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Introdução 

 

O xadrez, o desporto e a sociedade em geral vivem tempos atípicos com a resposta à pandemia do novo 

coronavírus, que condicionou, e muito, a atividade normal das modalidades desportivas e obrigou a modificar 

perspetivas, comportamentos e modos de funcionamento. 

O ano de 2021 afigura-se como de otimismo em relação à resposta global à pandemia da Covid-19, mas os 

passos para retomar a normalidade terão de ser seguros e pacientes. É como se de uma partida decisiva de 

xadrez se tratasse: todos os movimentos têm de ser muito bem ponderados e devem obedecer a uma 

estratégia bem definida. 

Dado o contexto de incerteza em que o desporto nacional (e internacional) ainda está envolvido a Federação 

Portuguesa de Xadrez encara o ano de 2021 com otimismo moderado e preparou um Plano de Atividades e 

Orçamento elaborado de forma a garantir a retoma competitiva de forma faseada. 

Apesar de um ano e 2020 muito difícil devido ao avanço da pandemia do novo coronavírus, o xadrez soube 

responder à adversidade com eficácia e perseverança. A nível de Portugal, a FPX conseguiu fazer cumprir as 

principais provas do calendário, sempre baseada no enquadramento legal da autorização da atividade 

competitiva. Tal só foi possível com um investimento relevante – que não estava previsto no Plano de 

Atividades e Orçamento para 2020 – e com um empenho suplementar de dirigentes e funcionários, que 

contaram com a ajuda de muitos agentes da modalidade. Ficou assim montada uma estrutura que nos 

permitirá em 2021 desenvolver as provas calendarizadas com segurança e qualidade. 

Ainda assim, será impossível garantir um calendário idêntico ao das épocas antes da pandemia do novo 

coronavírus. A introdução e sucessivas renovações do segundo Estado de Emergência no nosso país obrigam-

nos a cancelar provas como a Taça de Portugal ou a Supertaça, esperando esta federação que não surjam 

novos condicionalismos que venham a afetar as outras competições. No entanto, na altura da apresentação 

deste Plano de Atividades e Orçamento não nos é possível garantir a realização de todas as provas nas datas 

pré-definidas, enquanto a FPX aguarda a indicação dos parceiros habituais para a escolha de datas e 

realização do Open de Portugal, a principal prova do Portugal Chess Tour, circuito também ele muito afetado 

pela pandemia da Covid-19. 

Teremos, portanto, de trabalhar com a necessária flexibilidade, esperando também o que definirá a tutela 

do Desporto nacional sobre as atividades competitivas na fase mais crucial na resposta à pandemia. 

Igualmente condicionada pela evolução na pandemia do novo coronavírus está a participação internacional. 

No tempo em que apresentamos o Plano de Atividades e Orçamento ainda nenhuma prova internacional da 

FIDE e da ECU tem data estabelecida e mesmo os locais previamente definidos para acolher os eventos 

podem mudar. Sabe-se, no entanto, que não haverá Olimpíadas, tendo o evento transitado para 2022, em 

Moscovo (Rússia). A FPX procurará garantir uma participação a nível da seleção principal absoluta no 

Campeonato da Europa, marcado para novembro, em Terme Olimia (Eslovénia). 

Os Campeonatos da Europa Absolutos e Femininos também deverão contar com representação lusa. No 

primeiro caso, a prova decorrerá em Reiquejavique (Islândia) e no segundo em Mamaia (Roménia). Esta 

cidade romena, há uns anos muito ligada ao xadrez, receberá os Mundiais de Jovens das categorias de Sub-

14, Sub-16 e Sub-18 e estes torneios poderão ser uma aposta para uma representação portuguesa. No 

entanto, a nossa federação ainda espera a definição do local que acolherá os Europeus de Jovens, para 

estabelecer uma escolha mais criteriosa, já que os Mundiais de Sub-08, Sub-10 e Sub-12 estão marcados para 

Batumi (Geórgia). 
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Uma das boas notícias de 2019 foi a da decisão de incluir o xadrez no programa dos Jogos da Comunidade 

Portuguesa de Língua Portuguesa (CPLP). O evento estava programado para meados de 2020, em Timor-

Leste, mas foi cancelado, devido à pandemia do novo coronavírus. Tudo indica que estes Jogos se venham a 

realizar em 2021 e aí Portugal estará representado também ao nível da nossa modalidade, neste caso com 

jogadores Sub-16. 

Outra forte possibilidade de representação internacional de Portugal deverá verificar-se nos Campeonatos 

Ibero-Americanos, a realizar em outubro ou novembro, provavelmente em Espanha. 

O compromisso da Direção da FPX para 2021 será o de tentar fazer crescer a modalidade, dando-lhe novas 

vertentes. Desde logo, há que fazer refletir no número de federados o interesse que a nossa modalidade 

ganhou com a mini-série televisiva da Netflix, ”Gambito de Dama”. Sabemos que, também no nosso país, 

passou a haver mais gente interessada no jogo – e as vendas na nossa loja refletiram precisamente essa 

situação – e procuraremos envolver os agentes da modalidade, sobretudo as escolas, os clubes e as 

associações, na captação desses novos jogadores para a atividade competitiva. 

