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Nota Prévia do Presidente da FPN 

Tal como referido na nota prévia ao PAR de 2014, o alto rendimento desportivo na 

natação em Portugal, terá de ser preconizado de uma forma global e integrada, 

passando quer pela mudança de paradigma da orientação do processo de treino e 

correspondestes ajustamentos estruturais e organizativos à forma de atuação até 

então vigente quer ainda pela disponibilização de condições para que os potenciais 

nadadores de alto rendimento, e os que já o são, possam de forma clara e inequívoca 

abraçar esta vertente cada vez mais exígua e específica do sistema de preparação 

desportiva. 

 

É neste sentido que este PAR 2015 é construído na senda do anterior mas com 

ajustes de pormenor decorrente dos próprios condicionamentos existentes e da 

aprendizagem do percurso entretanto efetuado:  

 

1. Instituir uma cultura de exigência, excelência, transparência e confiança nos 

agentes desportivos, orientada para a melhoria contínua como forma de alcançar a 

excelência competitiva, estabelecendo padrões e condições para a mudança de 

paradigma desportivo de treino e de competição; 

 

2.  Promover programas específicos de desenvolvimento desportivo baseado nas 

caraterísticas e potencialidades individuais de cada atleta, numa moldura organizativa 

que lhes permita a dedicação quase exclusiva. 

 

Depois de encetarmos o ano transato a implementação da política desportiva regional 

(organização quadros competitivos; formação e capacitação técnica: nadadores e 

treinadores) que envolveu cerca de 700 nadadores (cadetes e infantis), 

implementaremos todo o edifício da política desportiva nacional, previsto para este 

ciclo olímpico que passa pela: 

 

1. Reformulação do enquadramento técnico nacional (DTN) e responsável pelo CPAR 

Rio Maior, em consonância com a estratégia da FPN no âmbito da esfera de 

competências definidas no seu plano de ação; 

 

2. Continuação da aposta clara na sinergia entre as Associações Territoriais (AT) e 

FPN na organização do quadro competitivo, na formação de nadadores e na 
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capacitação de técnicos, de acordo com o plano de carreira e exemplo de boas 

práticas, com a criação da comissão técnica nacional (composta pelos DTRs e DTNS). 

 

3. Criação, com base em indicadores e critérios objetivos e matrizes técnicas 

definidas, das seleções nacionais: elite; sénior; sénior jovem; Junior; Juvenil que 

envolverão atividades de treino (concentrações de observação); controlo e avaliação; 

competição a cerca 120 nadadores; 

 

4. Criação de oportunidades competitivas alargadas gradativas e de complexidade 

crescente, alargadas desde os juvenis até à elite; 

 

5. Reforço do GACO (gabinete de controlo e avaliação do processo de treno) para 

apoio às equipas de pré-juniores, juniores e seniores e a criação das equipas 

pluridisciplinar de apoio ao processo de treino e competição (médico; fisiólogo; 

bioquímico; biomecânico; psicólogo, etc.) para apoio aos programas específicos e 

individuais de preparação em estreita ligação ao sistema científico e tecnológico 

nacional e instituições ensino superior; 

 

6. Normalização dos processos de preparação, treino e competição, base, e 

individualização para a elite. 

 

É este o quadro de referências que nos norteia e que está na base do PAR que se 
apresenta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este documento define as linhas orientadoras da disciplina de Águas Abertas, 

relativamente ao sistema de Alto Rendimento Desportivo, nomeadamente no que se 

refere à atividade das Seleções Nacionais dos diferentes escalões. 

 

A disciplina de Águas Abertas continua a evoluir de uma forma muito demarcada a 

nível internacional assistindo-se a um aumento do nível de competitividade nas 

diferentes competições.  

 

Com a obtenção de resultados internacionais cada vez mais consistentes o percurso e 

os objetivos continuarão os mesmos, a promoção de uma base mais alargada de 

praticantes nos escalões de formação e o aumento do número de participações a nível 

internacional para as diferentes seleções, garantindo assim uma correta e adequada 

formação desportiva dos praticantes. 

