora
de serviços de informática, Contiskills,
fornecedora de serviços na área da
contabilidade, e ainda da empresa Spotfokus,
fornecedor das soluções web utilizadas pela FPC.
Tiago Pinho manterá a sua prestação de serviços
na área do design gráfico.
A empresa Publirádio continuará responsável
pelos conteúdos multimédia da FPC.
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4. ATIVOS FIXOS E TANGÍVEIS

Com investimentos significativos em 2021, nomeadamente na torre
de chegada do CAR de Montemor-o-Velho e aquisição de uma nova
viatura de 9 lugares e uma de carga(usada), tal como previsto no
plano de atividades 2020, ainda assim nem tudo foi possível
concretizar, pelo que em 2022 manteremos alguns objetivos já
definidos em 2021.

Listagem de principais ativos
4.1 Imóveis
Moradia de Montemor-o-Velho

4.2 Frota de veículos

Haverá a necessidade em 2022 de renovar a carrinha 14-66-ZZ, com
uma avaria dispendiosa e que deverá ser trocada por uma nova
viatura de serviço.

Viatura 9 lugares – 72-LJ-37 - 2011
Viatura 9 lugares – 96-DN-62 - 2007
Viatura 9 lugares – 14-66-ZZ - 2005

Mantem-se a necessidade de investimentos na manutenção e
equipamentos do CAR de Montemor-o-Velho, que com o apoio do
IPDJ e do Município devem contar com a intervenção da FPC.

Viatura 2 lugares e carga – 69-CZ-89-2007
Viatura 9 lugares – AD-53-VP - 2021
Viatura carga – 79-LO-59 -2021(usada)

Mantemos também a necessidade de investimento numa plataforma
de gestão de equipamentos e catalogação, onde seja possível
coordenar planos de manutenção e outras obrigações.

4.3 Embarcações a motor
3 embarcações semirrígidas

Para 2022, a Direção da FPC prevê a aquisição de um imóvel na
localidade de Montemor-o-Velho, que virá dar garantia de
permanência da modalidade no CAR, e base de treino e de atividade
das equipas Nacionais, com destaque para a Velocidade, mas também
de outras especialidades.

2 embarcações catamaran em fibra de vidro

4.3 Equipamento desportivo
45 embarcações de competição
5 kayaks ergómetro

Desde 2007 que a FPC tem, através do projeto da Residência
Universitária garantindo o alojamento de atletas, com recurso ao
aluguer de imóveis, nem sempre com as melhores condições.

3 embarcações de iniciação em fibra de vidro
2 conjuntos de plataforma flutuante (2009/2019)
3 atrelados de transporte de embarcações

Acreditamos ser o momento para o passo seguinte, não só na criação
de melhores condições para a modalidade e equipas Nacionais, mas
também para a vivacidade da Federação que terá pela primeira vez
um património de destaque e que garantirá o futuro da modalidade
junto ao CAR de Montemor-o-Velho, local da única pista de canoagem
de velocidade do País.
A aquisição, através de empréstimo bancário(leasing) não colocará a
FPC numa posição de risco, e trará a médio e longo prazo maior
capacidade, através da utilização multidisciplinar que pretendemos
dar a este novo imóvel.

2 balizas de Kayak-Polo
3 campos (balizagem) de Kayak-Polo
Diverso material de ginásio
Diversos equipamentos técnicos/treino
Diversos equipamentos arbitragem

4.5 Outros equipamentos
2 contentores marítimos de 40 pés
1 barreira de proteção de vento (CAR)
Diversos suportes de embarcações (CAR)

Este novo recurso trará por um lado um “refresh” ao projeto da
residência Universitária, que aliado de outras medidas, esperamos
que possa a ter melhores condições e resultados num futuro a curto
prazo. Por outro lado, esperamos conseguir criar novos projetos, de
auto sustentação deste recurso, como bolsas de treino internacionais
assim como disponibilização do mesmo a clubes e às organizações
internacionais que temos previstas para os próximos anos em
Montemor-o-Velho.
Este crédito, que rondará os 425 mil euros e consequente aquisição
será alvo de avaliação por parte da assembleia geral, conforme
previsto nos estatutos.

100 cadeiras desdobráveis
47 mesas desdobráveis
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5. MISSÃO E OBJETIVOS
OBJETIVOS PARA 2022

5.1 Plus e Mieux
Ainda em plena pandemia, que parece que vai ficar entre todos por
um prazo indeterminado é nosso mote fazer mais e melhor em 2022,
pensando obviamente no projeto Paris 2024 como principal objetivo.

2000 atletas em escalões de formação
1500 atletas maiores de 18 anos
500 Praticantes de canoagem de lazer
620 outros agentes da modalidade

Sendo um ciclo olímpico muito curto, teremos o nosso foco bem
direcionado para os resultados da canoagem em 2024 com o trabalho
a realizar em 2022 a ser de extrema importância, uma vez que nos
encontramos a pouco mais um ano e meio do apuramento Olímpico
e Paralímpico.

90 Clubes
20 empresas
5 centros de formação escolar
10 atletas integrados nos projetos Olímpico e
Paralímpico Paris 2024

No entanto, manteremos a nossa atenção em todas as atividades
regulares da FPC, nomeadamente o seu quadro competitivo e prática
federada, onde esperamos proceder a algumas alterações estruturais
de base, fulcrais para o seu desenvolvimento.
Mais e melhor formação para os nossos agentes e a continua procura
pelo enquadramento da canoagem de Lazer através do projeto
+Canoagem estarão também na ordem de trabalhos para 2022.
Queremos e acreditamos poder fazer ainda mais e melhor nesta nova
época desportiva que agora se inicia.