Também na mesma vertente estará o designado “xadrez para todos”. A FPX pretende dar uma nova 

dimensão ao ensino e à promoção da modalidade, alargando-a a todos os setores da sociedade. Par tal, 

desenvolveremos protocolos com autarquias e empresas no sentido de colocar ainda mais gente a jogar, 

independentemente da idade ou da situação social. 

Igualmente consciente que o xadrez e a sua prática não pararam com a pandemia, pois também se verificou 

um crescimento nacional e mundial dos jogos online, a nossa federação irá, em articulação com a FIDE, 

sobretudo ao nível da criação de regulamentos específicos sólidos, credíveis e bem enquadrados, avançar 

com a realização de campeonatos nacionais online já em 2021. O sucesso dos Campeonatos Escolares Online, 

organizados pela FPX, e de vários torneios oficiais e particulares que preencheram a agenda dos jogadores 

em tempos de confinamento levam-nos a acreditar que campeonatos deste tipo serão um sucesso. 

 

Este PAO é apresentado pela direção eleita em 2016 e ainda em funções e esperemos que a nova 

direção, a ser eleita no início de 2021, o possa executar nas melhores condições possíveis.   

 

                                                                                     Dominic Robin Cross 

 

              Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez 
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A Federação Portuguesa de Xadrez (FPX), fundada a 22 de Janeiro de 1927, é uma federação desportiva 

dotada de estatuto de utilidade pública desportiva (in D.R. nº244 II Série de 21/10/1995) que tem cumprido 

todos os requisitos definidos pela legislação em vigor. 

O papel da FPX é a representação da modalidade desportiva Xadrez em Portugal, no qual conta com o apoio 

da tutela, nomeadamente do Instituto Português do Desporto e Juventude, no âmbito da promoção e 

desenvolvimento desportivo nacional e nas participações em organizações internacionais. 

A FPX irá continuar a organizar-se e a prosseguir a sua atividade no respeito dos princípios da liberdade, da 

democraticidade, da representatividade e da transparência, regendo-se pela legislação portuguesa vigente, 

pelas normas a que fica vinculada pela sua filiação em organismos internacionais, pelos Estatutos e demais 

regulamentos complementares, e pelas deliberações da Assembleia Geral, tendo por base os seguintes 

objetivos: 

 

 

a) Representar o Xadrez e os interesses desportivos das Associações Territoriais e Clubes perante a 

Administração Pública, outras federações desportivas e demais organismos e entidades desportivas, 

a nível nacional; 

b) Representar o Xadrez perante os organismos congéneres e organismos internacionais; 

c) Promover, regulamentar e organizar competições desportivas nacionais; 

d) Promover e organizar competições desportivas internacionais, em Portugal; 

e) Contribuir para a dignificação e valorização do jogador; promover e organizar as seleções nacionais; 

f) Contribuir através da prática desportiva para o fortalecimento das novas gerações; 

g) Promover, individual ou conjuntamente com outras federações desportivas, a formação de agentes 

desportivos, no âmbito das orientações estratégicas aprovadas pelos seus órgãos; 

h) Desenvolver políticas de recursos humanos adaptadas às necessidades, expectativas, fins e 

objetivos da organização; 

i) Promover a melhoria contínua ao nível dos serviços prestados e de toda a organização. 

 

 

 

 

 

 

 
Enquadramento  
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Estrutura Orgânica 

 

Os órgãos da FPX após a revisão estatutária são os mesmos que existiam anteriormente, tendo sido apenas 

alterado a estrutura do órgão Mesa da Assembleia Geral, passando este a ser eleito dentro do universo dos 

delegados da Assembleia Geral. O modelo de funcionamento e composição da Assembleia Geral da FPX, 

previsto no mesmo diploma, foi alvo de igual reformulação. 

 

Assim, são órgãos da FPX: 

- A Assembleia Geral, colegial, de cariz deliberativo, onde é eleita uma Mesa da Assembleia Geral com função 

de orientação dos trabalhos da AG; 

- A Direção, colegial, executivo de administração; 

- O Conselho Fiscal, colegial, de fiscalização financeira; 

- O Conselho de Disciplina, colegial, com poderes disciplinares; 

- O Conselho de Justiça, colegial, com poderes jurisdicionais e de recurso disciplinar 

- O Conselho de Arbitragem, colegial, com poderes nominativos. 

 
Composição dos órgãos: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – João de Sousa Cruz 

Vice-Presidente – Mário Martins Freitas Morais  

Secretário – Fernando Moreira de Pinho 

 

Presidente da FPX  

Dominic Robin Cross 

 

Direção  

Paulo Alberto Barbosa de Almeida Felizes  

António Pedro Romão Vinagre (Tesoureiro) 

José Miguel Saraiva Ribeiro* (apresentou a demissão a 26/10/2016) 

António José Vieira Bravo  

José Fernando Marques Grade  

Agostinho José Gonçalves Veríssimo De Sousa Roxo  

Conselho Fiscal  

Presidente - António José Brito De Moura * (faleceu a 04/11/2018) 

Relator - José Manuel Ribeiro Nogueira 

Secretário - Carlos Manuel Lopes Nascimento 
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Conselho de Disciplina  

Presidente - João Pedro de Sousa Mendonça Correia 

Vice-Presidente - João Alexandre Cadillon Martins Costa 

Secretário - João Alexandre Henriques Carvalho 

 

 

Conselho de Justiça  

Presidente - Mário Luís da Costa Mourato 

Vice-Presidente - António Manuel Antunes Ferreira 

Secretário - Pedro Paulo Pacheco de Sampaio 

 

Conselho de Arbitragem  

Presidente - Vitorino Manuel Dias Ferreira 

Vice-Presidente - Carlos Manuel Vieira Dias * apresentou a demissão em 2018 

Secretário - Afonso Liberal Fernandes 
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A FPX depois de sujeita a uma reformulação estatutária, sofreu alterações na composição da sua Assembleia 

Geral. Agora, além da representação das Associações Territoriais, abre-se portas aos clubes, atletas, técnicos 

e árbitros, os quais poderão deste modo contribuir para o desenvolvimento da modalidade. 