 

Com o objetivo delineado para os Jogos Olímpicos de 2016 esta época terá como 

competições alvo o Campeonato do Mundo em Kazan para a Seleção Nacional 

Absoluta e o Campeonato Europeu Júnior em Tenero para a Seleção Nacional Júnior. 

As ambições de alcançar mais e melhores resultados internacionais só serão 

possíveis com o empenho, dedicação e seriedade de todos os envolvidos no processo 

e como tal deixamos uma vez mais uma palavra de confiança e estimulo para o árduo 

trabalho a que nos comprometemos.  

 

Pesem os conhecidos constrangimentos económicos com que nos debatemos e que, 

naturalmente, influenciam a calendarização de algumas atividades, procuramos ser 

criteriosos nas opções e rigorosos no grau de exigência a que todos temos que 

responder. 
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2. REGIME DE ALTO RENDIMENTO 

 

Como todos sabemos, o Desporto de Alto Rendimento e os resultados nele obtidos 

por cada nação, são, desde há muito, associados ao nível de desenvolvimento dessa 

sociedade. 

 

Este sistema enquadra os praticantes que revelem capacidade de obtenção de 

prestações desportivas de excelência, no panorama desportivo internacional, tratando-

se por isso de um sistema extremamente exigente e seletivo.  

 

Desse modo deve, necessariamente, ser ambicioso nos seus objectivos e pautar-se 

por um enorme rigor na clarificação de critérios e aplicação dos meios disponíveis.   

 

2.1. CRITÉRIOS DE ACESSO 

Os critérios de acesso ao Regime de Alto Rendimento estão definidos no Decreto-Lei 

n.º 272/2009, de 1 de Outubro, que determina quais as classificações e resultados 

desportivos que dão acesso a este sistema, dividindo as modalidades em olímpicas e 

não olímpicas e classificando os praticantes em três níveis distintos: nível A, nível B e 

nível C. 

Esta legislação foi complementada com a publicação da Portaria n.º 325/2010, de 16 

de Junho, que veio definir as competições consideradas como de alto nível, 

reconhecidas como válidas para a obtenção deste estatuto.  

 

2.2. REGISTO DOS PRATICANTES 

 

Os praticantes desportivos de alto rendimento são inscritos no respetivo registo num 

de três níveis. 

 

2.3. INSCRIÇÃO DOS PRATICANTES 

 

A inscrição dos praticantes desportivos no respectivo registo processa-se da seguinte 

forma: 

 O praticante realiza a classificação ou resultado que lhe permite a integração; 
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 O praticante ou o Clube no qual o praticante se encontra filiado envia a ficha do 

praticante desportivo de Alto Rendimento devidamente preenchida para a FPN; 

 A FPN propõe o praticante ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), 

para validação do mesmo; 

 Após validação por parte do IPDJ, este envia para a FPN o Contrato entre o 

praticante, o IPDJ, e a FPN; 

 A FPN envia o contrato ao praticante, que deverá assinar e rubricar em todas as 

páginas, e reenvia à FPN, para esta devolver ao IPDJ; 

 O IPDJ procede ao registo efetivo e emite a declaração de registo do praticante 

em Alto Rendimento. 

 

2.4. PERMANÊNCIA DOS PRATICANTES 

 

A concessão dos apoios previstos fica dependente da inscrição do respectivo agente 

no registo, a qual deve ser renovada anualmente, sob pena de caducidade imediata 

desses apoios. 

 

Nível A 
 Tenham obtido classificação no 1.º terço da tabela em Campeonatos do Mundo ou 

Campeonatos da Europa no Escalão Absoluto; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em Campeonatos do Mundo 

ou Campeonatos da Europa no Escalão imediatamente inferior ao Absoluto; 

 Tenham obtido qualificação para os Jogos Olímpicos. 

 

Nível B 

 Tenham obtido classificação na 1.ª metade da tabela em Campeonatos do Mundo 

ou Campeonatos da Europa no Escalão Absoluto; 

 Tenham sido classificados na 1.ª metade da tabela em Campeonatos do Mundo 

ou Campeonatos da Europa no Escalão imediatamente inferior ao Absoluto ou 

tenham obtido classificação equivalente a semifinalista. 