8 atletas integrados Projeto Esperanças Olímpicas

Manter o nível de resultados internacionais nas
diferentes especialidades
Criar um novo modelo e estrutura para a equipa
Nacional de Slalom
Aumentar a capacidade de resposta da FPC e dos
seus colaboradores
Melhorar a comunicação interna e externa da
FPC e do departamento de marketing

5.2 Paris 2024
Com um ciclo Olímpico a iniciar mais curto que o habitual e ainda
perante limitações da pandemia COVID-19, e numa altura em que
ainda não são sequer conhecidas as regras de apuramento e de
participação em Paris 2024, estamos já a trabalhar desde finais de
2021 na preparação para o alcançar de duas medalhas
Olímpicas/paralímpicas.
São esperadas algumas alterações, nomeadamente nas condições de
apuramento e participação na especialidade de velocidade, mas que
não nos retiram o objetivo de priorizar a participação as categorias
onde alcançamos medalha em Tóquio e outras embarcações de
equipa que nos venham a dar expetativas de lutar por medalhas,
embarcações que nos garantem assim uma maior participação em
Paris.
Reconhecemos a maior dificuldade na probabilidade de participação
na especialidade de Slalom após a decisão pública e individualizada
do atleta Olímpico Antoine Launay em abandonar o alto rendimento.
No entanto não deixaremos de trabalhar numa possível participação
Olímpica tal como aconteceu em 2016 e 2020, mas com uma
prioridade bem definida de criação de um novo grupo e metodologia
de trabalho nesta especialidade, com metas a médio prazo.
Com o arranque da preparação para Paris 2024, é importante que
fiquem desde já definidos os nossos principais objetivos para 2024.
- Presença de 7 a 10 atletas nos Jogos Olímpicos/Paralímpicos
- Conquista de 1 a 2 medalhas Olímpicas/Paralímpicas
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5.3 Balanced Scorecard
Daremos continuidade a uma detalhada definição de objetivos e autoavaliação através da utilização da ferramenta de gestão
Balanced Scorecard que usamos com sucesso em 2021.
Esta ferramenta cria mais momentos de avaliação dos diferentes projetos e programas em funcionamento, nomeadamente nas
áreas de Gestão da Federação, Desenvolvimento da Atividade Desportiva e Seleções Nacionais e Alto Rendimento.
Os objetivos definidos, quer a nível interno, quer ao nível externo, encontram-se devidamente quantificados consistem em:









Aumentar o número de agentes filiados;
Melhorar os resultados desportivos internacionais;
Aumentar oferta formativa e reforçar as competências dos colaboradores;
Melhorar a comunicação com o público e associados;
Racionalizar os custos de funcionamento correntes;
Racionalizar e sistematizar procedimentos;
Criar/reforçar mecanismos de gestão;
Reforçar o espírito de equipa nos colaboradores e a participação nas tomadas de decisão.

A persecução destes objetivos constituirá a base de trabalho da direção da FPC durante o ano de 2022, não obstante continuarem
a ser, a execução do calendário anual de provas e as participações internacionais devidamente planeadas no Plano de Alto
Rendimento das diversas disciplinas, em anexo a este plano de atividades, os objetivos primordiais e prioritários da FPC.
5.4 Plano de comunicação e Marketing
Depois de demonstrar ao país e ao Mundo na última década aquilo que a canoagem representa em Portugal, entendemos ser
o momento de dar um passo decisivo nesta área criando mais e melhores soluções através da construção de um completo plano
de comunicação, mais abrangente, homogéneo e consistente. Que permita divulgar a modalidade de uma forma mais
profissional e valorizar a marca podendo assim a apresentar de melhor forma a possíveis parceiros.
5.5 Desmaterialização
Manteremos o processo de desmaterialização em evolução no próximo ano com o aperfeiçoar de algumas medidas já em vigor
tornando-as definitivas, tais como reuniões de delegados e publicação de resultados assim como outro tipo de medidas que
visão a simplificação e digitalização de toda a modalidade.
5.6 Novos associados
Com o processo de abertura a novos associados iniciado em 2021 e ainda sem os objetivos atingidos, em especial devido à
pandemia COVID-19, esperamos que já em 2022 seja possível uma real aproximação destes novos associados, seja através das
empresas ou escolas de canoagem seja através de estabelecimentos de ensino.
Uma referência também para os novos Guias de canoagem recreativa, que contamos receber em 2022, depois de já estarmos
praticamente com dois cursos concluídos com sucesso e grandes níveis de participação.
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6. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
COMPETIÇÕES
Partimos para 2022 com um calendário de provas muito ambicioso, não
só pela diversidade de competições previstas, mas também porque nos
encontramos ainda em contexto de calamidade devido à pandemia
COVID-19. Estamos, no entanto, convictos que em 2022 e depois de
duas épocas desportivas bastante limitadas teremos o calendário de
provas completo.

6.1 Velocidade
2 provas Camp. e troféu Nacional Regatas Linha
1 prova Inter-regiões de tripulações
1 Prova Campeonato e troféu Nacional de Fundo
1 prova Taça de Portugal Regatas Linha

Nesta nova época não só trazemos de volta o número habitual de
competições, como iremos organizar novos eventos, com destaque para
a parceira com a Federação Espanhola de Canoagem e liga Ibérica de
Kayak Polo, assim como o retomar de uma prova inter-regiões em
tripulações e ainda o desdobrar dos campeonatos Nacionais e regionais
em troféus, como consequência das alterações regulamentares que
apresentamos de seguida. Prevemos ainda a realização de uma prova
de longa distância em K4, retomando assim um tipo de evento com um
passado importante na modalidade e que embora retomado há alguns
anos, tem estado suspenso e que esperamos que com algumas
parcerias privadas seja possível retomar em 2022.