 

 

 

 
Desenvolvimento das Associações Territoriais 

 

A FPX continuará, em 2020, a pugnar pela reorganização das Associações Territoriais, no sentido de garantir 

a manutenção das várias atividades de desenvolvimento do xadrez. 

Neste particular, pretende-se prosseguir o caminho da melhoria da harmonização dos Calendários Distritais 

ou Regionais com o Calendário Nacional, de forma a possibilitar a presença de todos os jogadores na 

competição distrital ou regional e criar uma sequência lógica de apuramento dos Campeonatos Distritais ou 

Regionais para os Nacionais. 

Sempre que a FPX achar necessário ou sempre que uma Associação requisitar, prosseguiremos com a 

coordenação de ações de formação, feitas a diversos níveis: Treinadores Grau I, II e III; Árbitros, entre outros. 

A FPX irá manter, em 2020, todo o apoio necessário à realização das provas distritais ou regionais e nas ações 

de divulgação e captação de novos praticantes da modalidade. Os campeões distritais de Jovens continuarão 

a receber apoios significativos por parte da FPX para participarem nas competições nacionais para as quais 

se apurem. 

A Taça Nacional das Associações, que junta os vencedores das Taças Distritais, é já uma prova com créditos 

firmados no panorama nacional. Por isso, prosseguiremos a aposta na valorização desta competição, com a 

criação de condições cada vez melhores. 

 

 
Associados e Assembleia Geral 

ASSOCIAÇÕES DENOMINAÇÃO LOCALIDADE OBS. 

AXRAA Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores Açores  

AX Aveiro Associação de Xadrez de Aveiro Aveiro  

ADX Beja Associação Distrital de Xadrez de Beja Beja  

AXD Braga Associação de Xadrez do Distrito de Braga Braga  

AX Bragança Associação de Xadrez de Bragança Bragança  

AXD Castelo Branco Associação de Xadrez do Distrito de Castelo Branco Castelo Branco Não ativa 

AXD Viana do Castelo Associação de Xadrez de Viana do Castelo 

 

 

 

Viana do Castelo 

 

 

Não ativa 

AXD Coimbra Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra Coimbra  

AXD Faro Associação de Xadrez do Distrito de Faro Faro   

AX Leiria Associação de Xadrez de Leiria Leiria  

AX Lisboa Associação de Xadrez de Lisboa Lisboa  

AX Porto Associação de Xadrez do Porto Porto  

AX Santarém Associação de Xadrez de Santarém Santarém Não ativa 

AX Setúbal Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal Setúbal  

AX VB Associação de Xadrez de Viseu e Beiras Viseu  

AX RA Madeira Associação de Xadrez Região Autónoma da Madeira Funchal Em ativação 
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A FPX conta com um quadro competitivo composto por muitas provas e com grau elevado de envolvência 

dos agentes desportivos. Como é sabido, muitas das provas demoram muitos dias. Na época 2019/2020, o 

calendário continha uma atividade prevista de 97 dias de provas nacionais, aos quais se acrescentaram 62 

dias de provas do Portugal Chess Tour. No entanto nem todas as provas foram possíveis de serem feitas, 

ainda assim realizou-se as mais importantes do calendário nacional. 

O quadro competitivo de 2020/2021, à semelhança da época transata, visa uma melhor otimização dos 

recursos e procura garantir qualidade nas provas aos seus praticantes. A direção da FPX procurará melhorar 

as provas desta época, e garantir a segurança e da melhoria das condições de participação, numa tentativa 

de aliviar os custos de inscrição mediante a inclusão de patrocinadores. 

 

 

 

 

 
Modelo Competitivo Nacional 
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A necessidade de articulação com o calendário internacional é outra das exigências para que se possa de 

forma atempada articular a participação dos jogadores e preparação dos mesmos para essas exigentes 

provas. 

Este novo modelo permite a valorização das provas distritais, pois as associações dispõem de mais espaço no 

calendário nacional para a realização do seu calendário competitivo. Além disso, manteremos o reforço  

 

substancial da FPX aos campeões distritais em provas nacionais, sobretudo nos Nacionais de Jovens e na Fase 

de Apuramento, integrada no Open de Portugal. 

 

A necessidade de uma melhor distribuição das provas ao longo do calendário foi tida em conta. Assim, a 

época começa em outubro e termina em setembro. Tal situação faz que algumas provas se realizem mais 

cedo, para criar mais datas livres e evitar uma demasiada concentração nos meses quentes. Com esta 

planificação tentará evitar-se que realizem provas fora da época. 