 

Nível C 

 Tenham obtido resultados desportivos que lhes permitam a integração no 

Programa de Preparação Olímpica; 
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 Tenham sido apurados para os Jogos Olímpicos da Juventude; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em festivais olímpicos da 

juventude europeia; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 3.º lugar em Universíadas; 

 Tenham obtido classificação nos primeiros três quartos da tabela classificativa em 

campeonatos da Europa e do Mundo de competições de escalões inferiores ao 

absoluto e que não reúnam os critérios necessários para a integração nos níveis A 

e B; 

 Tenham obtido classificação não inferior ao 8.º lugar em competições cujo número 

de praticantes desportivos não seja inferior a 24, pertencentes a 12 países, em 

que 5 desses participantes devem ter tido classificação até ao 16.º lugar no último 

campeonato do Mundo, da Europa ou ranking mundial da modalidade, do 

respectivo escalão etário. 

 

 

3. MODELO DE APOIO A PRATICANTES, TREINADORES E CLUBES 

 

Este modelo tem como objectivo proporcionar a todos os intervenientes no Regime de 

Alto Rendimento um conjunto de apoios destinados a melhorar as condições em que 

se processa a sua intervenção. 

 

3.1. BOLSAS E INCENTIVOS 

 

Não podendo esquecer a conjuntura económica vigente e a necessidade de garantir a 

sustentabilidade de todo o edifício da Natação Portuguesa, pretende-se premiar a 

excelência verificada na participação, resultados e classificações dos nossos 

praticantes, nas principais competições internacionais. 

Para o presente ano, esse apoio será consubstanciado em: 

 Bolsas desportivas a serem disponibilizadas mensalmente aos praticantes que 

cumpram com os critérios de integração; 

 Incentivos por resultados obtidos nas principais competições internacionais. 
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3.1.1. BOLSAS DESPORTIVAS 

 

A integração dos praticantes, em função do cumprimento da grelha de parametrização, 

processa-se no mês seguinte à obtenção do resultado. 

Nível Critérios Duração Valor 

PREPOL De acordo com os Projetos Olímpicos Rio 2016 Variável Variável 

FPN A 

15.º e 16.º nos Jogos Olimpicos 
15.º e 16.º no Campeonato do Mundo na distância de 10 Km 
Até 8.º no Campeonato da Europa na distância de 10 Km 
Medalhado no Campeonato do Mundo de Juniores 

12 
meses 

550€ 

FPN B 

Até 16.º no Campeonato do Mundo nas distâncias de 5 e 25 Km 
Até 12.º no Campeonatos da Europa nas distências de 5 e 25 Km 
Medalhado nos Campeonatos da Europa de Juniores 
Até 8.º no Campeonato do Mundo de Juniores 

12 
meses 

300€ 

 

Nota: A atribuição de bolsas por classificação obtida implica sempre que esta 

classificação se situe no primeiro terço da tabela. 

 
 

3.1.2. INCENTIVOS POR RESULTADOS 

 

 

Nas provas de equipas o valor do incentivo para cada praticante corresponderá a 50% 

do valor da prova de 10K (absolutos) ou das provas individuais (juniores). 

 

Os incentivos têm por objetivo melhorar a qualidade e a disponibilidade dos 

praticantes para o AR e todos serão pagos em duodécimos, no valor mínimo de 250€. 