1 prova Taça de Portugal Tripulações Fundo
6 provas Campeonato e troféu Regional Fundo
6 provas Camp. e troféu Regional Regatas Linha
6.2 Slalom
1 prova Taça Ibérica
1 prova Campeonato e troféu Nacional
3 provas Camp. e troféu Nacional Esperanças
1 prova Taça de Portugal
2 provas Campeonato e troféu Regional

Prevemos ainda em 2022 manter algumas organizações nacionais
protocoladas com entidades parceiras da FPC, com base no novo
paradigma que em 2021 entrou em vigor pela primeira vez.

6.3 Longa Distância

Mantemos a convicção de que, para podermos evoluir temos de levar a
nossa modalidade a novos planos de água, a novas localidades e, acima
de tudo, devemos dar resposta aqueles que já demonstraram querer
receber a nossa modalidade. Queremos continuar a proporcionar apoio
diretos aos clubes participantes nestas competições, assim como as
utilizar como imagem de marca da nossa modalidade.

1 prova Taça de Portugal Maratona

1 prova Campeonato e troféu Nacional Maratona
3 provas Camp. e troféu Nacional Esperanças

1 prova Taça de Portugal Maratona K4
6 provas Campeonato e troféu Regional Maratona
6 provas Camp. e troféu Regional Esperanças
6.4 Canoagem de Mar
4 provas Campeonato Nacional

Em 2022 e depois de dois cancelamentos na época transata, esperamos
poder realizar a Taça de Portugal de Rafting novamente.

4 provas Campeonato Regional
6.5 Kayak Polo

Iremos ainda dar especial atenção aos eventos de interesse nacional
que se realizam pelo país e que esperamos que regressem em 2022.

4 provas Campeonato Nacional
1 prova Taça de Portugal
1 prova Campeonato Regional

Esta nova época será marcada por algumas alterações significativas
daquilo que são as regras base do modelo competitivo da modalidade,
que estão a ser desenvolvidas pela direção da FPC em sintonia com a
comissão técnica nacional, com o objetivo de combater a especialização
precoce e melhorar os índices de participação, através da
competitividade e qualidade dos eventos a nível nacional e regional,
assim como criar no seio dos clubes objetivos de diferentes níveis.

2 provas de âmbito ibérico(liga)
6.6 Primeiras Pagaiadas
1 prova Final Nacional circuito
1 prova Final Nacional Slalom
+10 provas de âmbito Zonal
6.7 Rafting

As principais alterações refletem-se assim nos escalões mais jovens,
onde serão incluídas competições para o escalão de mínimos, e
reduzidas as atribuições de títulos nacionais e realização de pódios e
classificações nos primeiros escalões da modalidade.
Serão introduzidas embarcações mistas, medalhas de participação a
todos os atletas que terminem determinada competição assim como
uma maior divisão por ano de nascimento nos mais pequenos atletas.
Uma nova realidade será também a participação limitada nas primeiras
pagaiadas a atletas filiados pela primeira vez na época corrente, sem
exceções.
Entendemos também haver uma necessidade de filtrar os níveis de
participação em algumas das maiores competições nacionais, como a
taça de Portugal de Velocidade e o Campeonato nacional de Fundo,
aplicando novas formas de apuramento, que daremos a conhecer de

1 prova Taça de Portugal
6.8 Kayaksurf e Waveski
1 prova de Circuito Nacional
6.9 Outras
Provas de controlo e seleção das diferentes
disciplinas, identificadas no PAR 2022
+10 provas de Interesse nacional
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forma detalhadas nos novos regulamentos a serem publicados nos
primeiros dias de 2022. Esta nova realidade criará por um lado maior
nível qualitativo nas referidas competições, e por outro lado trará pela
primeira vez, no caso do Fundo, uma verdadeira abordagem do
apuramento por quotas e regiões.
Resumo de alterações regulamentares
o Introdução do escalão de mínimos nas provas de esperanças
o Não haverá pontuação individual, pódio ou título nos escalões
de mínimos e menores.
o Mínimos e menores pontuarão de forma igual para o seu clube,
independentemente da sua classificação na prova.
o Nas esperanças será criada a embarcação k2 mista nos
escalões mais jovens.
o Iniciados e infantis com divisão por ano de nascimento em
todas as especialidades em K1/C1
o Mínimos, menores, iniciados e infantis sem títulos nacionais
o As provas de primeiras pagaiadas serão agora exclusivas para
novos atletas filiados na época desportiva em curso ou filiados
na época anterior após a data da final das primeiras pagaiadas.
o Novos critérios de apuramento para a Taça de Portugal de
Velocidade e Campeonato nacional de Fundo
Uma referência ainda para a introdução da embarcação de SUP nas
especialidades de velocidade, longa distância e canoagem de mar,
processo que faz parte do projeto que a direção da FPC tem para os
atletas, que em 2021 contou pela primeira vez com uma equipa oficial
no campeonato do Mundo, selecionada em duas seletivas nacionais
realizadas.
De referir que a FPC apresentou junto da Federação Portuguesa de Surf
uma proposta de partilha da atividade de SUP, que consistia na divisão
das diferentes atividades e tipologias entre os dois organismos e a
organização de eventos nacionais.
Esta proposta tinha como principais objetivos:
o
o
o
o
o

Promover Portugal como exemplo a nível internacional;
Organizar em conjunto eventos de calendário nacional;
Formar uma única equipa nacional para representações
internacionais na ISA e ICF;
Proporcionar aos atletas excelentes condições de
participação em competições nacionais;
Incrementar o nível qualitativo dos atletas em contexto
internacional.

A Federação Portuguesa de Surf não apresentou qualquer resposta à
nossa proposta, até ao momento de construção deste documento.