O Portugal Chess Tour conta cada vez mais com um grupo de torneios de referência, que permitem a 

obtenção de normas e ser um chamariz para o Turismo de Portugal. O apuramento de uma vaga para o 

Campeonato Nacional Absoluto é outra forma de valorizar este conjunto de provas.  

Ao nível de provas coletivas será mantido o quadro competitivo, de forma a garantir estabilidade e qualidade.  

De forma a valorizar o trabalho dos Clubes Formadores, a FPX manterá calendarizada a uma Taça Nacional 

destinada a estes clubes.  

Ainda na vertente dedicada aos jovens, serão realizados estágios, em número a definir, ao longo de 2020, de 

forma a preparar os jogadores para as provas internacionais e a observar a evolução dos escolhidos.    
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Dados Estatísticos 

 
Os dados em baixo registam as últimas se épocas desportivas da Federação Portuguesa de Xadrez.  

É possível visualizar nos dados a evolução do número de filiados nas últimas sete épocas desportivas, 

constatando uma evolução mais significativa nas últimas temporadas, só invertido no ano passado onde 

houve um decréscimo  de atletas de duas centenas de jogadores. No entanto registou se um aumento 

significativo de clubes registados.  
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 2020/2021 

Modalidade Escalão Tipo Evento Data Dias Local 

CN EQUIPAS Absoluto Equipas     

III Divisão – 19/20  Eliminatória FF-Elim 07 novembro 2020 1  

II Divisão – 19/20  Jornada FF 
14, 15 e 22 novembro 

2020 
3  

III Divisão – 19/20  Jornada FF 
14, 15 e 22 novembro 

2020 
3  

II Divisão e III Divisão 20/21 Jornada 1ª 13 fevereiro 2021 1  

  Jornada 2ª 13 março 2021 1  

  Jornada 3ª 10 abril 2021 1  

  Jornada 4ª 08 maio 2021 1                 

  Jornada 5ª 19 junho 2021 1  

  Concentrado 6ª 03 julho 2021 1  

  Concentrado 7ª 04 julho 2021 1  

III Divisão  Eliminatória FF-Elim 10 julho 2021 1  

I Divisão   Concentrado FF 19 a 24 julho 2021 6  

II Divisão  Concentrado FF 24 e 25 julho 2021 2  

III Divisão  Concentrado FF 24 e 25 julho 2021 2  

 

       

Torneio Nacional de Mestres Absoluto     Individual Único 01 a 07 fevereiro 2021 7  

Torneio Nacional de Honra Absoluto     Individual Único 01 a 07 fevereiro 2021 7  

CN Jovens Jovens Individual Único 26 a 30 março 2021 5  

CN Jovens Rápidas Jovens Equipas           Único 15 de maio 2021 1  

CN Jovens Rápidas Jovens Individual           Único 15 de maio 2021 1  

CN Jovens Jovens Semi-Rápidas Absoluto Equipas Único 16 de maio 2021 1  

CN Semi-Rápidas Absoluto Equipas Único 22 de maio 2021 1  

CN Veteranos Absoluto Individual Único 09 a 13 junho 2021 5  

 
Calendário Nacional 
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CN Jovens Semi-Rápidas Absoluto Individual Único 26 junho 2021 1  

CN Semi-Rápidas Absoluto Individual Único 17 julho 2021 1  

CN Rápidas Absoluto Equipas Único 18 julho 2021 1  

CN Rápidas Absoluto Individual Único 18 julho 2021 1  

CN Individual Absoluto Absoluto Individual Único 04 a 12 setembro 2021 9  

CN Feminino Feminino Individual Único 04 a 09 setembro 2021 6  

CN Amador Absoluto Individual Único 09 a 12 setembro 2021 4  

Taça Clubes Formadores Jovens Equipas Único 25 setembro 2021 1  

Taça Nacional das Associações Absoluto Equipas Único 25 e 26 setembro 2020 2  

 

Portugal Chess Tour  - Clássicas       

XI Open Marquês de Pombal  Individual  02 a 05 de outubro 4 Pombal 

XIII Torneio Internacional da 

Figueira da Foz 
 Individual  24 a 31 de outubro 8 Figueira da Foz 

Open Internacional cidade de 

Famalicão 
   Individual  26 a 29 de julho 4 Famalicão 

Guimarães Chess Open    Individual  23 a 29 de agosto 7 Guimarães 

       

    

Portugal Chess Tour – Semi-Rápidas 

 

Torneio do Arunca  Individual    09 maio 2020 1 Soure 
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Mantendo a linha seguida desde o início do mandato desta direção, a FPX continuará a apostar em 2021 em 

representações nacionais nas mais importantes provas internacionais, mesmo sabendo dos condicionalismos 

motivados pela pandemia do novo coronavírus. 

Muito poucas competições internacionais têm as datas já confirmadas e, em alguns casos, também ainda não estão 

escolhidos os locais da respetiva realização. Por esse motivo, a FPX não pode ainda definir qual será a competição 

de aposta prioritária ao nível dos jovens, sendo possível a divisão em dois grupos (Sub-08 a Sub-12 e Sub-14 a Sub-

18), caso a aposta recaia nos Mundiais. No entanto, a opção será sempre efetuada tendo em conta as condições 

económicas para a participação nas provas. 

