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Introdução 

 

Nos anos de 2020 e 2021 o xadrez português e mundial foi abalado pela pandemia da Covid-19 e, apesar dos 

esforços para manter a atividade em níveis aceitáveis, verificou-se um decréscimo no número de jogadores 

e de clubes filiados. Como jogo e atividade lúdica, durante a pandemia o xadrez manteve, e até aumentou, a 

interesse global, muito devido à possibilidade de ser jogado online e à popularidade de uma série da Netflix 

(“Gambito de Dama”). No entanto, para uma federação desportiva como a FPX, o mais importante é sempre 

a competição e as atividades presenciais e nesse aspeto vivemos um período difícil e muito atípico, ainda 

assim amenizado pela resiliência da nossa federação e do xadrez nacional, pois em conjunto soubemos 

garantir as principais provas do calendário, cumprir as formações agendadas e promover a modalidade. 

Depois de, em 2019, termos atingido o pico do crescimento sustentado implementado a partir de 2016, os 

quase dois anos da pandemia vieram travar esse crescimento. Mesmo nunca parando, o xadrez nacional 

perdeu jogadores e clubes e é esse tecido que a FPX quer restaurar em 2022. Antes de qualquer promessa e 

do desenvolvimento de qualquer projeto de crescimento, o xadrez nacional necessita recuperar os níveis de 

2019 e é para isso que elaboramos este Plano de Atividades e Orçamento. 

Os nossos esforços vão, assim, no sentido de restaurar na totalidade o calendário de provas – e para tal temos 

o regresso de algumas competições, como a Taça de Portugal – e de regressar às competições internacionais 

em pleno, lembrando que, em 2022, teremos as Olimpíadas, a realizar em Moscovo (Rússia), em pleno verão. 

Ainda no âmbito das competições internacionais, a FPX espera igualmente marcar presença nos 

Campeonatos da Europa de Jovens, mesmo sabendo que a pandemia ainda não acabou e que 

internacionalmente a resposta à Covid-19 tem sido feita a várias velocidades. 

Essencial também na reposição do xadrez em pleno contamos com a atividade das associações territoriais, 

com as quais a FPX pretende aprofundar a cooperação, e com o regresso do xadrez escolar em força, desta 

vez com uma maior atenção ao ensino privado, com cujas estruturas será possível estabelecer protocolos. 

Como atividade totalmente enraizada na sociedade, o xadrez não é alheio às flutuações políticas. No final de 

2021 verificámos ter havido mudanças em autarquias, sendo essencial para 2022 o desenvolvimento de 

contactos com câmaras para a realização de várias das provas do calendário. 

Também o facto do Orçamento Geral do Estado para 2022 não ter sido aprovado poderá afetar a 

concretização de alguns planos, dada a situação de, também a FPX, ter de viver dos chamados duodécimos, 

principalmente no financiamento vindo da tutela, o Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ). 

Neste contexto, o Plano de Atividades e Orçamento de 2022 que agora apresentamos é um documento 

realista. Sem sermos excessivamente cautelosos estamos simplesmente a propor a recuperação dos números 

que nos encheram de orgulho em 2019, até antes da pandemia da Covid-19 irromper nas nossas vidas, 

paralisando a atividade desportiva e obrigando-nos a refazer a forma de atuar. 

Só com essa recuperação será possível pensar numa perspetiva mais ambiciosa em 2023 e é para isso que a 

Direção da FPX conta com todos os parceiros para manter o xadrez nacional no caminho do sucesso. 

 

                                                                                     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) 

António José Vieira Bravo  

Agostinho José Gonçalves Veríssimo De Sousa Roxo  

Mariana Sofia Teixeira da Silva 

Margarida Gonçalves Fernandes Coimbra 

Conselho Fiscal  

Presidente – Floriano Manuel Moleiro Tocha 

Relator – Nuno Miguel Ferreira da Fonte 

Secretário - Carlos Manuel Lopes Nascimento 

 

Conselho de Disciplina  

Presidente - João Pedro de Sousa Mendonça Correia 

Vice-Presidente - João Alexandre Cadillon Martins Costa 

Secretário - João Alexandre Henriques Carvalho 
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Conselho de Justiça  