Federação Portuguesa de Canoagem
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7. PROGRAMA MAISCANOAGEM
O projeto de desenvolvimento Mais Canoagem tem como missão aumentar a quantidade e qualidade da Canoagem em Portugal
(#MAIScanoagem), mais praticantes nas vertentes de Competição e de Lazer, procurando uma democratização e sedimentação da
Canoagem no território nacional. Objetiva incrementar os atletas nos clubes, de atletas em competições, de
Clubes/Escolas/Empresas, de praticantes de lazer e os locais de prática da Canoagem no território. Para alcançar esses desafios
criámos 4 subprogramas com objetivos específicos:
+Canoagem de Lazer - Destina-se a desenvolver, promover e apoiar a prática da canoagem de Lazer em Portugal na Federação
Portuguesa de Canoagem. Este subprograma destina-se aos praticantes, que praticam a Canoagem como atividade física, desporto
recreativo e de aventura, mero passatempo, que procuram uma prática não competitiva, com maior foco na saúde, no ócio, na
aventura e no bem-estar, sendo uma especialidade que tem crescido em Portugal. O + Canoagem de Lazer tem 3 pilares de
desenvolvimento, os praticantes de lazer, vantagens em parceiros do subprograma, e o calendário de atividades anual – Portugal a
Pagaiar.
Os praticantes de lazer terão acesso:
1- Seguro de acidentes pessoais
2- Seguro de responsabilidade civil
3- Cartão federativo personalizado
4- Descontos e vantagens junto de parceiros do programa
5- Acesso ao programa PORTUGAL A PAGAIAR 2022 com descidas de rio, mar, passeios e travessias.
6- Apoiar e promover a Canoagem em Portugal
O Calendário anual de atividades de Lazer, PORTUGAL A PAGAIAR 2022, será a compilação de descidas de rio, mar, passeios,
travessias e outros eventos, dinamizados pelos Clubes e Empresas/Escolas de Canoagem filiadas na FPC.
+Clube – Destina-se a incentivar, apoiar e facilitar as primeiras etapas de filiação de novos Clubes, Estabelecimentos de Ensino e
Empresas/Escolas de Canoagem (vertente comercial) na FPC.
Os novos clubes terão apoio técnico, apoio a atividades de promoção, apoio material (Kits) e vantagens na fidelização e formação
de treinadores, procurando aumentar os clubes filiados, principalmente em municípios sem atividade.
Em 2022 o subprograma + Clube iremos continuar os contactos com municípios onde ainda não existe Canoagem. Serão realizadas
visitas, sempre que a situação o permita, de aconselhamento e acompanhamento dos processos iniciais do Clube.
+Canoagem nas Escolas – Destina-se a apoiar os nossos Clubes/Estabelecimentos de Ensino, melhorando a articulação com os
grupos equipa do Desporto Escolar e os Centros de Formação Desportiva de Canoagem, com atividades de colaboração indoor e
outdoor, objetivando a promoção da modalidade e a fixação de novos praticantes, especialmente as praticantes femininas.
Em 2022 está previsto disponibilizar ferramentas pedagógicas e material didático de captação e promoção da Canoagem nas escolas
(marcadores de livros e vídeos interativos para os professores usarem nas suas aulas). A paridade de género continuará a ser um
dos nossos objetivos e iremos através deste programa incentivar mais pessoas do género feminino a experimentarem canoagem.
+Canoagem para Todos – Destina-se a apoiar e divulgar a prática da Canoagem para pessoas com idades avançadas e/ou
deficiência/mobilidade reduzida. Desenvolvendo a Canoagem como instrumento social, promovendo a inclusão, a Paracanoagem e
fixação de novos praticantes, através de atividades indoor e outdoor. O + Canoagem para Todos tem como seus parceiros a
Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI), e o Desporto Escolar (DE).
Em 2022, assim que a situação epidemiológica do país o permita, realizaremos ações de formação práticas presenciais, continuando
o percurso criado de capacitação e aproximação aos treinadores, professores e técnicos que trabalham com pessoas com deficiência
(competição e comercial). Pretendemos organizar um encontro nacional de pessoas com deficiência/idades avanças com os nossos
parceiros, promovendo a prática desportiva e quebra de barreiras, aproximando e desafiando os participantes a competirem no
nosso calendário competitivo.
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VETORES
+Canoagem Lazer
Filiação e captação de praticantes
Parceiros e vantagens
Calendário Portugal a Pagaiar 2022

+Clube
Identificação de locais com condições para
novos clubes
Apoio técnico e material à criação de clubes
e escolas de canoagem
Apoio e suporte na filiação de
estabelecimentos de ensino
Apoio e suporte na filiação de
Empresas/Escolas de Canoagem

+Canoagem na Escola
Disponibilizar ferramentas pedagógicas e
material didático de Canoagem
Apoio técnico e material na organização dos
quadros competitivos escolares
Formação de professores
Apoio à criação de novos grupos/equipa de
canoagem e Centros de Formação
Desportiva.

+Canoagem para Todos
Parceiros FENARCERCI e DE
Formações práticas presenciais
Capacitação e aproximação aos recursos
humanos que contactam com pessoas com
deficiência (competição e comercial)
Encontro nacional de pessoas com
deficiência com os nossos parceiros
Canoagem como instrumento social
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8. PROGRAMA DESENVOLVIMENTO JUVENIL
Fará mais uma vez parte do plano de alto rendimento da FPC este programa que se traduz numa ponte entre o
programa das atividades regulares e o alto rendimento e que tem na sua génese a realização anual do Encontro
Nacional de Infantis.
Esta iniciativa representa para a modalidade uma oportunidade não só de consulta do nível competitivo dos nossos
jovens atletas, mas também da possibilidade de aumentar o número de praticantes da modalidade, seja atraindo mais
jovens à prática, seja combatendo altas taxas de abandono que a modalidade contínua a registar e ainda o incutir do
espírito e rigor do ambiente existente nas seleções nacionais.
Pretende-se ainda que os ensinamentos presentes neste projeto e ações possam melhorar a qualidade da prática
realizada pelos jovens praticantes, em termos médios e gerais, meta esta que terá os seus reflexos, a médio prazo,
na obtenção de melhores resultados competitivos no mais alto escalão de rendimento.

9. SELEÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO
PROJETO OLIMPICO/PARALIMPICO

Equipas Olímpica e Paralímpica
Tal como já definido neste documento na sua fase inicial, Paris 2024 e a sua
preparação tem oficialmente início nesta nova época desportiva. Será um
período mais curto que o habitual pelo adiamento dos jogos de Tóquio 2020
e exigirá um maior rigor e atenção no planeamento, pelo que já iniciamos a
sua preparação no último trimestre de 2021 e iremos desenvolver todas as
atividades de preparação dentro das limitações orçamentais que teremos,
resultantes do atraso da aprovação do orçamento de estado 2022.

7 atletas integrados no Projeto Olímpico
2 Grupos equipa integrados no projeto Esperanças
Olímpicas
2 Atleta integrados no Projeto Paralímpico

EQUIPAS NACIONAIS
Existe já uma informação por parte do Comité Olímpico da continuidade das
integrações e financiamento por duodécimos para o primeiro trimestre do
ano, o que nos tranquiliza e nos dá condições para a preparação necessária.

9.1 Velocidade
Olímpica / Paralímpica
Sénior / Sénior B

Esperamos ao longo do ano de 2022 e respetivas competições
internacionais, poder aumentar os níveis de integração no projeto Olímpico
e Paralímpico, em especial no setor feminino e canoas.

Sub23/ Júnior
Cadete

9.2 Slalom

Tal como também
termina com o
obrigatoriamente
concretizar e que
médio prazo.

foi já referido, o trabalho no Slalom, cujo financiamento
abandono de Antoine Launay, terá de percorrer
um novo caminho, que estamos motivados para
trará certamente novos atletas ao Projeto Olímpico a

Sénior
Júnior e Sub23

9.3 Maratona
Júnior, Sub23 e Sénior

9.4 Canoagem de Mar
Open, Sub23 e Júnior

As diferentes Equipas e especialidades
As equipas nacionais das diferentes especialidades da modalidade voltarão
ao trabalho na época 2022, com objetivos focados nas participações
Internacionais, em especial nos campeonatos do Mundo.

9.5 Kayak Polo
Sénior e Sub21
9.6 StandUp Canoe
Open, Sub23 e Júnior
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Todas as atividades e trabalhos de preparação serão mais uma vez
apresentados no plano de Alto Rendimento da FPC (PAR), que está neste
momento a ser construído e que procuraremos publicar com a maior
brevidade.
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Velocidade
ICF Canoe Sprint World Cup I – Racice - CZE
ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Cup II – Poznan - POL
ECA Canoe Sprint Juniors & U23 European Championships – Belgrado - SRB

Temos, no entanto, já definidas e apresentadas aquelas que serão as
participações Internacionais 2022 das diferentes especialidades, através do
calendário de provas publicado no passado mês de outubro. Poderão
decorrer alterações nestas participações, resultantes de alterações de datas
ou decisões técnicas, que serão apresentadas no Plano de Alto rendimento.

ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships – Halifax - CAN
ECA Canoe Sprint European Championships – Munique - GER
ICF Canoe Sprint Juniors & U23 World Championships – Szeged - HUN
Regata Olympic Hopes – Bratislava - SVK

Slalom
ECA Canoe Slalom European Championships – Mikulas - Eslováquia

O enquadramento técnico da FPC sofrerá algumas alterações em 2022, com
especial destaque para a especialidade de Slalom com a entrada de um novo
recurso
que
liderará
o
novo
projeto
a
implementar.
A restantes especialidades não sofrem alterações a nível dos recursos
humanos existentes, apenas com alterações a nível de organização interna
e distribuição das diferentes equipas Nacionais de Velocidade.

ICF Canoe Slalom World Cup I – Praga - CZE
ICF Canoe Slalom World Cup II – Cracóvia - POL
ICF Canoe Slalom World Cup III - Ljubljana - SLO
ICF Canoe Slalom Juniors & U23 World Championships – Ivrea - ITA
ICF Canoe Slalom World Championships – Augsburg -GER

João Tiago Lourenço irá liderar as equipas Sénior e Sub23 femininas,
enquanto Leonel Correia será o técnico responsável pelos Juniores e Sub23
masculinos.

ECA Canoe Slalom Jun & U23 European Championships- Budějovice - CZE
ICF Canoe Slalom World Cup IV – Pau - FRA
ICF Canoe Slalom World Cup Final – La Seu urgel - ESP

Com responsabilidades acrescidas nos Kayaks Masculinos 500 metros, Rui
Fernandes mantem a seu cargo a embarcação Olímpica K4, assim, como a
supervisão e acompanhamento do trabalho e equipas a cargo de Leonel
Correia.

Maratona
ICF Canoe Marathon World Cup – Praga - CZE
World Games Canoe Marathon - Birmingham - USA
ECA Canoe Marathon European Championships – Silkborg - DEN

Hélio Lucas manterá o trabalho individual com Fernando Pimenta, ficando,
no entanto, responsável ainda pela Equipa Sénior e S23 na distância de 1000
metros.

Descenso Internacional del Sella - ESP
Regata internacional de Valladilid/Sanábria - ESP
ICF Canoe Marathon World Championships – Ponte Lima - POR

Nas Canoas, Jaroslav Radon manterá o trabalho que tem desenvolvido nos
últimos anos, com o objetivo principal de voltar ao projeto Olímpico no
próximo ano e de aumentar o nível qualitativo geral das canoas masculinas
e Femininas em representação de Portugal.