 

Vejamos as provas com possível participação de Portugal:     

Campeonato da Europa Absoluto Individual 

- Datas a definir - Reiquejavique, Islândia  

Campeonato da Europa Feminino Individual 

- 01.06 a 14.06 – Mamaia Romenia 

Campeonatos da Europa de Jovens 

- Datas a definir – Antalya, Turquia 

Campeonatos de Mundo de Jovens das categorias Sub-14, Sub-16 e Sub-18 

- Datas a definir - Mamaia (Roménia) 

Campeonatos do Mundo de Jovens das categorias Sub-08, Sub-10 e Sub-12 

- Datas a definir - Batumi (Geórgia) 

Campeonato da Europa por Seleções Absolutas 

11 a 22.11, Terme Olimia (Eslovénia) 

Campeonato Ibero-Americano 

Datas a definir - Espanha 

Jogos Lusófonos 

Datas a definir - Timor-Leste 

 

 

 

 

 

 

 
Participação Internacional 
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Centro de Alto Rendimento 

 
O xadrez competitivo ao mais alto nível internacional está vários patamares acima do xadrez nacional e a nossa 
federação tem a consciência disso mesmo. Os países mais fortes nesta modalidade dispõem de Centros de Treino, 
o que lhes atribui uma natural vantagem quando se apresentam nas principais provas internacionais nos vários 
escalões etários. Não há razão pela qual Portugal não possa equiparar-se a países de dimensão semelhante, 
aplicando as estratégias usadas por outros países que registam atualmente progressos assinaláveis. 
 
Uma constante nos países que mais progressos registam é a existência de centros dedicados (academias), algo ainda 
inexistente no nosso país. 
 
Mantêm-se as condições para que, em 2021, sejam efetuadas diligências para a criação de um Centro de Alto 
Rendimento (CAR), o que implicará a assinatura de acordos com o Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ), a Fundação do Desporto e uma autarquia. 
 
Dadas as características próprias da modalidade, os custos associados ao CAR serão baixos, não havendo 
necessidade de obras específicas, o que reduzirá substancialmente os custos iniciais e de manutenção. 
 
Numa primeira fase, o projeto pretende abranger três grupos de jogadores: as seleções nacionais absoluta, feminina 
e de jovens, com treinos mensais para cada grupo. 
 
Simultaneamente, pretende-se assinar os protocolos necessários com as Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na 
Escola (UAARE), com o objetivo de responder às necessidades dos nossos mais prometedores jovens atletas. Criar-
se-á igualmente a regulamentação necessária para os beneficiados destes programas, incluindo a respetiva Carta 
de Direitos e Deveres. 
  

 

A FPX pretende manter um diálogo permanente e contributivo nas instituições internacionais das quais é membro 

de direito, como são os casos da FIDE, da ECU e da FIBDA. Os reforços de ligações poderão contribuir para um maior 

reconhecimento de Portugal, como tem sucedido nas relações com a FIDE.  

O modelo e a estrutura da FPX estão em muitas áreas na vanguarda do melhor que se faz nas suas congéneres. A 

página da Internet, o modelo de treinadores, a regulamentação e o modelo de filiação são exemplos disso  

mesmo, pois contribuem para uma igualdade de acesso à informação. A presença regular da FPX junto das 

congéneres permitirá o crescente reconhecimento das nossas qualidades organizativas, podendo vir a permitir que 

Portugal seja anfitrião de provas de cariz internacional oficial.  

A FPX irá continuar empenhada no reforço da associação de federações de língua lusófona, agora que há sete 

federações filiadas na FIDE a falar a língua de Camões. Esta aproximação tem dado alguns frutos, nomeadamente 

através do desenvolvimento de atividades de formação de árbitros e treinadores. Outra vitória importante nesta 

perspetiva foi a inclusão do xadrez nos Jogos da Lusofonia. 

 

 

 

 
Relações Internacionais 

http://www.fpx.pt%20:fpx@fpx.pt


   

 

Plano de Atividades e Orçamento | 2021 

Federação Portuguesa de Xadrez, UPD 

Rua Sarmento de Beires nº 33 Loja A, 1900-411 Lisboa Portugal | NIF: 501617078 | www.fpx.pt :fpx@fpx.pt; t/f. +351 213579144 

 

 
Comunicação e Imagem 

 

A renovação do site da FPX durante o ano de 2020, além de fornecer ferramentas mais eficazes e modernas, 

permitiu abrir a porta a uma maior e melhor divulgação das atividades da FPX, de forma a chegarmos ao público do 

xadrez com maior rapidez e intensidade. É intenção da FPX incrementar em 2021 mais alguns aspetos relevantes 

ao nível da Comunicação e Imagem. 

O site continuará assim a receber conteúdos mais alargados, mas, durante o ano de 2021 procuraremos incluir mais 

material de pesquisa, como partidas de xadrez, publicações, fotos e notícias históricas. Trata-se de preparar um 

acervo de consulta credível da história da FPX, quando a nossa instituição se aproxima a passos largos do centenário, 

que será comemorado em 2027. 