Presidente – António Manuel Antunes Ferreira 

Vice-Presidente – Mário Luís da Costa Mourato 

Secretário - Pedro Paulo Pacheco de Sampaio 

 

Conselho de Arbitragem  

Presidente - Vitorino Manuel Dias Ferreira 

Vice-Presidente – Amadeu Solha Santos 

Secretário - Afonso Liberal Fernandes 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 
Associados e Assembleia Geral 

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


   

 

Plano de Atividades e Orçamento | 2022 

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 

 
Desenvolvimento das Associações Territoriais 

 

A Direção da Federação Portuguesa de Xadrez irá prosseguir, em 2022, a consolidação das relações com as 

associações territoriais, procurando apoiar ainda mais as que já estão em atividade e promovendo a criação 

(ou recriação) das associações que nesta fase não estão ativas. 

A FPX registou com muito agrado a recente criação da Associação de Xadrez de Viseu e Beiras e da Associação 

de Xadrez da região Autónoma da Madeira (AXAM) e tentará, em 2022, ajudar a solidificar estes projetos tão 

importantes para a descentralização do xadrez. 

Também definimos como prioritária a possibilidade de revitalizar as associações territoriais através de fusões, 

algo que está bem explícito na Lei de Bases do Sistema Desportivo. O conceito de associações distritais é um 

modelo ultrapassado e importa criar estruturas mais sólidas e melhor implantadas territorialmente.   

Apresentamos o Quadro das Associações Territoriais em Portugal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DENOMINAÇÃO LOCALIDADE OBS. 

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 Coimbra Associação de Xadrez do Distrito de Coimbra Coimbra  

AX Évora Associação de Xadrez de Évora Évora Não Ativa 

AXD Faro Associação de Xadrez do Distrito de Faro Faro  

AX Guarda Associação de Xadrez da Guarda Guarda Não Ativa 

AX Leiria Associação de Xadrez de Leiria Leiria  

AX Lisboa Associação de Xadrez de Lisboa Lisboa  

AX Portalegre Associação de Xadrez de Portalegre Portalegre Não Ativa 

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  

AXD Viana do Castelo Associação de Xadrez de Viana do Castelo 

 

 

 

Viana do Castelo 

 

 

Não ativa 

AX Vila Real Associação de Xadrez de Vila Real Vila Real Não ativa 

AX Viseu e Beiras Associação de Xadrez de Viseu e Beiras  Viseu  

AXRA Açores Associação de Xadrez da Região Autónoma dos Açores Açores  

AXAM Associação de Xadrez da Região Autónoma da Madeira Madeira  
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A FPX conta com um quadro competitivo composto por muitas provas e com grau elevado de envolvência 

dos agentes desportivos. As limitações impostas pela pandemia, obrigaram ao adiamento de muitas das 

provas, e a sua realização num período limitado de tempo, coincidente com os meses de verão, provocando 

uma sobrecarga de provas num curto espaço de temporal. 

Também as provas distritais e privadas ficaram limitadas na sua concretização, o que provocou uma 

saturação do calendário. O quadro competitivo de 2021/2022, partindo do princípio de uma certa 

normalidade sanitária, visa uma melhor otimização dos recursos e procura garantir qualidade nas provas aos 

seus praticantes.  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. Um calendário mais equilibrado permite a valorização das provas distritais, dispondo as 

associações territoriais de mais espaço no calendário nacional para a realização do seu calendário 

competitivo. 

A FPX continuará a apoiar os campeões distritais em provas nacionais, sobretudo nos nacionais de jovens e 

na fase de apuramento do Campeonato Nacional Absoluto, integrada no Open de Portugal. 