ICF Canoe Marathon World Cup II - Liyang - CHN

Canoagem de Mar
ECA Ocean Race European Championships - Cagliari - ITA
ICF Ocean Race World Championships – Viana Castelo - POR

André Coelho, manterá o seu enquadramento técnico na equipa Cadete e o
seu foco na participação nas Olympic Hopes 2022.

Kayak Polo
ICF Canoe Polo World Championships – St Omer - FRA

Na Paracanoagem manteremos o trabalho de Ivo Quendera, agora a tempo
inteiro após seu pedido de dispensa junto do IPDJ, seu empregador. Serão
lhe atribuídas novas responsabilidades, nomeadamente na área de
identificação de talentos e atividades a realizar com entidades parceiras na
área do apoio a pessoas com deficiência.
Na VELOCIDADE, prevemos novamente a preparação de uma Equipa
Sénior B, que trabalhará em conjunto dom a equipa Sub23, com objetivos a
médio e longo prazo, com caráter de renovação da Equipa Olímpica presente
em Tóquio. Estas equipas continuarão a trabalhar em subgrupos distintos,
divididas muitas das vezes por género e tipo de embarcação. Estes atletas
terão como objetivo a participação no Campeonato do Mundo, embora terão
ainda participação na Taça do Mundo com o objetivo de angariação de
experiência competitiva internacional.
O trabalho nas Equipas de formação será também mantido com foco na
Equipa Júnior e ainda nos mais jovens, de escalão cadete.
A residência Universitária, projeto mais uma vez iniciado no passado mês de
outubro mantém a sua atividade na época 2022 com um total de 13 atletas
integrados até ao final do ano letivo.

StandUp Canoe
ICF Stand Up Paddling World Championships - Gdynia - POL

Plano de atividades 2022

18

Federação Portuguesa de Canoagem

Pretendemos, no entanto, reduzir número de integrações para o novo ano letivo 2022/2023, a iniciar em setembro do próximo
ano, elevando os padrões de seleção dos atletas integrados, para que seja possível um acompanhamento técnico mais
personalizado dos atletas integrados.
Na PARACANOAGEM, o trabalho estará muito focado no projeto Paralímpico, preparação de Norberto Mourão e Alex Santos,
fornecendo todas as condições possíveis para manter e aumentar as suas prestações no ano de 2022, mas também teremos
foco noutras participações no campeonato da Europa e do Mundo e consequentes novas integrações no projeto Paralimpico.

No SLALOM, e depois de quase duas décadas de aposta focada na participação Olímpica e num leque muito reduzido de atletas,
entendemos que este será o momento de alteração do paradigma e estaremos focados na criação de uma base de treino e
construção de uma equipa nacional, tal como foi feito para a especialidade de velocidade. Acreditamos que apenas assim
poderemos aumentar os níveis de dedicação, empenho e compromisso como novas participações Olímpicas no futuro
Na MARATONA teremos um objetivo muito concreto que passa pela melhor prestação de sempre num campeonato do Mundo,
que em 2022 será disputado em Ponte de Lima. Para tal contaremos com o trabalho realizado pelos clubes ao longo da época
desportiva e suas prestações nas provas seletivas, assim como o trabalho realizado pelo técnico nacional Rui Câncio. Contamos
ter uma participação muito alargada, mas com vista aos resultados de mérito. Destaque ainda para a primeira participação nos
World Games da nossa modalidade e da especialidade de maratona.
Em 2022 teremos uma maior atenção para a especialidade de short race, com seletivas dedicadas e participação especifica de
atletas nesta categoria.
Na CANOAGEM DE MAR, com o Campeonato do Mundo também a ser disputado em Portugal, contamos competir com uma
equipa alargada, com representação em todas as categorias, numa participação mista, entre elementos selecionados e por
abertura das restantes participações a todos os que cumpram os mínimos a serem definidos pelo Plano de Alto rendimento para
esta especialidade.
Na especialidade de KAYAK POLO a preparação será focada na presença no Campeonato do Mundo, neste momento apenas
garantida pela Equipa Sénior masculina. Independente da participação de uma Equipa Su21 e de uma Equipa Feminina neste
mundial, que pode chegar através de wild cards, manteremos a sua preparação com vista à renovação da equipa Sénior a médio
prazo. Será ainda ponderada a participação adicional em outros torneios internacionais, com partilha de custos entre a FPC e
os elementos participantes, nomeadamente na ECA CUP.
No Stand Up Paddle manteremos a criação de uma equipa nacional com vista à participação no Campeonato do Mundo desta
especialidade promovido pela Federação Internacional de Canoagem. O processo de seleção será mais uma vez traduzido na
publicação do Plano de Alto rendimento para esta embarcação. Poderá a participação internacional ser alargada a outras
competições, uma vez que foi já anunciado pela ICF um conjunto de taças do Mundo para 2022. Estas participações podem
inclusive vir a ser provas seletivas de participação comparticipada ou não pela FPC.
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10. EVENTOS INTERNACIONAIS
A Federação Portuguesa de Canoagem continuará o seu percurso na
organização dos principais eventos internacionais da modalidade e o
ano de 2022 não foge há regra.
Será mais um ano ambicioso para Portugal e para a nossa estrutura,
com a organização de dois campeonatos do Mundo, em especialidades
que nos são muito próximas e importantes.
Em Ponte de Lima, teremos certamente uma das maiores organizações
de maratona de sempre, e contamos com o Município local e com o
Clube Náutico de Ponte de Lima para o concretizar.
Depois de uma autoavaliação pormenorizada ao campeonato da Europa
que decorreu naquele local, foi deliberado já nas semanas finais de
2021, apresentar junto da Federação Internacional uma alteração
significativa do local da competição, dando resposta às melhorias
pretendidas face a 2017, nomeadamente a criação de melhores
condições para todos os participantes e aumento da espetacularidade
do evento.
Em segundo lugar e pela segunda vez no nosso país, depois da estreia
mundial em 2013, receberemos a edição 2022 do Campeonato do
Mundo de Canoagem de mar, cuja organização foi adiada em 2020
devido ao COVID-19.
Contamos com o nosso parceiro NELO Mar Kayaks que lidará com
grande parte da logística do evento. Este será certamente mais um
evento de grande sucesso a nível mundial.