Na difícil luta de concorrer com muitas outras modalidades desportivas para a nossa atividade ter eco nos Órgãos 

de Comunicação Social, manteremos o ritmo e rapidez na elaboração de dossiês e notas de Imprensa. Além disso, 

procuraremos alargar a nossa intervenção em algumas redes sociais, sempre na perspetiva da comunicação 

institucional. O investimento efetuado em 2020 em material de produção de vídeos e de tecnologia para 

transmissão direta de partidas – no tabuleiro e fora dele – deu bons resultados e permitiu a introdução de 

comentários especializados, muitas vezes dos próprios intervenientes nas partidas, e essa vertente revelou-se 

muito útil também ao nível da formação. Esta tem sido uma forma de divulgação da modalidade que tem dado 

frutos a nível internacional e a FPX está disposta a seguir esta tendência, pois é algo que consolidará a nossa boa 

imagem corporativa. 

Todas estas ferramentas colocam também a nossa modalidade muito bem posicionada na perspetiva da formação 

e comunicação à distância, resistindo por isso aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, pois esta não tem 

impedido a realização de ações de formação. 
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Comunicação e Imagem 
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A FPX, também para 2021, reforçará do investimento na formação. Priorizamos as parcerias com diferentes 

organizações através de protocolos transversais ao desenvolvimento de variadas atividades de xadrez. Destacamos 

ainda os protocolos com a DGE/Desporto Escolar na organização de ações de formação certificadas para 

professores ao nível da iniciação e com a FIDE na organização de cursos de treinadores e de árbitros para a referida 

certificação de recursos humanos também ao nível da FIDE. Neste último de referir o importante protocolo coma  

FIDE / Confederação Africana de Xadrez / Confederação Lusófona de Xadrez no âmbito da organização de seminários 

FIDE em língua portuguesa. 

Neste ano atípico, a formação contínua para treinadores em B-learning foi uma excelente aposta da nossa 

modalidade. Esta formação foi aberta não só a treinadores e a participação rondou em média os quarenta 

participantes e foi de facto uma novidade, que prometemos continuar em 2021.  

A formação de treinadores em Portugal, assente no modelo transversal a todas as modalidades, abreviado por PNFT 

(Plano Nacional de formação de Treinadores), com publicação da Lei n.º 106/2019, de 6 de setembro, que altera a 

Lei n.º 40/2012, deu início a um procedimento de revisão a todo o PNFT, e na parte que compete à FPX, o modelo 

apresentado pela FPX para a formação inicial de treinadores de grau I foi já aprovado pelo IPDJ e do qual já 

realizámos uma primeira ação em 2020. Ainda aguardámos a aprovação das restantes formações de graus 

superiores. 

 

Formação 2021: 

 

• Formação contínua treinadores – 10 eventos programados 

• Formação inicial de treinadores – 4 eventos programados 

• Seminário de treinadores FIDE – 1 evento programado 

• Seminário de árbitros FIDE – 1 evento programado 

• Formação inicial de árbitros - 3 eventos programados 

• Formação contínua árbitros – 2 eventos programados 

• Formação de seccionistas, diretores de prova e dirigentes de xadrez – 2 eventos programados 

• Formação Inicial de Xadrez para Professores – 6 eventos programados 

 

 

 

  

 

 

 

 
Formação 
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Desporto para todos 

 

Em parceria com o IPDJ, o projeto “Desporto para Todos” no âmbito da Federação Portuguesa de Xadrez tem como 

objetivo utilizar as potencialidades da modalidade na dinamização de uma população mais ativa, promovendo o 

desenvolvimento desportivo, a promoção da cidadania e da saúde física e mental. 

O xadrez está identificado como uma das atividades humanas que promove a melhoria de um conjunto de 

capacidades psicológicas e sociais, como a autoestima, a autoconfiança, o raciocínio, o cálculo mental e a 

criatividade, sendo utilizado de forma lúdica para melhorar a aquisição de conhecimentos matemáticos, e é ainda 

reconhecido como uma das formas de prevenir ou retardar o aparecimento de doenças neuro degenerativas. 

Neste sentido o objetivo deste projeto associa a atividade xadrezista do indoor e outdoor, da rua aos jardins, dos 

jovens das escolas primárias aos idosos dos lares de terceira idade, das zonas nobres aos bairros problemáticos, 

promovendo a inclusão e integração social, a interação geracional, numa prática desportiva eticamente responsável, 

melhorando a qualidade de vida e o bem-estar da população 

Para além destes objetivos gerais pretendemos simultaneamente promover a dignidade do cidadão portador de 

deficiência e combater o sedentarismo e as doenças crónicas. 
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Após o ano 2020 que tantas dificuldades gerou, a nível social e também para a nossa modalidade, o ano 2021 trás 

consigo, ainda, muitas incógnitas que dificultam um planeamento rigoroso, já que muitas das intenções vertidas 

neste documento poderiam vir a ser impossíveis. 

Apesar destas incertezas alguns pontos conseguiremos, com plena certeza, aplicar no decurso deste ano. 

Sensíveis às dificuldades apontadas por muitos utilizadores da nossa Plataforma de Inscrições, iremos logo em 

Janeiro, lançar uma nova Plataforma que julgamos que merecerá a aprovação de todos, já que garante toda a 

informação da anterior, melhorando significativamente algumas funcionalidades, implementando outras e, de um 

modo geral, facilitando a operação desta aplicação, tanto para os clubes como para os serviços da FPX. 

Ainda na sequência deste lançamento iremos promover concurso para a instalação do RGPD, Regulamento Geral 

de Proteção de Dados, de forma a darmos cumprimento legal a este aspecto da informação. 