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

obtenção de normas e são 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, o que infelizmente não conseguimos concretizar na época anterior  

Esta época vamos melhorar e aumentar a realização de estágios, de forma a preparar os jogadores para as 

provas internacionais e a observar a evolução dos selecionados.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modelo Competitivo Nacional 
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Dados Estatísticos 

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

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

constatando uma perda mais significativa nas duas épocas desportivas devido à pandemia do covid-19. 
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Dados Estatísticos 
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 PROVAS NACIONAIS 2020/2021 

Modalidade Escalão Tipo Evento Data Dias Local 

CN EQUIPAS Absoluto Equipas     

II E III Divisão – 20/21  Jornada 6ª 25 de setembro 21 1 Casa-Fora 

II E III Divisão – 20/21  Jornada 7ª 02 de outubro 21 1 Casa-Fora 

 III Divisão – 20/21  Eliminatória ELM 09 de outubro 21 1 Casa-Fora 

III Divisão – 20/21  Playoff ELM 16 de outubro 21 1 Casa-Fora 

II E III Divisão – 20/21  Concentrado FF 16 e 17 de outubro 21 2 Coimbra 

CN Jovens Semi-Rápidas 20/21 Individual Único 23 de outubro 21  1 Soure 

CN Jovens Semi-Rápidas 20/21 Equipas Único 24 de outubro 21  1 Soure 

       

  PROVAS NACIONAIS 2021/2022     

Modalidade Escalão Tipo Evento Data Dias Local 

       

II Divisão 21/22 Jornada 1ª 08 de janeiro 2022 1  

  Jornada 2ª 22 de janeiro 2022 1  

  Jornada 3ª 19 de fevereiro 2022 1  

  Jornada 4ª 05 de março 2022 1                 

  Jornada 5ª 06 de março 2022 1                 

  Jornada 6ª 19 de março 2022 1  

  Jornada 7ª 02 de abril 2022 1  

  Jornada 8ª 28 de maio 2022 1  

  Jornada 9ª 29 de maio 2022 1  

  Concentrado FF 23 e 24 julho 2022 2  

       

III Divisão 21/22 Jornada 1ª 08 de janeiro 2022 1  

  Jornada 2ª 22 de janeiro 2022 1  

  Jornada 3ª 19 de fevereiro 2022 1  

  Jornada 4ª 05 de março 2022 1                 

  Jornada 5ª 19 de março 2022 1  

  Jornada 6ª 02 de abril 2022 1  

  Jornada 7ª 28 de maio 2022 1  

  Eliminatória FF-Elim 03 julho 2022 1  

  Concentrado FF 23 e 24 julho 2022 2  

 
Calendário Nacional 
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I Divisão – 21/22  Equipas           Único       18  a 24  julho 2022          7  

       

Taça de Portugal  Acerto 1ª 13  novembro 2021 1  

  64 Avos-Final 2ª 27 novembro 2021 1  

  32 Avos-Final 3ª 15 janeiro 2022 1  

  16 Avos-Final 4ª 12 março 2022 1  

  Oitavos-Final 5ª 07 maio 2022 1  

  Quartos-Final 6ª 04 de junho 2022 1  

  Meia-Final 7ª 16 de julho 2022 1  

  Final 8ª 17 de julho 2022 1  

 

 
      

Torneio Nacional de Mestres  Individual Único 17 a 23 dezembro 21 7  

Torneio Nacional de Honra  Individual Único 17 a 23 dezembro 21 7  

CN Semi-Rápidas  Equipas Único 29 de janeiro 2022 1  

CN Jovens Rápidas  Individual Único 26 de março 2022 1  

CN Jovens Rápidas  Equipas Único 26 de março 2022 1  

CN Jovens Clássicas  Equipas Único 09 a 13 abril 2022 5  

CN Jovens Semi-Rápidas  Individual Único 14 de maio 2022  1 

CN Jovens Semi-Rápidas  Equipas Único 15 de maio 2022 1 

CN Semi-Rápidas   Individual Único 10 e 11 de junho 2022 1 

CN Rápidas   Individual Único 11 de junho 2022 1 

CN Rápidas   Equipas Único 12 de junho 2022 1 

CN Veteranos – Rápidas – SR  Individual Único 14  junho 2022 1 

CN Veteranos  Individual Único 15 a 19 de junho 2022 5 

CN Absoluto  Individual Único 03 a 11 setembro 2022 9 

CN Feminino -  Rápidas – Semi-R ápidas Individual Único 03 setembro 2022 1 

CN Feminino  Individual Único 04 a 08 setembro 2022 5 

CN Amador  Individual Único 08 a 10 setembro 2022 3 

CN Amador -R - SR  Individual Único 11 setembro 2022 1 

Taça Clubes Formadores  Equipas Único 24 setembro 2022 1 

Taça Nacional das Associações  Equipas Único 25 setembro 2022 1 
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Portugal Chess Tour – Clássicas  