COMPETIÇÕES INTERNACIONAIS
ICF CANOE MARATHON WORLD
CHAMPIONSHIPS 2022
Ponte de Lima – Setembro/Outubro

ICF CANOE OCEAN RACING WORLD
CHAMPIONSHIPS 2022
Viana do Castelo/Esposende – Outubro

ECA CANOE SPRINT JUNIORS & UNDER 23
EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2023
CAR Montemor-o-Velho

ICF CANOE OCEAN RACING WORLD
CHAMPIONSHIPS 2024
Madeira

ECA CANOE OCEAN RACING EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS 2024
Açores

ICF CANOE SPRINT JUNIORS & UNDER 23
WORLD CHAMPIONSHIPS 2025
CAR Montemor-o-Velho

De forma a garantir os melhores índices de participação, estes dois
eventos serão realizados em semanas consecutivas.
Será constituída no mês de janeiro a equipa de trabalho para estas
organizações, com especial foco no Mundial de Maratona, o que exigirá
uma estrutura semelhante ao ano de 2021.
De forma a dar resposta ao panorama de competições futuras a
organizar em Portugal e respetivas obrigações perante da Federação
Internacional e Europeia, a FPC pretende contratar um novo recurso, a
tempo inteiro. Este elemento irá trabalhar nos diversos temas no âmbito
das competições 2022 em diante, sendo assim garantido um maior
profissionalismo em alguns dos temas mais sensíveis destas
organizações.

-Nova Torre de Chegada e CAR de Montemor-o-Velho
Este é um projeto que está já em construção e embora não haja ainda
uma data para conclusão da obra, esperamos ainda durante o ano de
2022 ver o projeto terminado, para que seja possível a sua utilização
em pleno no ano de 2023 durante o Europeu de Juniores e Sub23.
Importante referir que a comparticipação da FPC foi já assumida no ano
de 2021, no valor superior a 50 mil euros. No entanto consideramos que
haverá necessidades de apetrechamento do edifício que poderão ainda
decorrer de comparticipação da FPC no último trimestre de 2022.
Iremos ainda durante o ano de 2022 manter a nossa preocupação e
trabalho no âmbito das melhorias necessários no CAR de Montemor-oVelho, com vista às próximas organizações internacionais,
nomeadamente sistemas de partida e catamarans.

EM PROCESSO DE CANDIDATURA
ICF CANOE SPRINT & PARACANOE WORLD
CHAMPIONSHIPS 2026
CAR Montemor-o-Velho

ECA CANOE MARATHON EUROPEAN
CHAMPIONSHIPS 2025
Vila Nova de Gaia - Crestuma
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11. FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.1

Formação de treinadores

De acordo com o que já tinha sido apesentado no plano de atividades de 2021, com a entrada em vigor da Lei 106/2019, em
março de 2020, a qual veio alterar a Lei 40/2012, foi necessário alterar as exigências relativamente à qualificação dos
treinadores. De acordo com a lei, a partir de 2021, a exigência do Grau de treinador para a filiação dos clubes, passará a ser
efetuada através da correspondência com as etapas de desenvolvimento do praticante. Foi por isso necessário definir as
etapas de desenvolvimento dos praticantes e o corresponde grau de formação necessário dos respetivos treinadores,
ajustando os mesmos às caraterísticas e exigências de cada uma das principais vertentes da modalidade: águas lisas, águas
bravas, kayak polo e canoagem de mar.
Assim, para cada uma das vertentes, foram definidas as seguintes etapas e correspondências entre graus de formação de
treinadores:

Águas Lisas e Águas Bravas
Etapa de Desenvolvimento do
Praticante

Género
(M/F)

Níveis de Competição

Escalão

3. Treinar para treinar

Competição Regional e Nacional

4. Treinar para competir

Competição Regional e Nacional

Mínimo
Menores
Menores
Iniciados
Infantis
Cadetes
Veteranos
Juniores

M/F

2. Treinar para aprender

Convívios e Encontros
Competição Regional (Nacional)
Competição Regional e Nacional

5. Treinar para ganhar

Competição Regional e Nacional

6. Treinar para a excelência

Competição Internacional (alto
rendimento)

Sub23
Seniores
Sub23
Seniores

1. Fundamental

Grau de Formação de
Treinador (mínimo
exigido)
I

M/F

I

M/F

I

M/F

II

M/F

II

M/F

III

Canoagem de Mar
Etapa de Desenvolvimento do
Praticante

Género
(M/F)

Grau de Formação de
Treinador (mínimo
exigido)
I

Níveis de Competição

Escalão

1. Treinar para treinar

Competição Regional e Nacional

M/F

2. Treinar para competir

Competição Regional e Nacional

Infantis
Cadetes
Veteranos
Juniores

M/F

II

3. Treinar para ganhar

Competição Regional e Nacional

M/F

II

4. Treinar para a excelência

Competição Internacional (alto
rendimento)

Sub23
Seniores
Sub23
Seniores

M/F

III

Kayak Polo
Etapa de
Desenvolvimento do
Praticante
1. Fundamental

Níveis de Competição

Escalão

Género
(M/F)

Sub16

M/F e Misto

2. Treinar para aprender

Convívios e Encontros
Competição Regional (Nacional)
Competição Regional e Nacional