10K 5K 10K 25K 5K 25K

Incentivos FPN Incentivos FPN Incentivos FPN Incentivos FPN 1.º 3.000 € 2.000 €

1.º 7.481,97 € 7.481,97 € 5.611,48 € 5.611,48 € 2.º 2.500 € 1.500 €

2.º 5.611,48 € 5.611,48 € 4.364,48 € 4.364,48 € 3.º 2.000 € 1.000 €

3.º 4.364,48 € 4.364,48 € 3.117,49 € 3.117,49 € 4.º 1.500 €

5.º 1.250 €

4.º 15.000 € 3.750 € 8.000 € 3.750 € 2.500 € 2.500 € 6.º 1.000 €

5.º 14.000 € 3.250 € 7.500 € 3.250 € 2.000 € 2.000 € 7.º 750 €

6.º 13.000 € 2.750 € 7.000 € 2.750 € 1.500 € 1.500 € 8.º 500 €

7.º 12.000 € 2.250 € 6.500 € 2.250 € 1.000 € 1.000 €

8.º 11.000 € 1.750 € 6.000 € 1.750 € 500 € 500 €

9.º 9.000 € 1.000 € 5.000 € 1.000 €

10.º 8.000 € 500 € 4.500 € 500 €

11.º 7.000 € 4.000 €

12.º 6.000 € 3.500 €

13.º 5.000 € 3.000 €

14.º 4.000 € 2.500 €

15.º 3.000 €

16.º 2.000 €

Participação 1.500 € 1.000 € 500 € 250 € 125 €

Prémios Governo Prémios Governo
Prémios 

Governo

3.500 €

4.000 €

EUROPEU ABSOLUTO
CLASSIFICAÇÃO

EUROPEU    

JUNIOR 

Incentivos 

FPN

2.500 €

10K

3.000 €

Incentivos FPN

JO MUNDIAL  

JUNIOR                      

Incentivos FPN

MUNDIAL   

JUNIOR

MUNDIAL ABSOLUTO

MUNDIAL ABS

500 €

2.000 €

1.000 €

INCENTIVOS AR CLUBES 

EUROPEU   

JUNIOR
EUROPEU ABSJO
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Em Outubro de 2016 a FPN procederá ao pagamento de todos os incentivos que 

estejam por liquidar e decorrentes do ciclo olímpico. 

 

 Os incentivos aos treinadores corresponderão a 50%, 40%, 30% e assim 

sucessivamente do valor atribuído a cada um dos seus praticantes por classificação 

correspondente a 1, a 2, a 3 ou mais praticantes sob a sua responsabilidade. 

 

Para ter direito ao incentivo o nadador (ou equipa) terá que se classificar no primeiro 

terço da tabela. 

 

No caso do praticante participar única e exclusivamente numa prova que não faz parte 

do calendário olímpico, o incentivo de participação ao clube será de 50%. 

 

3.2. APOIO AOS CLUBES COM PRATICANTES EM REGIME DE ALTO RENDIMENTO 

São considerados os seguintes benefícios financeiros, para os nadadores ou 

respetivos clubes integrados no Regime de Alto Rendimento: 

 Isenção de taxas de inscrição nas provas individuais dos Campeonatos Nacionais. 

 

4. PLANO DE ALTO RENDIMENTO 2015 

 

Este documento define as linhas orientadoras da atividade das Seleções Nacionais, no 

âmbito do Alto Rendimento. 

 

Conhecida a dificuldade de definir, em função das características da disciplina de 

Águas Abertas, critérios de avaliação totalmente objectivos, continuaremos a pugnar 

pela apresentação de linhas de orientação claras, objectivos perfeitamente definidos e 

critérios de seleção justos e transparentes.  

 

Tal como foi referido anteriormente os objectivos terminais deste plano serão o 

Campeonato Mundial de Kazan para a Selecção Nacional Absoluta e os Campeonatos 

da Europa em Tenero para a Seleção Nacional Júnior. 

 

No percurso para essas competições de topo procuraremos criar condições de treino e 

competição ajustadas às diferentes necessidades e exigências inerentes ao AR. 
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Sabendo que, como anteriormente mencionamos a avaliação das prestações 

individuais dos praticantes não é passível de ser limitada a factores fechados (por 

exemplo tempos ou classificações), dadas as características intrínsecas da disciplina, 

a mesma compreenderá os seguintes itens: 

 

 Rendimento dos praticantes nas competições realizadas na época 2013/2014, 

com prioridade para as competições oficiais em distâncias do calendário 

internacional; 

 Desempenho dos praticantes nos períodos de estágio; 

 Desempenho dos praticantes no Campeonato Nacional de Longa Distância (fase 

de qualificação e fase final); 

 Capacidade de compromisso dos praticantes, de acordo com o plano de 

preparação acordado com os mesmos e com os seus treinadores; 