 

Open Internacional Marquês de Pombal 

 

  

 

 Individual 

 

 

 

 

02 a 05 de outubro 

2021 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Pombal 

Open Internacional da Figueira da Foz    Individual  
31 outubro a 07 

novembro 2021 
8 Figueira da Foz 

Open da Queima das Fitas    Individual  22 a 25 abril 2022 4 Coimbra 

       

       

    

Portugal Chess Tour – Semi-Rápidas - 

 

9º Open da Caparica    Individual  20 novembro 2021            1             Caparica   

Open de Benfica    Individual  01 dezembro 2021            1              Lisboa  

IIº Open Internacional Manuel 

Martinho Lopes 
   Individual      04 dezembro 2021 1               Santarém  

 

 

Observações: 

 

Devido a situação de pandemia o calendário poderá sofrer alterações. Devem ainda ser considerados torneios do calendário 

internacional da FIDE, ECU e jogos CPLP que podem condicionar o calendário nacional.  

             

- Faltam ainda candidaturas as provas do Portugal Chess Tour       

    
 

 

 

 
Calendário Nacional 
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Mantendo a linha seguida desde o início do mandato desta direção, a FPX continuará a apostar em 2022 em 

representações nacionais nas mais importantes provas internacionais. 

As provas fundamentais de 2022 decorrem em território gerido pela União Europeia de Xadrez.  

Assim, destacamos a nossa participação nas Olimpíadas e nos Campeonatos Europeus Absoluto e Femininos, 

definindo-as como prioritárias.  Os Europeus de Jovens são por nós classificados como a prova a apostar ao nível 

das categorias de Sub-08 a Sub-18.  

Competições internacionais prioritárias: 

Campeonato da Europa Absoluto Individual 

27 Março a 6 Abril – Eslovénia  

Campeonato da Europa Feminino Individual 

- 20 a 31 de Agosto – Praga, Rep Checa  

Campeonatos da Europa de Jovens 

Outubro/Novembro – Antalya, Turquia 

Campeonatos da Europa de Clubes 

2 a 10 de Outubro– Mayrhofen, Áustria 

Olimpíadas 

Julho/Agosto – Moscovo, Rússia. 

Campeonato Ibero-Americano 

12 a 19 de fevereiro, Cidade do México, México   

Jogos da Lusofonia – A indicar, Dili, Timor 
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Parcerias e Protocolos 

 

Depois de um ano de 2021 em que as parcerias e protocolos da FPX com as várias entidades, sobretudo autarquias e 

agrupamentos escolares, viveram um interregno motivado pela pandemia da Covid-19, o ano de 2022 afigura-se como 

mais promissor a este nível. 

Assim, serão retomados três grandes projetos, saídos das parcerias com as Câmaras de Cinfães, Lousada e Penafiel, 

com mais fornecimento de material e ações de formações nas respetivas escolas e agrupamentos escolares. 

Com estes protocolos, a titulo de exemplo a FPX  chega a 2500 alunos, em 52 turmas, no concelho da Lousada nas 

quais será implementado o ensino do xadrez.  

Apesar de se ter verificado um redesenho no poder da Câmara Municipal de Lisboa, saído das últimas eleições 

autárquicas, a FPX espera poder retomar com este município os acordos celebrados em anos anteriores, para o ensino 

do xadrez nas escolas e a realização de eventos, como o Open de Portugal. 

A mesma questão dos novos executivos camarários coloca-se em muitos outros municípios, pelo que a FPX irá tentar 

restabelecer os protocolos que mais frutos forneceram nos últimos anos, como, por exemplo, com Portimão e Pombal, 

entre outros. 
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A Federação Internacional de Xadrez (FIDE) tem apontado a FPX como um bom exemplo na promoção do xadrez a nível 

local e internacional. Nesta perspetiva, está em curso o aprofundamento das relações entre os organismos e é já uma 

realidade um objetivo comum na valorização do xadrez nos países lusófonos. 

