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1 Enquadramento sobre as Provas Internacionais 

 
A participação em provas internacionais é um dos pontos principais da atividade desportiva, mas 

também um dos pontos de mais difícil enquadramento e operacionalização fruto das diferentes 

variáveis a que é sujeito. A FPX é alvo de Contrato-Programa específico por parte da Tutela para o 

apoio às participações internacionais, apoio este que não consegue cobrir o total de gastos, tendo a 

FPX de procurar financiamento por outras vias para o suportar, sem afetar as restantes atividades e 

competições e sem comprometer a sustentabilidade da instituição. Este quadro pretende mostrar os 

dados refentes aos últimos anos: 

 

ANO IPDJ SN % APOIO VAR. 
 

N.º PROVAS CUSTO % APOIO 

2007   117.000,00 €    21.747,00 €  19% 
  

7  ND  - 

2008   111.000,00 €    17.500,00 €  16% -20% 
 

6  ND  - 

2009   111.000,00 €    16.500,00 €  15% -6% 
 

6   52.158,81 €  32% 

2010   112.000,00 €    18.000,00 €  16% 9% 
 

7   32.120,63 €  56% 

2011   107.988,00 €    22.349,00 €  21% 24% 
 

8   40.645,68 €  55% 

2012   107.000,00 €    23.000,00 €  21% 3% 
 

6   44.296,05 €  52% 

2013     82.898,00 €    14.560,00 €  18% -37% 
 

4   28.774,36 €  51% 

2014     79.000,00 €    10.042,00 €  13% -31% 
 

4   20.000,00 €*  50% 

 

* Valor estimado 

** O "N.º Provas" e "Custo" são valores retirados dos Relatórios de Atividades e Contas. Os valores de 2007 
e 2008 não estão disponíveis. 

 

Contudo, nem sempre é fácil cumprir o planeado no arranque para uma nova época desportiva ou 

um novo ano, já que a confirmação dos apoios efetivos acaba por decorrer já durante a época em 

curso o que obriga a mudanças e adaptações para adequar às condições reais. 

 

Desde que tomou posse que esta Direção da FPX tentou dar o melhor enquadramento possíveis às 

participações internacionais oficiais da FPX, avaliando a panorama geral e as expectativas existentes. 

2012 foi um ano de adaptação, fruto de práticas anteriores e de compromissos já assumidos, em que 

foi efetuado um esforço acrescido para se cumprir todos os planos já anteriormente existentes. Foi 

um dos anos com maior investimento em participações internacionais, em que a FPX começou a 

sentir alguma recessão fruto da conjetura global nacional e internacional. O investimento é também 

explicado pela participação nas Olimpíadas de Xadrez, o que por si só representa sempre um 

investimento mais elevado. 
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Em 2013, foi definida a estratégia de participação com as seguintes bases: 

 Criação da Seleção Nacional de Jovens com os 8 jovens jogadores mais cotados, com apoio 

total na participação numa Prova Internacional 

 Criação da Seleção Nacional Absoluta e Feminina, com apoio total na participação numa 

Prova Internacional Individual em anos ímpares (1 a 2 jogadores) e com apoio total na 

participação nas Olimpíadas de Xadrez nos anos pares. 

 

Em paralelo a estas directrizes para a escolha das representações internacionais para a participação, 

foi delineado um enquadramento para a seleção dos representantes internacionais, por intermédio 

de um regulamento que vem preencher uma lacuna há muito existente na regulamentação relativa 

às representações internacionais. Este regulamento começou a ser planeado no início de 2013, 

sendo estabelecidos critérios de elegibilidade, os quais, de forma a não ter efeitos retroactivos 

indesejados, foram divulgados em Maio de 2013 (Comunicado DIR-014-2013), tendo apenas entrado 

em vigor com o Regulamento de Selecções Nacionais e Representações Internacionais em 1 de 

Janeiro de 2014. Os critérios de elegibilidade têm por objectivo garantir que os jogadores 

seleccionados têm actividade desportiva no ano anterior à seleção e, também, incentivar a que os 

Campeonatos Nacionais sejam participados pelos melhores jogadores portugueses que têm 

aspirações a representar Portugal no exterior. 

 

Infelizmente, o ciclo de participações 2013/2014 acabou por ter alguns percalços externos à FPX. 

2013 foi um dos anos de maior corte nos apoios estatais, o que dificultou imenso o planeamento e 

atividade já que foram efetuados em 2 momentos distintos. O prolongar do decurso dum processo 

disciplinar (por erros processuais no Conselho de Disciplina, a demissão do Conselho de Disciplina, o 

atraso na eleição dum novo Conselho de Disciplina) impediu a seleção dos participantes para a prova 

Individual Absoluta, tendo-se esgotado todos os timings para efetivar a participação. A participação 

na prova Feminina foi efetivada, embora com custos extra devido à desistência duma jogadora 

selecionada a cerca de 1 semana do início da prova. 

 

2 Participação em Provas Internacionais 2014 

 
Para 2014, o planeamento realizado contemplava as provas previstas pelas directrizes definidas e 

anteriormente mencionadas. Como este é um ano de Olimpíada, os Seniores portugueses teriam a 

participação neste grande evento e os Jovens teriam acesso às provas oficiais, mundiais ou 

europeias. Em virtude da organização em território nacional do Campeonato Europeu de Veteranos, 

foi também facilitada a participação dos 3 primeiros classificados no Campeonato Nacional de 

Veteranos 2013/2014 nesta prova internacional. 