 A existência de objectivos claros e inequívocos orientados para a disciplina, sem 

prejuízo da compatibilização com a participação noutras disciplinas (de acordo 

com a tendência verificada atualmente no plano internacional); 

 Rendimento dos praticantes nas provas de Águas Abertas, na época 2014/2015, 

destacando a sua capacidade de adaptação a diferentes condicionantes, como 

sejam o meio onde se disputam as competições (rio, mar, etc) ou as condições 

climáticas (temperatura da água, etc); 

 Total comprometimento com os objectivos da seleção nacional, e completa 

aceitação dos objectivos colectivos associados à mesma; 

 Postura manifestada em todos os momentos, treino e competição, ajustada à 

criação dum forte espírito de grupo e duma adequada atitude orientada para o 

rendimento. 

 

Em função destes critérios o Selecionador Nacional convocará, para cada uma das 

atividades, os praticantes que melhor garantam a possibilidade de cumprir os 

objectivos propostos para cada ação. 

 

4.1. PLANO DE ACTIVIDADES 

 

Com o início de mais uma época desportiva e com esta a coincidir com a primeira fase 

de apuramento para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016 para a disciplina, 

existe a necessidade de aproximar a realidade do calendário nacional com os 

exigentes padrões competitivos internacionais. 
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Assumir a distância de 5k como distância de referência para a categoria Juvenil levou-

nos a alterar o quadro competitivo nacional para a presente época. Esta alteração 

acontecerá tanto no Campeonato Nacional de Longa Distancia (1) como no 

Campeonato Nacional de Águas Abertas (2) 

1. Existirá a diferenciação de distâncias a competir para a categoria Juvenil (Juvenis 

B competirão na distância de 3k e Juvenis A competirão na distância de 5k) 

2. Não haverá diferenciação de distâncias a competir para a categoria (Juvenis A e B 

competirão na distância de 5k) 

A organização dos quadros competitivos manterá a estrutura da época anterior. 

 

Com os elevados padrões de exigência de treino adjacentes e característicos a 

qualquer disciplina no AR houve a necessidade de criar momentos de treino em 

conjunto (concentrações) ao longo de toda a época desportiva. Estas concentrações 

terão lugar uma vez por mês com objetivos distintos e específicos como: 

 Aumentar a especificidade no treino 

 Melhorar o processo de controlo e avaliação do treino 

 Aumentar a competitividade entre nadadores 

 Melhorar no âmbito sócio-desportivo 

 Transmissão de comportamentos e competências a adquirir no processo de 

formação contínua no AR 

O calendário de atividades de âmbito nacional e internacional para 2014 e 2015, das 

Seleções Nacionais de Águas Abertas, está apresentado no quadro em baixo. 

 