A Confederação Lusófona de Xadrez, atualmente sediada em Cabo Verde, é uma ferramenta fundamental no 

incremento da modalidade nos países de língua oficial portuguesa e é intenção da FPX prosseguir o caminho de um 

melhor entendimento com as federações que fazem parte deste projeto. 

Infelizmente para o xadrez lusófono, ficou adiada a estreia da nossa modalidade nos Jogos da Lusofonia, que deveriam 

realizar-se em Dili (Timor), em 2020, mas foram cancelados devido à pandemia da Covid-19. A FPX espera que em 2022 

possa haver novidades em relação a esta grande competição. 

Durante o ano de 2022 deverá realizar-se o congresso eleitoral da FIDE, possivelmente a decorrer durante as 

Olimpíadas, em Moscovo, no verão. Esta é uma oportunidade de encetar contactos com outras federações para a 

promoção comum do xadrez. 

Também totalmente consolidada está a nossa presença no seio da União Europeia de Xadrez (ECU), a entidade que tem 

organizado a maior parte das provas internacionais em que Portugal tem participado. No entanto, a FPX procurará em 

2022 tirar um maior proveito dessa credibilidade, principalmente ao nível dos apoios a conceder pela ECU, de forma a 

tornar menos onerosa a participação nas referidas competições. 

O último vértice das relações internacionais da FPX é a Comunidade Ibero-americana e neste contexto manteremos a 

proximidade de sempre com a Federação Espanhola de Xadrez (FEDA), como motor para o melhor entendimento entre 

as federações do mundo ibero-americano. 
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Comunicação e Imagem 

 
Depois da otimização das ferramentas disponíveis durante o ano de 2021, a área da Comunicação e Imagem da FPX 
está pronta a ser maximizada durante o ano de 2022. Desde logo, importa incrementar a forma de divulgação das 
principais provas do calendário nacional, através de um acompanhamento mais intenso, ao nível da informação, 
do aproveitamento das ferramentas multimédia e, sobretudo, da crescente introdução do comentário 
especializado das partidas, de forma a aproveitar esta vertente nas próprias formações técnicas. 

Na sempre difícil batalha da divulgação das atividades do xadrez fora da nossa estrutura – e sabemos que a nossa 
modalidade tem uma implantação intermédia nos órgãos de comunicação social -, importa também olhar um pouco 
para dentro e perceber que o primeiro passo é divulgar e ampliar a informação dentro do xadrez nacional. Para tal, 
temos a página da internet da FPX (https://fpx.pt), cuja recente modernização permite potenciar de uma forma 
quase inesgotável, e as contas nas redes sociais, principalmente a do Facebook, cujo alcance está sempre a crescer. 

O objetivo para 2022 ao nível da Comunicação e Imagem será assim mais o de primeiro solidificar a informação 
interna e depois alargar o âmbito para fora do xadrez, de forma a explicar as valências e importância da nossa 
modalidade, na procura de apoios e patrocínios. 

No entanto, a FPX reconhece que a vertente da Comunicação e Imagem só consegue a devida consistência através 
de um maior profissionalismo na área – como, aliás, já acontece nas outras federações desportivas -, pelo que todas 
as tarefas nesta área estão condicionadas ao equilíbrio orçamental da nossa federação e aos recursos a 
disponibilizar para poder melhorar um setor que já adquiriu um elevado nível de eficácia e qualidade.  
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Comunicação e Imagem 
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A formação é um dos alicerces para o desenvolvimento da nossa modalidade. A FPX tem apostado no reforço do 

investimento na formação e manterá essa aposta também para 2022. Existem já parcerias com diferentes 

organizações e outros protocolos estão em preparação. Destacamos 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 FIDE em Portugal para a referida certificação de recursos humanos também 

ao nível da FIDE. 

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

(Plano Nacional de formação de Treinadores), tem um modelo de certificação nacional diferente do modelo da FIDE. 

Por outro lado, com a publicação da Lei n.º 106/2019, de 6 de setembro, que altera a Lei n.º 40/2012, estamos a 

proceder a uma revisão de todo o PNFT, cujo modelo só estará concluído em março de 2020. Procuraremos 

encontrar conjuntamente com a FIDE e o IPDJ formas de enquadramento dos modelos no sentido de compatibilizar 

potenciais medidas de equivalência no sistema formativo.  