 

 Absolutos Masculinos e Femininos     

 Olimpíadas de Xadrez 2014 

  

Grupo Principal Jovens Sub-08 a Sub-18  

 Mundial de Jovens Sub-08 a Sub-18 2014 
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 Grupo Principal Jovens Sub-20     

 Mundial de Juniores Sub-20 2014 

 

Contudo, fruto da confirmação dos valores que a FPX terá como apoio por parte da tutela, 

nomeadamente nos Contratos-Programa para 2014 por via do IPDJ, houve uma redução substancial 

dos valores previstos. O valor específico para o Projeto Seleções Nacionais cifra-se em 10.042,00€ 

num global de 79.000,00€. Quando recuamos a um recente 2012, onde o valor era de 23.000,00€ 

num global de 107.000,00€, percebe-se as dificuldades que se deparam atualmente para a 

manutenção das participações previstas, que têm um total de orçamento previsto de mais de 

30.000,00€, e também da organização de todas as outras atividades planeadas. 

 

Neste contexto a FPX foi obrigada a adaptar-se e adequar-se a esta realidade para garantir a 

sustentabilidade duma instituição que tem uma atividade global, apresentando desde já as nossas 

desculpas à comunidade e, em especial, aos intervenientes pelos incómodos causados por esta 

adaptação, nomeadamente ao nível das expectativas criadas, e da sua organização pessoal, escolar e 

profissional. 

 

Foram estudadas as mais variadas hipóteses para providenciar uma alternativa com bom retorno 

desportivo e no desenvolvimento dos jogadores, sendo que o plano para as participações foi 

ajustado para o seguinte: 

 

 Absolutos Masculinos e Femininos      

 Olimpíadas de Xadrez 2014 (01-08-2014 a 14-08-2014) 

 

Grupo Principal Jovens Sub-08 a Sub-20  

 Prova fechada para Normas (setembro ou outubro 2014) ou 

 Campeonato Iberoamericano 2014 (22-07-2014 a 30-07-2014)  

 

 Grupo de Observação Jovens 

  Sub-08 a Sub-14 

 Possibilidade de participação no Campeonato da União Europeia Sub-08 a 

Sub-14 (26-08-2014 a 04-09-2014) com delegação organizada pela FPX, 

sendo os custos da sua participação suportado pelos próprios. 

Sub-16 

 Possibilidade de participação no Campeonato da União Europeia Sub-16 

(26-08-2014 a 04-09-2014) com delegação organizada pela FPX, 

suportando a participação num valor estimado de 1500€ ou, 

 Participação em prova fechada ara Normas (setembro ou outubro 2014) com 

delegação organizada pela FPX, sendo os custos da sua participação 

suportado pelos próprios. 
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Sub-18 a Sub-20 

 Participação em prova fechada ara Normas (setembro ou outubro 2014) com 

delegação organizada pela FPX, sendo os custos da sua participação 

suportado pelos próprios. 

 

Campeões Nacionais (substituíveis pelo 2º e 3º) Sub-08 a Sub-20 

Sub-08 a Sub-14 

 Possibilidade de participação no Campeonato da União Europeia Sub-08 a 

Sub-14 (26-08-2014 a 04-09-2014) com delegação organizada pela FPX, 

sendo os custos da sua participação suportado pelos próprios. 

Sub-16 

 Possibilidade de participação no Campeonato da União Europeia Sub-16 

(26-08-2014 a 04-09-2014) com delegação organizada pela FPX, sendo os 

custos da sua participação suportado pelos próprios, ou, 

 Participação em prova fechada ara Normas (setembro ou outubro 2014) com 

delegação organizada pela FPX, sendo os custos da sua participação 

suportado pelos próprios. 

Sub-18 a Sub-20 

 Participação em prova fechada ara Normas (setembro ou outubro 2014) com 

delegação organizada pela FPX, sendo os custos da sua participação 

suportado pelos próprios. 

 

3 Participação em Provas Internacionais 2015 

 

Para 2015, estão a ser efetuados todos os esforços para a manutenção dos planos previstos para os 

anos ímpares, sendo previsível a participação na seguinte base: 

 

Absolutos Masculinos e Femininos     

 Campeonato Europeu Individual Absoluto e Feminino respetivamente (1 a 2 por 

campeonato) 

  

Grupo Principal Jovens Sub-08 a Sub-18  

 Europeu / Mundial de Jovens Sub-08 a Sub-18 

  

Grupo Principal Jovens Sub-20     

 Mundial de Juniores Sub-20 

 

Contudo, a esta altura ainda não há confirmações de todos os locais onde serão organizadas as 

provas e das condições de participação, bem como a situação global do País no próximo ano. No 

entanto, dentro do que permita à FPX garantir a sua sustentabilidade financeira, procuraremos 

garantir o planeamento efectuado. 
 

Todas as informações e dúvidas devem contactar altacompeticao@fpx.pt. 

mailto:altacompeticao@fpx.pt