No que diz respeito ao cumprimento das normas de saúde pública nos diversos eventos calendarizados, é nossa 

intenção manter todos os cuidados já aplicados, melhorá-los se possível e mantermos total atenção a eventuais 

alterações que venham a ser impostas, de modo a podermos estar sempre na primeira linha de rigor. Foi esta 

aplicação exemplar das normas de segurança sanitária que mereceram a melhor aprovação de todos os nossos 

parceiros nas provas levadas a cabo no final da época 2019/2020. 

A campanha de eliminação das garrafas de água na época anterior ficou, como todos sabemos, um pouco 

comprometida face ao evoluir das condições de saúde pública, implicando a sua adaptação e suspensão temporária. 

De todo o modo iremos manter, sempre que possível, o esforço de erradicação das garrafas de água. 

A nova página de internet foi uma aposta ganha e já consolidada, merecendo, para 2021, a nossa atenção no sentido 

de pequenos ajustes e melhorias sempre necessárias numa ferramenta tão importante para a comunicação da FPX 

com os clubes e praticantes. 

Em tudo prosseguiremos a gestão rigorosa que sempre nos guiou e cujos resultados são hoje bem visíveis, neste 

que é o primeiro exercício deste quadriénio, na realidade triénio face ao atraso de todo o processo eleitoral. 
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Exercício de 2021 

Orçamento Receitas 

 

Designação 
Custos Totais 

Previstos 
     

 VENDAS 60 000 € 

   Vendas de equipamentos 60 000 € 

     

 PROVEITOS ASSOCIATIVOS 182 800 € 
     

  Filiações 30 000 € 

   Entidades Filiadas 3 000 € 

   Atletas 27 000 € 

     

   provas Internacionais 5 000 € 

   Inscrições em provas internacionais 5 000 € 

     

  Provas / Eventos  142 000 € 

   Inscrições em provas 36 000 € 

   inscrição em provas alimentação e alojamento 100 000 € 

   
Taxas de Homologação de Provas 3 000 € 

   multas e empréstimos material  3 000 € 

     

  Formação 5 800 € 

   Inscrições 5 800 € 

     

 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 30 000 € 

   Patrocínios e receitas de eventos /ensino 30 000 € 

      

 Subsídios à Exploração 213 000 € 

  Instituto do Português do Desporto e Juventude   

   Atividades regulares 120 000 € 

   Eventos internacionais 13 000 € 

   Desporto para todos 40 000 € 

   Formação 11 000 € 

      

  Outras entidades   

   autarquias 20 000 € 

   Mecenato 1 000 € 

   Outras entidades 8 000 € 

      

 Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 1 000 € 

  Outros Proveitos 1 000 € 

      

 Total das Receitas para o Exercício de 2021 486 800 € 
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Exercício de 2021 

Orçamento Despesas 
 

Designação 
Custos Totais 

Previstos 

     

 Organização e gestão da Federação 73 500 € 

 Desenvolvimento da atividades desportiva 195 600 € 

 Seleções nacionais e Alto Rendimento 51 250 € 

 Formação 15 800 € 

 Desporto para todos 55 650 € 

 Eventos Internacionais 55 000 € 

 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 

  40 000 € 

 Total das Despesas para o Exercício de 2021 486 800 € 
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Anexos 



2020 2021 Variação
VENDAS 35.000,00€      60.000,00€      71,43%

Vendas de equipamentos 35.000,00€      60.000,00€      71,43%

PROVEITOS ASSOCIATIVOS 190.500,00€    182.800,00€    -4,04%

Filiações 32.000,00€      30.000,00€      -6,25%
Entidades Filiadas 5.000,00€         3.000,00€         -40,00%
Atletas 27.000,00€      27.000,00€      0,00%

 Provas Internacionais -€                   5.000,00€         -
Inscrições em provas internacionais -€                   5.000,00€         -

Provas / Eventos 158.500,00€    142.000,00€    -10,41%
Inscrições em provas 36.000,00€      36.000,00€      0,00%
Inscrição em provas, alimentação e alojamento 115.000,00€    100.000,00€    -13,04%
Taxas de Homologação de Provas 5.000,00€         3.000,00€         -40,00%
Multas e emprestimos 2.500,00€         3.000,00€         20,00%

Formação 8.000,00€         5.800,00€         -27,50%
Inscrições 8.000,00€         5.800,00€         -27,50%

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 33.000,00€      30.000,00€      -9,09%
Patrocínios e receitas de eventos /ensino 33.000,00€      30.000,00€      -9,09%

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 182.500,00€    213.000,00€    16,71%
Instituto do Português do Desporto e Juventude

Actividades regulares 120.000,00€    120.000,00€    0,00%
Alto Rendimento e Selecções Nacionais -€                   -
Apetrechamento -€                   -
Eventos internacionais 10.000,00€      13.000,00€      30,00%
Desporto para todos -€                   40.000,00€      -
Formação 10.000,00€      11.000,00€      10,00%

Outras entidades
Autarquias 20.000,00€      20.000,00€      0,00%
Mecenato 20.000,00€      1.000,00€         -95,00%
Outras entidades 2.500,00€         8.000,00€         220,00%

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 500,00€            1.000,00€         100,00%
Outros Proveitos 500,00€            1.000,00€         100,00%