Para além do que já foi referido, vamos, em parceria com o Desporto Escolar, desenvolver ações de formação ao 

nível da arbitragem e organização de clubes escolares. 

Prosseguiremos com a formação inicial de treinadores dentro do novo modelo do PNFT. Paralelamente, 

continuaremos o desenvolvimento da rede de estágios para os treinadores de Grau 1 que frequentaram as ações 

de formação inicial anteriores. A figura de Clube Formador enquadra o perfil de entidade de acolhimento neste 

domínio. Já reformulámos o curso de treinador de grau 2 para um misto de b-learning e presencial e prevemos 

preparar nos mesmos moldes o curso de grau III. 

Vamos continuar as ações de formações contínuas, enquanto continuaremos também a promover ações de 

sensibilização e formação no âmbito do programa ética no desporto. Está em estudo a elaboração de um modelo 

de ação de formação para jovens para ser implementado em escolas de ensino profissional. 

Formação 2022: 

 
Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I – B-learning  
Novo Modelo da componente geral e específica e estágio - em vigor a partir 6 de março de 2020  
- Formador: Paulo Costa – (duração componente específica 36 horas)  
B-learning- sessões de 2 horas noturnas - Inscrições abertas Data de início – 24 de Fevereiro de 2022  
 
1.2 Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I – B-learning  
Novo Modelo da componente geral e específica e estágio - em vigor a partir 6 de março de 2020  
- Formador: Paulo Costa – (duração componente específica 36 horas) 
B-learning- sessões de 2 horas noturnas - Inscrições abertas Data de início – outubro de 2022  
 
FORMAÇÃO INICIAL DE TREINADORES DE GRAU II/III-2022  
2.1 Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau II – B-learning – inscrições abertas  
 
Novo Modelo da componente geral e específica e estágio - em vigor a partir 6 de março de 2020  
B-learning- sessões de 2 horas noturnas - Inscrições abertas Data de início setembro de 2022  
2.2 Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau III – B-learning – inscrições abertas  
 
Novo Modelo da componente geral e específica e estágio - em vigor a partir 6 de março de 2020  
B-learning- sessões de 2 horas noturnas - Inscrições abertas – Data de início setembro de 2022  

 
Formação  
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FORMAÇÃO CONTÍNUA DE TREINADORES DE GRAU I, II, III -2022  
3.1 Designação da Ação: Ciclo 2022 FCTG I, II, III: 1. Técnico/teórico Xadrez- duração 6 horas – Formação à 
distância  
Designação da Ação: Ciclo 2022 FCTG I, II, III: 2. Técnico/teórico Xadrez - duração 6 horas – Formação à distância  
3.2 Designação da Ação: Ciclo 2022 FCTG I, II, III: 3. Psicologia do Desporto - duração 6 horas – Formação à 
distância  
Data: 17,18,19 de fevereiro de 2022. Formador: Bárbara Faria.  
3.3 Designação da Ação: Ciclo 2022 FCTG I, II, III: 4. Xadrez Híbrido e Arbitragem online - duração 8 horas – 
Formação à distância Designação da Ação: Formação inicial de Treinadores de grau I – B-learning  
Novo Modelo da componente geral e específica e estágio - em vigor a partir 6 de março de 2020  
- Formador: Paulo Costa – (duração componente específica 36 horas)  
B-learning- sessões de 2 horas noturnas - Inscrições abertas Data de início – 24 de Fevereiro de 2022  
 
 
6.1 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola II: "Adaptando o Treino do Xadrez de Clube a Ambiente 

Escolar” – Lisboa fevereiro de 2022 - Formador: Paulo Costa – (duração 25 horas)  
6.2 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola I: "Como abordar a modalidade em ambiente escolar” – 
Penafiel março2022 - Formador: Paulo Costa – (duração 25 horas)  
6.3 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola I: "Como abordar a modalidade em ambiente escolar” – 
Lisboa Previsão maio de 2022- Formador: a designar – (duração 25 horas.)  
6.4 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola I: "Como abordar a modalidade em ambiente escolar” -- 
Viana do Castelo Previsão maio de 2022- Formador: Paulo Costa – (duração 25 horas)  
6.5 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola I: "Como abordar a modalidade em ambiente escolar” –
Vila Real - Formador: Paulo Costa – (duração 25 horas)  
6.6 Designação da Ação: Ensino do Xadrez na Escola I: "Como abordar a modalidade em ambiente escolar” –
Beja  
 