DATAS ACTIVIDADES LOCAIS 

25 DE OUTUBRO DE 
2014 

MADEIRA ISLAND SWIM MARATHON 
MADEIRA - 
PORTUGAL 

22 E 23 NOVEMBRO DE 
2014 

CONCENTRAÇÃO I A DETERMINAR 

06 E 07 DE DEZEMBRO 
DE 2014 

CONCENTRAÇÃO II A DETERMINAR 

DEZEMBRO - JANEIRO 
DE 2014 

ESTAGIO ALTITIDE 
SERRA NEVADA - 

ESPANHA 
24 E 25 DE JANEIRO DE 

2015 
CONCENTRAÇÃO III A DETERMINAR 

07 DE FEVEREIRO DE 
2015 

FINA MARATHON SWC 
VIEDMA - 

ARGENTINA 
14 E 15 DE FEVEREIRO 

DE 2015 
CONCENTRAÇÃO IV A DETERMINAR 
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DATAS ACTIVIDADES LOCAIS 

28 DE FEVEREIRO DE 
2015 

C.N.L.D. APURAMENTO ZONAL 

14 E 15 DE MARÇO DE 
2015 

CONCENTRAÇÃO V A DETERMINAR 

18 DE ABRIL DE 2015 C.N. L.D. RIO MAIOR 
25 E 26 DE ABRIL DE 

2015 
CONCENTRAÇÃO VI A DETERMINAR 

A DEFINIR TAÇA LEN A DETERMINAR 

MAIO DE 2015 ESTAGIO ALTITUDE II 
SERRA NEVADA - 

ESPANHA 
09 E 10 DE MAIO DE 

2015 
CONCENTRAÇÃO VII A DETERMINAR 

23 DE MAIO DE 2015 C.N. 5K E 10K AMIEIRA - PORTUGAL 
A DEFINIR TAÇA LEN A DETERMINAR 

13 E 14 DE JUNHO DE 
2015 

CONCENTRAÇÃO VIII A DETERMINAR 

27 DE JUNHO DE 2015 FINA MARATHON SWC 
SETUBAL - 
PORTUGAL 

11 E 12 DE JULHO DE 
2015 

CONCENTRAÇÃO IX A DETERMINAR 

A DEFINIR 
ESTÁGIO PREPARAÇÃO ESPECIFICA 

C.E.JUN AA 
A DETERMINAR 

A DEFINIR 
ESTÁGIO PREPARAÇÃO ESPECIFICA 

C.M.ABS. 
A DETERMINAR 

10 A 12 DE JULHO DE 
2015 

CAMPEONATO EUROPEU JUNIOR TENERO – SUIÇA 

25 DE JULHO A 01 DE 
AGOSTO - 2015 

CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO KAZAN – RUSSIA 

   

 

4.2. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E OBJETIVOS  

 

Para cada uma das atividades previstas, serão utilizados os seguintes critérios de 

seleção e definidos os seguintes objectivos: 

 
 

CONCENTRAÇÕES (ABSOLUTOS)  

DATA Novembro a Julho  LOCAL Lisboa / Porto 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJETIVOS 
 Prestações internacionais 2014 
 

 Prestações nacionais 2014 (classificado 

até ao 3º lugar no CN LD e CN de 5k) 
 

 Nadadores que cumpram com marca de 
referência (tabela em anexo) 

 Proporcionar mais e melhores condições 
ao processo de treino 

 

 Elevar o nível competitivo nas sessões de 
treino 

 

 Treino específico para a disciplina 

OBSERVAÇÕES: As concentrações irão realizar-se uma vez por mês. 

O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
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apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 
da concentração a realizar. 

 

ESTÁGIO EM ALTITUDE  

DATA Dezembro - Janeiro LOCAL Serra Nevada (Espanha) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJETIVOS 
 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Mundial de 

Águas Abertas - Absoluto  

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Europeu de 

Águas Abertas – Juvenis/juniores 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Continuidade na preparação em altitude 

 

 Avaliação e controlo da preparação 

 

OBSERVAÇÕES: Direcionado para a Seleção Nacional Absoluta com prioridade para os 

nadadores que já iniciaram a sua preparação em altitude.  
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 

apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 

do estágio a realizar. 

 
 
 

FINA MARATHON SWIMMING WORLD CUP 

DATA 07 de Fevereiro de 2015 LOCAL Viedma (Argentina) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Prestações internacionais 2014 

 

 Classificação até ao 2º lugar no 

Campeonato Nacional de 5k 

(classificação Absoluta) 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Avaliação e controlo do estado de 

preparação dos atletas 

 

 Duas classificações nos TOP 20 

 

OBSERVAÇÕES: O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador 
sempre que este apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de 
acordo com o nível da competição a realizar. 
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TAÇA LEN 

DATA 2º Macrociclo a definir LOCAL A definir 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Prestações internacionais 2014 

 

 Prestações internacionais 2015 

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Mundial de 

Águas Abertas - Absoluto  

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Europeu de 

Águas Abertas – Juvenis/juniores 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações)  

 Avaliação e controlo do estado de 
preparação dos nadadores 
 

 Classificações no 1º terço da tabela 
(Sénior 10k) 

 

 Classificações na 1ª metade da tabela 
(Juvenis/Juniores 5k, 7,5k e 10k) 

 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 
da competição a realizar. 