Grau de Formação de
Treinador (mínimo
exigido)
I

Sub16

M/F e Misto

I

3. Treinar para treinar

Competição Regional e Nacional

Sub16

M/F e Misto

I

4. Treinar para competir

Competição Regional e Nacional

Absoluto

M/F

II

5. Treinar para ganhar

Competição Regional e Nacional

Absoluto

M/F

II

6. Treinar para a
excelência

Competição Internacional (alto
rendimento)

Absoluto

M/F

III
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Pelo(s) fato do número de treinadores de Grau II e Grau III em exercício não ser ainda suficiente, para dar
cumprimento ao estipulado na Lei n.º 40/2012 de 18 de agosto alterada pela Lei n.º 106/2019 de 6 de setembro,
no que diz respeito à Correspondência das Etapas de Desenvolvimento dos Praticantes com a Graduação da
Formação de Treinador nas etapas infra indicadas, a pedido da FPC, foi aceite pelo IPDJ, a concessão de um
período transitório de 3 anos, que terminará em 31 de dezembro de 2024. Findo esse período terá de a FPC,
fazer cumprir de uma forma integral a referida Lei, de acordo com as tabelas indicadas. Assim, durante o período
transitório, será exigido para a filiação dos clubes, que em todas as etapas de desenvolvimento, tenham um
técnico com o mínimo o TPTD de Canoagem de Grau I, com exceção da etapa “Treinar para a excelência, que
corresponde aos trabalhos das equipas nacionais, para o qual vigorará a exigência do treinador ser detentor do
TPTD de Grau II.

11.2

Formação inicial de treinadores

Dando continuidade a mesma dinâmica e organização de anos anteriores, nos primeiros trimestres de 2022,
serão terminados os 5 curso de treinadores iniciados no último trimestre de 2021, que contam com a participação
de aproximadamente 120 treinadores: 3 cursos de Grau I, 1 curso de Grau II de águas lisas e 1 curso de Grau
III de águas lisas.
Durante os primeiros três trimestres de 2022, ião ser concluídos e submetidos à aprovação do IPDJ, os referencias
de formação dos cursos de treinadores de grau II, das especialidades de águas bravas, kayak polo e canoagem
de mar.
No último trimestre de 2022 presemos abrir inscrições para nossos cursos de treinadores de Grau I, de grau II
de todas as especialidades e de Grau III de águas lisas, com os referidos cursos a serem depois terminados em
2023.
Para a lecionação das diferentes unidades dos cursos, será privilegiada a utilização do sistema de ensino de elearning e b-learning, como forma de ultrapassar os constrangimentos provocados pela pandemia e também
reduzir os custos de deslocação do formando. Alguns módulos, pela sua natureza eminentemente prática,
continuarão a ter de ser ministrados de forma presencial.

11.3

Formação continua de treinadores

Está previsto para 2022 a realização de 3 a 4 ações de formação contínua de treinadores, com destaque para a
sexta edição do Fórum de Treinadores de Canoagem, que voltará a ser organizado em parceria com a Faculdade
de Ciências de Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e que manterá o formato de formação à
distância, permitindo desta forma a presença de um maior número de treinadores, bem como a presença de
preletores de renome nacional e internacional.

11.4

Formação de árbitros

Durante o mês de janeiro de 2022, está programada a organização do encontro nacional de árbitros, momento
de partilha e de reflexão, sobre os assuntos da arbitragem nacional, que decorrerá no CAR de Montemor-oVelho.
De acordo com as necessidades já identificadas pelo novo Conselho de Arbitragem, serão ainda dinamizadas
durante o ano de 2022 as seguintes ações:
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-(3-4x) Curso de formação inicial de árbitros (em diferentes zonas do território nacional)
-Curso de promoção de árbitro regional a categoria nacional
-Formação específica de capacitação de Juízes Árbitros
-(2-3x) Ação de formação contínua de árbitros

11.5

Formação de dirigentes

Iremos dar continuidade ao trabalho já desenvolvido em 2020 e 2021, estando previstas para 2022, duas a três
ações de formação direcionadas aos dirigentes dos clubes nacionais, abrangendo novas temáticas, com o objetivo
de apoiar a assessorar os clubes nacionais, na melhoria da captação e fidelização dos seus atletas, gestão e
funcionamento das suas instituições e na diversificação das suas fontes de receitas e de financiamento.

11.6

Formação de guias de canoagem

Em parceria com a ESDL-IPVC, iremos dar continuidade ao trabalho iniciado no final de 2020, estando prevista a
organização de dois cursos de Guias de Canoagem recreativa (até classe II), abrangendo outras zonas do território
nacional. Estas formações, direcionadas preferencialmente aos monitores/guias das empresas de animação
turística, tem como principal objetivo elevar os níveis de qualidade e de segurança da canoagem recreativa em
Portugal.

Plano de Formação de RH para 2022
Curso de Treinadores Grau I 2021-2022 (3x)
Curso de Treinadores Grau II 2021-2021
Curso de Treinadores Grau III 2021-2022
Curso de Treinadores Grau I 2022-2023 (2x)
Curso de Treinadores Grau II 2022-2023
Curso de Treinadores Grau III 2022-2023
Fórum de Treinadores de Canoagem
Outras ações de formação contínua de treinadores (3-4x)

Primeiro trimestre de 2022
Primeiro trimestre de 2022
Janeiro a julho de 2022
Último trimestre de 2022
Último trimestre de 2022
Último trimestre de 2022
A definir
Primeiro e segundo trimestre de 2022

Curso de Formação /Promoção de Árbitros a categoria nacional
Curso de Formação inicial de árbitros (3-4x)
Formação específica de capacitação de JA
Encontro Nacional de Árbitros
Formação de Dirigentes (2-3x)

A definir
Ao longo de todo o ano
Segundo trimestre 2022
Janeiro 2022
Primeiro e segundo trimestre de 2022

Curso de Guias de Canoagem Recreativa (2x)

Primeiro e último trimestre de 2022
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