WORKSHOP PARA PROFESSORES - 2022  
7.1 Designação da Ação: Workshop - iniciação ao jogo de xadrez e arbitragem -–  
10,11 e 13 de janeiro de 2022- Formador: a indicar – (duração 6 horas) das 18h30 as 20h30  
7.2 Designação da Ação: Workshop - iniciação ao jogo de xadrez e arbitragem -–  
17,18 e 20 de janeiro de 2022- Formador: a indicar – (duração 6 horas.) das 18h as 20h30  
7.3 Designação do programa de Ação: Jogo de Xadrez Simplificado - vários -–  
- Formador: vários – (duração 1 hora.) 19h  
7.4 Designação da Ação: “Workshop Arbitragem no Xadrez em Ambiente Escolar e gestão do Clube de Xadrez 
Escolar” – Formador: a indicar – (duração 3 horas.)  
7.5 Designação da Ação: “Workshop Ensino de Xadrez na Escola-1º ciclo” - Formador: Paulo Costa – (duração 13 
horas) 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL DE ÁRBITROS - 2022  
4.1 Ação de Formação Inicial para Árbitros -- duração 16 horas - Aveiro  
Previsão maio de 2022. Local: Formador: Paulo Rocha  
4.2 Ação de Formação Inicial para Árbitros - duração 16 horas - Leça da Palmeira  
Previsão maio de 2022. Local: Rua Moinho de Vento - GD Basquete de Leça. Formador: Paulo Rocha  
4.3 Ação de Formação Inicial para Árbitros - duração 16 horas – Sintra  
Previsão junho de 2022. Local: Rua Camara Pestana 29 A – CX Sintra. Formador: Luís Maninha  
4.4 Ação de Formação Inicial para Árbitros -- duração 18 horas - online  
Data junho de 2022. Local a definir: Formador: Carlos Oliveira Dias  

http://www.fpx.pt%20:fpx@fpx.pt
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4.5 Ação de Formação Inicial para Árbitros -- duração 18 horas - online  
Data novembro de 2022. Dias de semana a partir das 20h30 Local a definir: Formador: Carlos Oliveira Dias 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


   

 

Plano de Atividades e Orçamento | 2022 

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 

 

 
Xadrez feminino 

 

A Federação Portuguesa de Xadrez compromete-se com a promoção da igualdade de género através do desenvolvimento 

de várias estratégias em prol do crescimento do xadrez feminino. A Direção da Federação Portuguesa de Xadrez procedeu 

à criação de um pelouro dedicado ao xadrez feminino, que pretende promover e impulsionar as atividades associadas 

ao xadrez feminino em Portugal. Algumas das medidas postas em prática nas épocas anteriores e pretendidas para a 

época desportiva 2021/2022 são: 

 - A participação recorrente em provas internacionais femininas, como o Campeonato de Europa e as Olimpíadas; 

- A organização de provas nacionais femininas com apoios de participação, como é o caso do Campeonato Nacional 

Feminino; 

- A promoção do xadrez feminino nos escalões jovens, através da atribuição de prémios  

às melhores classificadas femininas nos Campeonatos Nacionais de Jovens e da participação em provas internacionais, 

como os Campeonatos Europeus e Mundiais; 

- A organização recorrente de estágios para a Seleção Nacional Feminina, de modo a preparar as participações 

internacionais, a fornecer um acompanhamento personalizado e a promover a união entre os membros da Seleção 

Nacional; 

- Promoção da participação em várias provas online exclusivas para xadrezistas do género feminino. 
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Desporto para todos 

 

O programa “Desporto para Todos” no âmbito da Federação Portuguesa de Xadrez, parcialmente apoiado pelo IPDJ, 

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 que promove a melhoria de um conjunto de capacidades 

psicológicas e sociais, como a autoestima, a autoconfiança, e é ainda reconhecido como uma das formas de prevenir 

ou retardar o aparecimento de doenças neuro degenerativas. 