Total das Receitas 449.500,00€    486.800,00€    8,30%

2020 2021 Variação
Organização e gestão da Federação 80.350,00€      73.500,00€      -8,53%
Desenvolvimento da actividade desportiva 196.400,00€    195.600,00€    -0,41%
Selecções nacionais e Alto Rendimento 54.300,00€      51.250,00€      -5,62%
Formação 15.000,00€      15.800,00€      5,33%
Desporto para todos -€                   55.650,00€      -
Eventos Internacionais 80.000,00€      55.000,00€      -31,25%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 23.450,00€      40.000,00€      70,58%
Total das Despesas 449.500,00€    486.800,00€    8,30%

RECEITAS

DESPESAS

Federação Portuguesa de Xadrez

Comparação dos Orçamentos de 2020 e 2021



Receitas Totais
Previstas

VENDAS 60.000,00

Vendas de equipamentos 60.000,00

PROVEITOS ASSOCIATIVOS 182.800,00

Filiações 30.000,00

Entidades Filiadas 3.000,00
Atletas 27.000,00

 provas Internacionais 5.000,00
Inscrições em provas internacionais 5.000,00

Provas / Eventos 142.000,00

Inscrições em provas 36.000,00
Inscrição em provas, alimentação e alojamento 100.000,00
Taxas de Homologação de Provas 3.000,00
Multas e emprestimos 3.000,00

Formação 5.800,00

Inscrições 5.800,00

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 30.000,00

Patrocínios e receitas de eventos /ensino 30.000,00

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 213.000,00

Instituto do Português do Desporto e Juventude
Actividades regulares 120.000,00
Eventos internacionais 13.000,00
Desporto para todos 40.000,00
Formação 11.000,00

Outras entidades
autarquias 20.000,00
Mecenato 1.000,00
Outras entidades 8.000,00

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS 1.000,00

Outros Proveitos 1.000,00

Total das Receitas 486.800,00

Federação Portuguesa de Xadrez
Exercicio de 2021

Orçamento Receitas

Designação



Custos Totais
Previstos

Organização e gestão da Federação 73.500 €
Desenvolvimento da actividade desportiva 195.600 €
Selecções nacionais e Alto Rendimento 51.250 €
Formação 15.800 €
Desporto para todos 55.650 €
Eventos Internacionais 55.000 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 40.000 €
Total das Despesas para o Exercício de 2021 486.800 €

Federação Portuguesa de Xadrez

Designação

Orçamento Despesas
Exercicio de 2021



Custos Totais
Previstos

ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA FEDERAÇÃO

Recursos humanos 32.250,00 €

Recursos materiais e técnológicos e fornecimentos e serviços externos

Fornecimentos e Serviços Externos 40.450,00 €
Equipamentos administrativos 800,00 €

Total de gastos com organização e gestão da federação 73.500,00 €

DESENVOLVIMENTO DA ACTIVIDADE DESPORTIVA

Recursos Humanos - DAD 14.100,00 €

Quadros competitivos nacionais 131.000,00 €

Apoio a associados
Associações Territoriais 15.000,00 €
Clubes 10.000,00 €

Apoios ao desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência 1.000,00 €

Apoio ao desenvolvimento do Desporto Feminino 1.000,00 €

Desenvolvimento da prática desportiva Juvenil 6.000,00 €

Projeto de ética no desporto 3.000,00 €

Quotizações e filiações 12.500,00 €

Equipamentos 2.000,00 €

Total de gastos com o desenvolvimento da atividade desportiva 195.600,00 €

SELECÇÕES NACIONAIS E ALTO RENDIMENTO

Selecções nacionais - Estágios / Preparação

Selecção Nacional Jovens 3.000,00 €

Selecção Nacional Feminina 1.000,00 €

Selecção Nacional Absoluta 700,00 €

Selecções nacionais - Participação

Campeonato Europeu Jovens 27.000,00 €

Campeonato Europeu de Selecções 9.150,00 €

Campeonato Europeu Feminino 1.600,00 €

Campeonato Europeu Absoluto 1.600,00 €

Taça do Mundo 1.200 €

Jogos Lusofonos 2.100 €

Recursos Humanos SN 3.900 €

Total de gastos com selecções nacionais e alto rendimento 51.250 €

TOTAL DE GASTOS ATIVIDADES REGULARES 320.350 €

Exercício de 2021
Orçamento do desenvolvimento e prática desportiva

Federação Portuguesa de Xadrez

Designação



Custos Custos Totais
Previstos Previstos

Treinadores 7.000 €

Árbitros e Juizes 1.300 €

Cursos internacionais 4.500 €

Cursos dirigentes 1.000 €

Material de apoio às formações 2.000 €

Total das despesas com formação 2021 15.800 €

Formação

Orçamento de formação
Exercício de 2021

Federação Portuguesa de Xadrez

Designação



Custos Totais
Previstos

4.500 €

Recursos humanos 30.850 €

Fornecimentos e Serviços 20.300 €

Total das despesas com Desporto para todos 2021 55.650 €

Recursos materiais

Designação

Exercício de 2021
Orçamento desporto para todos

Federação Portuguesa de Xadrez



Custos Custos Totais
Previstos Previstos

Open de Portugal 55.000 €

Total das despesas com Eventos interncacionais 2021 55.000 €

Federação Portuguesa de Xadrez
Exercício de 2021

Orçamento de eventos internacionais

Designação

Eventos internacionais
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