 
 

ESTAGIO EM ALTITUDE 

DATA Maio LOCAL Serra Nevada (Espanha) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Nadador que cumpra com critérios de 

acesso ao Campeonato Mundial de 

Águas Abertas - Absoluto  

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Europeu de 

Águas Abertas – Juvenis/juniores 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Preparação especifica para 

Campeonato do Mundo de Águas 

Abertas (Absoluto) e Campeonato da 

Europa de Juniores de Águas Abertas 

 

 Avaliação e controlo da preparação 
 
 

OBSERVAÇÕES: Direcionado para a Seleção Nacional Absoluta com prioridade para os 
nadadores que já iniciaram a sua preparação em altitude. 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 
do estágio a realizar. 
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TAÇA LEN 

DATA 3º Macrociclo – a definir LOCAL A definir 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Prestações internacionais 2014 

 

 Prestações internacionais 2015 

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Mundial de 

Águas Abertas - Absoluto  

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Europeu de 

Águas Abertas – Juvenis/juniores 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações)  

 Avaliação e controlo do estado de 
preparação dos nadadores 
 

 Classificações no 1º terço da tabela 
(Sénior 10k) 
 

 Classificações na 1ª metade da tabela 
(Juvenis/Juniores 5k e 10k) 

 
 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 
da competição a realizar. 

 
 

TAÇA LEN   

DATA 3ª Macrociclo - A definir LOCAL A definir  

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Prestações internacionais 2014 

 

 Prestações internacionais 2015 

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Mundial de 

Águas Abertas - Absoluto  

 

 Nadadores que cumpram com critérios 

de acesso ao Campeonato Europeu de 

Águas Abertas – Juvenis/juniores 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações)   

 Avaliação e controlo sobre o estado de 

preparação do nadador 

 Classificações no TOP 10 (Juv/Jun 

nos 5k ou 7,5k) 

 

 Classificações no TOP 5 (Sen nos 

10k) 

 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e este esteja de acordo com o nível 
da competição a realizar. 
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FINA MARATHON SWIMMING WORLD CUP 

DATA 27 de Junho de 2015 LOCAL Setúbal (Portugal) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Prestações internacionais 2014 

 

 Prestações internacionais 2015 
 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações)  

 Duas classificações no TOP 10  

 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo com o nível da 
competição a realizar. 

 
 

ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO ESPECIFICA PARA CAMPEONATO DA EUROPA DE 

ÁGUAS ABERTAS (JUNIORES)  

DATA A definir LOCAL A definir 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Nadadores apurados para o Campeonato 

da Europa de Juniores de Águas Abertas 

 Preparação especifica para 

Campeonato da Europa de Juniores 

de Águas Abertas 

OBSERVAÇÕES: O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador 
sempre que este apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo 
com o nível da competição a realizar. 

 
 

CAMPEONATO EUROPEU DE JUNIORES (JUNIORES) 

DATA 10 a 12 de Julho de 2015 LOCAL Tenero (Suiça) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 1º ou 2º classificado no CN LD 5k 

 

 Nadadores que cumpram com marca de 

referencia no CN LD (em tabela em 

anexo) 
 

 1º ou 2º classificado no Campeonato 

Nacional de Águas Abertas (10k) 
 

 Prestações internacionais 2014  
 

 Prestações internacionais 2015 
 

(obter classificação na 1ª metade da tabela na 
Taça LEN (10k) 
 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

  Duas Classificações no TOP 10 
 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo com o nível da 
competição a realizar. 
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CAMPEONATO EUROPEU DE JUNIORES (JUVENIS A) 

DATA 10 a 12 de Julho de 2015 LOCAL Tenero (Suiça) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 1º ou 2º classificado no CN LD 5k 

 

 Nadadores que cumpram com marca de 

referencia no CN LD (em tabela em 

anexo) 
 

 1º ou 2º classificado no Campeonato 

Nacional de Águas Abertas (5k) 
 

 Prestações internacionais 2014  
 

 Prestações internacionais 2015 
 

(obter classificação na 1ª metade da tabela na 
Taça LEN - 5k ou 7,5k)  
 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Classificação na 1ª metade da tabela 
 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo com o nível da 
competição a realizar. 