Neste sentido iniciámos e vamos desenvolver o programa de “Xadrez Tátil”, destinado a pessoas cegas ou de baixa 

visão, promovendo a dignidade do cidadão portador de deficiência, ajudando a contribuir para a melhoria da sua 

qualidade de vida e bem-estar. 

Ao nível do ensino oficial, vamos continuar a divulgar a modalidade nas escolas, realçando os benefícios do xadrez 

para os alunos dos diversos ciclos, nomeadamente na contribuição da melhoria do raciocínio, do cálculo mental e 

da criatividade bem como para melhorar a aquisição de conhecimentos matemáticos, 

A Federação Portuguesa de Xadrez tem também a obrigação social de poder ajudar  na integração social, na  

inclusão  e na interação geracional (minorias étnicas, população em situação desfavorecida, pessoas privadas de 

liberdade, crianças e jovens,  população sénior, entre outras), pelo que pretendemos continuar a apoiar as 

iniciativas dos estabelecimentos prisionais,  no âmbito do ministério da Justiça, divulgando a modalidade, como a 

recente  participação no projeto  “Chess for Freedom” da FIDE, entre outras. 
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Alguma incerteza subsiste quanto ao desenvolvimento da pandemia que afetou os dois últimos anos, sendo certo 

que, segundo os últimos dados disponíveis nos fazem crer que estaremos ainda longe de considerarmos esta 

situação de saúde pública ultrapassada. 

Desta forma, algumas atividades planeadas poderão vir a ser prejudicadas ou mesmo impossibilitar a sua realização. 

Exemplo disto foi a nossa intenção de implementar em 2021 o RGPD – Regulamento Geral de Proteção de Dados, 

do qual apenas foram pedidos orçamentos a três empresas, sem que exista ainda decisão de adjudicação, mas que 

durante o ano de 2022 acreditamos ser possível finalmente pôr em funcionamento, pese embora estejam já a ser 

utilizadas algumas práticas relacionadas com a proteção de dados individuais. 

A totalmente nova Plataforma de inscrições que lançámos no início de 2021, é já uma ferramenta que se impôs 

pelas suas funcionalidades. 

Tratando-se de uma aplicação informática criada de raiz temos a capacidade de introduzirmos novas 

funcionalidades que se adaptem às necessidades que surjam.  

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 cumprimento 

rigoroso. 

A nossa página de internet é uma aposta ganha e já consolidada, merecendo, para 2022, 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. 
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ORÇAMENTO PARTE II 
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Exercicio de 2022 

Orçamento Receitas 
 

Orçamento Receitas 

Custos Totais 

Previstos 

     

 VENDAS  65 000 € 

  Vendas de equipamentos 65 000 € 

     

 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  165 000 € 

   Inscrições em provas 39 000 € 

   Inscrições em provas, alimentação e alojamento 120 000 € 

   Taxas de Homologação de Provas 3 000 € 

   Multas e Empréstimos 3 000 € 

     

  Formação 4 800 € 

   Inscrições 4 800 € 

     

 RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 30 000 € 

  Patrocínios e receitas de eventos /ensino 30 000 € 

      

 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 215 000 € 

  Instituto do Português do Desporto e Juventude   

   Actividades regulares 120 000 € 

   Eventos internacionais 13 000 € 

   Desporto para todos 40 000 € 

   Formação 11 000 € 

     

  Outras entidades   

   Autarquias 22 000 € 

   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 2022 493 800 € 

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


   

 

Plano de Atividades e Orçamento | 2022 

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 

 

 

 

Exercicio de 2022 

Orçamento Despesas 
 

Designação 
Custos Totais 

Previstos 

     

 Organização e gestão da Federação 76 400 € 

 Desenvolvimento da actividade desportiva 206 000 € 

 Selecções nacionais e Alto Rendimento 55 000 € 

 Formação 15 000 € 

 Desporto para todos 45 400 € 

 Eventos Internacionais 55 000 € 

 

Custo das mercadorias vendidas e das 
matérias consumidas 41 000 € 

 

Total das Despesas para o Exercício de 
2022 493 800 € 
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