 
 

CAMPEONATO EUROPEU DE JUNIORES (JUVENIS B) 

DATA 10 a 12 de Julho de 2015 LOCAL Tenero (Suiça) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 1º ou 2º classificado no CN LD 3k 

 

 Nadadores que cumpram com marca de 

referencia no CN LD (em tabela em 

anexo) 
 

 1º ou 2º classificado no Campeonato 

Nacional de Águas Abertas (5k) 
 

 Prestações internacionais 2014  
 

 Prestações internacionais 2015 
 

(obter classificação na 1ª metade da tabela 
na Taça LEN (5k ou 7,5k)  
 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Classificação na 1ª metade da tabela  
 

OBSERVAÇÕES: A seleção dos nadadores terá também em consideração as características 
da competição (distâncias ou local). 
O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador sempre que este 
apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo com o nível da 
competição a realizar. 
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ESTÁGIO DE PREPARAÇÃO ESPECIFICA PARA CAMPEONATO DO MUNDO DE ÁGUAS 

ABERTAS (ABSOLUTOS) 

DATA A definir LOCAL A definir 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Nadadores apurados para o Campeonato 

do Mundo de Águas Abertas  

 Preparação específica para 

Campeonato do Mundo de Águas 

Abertas 

 
 

CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTOS 

DATA 25 de Julho a 1 de Agosto de 
2015 

LOCAL Kazan (Russia) 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO OBJECTIVOS 
 Nadadores que se classifiquem até ao 2º 

lugar no CN LD 5k (Absoluto) 

 

 Atletas que cumpram com marca de 

referência no CN LD (em tabela em 

anexo) 

 

 Nadadores que se classifiquem até ao 2º 

lugar no Campeonato Nacional de Águas 

abertas nos 10k (Absoluto)  

 

 Prestações Internacionais 2014 

 

 Prestações Internacionais 2015 (obter 

classificação na primeira metade da 

tabela na(s) Taça(s) LEN) 

 

 Avaliação sobre o processo de treino 

(concentrações) 

 Duas classificações no TOP 25 
 

OBSERVAÇÕES: O DTN-AA tem a possibilidade de propor a qualificação de um nadador 
sempre que este apresente uma evolução no seu rendimento desportivo e esteja de acordo 
com o nível da competição a realizar. 

 
Nota – face ao reduzido número de competições em piscina nas distâncias longas 

(5k), poderão sob avaliação do DT-FPN ser selecionados nadadores para as 

diferentes competições internacionais com base nas marcas alcançadas em piscina 

nas provas de 800 e/ou 1500m Livres. 

As marcas terão que ser alcançadas em competições oficiais e aprovadas pela FPN. 
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ANEXO– Tabelas de Referência  

 

REFERÊNCIA PISCINA 

CAMPEONATO AA EUROPA DE JUN AA 

GENERO 
3K 5K 5K 

JUV B JUV A JUN 

MASCULINOS 35:00.00 57:45.00 57:30.00 

FEMININOS 37:30.00 01:01.30 01:01.00 
 

REFERÊNCIA PISCINA 

CAMPEONATO MUNDIAL ABSOLUTO AA 

GENERO 5K 

MASCULINOS 55:45.00 

FEMININOS 59:00.00 

 

REFERÊNCIA PISCINA 25 

CONCENTRAÇÕES 

GENERO 
800L 1500L 

JUV JUN SEN JUV JUN SEN 

MASCULINOS 8:30.00 8:20.00 8:10.00 16:05.00 15:50.00 15:35.00 

FEMININOS 9:05.00 9:00.00 8:45.00 17:40.00 17:25.00 16:50.00 

 

REFERÊNCIA PISCINA 50 

CONCENTRAÇÕES 

GENERO 
800L 1500L 

JUV JUN SEN JUV JUN SEN 

MASCULINOS 8:35.00 8:30.00 8:20.00 16:20.00 16:10.00 15:50.00 

FEMININOS 9:10.00 9:05.00 8:50.00 17.50.00 17:40.00 17:10.00 

 
As marcas terão que ser alcançadas em competições oficiais e aprovadas pela 
FPN 


